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ALEXANDRU VLAHUȚĂ

CRISTOS A ÎNVIAT
Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!

El orbilor le dă lumină
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întărește,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculț, pe jos, colindă lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.
Urască-l cei fără de lege.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Și râd de el ca de-un smintit:
Isus zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!

VALERIU GAFENCU

Imn al invierii
Vă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.
Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Isus Hristos.
Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Isus coboară pe pământ;
Din piepturile noastre-nsângerate
Rasun Imnul Învierii sfant.
Veniţi creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniţi flămânzi, gustaţi din cină,
E nunta Fiului de Împărat.
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NICOLAE MĂRGINEANU

NATURA ŞTIINŢEI1
Dacă ar fi să definim tema, pe care dorim să o desvoltăm, am spune
astfel: ştiinţa nu e natură văzută prin simţuri, ci natură văzută prin
raţiune; ea nu e fotografie, ci hartă: ea e realitate abstractă, nu realitate
concretă; ea e schemă şi cod, nu culoare şi ton. Ea e cunoaştere
raţionalizată, graţie cărei aceea ce scapă simţurilor prinde raţiunea.
Condiţiunile ştiinţei. Cum problema definită e cu totul prea aridă,
încercăm a pătrunde în tainele ei analizând un exemplu. Drept exemplu
alegem legea forţei. Forţa (f) este egală cu masa (m) înmulţită cu
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Nicolae Mărgineanu, s-a născut la data de 22 iunie 1905 în satul Obreja, comuna
Mihalţ, jud. Alba, decedat la13 iunie 1980. Este înmormântat la Cluj. A fost unul
dintre cei mai mari psihologi ai lumii. În reproducerea acestui studiu, am respectat
ortografia autorului preluată din seria veche a revistei ,, Gând Românesc.
Condamnat în timpul regimului communist la moarte, dar i s-a comutat pedeapsa cu
închisoarea pe viaţă, apoi a fost condamnat definitiv la 25 de ani temniţă grea. A
efectuat 16 ani de închisoare, îndurând cele mai mari umilinţe în timpul detenţiei. Este
personalitatea, care împreună cu preotul greco - catolic Zenovie Pâclişanu, născut în
satul Straja, judeţul Alba, (mort şi el în închisoarea de la Jilava-1958) istoric reputat,
au avut o contribuie decisivă la recâştigarea Ardealului de Nord, la Pacea de la Paris,
vremelnic ocupat în anul 1940 de trupele amiralului fără flotă, Horty.
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acceleraţia (a). Pe scurt şi în haină matematică: f = ma Ea e, fără
îndoială, cea mai cunoscută lege ştiinţifică.
Abstracţiunea. În natură noi nu vedem decât corpuri în mişcare.
Dece, atunci, nu ne ocupăm de relaţiile dintre aceste corpuri şi de ce le
înlocuim cu abstracţiuni ca forţa, masa şi acceleraţia? Pentru un motiv
uşor de înţeles. Corpurile din natură variază. Nu găsim două la fel. Unele
sunt mai grele, altele mai uşoare; unele sunt mai mari, altele mai mici. A
ne ocupa de relaţiile tuturor ar însemna să încercăm mare a cu degetul.
Pe deasupra am face şi un lucru de prisos. Constatările făcute în cazul
unora din lucruri se aplică şi în cazul altora. Un corp de un kilogram,
lăsat să cadă dela un metru înălţime, cade cu o anumită viteză. Un corp
cu o greutate de două ori mai mare, lăsat să cadă de la aceeaşi distanţă va
cădea cu o viteză de două ori mai mare etc. Odată ce cunosc greutatea
unui corp şi distanţa de cădere, pot deduce iuţeala căderii altor corpuri. E
procedeul de stabilire a legii ştiinţifice. În decursul acestui procedeu
întâlnim însă corpuri şi corpuri. La una şi aceeaşi greutate, corpurile au
mărimi diferite. Iuţeala căderii nu depinde numai de greutate, ci şi de
această mărime. Altfel cade un kilogram de fier, altfel un kilogram de
lemn şi altfel unul de paie. Presiunea aerului e mai mare în cazul din
urmă şi mai mică în cazul dintâiu. Căderea unui corp, deaceea, nu
depinde numai de greutatea sa, ci şi de volumul său. Ea depinde de
densitatea materiei, care e alta în cazul ferului, alta în cazul lemnului şi
alta în cazul paielor. Ajungem, astfel, la noţiunea de massă, care
defineşte această densitate a materiei, care depinde de raportul dintre
greutate şi volum. Pentru a nu avea o lege a căderii lemnului şi altă lege
a căderii ferului, trebue să reducem atât ferul cât şi lemnul la un numitor
comun, massa. Spre deosebire însă de lemn şi fer, care sunt realităţi
concrete, numitorul comun, la care ele a u fost reduse, e o realitate
abstractă. El nu mai e în natură, ci dincolo de natură, anume în natura
văzută de om. Pentru ca mişcarea să se producă e nevoe de o cauză.
Altfel obiectul nu se deplasează. Deplasarea sa cere intervenţia unei
puteri, care poate fi atracţia pământului, braţele omeneşti, căderea altui
corp etc. Pentru a cuprinde la un loc şi sub o singură etichetă toate
cauzele unei mişcări, suntem nevoiţi să recurgem la noţiunea de forţă. La
fel şi din motive similare trebue să recurgem la noţiunea de acceleraţie.
La fel şi din motive asemănătoare recurgem — în geometrie — la
noţiunea de cerc, sferă, pătrat, iar în psihologie la inteligenţă, memorie ,
atenţie, temperament etc. Natura concretă nu cunoaşte cercuri, precum
nu cunoaşte nici sfere. Ea cunoaşte numai corpuri. Pentru a cunoaşte însă
aceste corpuri trebue să recurgem şi la noţiunea de cerc şi la cea de sferă
şi la cea de pătrat. Viaţa sufletească, de asemenea, e una şi aceeaşi
curgere de acte şi trăiri, legate organic împreună. Pentru a pune ordine în
10

curgerea lor şi pentru a ne putea sistematiza impresiunile despre ele,
trebue să recurgem atât la noţiunile de inteligenţă, memorie, atenţie,
precum şi la acelea de temperament, emoţie caracter. Viaţa sufletească e
trăire şi conduită, continuă şi specifică, pentru orice individ în orice
moment; ea nu e nici temperament, nici inteligenţă nici memorie. Fără
temperament şi fără inteligenţă etc. noi, însă, nu putem sistematiza şi
coordona cunoştinţa noastră despre ele. Ştiinţa, însă, nu este numai o
totalitate de concepte, ca forţă, massă, acceleraţie, cerc, sferă, inteligenţă
etc. ci şi o sumă de relaţii între aceste concepte. Ea e întâiu de toate lege.
Abstracţia conceptuală e numai o cale spre abstracţia funcţională,
relaţională. Inima ştiinţei, sufletul ei, e această relaţie funcţională. Graţie
ei şi numai ei conceptele pot fi legate şi structuralizate împreună, pentru
a ne da o imagine unitară a întregului Univers. În acest drum de prindere
de relaţii ştiinţa nu se opreşte la relaţiile dintre concepte, ci merge şi la
relaţii dintre relaţii. O lege ştiinţifică e legată cu alta, iar împreună sunt
legate cu a treia şi a patra, pentrucă, apoi, toate patru să fie subordonate
la a cincea şi aşa mai departe. Nu există relaţii şi concepte izolate şi
independente. Există numai concepte şi relaţii dependente unele de
altele, structuralizate într'o configuraţie unitară şi organică. Problematica
ştiinţei, socotită din punctul de vedere al abstracţiei, şi în lumina
discuţiei de mai sus, ar fi: 1) Traducerea realităţii multiple a naturii
concrete într'o realitate abstractă şi simbolică de concepte. Mai pe scurt:
codificarea naturii. 2) Stabilirea relaţiilor dintre diferitele concepte, în
care natura concretă a fost tradusă şi codificată. Cu alte cuvinte:
stabilirea legii ştiinţifice, care e judecata de bază a ştiinţei, pe care
întreaga arhitectonică a ştiinţei se clădeşte. 3) Prinderea relaţiilor dintre
relaţii, a relaţiilor dintre relaţii de relaţii şi aşa mai departe. E legea
ştiinţifică generală, care, faţă de cea de mai sus, e ceeace e raţionamentul
faţă de judecată, sau algebra faţă de aritmetică. 4) Reîntoarcerea la lumea
concretă şi verificarea experimentală a diferitelor concepte şi legi,
stabilite în modul de mai sus precum şi aplicarea lor la scopuri practice,
în legătură cu viaţa. 5). Exactitatea. Nu orişice relaţie e şi relaţie
ştiinţifică. Pentrucă să devină aşa ceva, ea mai trebue să îndeplinească
încă o condiţie: să fie exactă. Faptul că forţa depinde de produsul dintre
massă şi acceleraţie nu ajunge. Trebue să ştim cu exactitate şi condiţiile
de egalitate dintre ea şi acest produs. Cât sau de câte ori creşte una, dacă
facem să crească cealaltă şi invers. Relaţia trebue să îmbrace haina
matematică. Ea trebue transpusă în ecuaţie. Exprimarea cantitativă, pe
cât cu putinţă matematică, a relaţiilor e a doua condiţie de bază a ştiinţei.
Numai astfel pentru orice variaţie în massă sau acceleraţie putem prezice
cu exactitate variaţia corespunzătoare în forţă şi invers. Spre deosebire
de simpla cunoaştere, ştiinţa e cunoaştere cu exactitate. La exactitate
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deplină, e drept, ştiinţa nu ajunge nicicând. Perfect exact adevărul
ştiinţific nu e niciodată. El e numai mai mult sau mai puţin exact.
Exactitatea sa e, uneori, mai mare iar alteori mai mică. Ea e mai mare în
ştiinţele lumii fizice — numite din acest motiv şi ştiinţe exacte — şi mai
mică în ştiinţele vieţii şi ştiinţele sociale. Legile ştiinţifice, astfel, sunt
totdeauna legi de probabilitate, şi nu legi de deplină exactitate. Ele —
cum am încercat a arăta cu altă ocazie sunt drumul spre adevăr şi nu
adevărul însuşi. Exactitatea însă e idealul spre care ele, ştiinţa trebue să
năzuiască, pentrucă probabilitatea ei de adevăr să fie cât mai mare .
Ştiinţa începe cu măsurarea. Adecă cu exactitatea. A spus-o Pitagora, a
repetat-o Platon, a dovedit-o din plin Newton. Acelaşi adevăr a fost
sesizat de Descartes, Leibnitz, Kant, Comte. Cunoaştere a ştiinţifică e
cunoaştere plus matematică. De ştiut putem şti multe lucruri. În mod
ştiinţific le ştim însă numai atunci când le ştim cu precizie, când putem
defini proprietăţile lor în mod cantitativ, exact; când le putem măsura şi
exprima matematic . Cunoaştere ştiințifică deplină fără a fi tradusă în
limbaj matematic, exact, cantitativ, nu e cu putinţă nici din alt motiv.
Anume acela al colaborării acelora, care o cultivă. Soarta ştiinţei e azi
legată de institute, laboratoare, colaborare între institute şi laboratoare.
Cum ar fi această colaborare posibilă fără un limbaj deplin
despersonalizat şi obiectiv? Vorbele mele, cum spune un personaj al lui
Pirandello, sunt adevărate cu referire la lumea din mine; vorbele tale cu
referire la lume a din tine. Ştiinţa vrea să prin ă adevărul din lume a
tuturor. În acest scop ea trebue despersonalizată de lumea oricui. Ea e şi
trebue să fie transcendentă faţă de oricare subiectivism. Ea trebue să fie
obiectivitatea însăşi. Dar pe care altă cale am pute a înfăptui această
obiectivitate, dacă nu pe cale a matematicii? Graţie ei şi numai ei
adevărul dela baza unei legi ştiinţifice e unul şi acelaşi pentru savantul
din Germania, şi cel din Franţa, Anglia şi America şi invers. Matematica
e singura cale de ieşire din sferă subiectivismului individual, al persoanei
şi colectiv, al naţiei. Ea e şi singura ieşire din babilonia limbilor, precum
şi singura metodă de transmiterea ideilor unei generaţii generaţiei, care o
urmează, fără riscul metamorfozei, de care altfel subiectivitatea
omenească nu poate scăpa. Să mai amintim şi claritatea şi simplitatea
exprimării matematice! Ori economia de gândire, pe care ea o
înfăptueşte şi în care ea rămâne fără rivală!
Generalizarea. Cunoaşterea ştiinţifică e şi o cunoaştere generalizată.
Abstracţie fără generalizare, dealtfel, nu se poate. Această condiţiune a
ştiinţei e, deaceea, şi cuprinsă în condiţia dintâia. Cum însă acoperire a
dintre aceste două condiţiuni nu e deplină, câteva cuvinte mai sunt
necesare. Legea forţei nu se aplică numai unor anumite corpuri; ea se
aplică tuturor. Generalizarea, adică cuprinderea unui corp cât mai mare.
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Natura statistică a legii ştiinţifice. Legile mecanice sunt mai
generale decât cele chimice; cele chimice decât cele biologice etc.
Generalizarea e mai mică în ştiinţele spirituale şi sociale. Fizica tinde
spre explicare a tuturor fenomenelor în funcţie de un singur principiu,
biologia în funcţie de câteva, iar psihologia în funcţie de mai multe.
Dorinţa de reducere la un singur numitor nu a lipsit nici în psihologie şi
sociologie. Unii chiar au pretins că au găsit soluţii. Aceste soluţii, trebue
recunoscut, au avut însă mai mult un caracter filosofic şi dialectic, decât
unul exact, ştiinţific. Dar de ce această goană după reducerea a cât mai
multe fenomene la câţi mai puţini numitori comuni? Dece exprimarea
cantitativă, exactă şi abstractă? Şi — în definitiv — dece ştiinţa? Pentru
un singur motiv: economia de cunoaştere şi gândire. Principiul
maximului de rezultat cu minimul de efort nu caracterizează numai omul
practic; el caracterizează şi omul de ştiinţă. El e idealul de bază al
omului de ştiinţă. Ştiinţa nu e un lux; ea e un răspuns la o nevoe. Anume
la nevoia vieţii. Atât adaptarea noastră în lumea în care trăim, precum şi
adaptarea acestei lumi la trebuinţele noastre, cere unul şi acelaş lucru:
cunoaştere şi iar cunoaştere. Anume cunoaşterea cea mai exactă cu
putinţă. Oglindirea şi fotografierea, desigur, sunt şi ele acte de
cunoaştere. Chiar foarte exacte. Uneori, poate, mai exacte decât
cunoaştere a ştiinţifică. Ele sunt, apoi, cele mai apropiate de natură. Dar
ele au un mare păcat: sunt prea luxoase, cer prea mult timp şi prea multă
energie. Şi apoi lumea e aşa de mare! E chiar infinită. A o fotografia şi
reoglindi toată nu e numai imposibil, ci şi absurd. Ar fi să cuprindem
necuprinsul cu cuprinsul minţii noastre. Şi nu e posibil. Ne rămân,
deaceea, două soluţii: (a) cunoaşterea, în sens de fotografiere, a unei
părţi din Univers, sau (b) cunoaşterea ştiinţifică a întregului Univers.
Lumea a optat pentru soluţia din urmă. Cum nemărginirea naturii
depăşia hotarele minţii, pluralitatea şi diversitatea a fost redusă la
simplitate şi unitate. Aceasta graţie abstracţiei, generalizării şi
matematicii. Am renunţat la diversitate a naturii, aşa cum ea apare în
simţuri şi ne-am concentrat toate forţele pentru prinderea inteligibilă a
naturii, aşa cum ea apare raţiunii, ca o totalitate de idei şi principii,
restrânse la număr, care stăpânesc şi guvernează realitatea concretă şi
sensibilă. În loc de fotografie avem hartă, în loc de culoare şi nuanţă,
schemă. Harta, evident, nu mai e natură; ea e însă excelent instrument de
orientare în natură. Ea e firul Ariadnei, cu care nu ne pierdem în labirint.
Cunoaşterea labirintului depăşeşte puterile noastre; mânuire a firului nu.
Minune a ştiinţei aci trebuie căutată. Se vorbeşte foarte mult de
psihotehnică şi raţionalizare, adecă de organizarea raţională a muncii
umane. Se dau şi date istorice, privitoare la începuturile ei. Date recente,
de acum două, trei decenii. Se face credem, o greşală. Raţionalizarea a
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început mult mai de mult. Raţionalizarea, socotim, a început cu însăşi
ştiinţa. Ce e altceva ştiinţa decât o „raţionalizare‖ a cunoaşterii?
Postulatele ştiinţei. Ştiinţa, spunea Tolstoi undeva, e absurdă, iar
oamenii de ştiinţă nişte caraghioşi. Ei vreau să cuprindă infinitul cu
finitul, Universul cu mintea. Ori lucrul nu e cu putinţă. Universul e prea
nemărginit, pentru a intra într'o minte mărginită. Tolstoi — spune
Poincaré — ar putea avea dreptate. Dar cu o condiţie: dacă Universul nu
ar fi cum e. Dacă el ar fi numai diversitate fără sfârşit. Ori el nu e numai
variaţie; el e şi repetiţie. întâmplările din Univers nu sunt totdeauna
altele şi altele, ci şi aceleaşi. Deobicei aceleaşi. Ziua urmează nopţii, iar
noaptea zilei; după vară vine toamnă, iar după toamnă iarnă şi apoi
primăvara şi iar vara , soarele apune pentru ca să răsară şi răsare pentru a
apune. Timpul nu e succesiune de noi şi noi fenomene, ci reluare de
unele şi aceleaşi fenomene. Acelaşi adevăr se aplică şi în spaţiu. Apa,
abstracţie făcând de unele contingenţe, e pretutindeni apă. Oamenii şi
animalele, spre deosebire de lucruri, desigur variază. Variaţia lor se
produce însă în limita unor anumite cadre şi în conformitate cu anumite
regule, care sunt unele şi aceleaşi pe toată suprafaţa pământului. Variaţia
nu e singura lege a firii. Lege a firii e şi repetiţia. Mintea nu poate
cuprinde toată, variaţia: ea, în schimb, cuprinde şi poate să cuprindă
repetiţia. Ea cuprinde gamele de seamă, în conformitate cu care variaţia
se desfăşoară şi normele principale, în acord cu care individualul se
grupează în general. Gama şi norma de variaţie a unui individ e gama şi
norma de variaţie a tuturor. Ceea ce constatăm la un individ, aplicăm, în
general, la toată clasa şi speţa şi invers. Fenomenele se repetă, repetarea
are anumite norme şi ştiinţa — astfel — e cu putinţă. Repetiţia
fenomenelor e condiţia de bază a ştiinţei. Opera de abstracţie ,
generalizare, exactitate şi economie de gândire e posibilă numai în baza
acestei repetiţii.
1. Cosmos. Urmărind procesul repetiţiei în Univers, ajungem însă la
ceva mai mult decât simplă repetiţie. Ajungem, anume, la noţiunea de
ordine. Repetarea fenomenelor din Univers şi producerea lor în general
se face întotdeauna în conformitate cu o anumită ordine. Universul e
Cosmos, nu Chaos. Apa e compusă din hidrogen şi oxigen, anume H2O.
Oxigenul şi hidrogenul nu intră însă numai în apă; ele întră în foarte
multe alte corpuri. Corpurile din natură sunt infinite la număr;
elementele lor componente câteva, anume 92 — după ultimile evaluări.
Aceste elemente, limitate la număr, constituesc numitorul comun al
numărului nemărginit de corpuri din natură. Lumea nu poate fi descrisă
în totalitate a corpurilor ei; ea poate fi descrisă în totalitatea elementelor
ei. E ceea ce chimia şi face. Chimia a mers şi mai departe. Atomul nu e
nici el ultimul element. Continuând drumul analizei fizica şi chimia au
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descoperit electronul şi protonul, care sunt numitorii comuni ai celor 92
elemente. Lumea celor 92 elemente e redusă la lumea a două elemente şi
mai simple, la electron şi proton. Cele 92 presupuse elemente nu sunt
decât funcţiuni ale mişcării electronului în jurul protonului. Pătrunderea
în misterele protonului şi electronului duc la pătrunderea în misterele
Universului. Imensitatea Universului e redusă — pe cale de analiză şi
sinteză — la câteva noţiuni de bază: Univers-massă-atom-moleculăelectron-proton, care se află în raport de parte şi întreg unele faţă de
altele. Electronii şi protonii se integrează în atomi, atomii în moleculă,
molecula în corpuri, corpurile în planete, planetele în sisteme de planete,
şi apoi, la sfârşit, toate în Univers. Pe drumul repetiţiei, ajungem la
principiul ordinei şi ierarhiei. Unversul e Cosmos, nu Chaos. El e ordine,
nu dezordine. Şi fiindcă el e ordine, Cosmos, ştiinţa e posibilă.
Fenomenele Universului sunt nesfârşite; modalităţile de ordine puţine.
Puţine câte sunt, ele se reduc, în cele din urmă, şi la mai puţine principii
de explicare şi — poate în cele din urmă —la unul singur. Silinţa e
sesizarea acestei ordini; ea e apercepţia principiilor dela baza acestei
ordine. P. Valery definia odată cultura ca ceeace rămâne după ce am
uitat tot ce am învăţat. Am pute a spune acelaşi lucru despre ştiinţă. Ea e
ceea ce rămân e după ce am epuizat studierea faptelor; ea e structura şi
simetria lor, ea e principiul lor de ordine.
2. O anumită ordine. Pentru ca ştiinţa să existe, mai bine zis pentru
ca formulările ştiinţei să fie făcute cu mai multă uşurinţă, iar valoare a
lor pragmatică mai mare, faptul că fenomenele se repetă, iar repetarea se
face într'o anumită ordine, nu ajunge. Mai e nevoe, credem, ca repetarea
să se facă într'o anumită ordine. Există o ramură a matematicii, care se
ocupă cu aşa numitele permutări şi combinări. Se mai numeşte această
ramură şi studiul matematic al ordinei. Semnificaţia acestui studiu pentru
ştiinţă în general e cu totul deosebită. Să insistăm, deaceea, puţin asupra
lui. Un număr oarecare de elemente poate fi aranjat în diferite grupe.
Atunci când în aceste aranjări ţinem seama de ordinea elementelor avem
de a face cu permutări, iar atunci când ţinem seama de faptul ca un
element cel puţin să fie diferit, avem de a face cu combinări. In primul
rând ne interesează ordinea, succesiunea; în al doilea heterogeneitatea
elementelor, indiferent de ordinea lor. Presupunem primele litere din
alfabet. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA sunt permutări adecă
aranjări în ordine diferită; ABC, AB, АС, ВС sunt combinări, adecă
grupuri heterogene, cu un element sau mai multe deosebite. Numărul
permutărilor — cum rezultă şi din exemplu — e totdeauna mai mare
decât numărul combinărilor. Numărul permutărilor a două elemente e
1X2; a trei 1X2X3; a patru 1X2X3X4; a cinci 1X2X3X4X5 etc.
Numărul combinărilor a doua elemente e 1X2; a trei 1X2X2; a patru
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1X2X2X2; a cinci 1X2X2X2X2 etc. In cazul permutărilor totdeauna
înmulţim cu ultimul număr plus unu; în cazul combinărilor totdeauna
înmulţim cu doi. In cazul unor fenomene ne interesează ordinea,
permutarea; în cazul altora heterogeneitatea, combinarea. Cazul prim e
cazul muzicei, limbii etc.; cazul al doilea e cazul combinărilor chimice.
Fenomenele Universului şi vieţii nu sunt, astfel, decât permutări sau
combinări, anume permutările şi combinările elementelor lor de bază.
Numărul elementelor de bază e în general cunoscut. Îl ştim în chimie, îl
ştim în limbă, îl ştim în muzică etc. Câte cuvinte am putea noi forma, de
exemplu, cu cele 24 litere din alfabet? Calculul e posibil şi a şi fost făcut
de diferiţi matematicieni. Dăm câteva date după Jevons. S'a stabilit,
astfel, că cu 24 litere putem obţine 620 mii de trilioane de cuvinte. Dacă
o mi e de milioane de oameni ar fi întrebuinţaţi timp de o mie de
milioane de ani şi fiecare individ ar scrie patruzeci de pagini, fiecare
pagină cu patruzeci de cuvinte, ei ar ajunge să scrie — un miliard de
oameni lucrând un miliard de ani — numai 584 mii de trilioane de
cuvinte, lăsând neterminate 36 mii de trilioane. Acelaş lucru cu sunetele
a trei octave. Dacă 24 de clopote, reprezintând tonurile a trei octave, ar fi
început să bată la începutul vremurilor istorice, cu scopul de a epuiza
toate melodiile posibile, fără ca să repete totuşi nici una, ele ar bate şi
astăzi şi ar fi bătut chiar dacă minuta ar fi lungită la 10.000 de ani. Ce să
mai spunem despre permutaţiile posibile cu tonurile unui pian, care are
cinci octave? Să luăm un exemplu de combinaţii. Numărul combinaţiilor
posibile cu cele 52 cărţi de joc se ridică la un număr cu 28 de cifre, pe
care nici nu-1 mai scriem. Dacă o sută milioane de persoane ar lucra
timp de o sută milioane de ani, ei tot nu ar putea executa mai mult decât
una a suta mie parte din totalul combinaţiilor posibile. E, de aceea, foarte
puţin probabil că una şi aceeaşi combinaţie de cărţi s'a repetat cândva în
istoria omenirii! Să scriem numărul combinaţiilor posibile al e celor 92
elemente e imposibil. El ar cere sute de cifre. Ce sar fi făcut ştiinţa dacă
toate permutările şi combinările posibile din natură s'ar fi înfăptuit? Ce
ar fi făcut filologii cu cele 620 mii de trilioane de cuvinte sau chimiştii
cu acel număr de câteva sute de cifre, la care s'ar fi ridicat moleculele din
natură, diferite unele de altele? Numai întocmirea dicţionarului ar fi
cerut munca unui miliard de oameni cari timp de un miliard şi câteva
zeci de milioane de ani să nu facă decât filologie! Dacă toate
posibilităţile de variaţie ale naturii s'ar fi înfăptuit, ştiinţa — fără îndoială
— ar fi fost cu neputinţă. Tolstoi ar fi avut dreptate. Oamenii de ştiinţă
ar fi fost nişte caraghioşi. Ştiinţa ar fi fost absurdă. Şi absurdă, poate, şi
viaţa! A fost un mare noroc pentru ştiinţă — şi poate unul şi mai mare
pentru viaţă — că posibilităţile de variaţie ale naturii nu s'au epuizat. Şi
nu numai că nu s'au epuizat, dar nu s'au înfăptuit nici măcar a zecea ori a
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suta parte. S'a înfăptuit doar a milionimea şi miliardimea parte. În loc de
620 mii de trilioane de cuvinte avem aproximativ 100.000, care
înlăturând variaţiile pe acelaş cuvânt, se reduc la 10.000 şi chiar mai
puţin. Sinonime există din plin şi în acest număr. Înţelesuri cu adevărat
diferite sunt doar în a zecea parte, adecă o mie. Această mie, la rândul
său, se împarte în substantive legate într'o anumită ordine, apoi verbe
etc. Graţie acestor împărţiri şi clasificări, ele pot fi mânuite cu uşurinţă
în aşa fel că e posibilă nu numai ştiinţa, dar şi viaţa. Acelaş lucru în
fizică şi chimie. Datorită afinităţii elective dintre elemente din imensul
număr de combinări posibile s'au înfăptuit doar câteva. Ele sunt la
accesul chimiei şi fizicei. Şi acelaşi lucru în biologie, psihologie ori
sociologie. Cei 48 de cromosomi au dat naştere la un număr finit de
variaţii, care pot fi studiate cu exactitate . Mai ales că variaţia, chiar şi
aşa limitată, îşi are regulele ei bine determinate, care simplifică din nou
problema. Repetarea fenomenelor, anume repetarea guvernată de ordine
şi anume de o anumită ordine, iată postulatul de bază al ştiinţei.
Apercepţia acestei ordini, iată problema şi funcţiunea ştiinţei. Dotarea în
gradul cel mai înalt cu această apercepţie a ordinei, iată misterul omului
de ştiinţă. Câteva cuvinte şi asupra lui. Există, spune Whitehead, o
creaţie omenească, în care apercepţia ordinei e mai evidentă şi decât în
matematică. E muzica. Se spune că Liszt ar fi poposit odată în capitala
Moldovei, unde ar fi cântat într'o casă de boeri. De faţă era şi Barbu
Lăutarul. Liszt a cântat pentru întâia oară o proaspătă compoziţie.
Lăutarului Barbu i-a plăcut mult. De mult cât i-a plăcut l-a rugat pe Liszt
să aibă răbdarea să-1 asculte şi pe el. Şi atunci, spre marea mirare a lui
Liszt şi a oaspeţilor de faţă a executat întocmai compoziţia lui Liszt. Se
mai spune că Liszt nu s'ar fi dat bătut nici el şi ar fi cântat o doină, pe
care o auzise întâia dată de la Barbu. Cazul are aerul de poveste. Nu e
exclus şi de altfel veracitatea lui puţin importă. Ceea ce importă e că
povestea poate fi adevărată. Cazuri similare sunt cunoscute în istoria
muzicii. Mozart a cântat un concert de Bach după o singură audiţie la
biserică şi aşa mai departe cu alte întâmplări asemănătoare. Cazuri
asemănătoare sunt şi în ştiinţă. Menţionăm unul singur. Toată lumea a
auzit de Inaudi şi Diamandi. Doi calculatori extraordinari, dăruiţi cu o
memorie de cifre cu totul neobişnuită. Puteau memora numeri compuşi
din zeci de cifre, executând cu ei şi diferite operaţii aritmetice. Toate pe
plan strict mintal, fără tablă sau hârtie . Aceasta pe de o parte. Pe de altă
parte e cunoscut şi cazul lui Poincaré. Pe cât de bună era memoria de
cifre a lui Inaudi şi Diamandi, pe atât de obişnuită memoria lui Poincaré.
Inaudi şi Damandi, totuşi, nu numai că nu au descoperit nimic nou în
matematică, dar nu erau acasă nici cu algebra elementară . Poincaré
dimpotrivă, e marele geniu din matematica modernă. Cazul vorbeşte dela
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sine. Mânuirea calcului aritmetic şi memoria nu fac pe matematician. O
dotare obişnuită, mediocră, ajunge. Principal e percepţia şi intuiţia
ordinei şi relaţiilor dintre numeri. Ne-o spune însuşi Poincaré. „O
demonstraţie matematică nu e o simplă juxtapunere de silogisme, ci
silogisme plasate într'o anumită ordine, iar ordinea în care aceste
silogisme sunt plasate e mult mai importantă decât elementele înşile.
Dacă am sentimentul, mai bine zis intuiţia acestei ordine, în sensul de a
putea cuprinde dintr'odată înlănţuirea raţionamentului, atunci nu mai am
nici o teamă că voiu uita elementele, deoarece fiecare va veni şi se va
înseria dela sine şi fără ca eu să fac vreo sforţare de memori
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MIHAI ŞOMĂNESCU
ÎN DIALOG CU ACADEMICIANUL IOAN AUREL POP
,,Da, împrejurările de nesiguranță, de marasm, de impunere a
dreptului forței din acest moment seamănă cu cele din 1938-1940! Eu
cred încă în forța rațiunii acestui popor, care trebuie să se trezească”

ACADEMICIAN IOAN AUREL POP
Profesorul Ioan Aurel Pop este rectorul celei mai bine cotate
instituții de învățământ superior din România, Universitatea BabeșBolyai, cel mai tânăr membru al Academiei Române, unul dintre marii
istorici ai Țării, dar mai presus de toate, o voce lucidă și înțeleaptă prin
care parcă auzim, dacă ascultăm cu atenție, cuvântul conștiinței noastre
cele bune.
Siteul ActiveNews este onorat să poată transmite un cuvânt al
domniei sale,în exclusivitate pentru cititorii noștri. Iar revista Gând
Românesc este onorată că poate prelua acest interviu pe care îl
reproducem întocmai mulţumind domnului Mihai Şoimănescu, sperăm,
pentruînţelegere.
Să ascultăm, deci.
Rep: Domnule profesor, mulțumim pentru amabilitatea de a ne
oferi un interviu în aceste zile, mai ales în condițiile în care aveți o
agendă
foarte
încărcată...Să
intrăm
direct
în
subiect: Conform proiectului de programă școlară, „în ciclul
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gimnazial istoria își asumă formarea unor mecanisme intelectuale
care să prevină orice forme de naționalism, de formare de stereotipii și
xenofobie.” În egală măsură, se urmărește ca aceeași disciplină „să
stimuleze asumarea multiculturalității și multiperspectivității”. Cum
am putea prezenta incursiunile lui Mihai Viteazul în Sudul Dunării,
dintr-o perspectivă multiculturală? Cum am putea prezenta în condiții
de multiculturalism - fără să facem procese de intenție lui Ștefan cel
Mare, de pildă - istoria Țărilor Române, în condițiile în care
capitulațiile încheiate de domnitorii noștri urmăreau tocmai protejarea
spațiului de influența culturii și religiei islamice?
Românii au devenit, din fire, ascultători, după atâția stăpâni care leau dictat mereu, secole la rând, ce să facă și ce să zică. Trendul european
și chiar mondial era, până nu demult, „discriminarea pozitivă‖,
integrarea euro-atlantică, globalizarea, internaționalizarea etc. Pe acest
fond, noi, românii, am fost atât de des acuzați de naționalism,
antisemitism, xenofobie, încât unii puteau avea impresia că fuseserăm în
stare, cândva, să aducem Europa la pierzanie, prin nimicnicia noastră.
Așa că am ajuns să ne punem cenușă în cap și când nu trebuia, cu
speranța că doar-doar vom fi iertați pentru toate, pentru cele făcute și
pentru cele nefăcute.
Programa aceasta este o mostră de „suflat și în iaurt‖! Vă dați
seama, ca și mine, că nu trebuie proclamate asemenea principii, ci
trebuie respectate tacit. Cine și de ce ar putea pune în manuale, în
România actuală, „forme de naționalism‖ și de „xenofobie‖? Mai ales
că, vrând să fim politicește corecți, noi am uitat complet să ne prezentăm
lumii ca români. Suntem europeni și basta! Majoritatea analiștilor,
formatorilor de opinie, invitaților de serviciu pe platouri, eseiștilor etc.
nu fac distincție între națiune și național, patriotism, naționalism,
xenofobie, șovinism. Or, definițiile sunt simple, ca la școală: patriotul
este cel care-și iubește locul de naștere, al lui, al părinților și
bunicilor etc. (dacă ele concordă) și nu cel care urăște patriile
altora; națiunea este o formă de comunitate umană veche de multe
secole, este un fel al oamenilor de a trăi împreună, uniți prin limbă,
origine, istorie, religie, teritoriu, cultură, tradiții etc. (sau măcar
prin unele din acestea); toți oamenii din lume trăiesc uniți în
comunități, fiindcă omul e o ființă socială; spirit național înseamnă
cultivarea identității etnice proprii, în rând și împreună cu identitățile
altora; naționalism înseamnă glorificarea propriei națiuni, prin ignorarea
sau, uneori, în detrimentul altora; xenofobia este ura față de străini, față
de cei care nu sunt ca tine ori ca grupul tău; șovinismul marchează
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ideologia vrăjmășiei dintre popoare și națiuni și a superiorității unei/
unor națiuni față de alta/ altele etc. Toate aceste noțiuni au semnificații
destul de clare, dar unora le place să le amalgameze, suprapună,
demonizeze în bloc, ca să obțină o confuzie generală. Pe al cărei fond, să
se poată apoi broda …
Ideologiile prezenteiste – nu doar la noi – tind să înfățișeze istoria,
adică viața oamenilor care au trăit odinioară, în funcție de valorile
actuale. Vă dau un exemplu: în urmă cu vreo două decenii, s-a obținut cu
greu aprobarea ca, la Viena, într-un loc istoric anume, să fie pusă o placă
de marmură, care să amintească faptul că și românii, alături de alții, au
ajutat la despresurarea orașului, asediat de otomani în 1683; textul,
compus de specialiști, cuprindea sintagma, luată din înscrisuri de epocă,
„apărarea Republicii Creștine europene‖; ideologul de serviciu local ne-a
spus (eram câțiva profesori din țări ale Europei Centrale și de Sud-Est)
că nu era politic bine, fiindcă s-ar fi putut supăra turcii din Viena, din
Occident și chiar din Turcia; atunci, am propus „apărarea civilizației
europene‖ și am aflat că era tot restrictiv și ofensator! Până la urmă, eu
m-am lăsat păgubaș, fiindcă mi se cerea să schimb istoria, adică să
adaptez idealurile și ideile oamenilor de la 1683 celor din 1995, să nu
mai reiasă că, atunci, turcii (islamici) și creștinii se băteau între ei! Nu la
mult timp după, s-a ajuns iarăși la lupte violente între islamici și creștini
(europeni), ca o ironie a sorții! Evident că nu pot să-l prezint le Mihai
Viteazul decât în acord cu morala epocii lui: a trecut la sud de
Dunăre în numele creștinilor ca să-i combată pe musulmani,
eventual chiar să elibereze Constantinopolul, unde era așteptat de
greci ca un eliberator, ca un erou. Tot evident este că domnii români,
de la Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare încoace, au luptat contra
otomanilor care-i atacau și îi presau, i-au învins sau au fost învinși și au
încheiat tratate (inegale, ca-n Evul Mediu), cu drepturi și obligații,
conform cărora, printre altele, turcii nu puteau face prozelitism islamic la
noi, nu puteau construi moschei și alte locuri de cult mahomedane etc.
Nu poți să inventezi multiculturalism acolo unde este confruntare
între etnii, culturi și civilizații! Firește, depinde cum prezinți aceste
situații, dar ignorarea sau „ajustarea‖ lor înseamnă fals și minciună.
Iar astăzi este defazat să faci asta! Azi, când Marea Britanie întoarce
spatele Europei ca să-i fie ei mai bine, când America vrea să fie numai a
americanilor (care?) și face ziduri la graniță, când Ungaria, Polonia sau
Cehia își proslăvesc propriile națiuni și exprimă, nu de puține ori,
rezerve sau chiar ură față de altele, față de vecini!
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Spuneați, într-o cuvântare ținută la Bistrița anul trecut și care
a devenit foarte populară pe internet, că Mihai Viteazul a fost criticat
de otomani, - firesc, pentru că atâția au pierit de sabia lui, dar și de
occidentali, pentru că și-a urmărit interesul propriu. S-ar putea spune
că a fost, deci, naționalist? Sau trebuie să-l criticăm pe Mihai pentru
că și-a „trădat” sistemul de alianțe, cum am spune azi?
Haideți să numărăm câte alianțe au trădat Germania, Anglia sau
Franța, de la Marea Revoluție Franceză încoace și apoi să vorbim!
Acelea însă nu sunt „trădări‖ – fiindcă nu sună bine termenul – ci sunt
„Realpolitik‖, mărturii de „echilibru european‖, „adaptări subtile la
realități‖ etc. Este evident că „politica interesului național‖, valabilă de
la Renaștere încoace (când Francisc I, catolicul rege al Franței, prin
1530, s-a aliat cu Suleiman Magnificul, sultanul otoman, contra unor
suverani creștini!) și dusă de marile puteri, nu le era permisă micilor
principi. Egalitatea nu este și pentru căței, vorba fabulistului! Sau non
licet bovis quod licet Iovis, adică „nu-i este permis boului ceea ce îi este
permis lui Jupiter‖! În plus, Mihai era și „schismatic‖(termenul
occidental peiorativ pentru ortodocși), iar asta, în condițiile
prejudecăților puternice de-atunci, nu prea dădea bine în Occident. Nu,
Mihai nu a fost naționalist (vă spuneam că naționalist înseamnă
proslăvirea exclusivă a propriei națiuni, prin ignorarea ori în detrimentul
altora) și nici nu a urmărit formarea României la 1600. Nu erau încă, la
noi, vremurile coapte pentru așa ceva. Mihai a făurit un bloc politic
puternic antiotoman, dar l-a făcut din cele trei țări care aveau, nu peste
prea mult timp, să formeze România. A și luat importante măsuri în
favoarea românilor asupriți din Transilvania, a creat stema unită a celor
trei țări, a pregătit o dinastie uniunii (federației) nou create etc. Aș zice
că Mihai Viteazul a fost mai întâi creștin și apoi român (nu contează aici
„sângele‖ sau originea; a fost principe român, s-a purtat ca român și a
fost perceput ca român de către contemporani). Prin faptele sale, Mihai a
fost transformat, mai ales de la romantism încoace, în erou național.
Aceasta nu este nici de bine și nici de rău, ci este o constatare. Toate
țările au eroi naționali sau părinți ai patriei! Dacă și-a urmărit și
interesul personal (cine nu face asta în viață?!), a făcut-o în așa fel încât
acest interes s-a potrivit cu interesul țării și, lucru rar, cu interesul de
perspectivă sau de viitor al românilor.
De aceea, Mihai Viteazul este o mare personalitate a istoriei
românilor. Acuzele de „condotier‖ etc. vin, de regulă, din vârful buzelor,
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de la neistorici ori de la istorici teribiliști, adolescenți întârziați, care
urmăresc spectacularul, succesul facil, profitul de imagine și nu numai.
Trecând în alt plan, vreau să vă întreb despre apelul semnat,
inițial alături de alte 83 de personalități ale Academiei Române, un
apel la unitate, la cinstirea eroilor și înaintașilor care au făcut posibilă
Marea Unire pe care o sărbătorim sau „comemorăm”? anul viitor. Un
post de televiziune cu patron din Ardeal a scris că acest îndemn este
unul cu „accent puternic naționalist”. Având în vedere conotațiile
negative care i se asociază acestui termen, de naționalist, nu se va
ajunge la momentul în care și corifeii unirii vor fi portretizați, la nivel
oficial, ca niște personaje negative?
Distinse Domnule Șomănescu, acum sunt, din câte știu, în ciuda a
vreo trei răzgândiți, peste 100 de membri ai Academiei care au semnat
(dintre cei circa 200 membri români). Oamenii (și academicienii sunt
oameni, cu defecte și calități) au făcut-o cu sinceritate, crezând – în
naivitatea lor – că Academia se bucură de respect, fiind ea încă forul
suprem de recunoaștere a creației științifice și culturale, de consacrare
formală a valorilor afirmate, un fel de empireu al spiritelor luminate ale
națiunii, în sensul scopului pentru care ea a fost creată la 1866. Se poate
ca unii academicieni – înaintați, firește, în vârstă – să fi uitat de
democrația noastră originală și să fi sperat că vorbele lor vor fi luate în
serios, chiar dacă și criticate. Nu spun că unii – importante voci ale
acestui popor – nu au luat în serios apelul, dar văd alții l-au caricaturizat,
respins, condamnat, aș zice aproape cu „mânie proletară‖. Observ că și
unii reprezentanți ai partidelor extremiste maghiare s-au inflamat, deși
este vorba despre un apel la pace, la respectarea Constituției României
etc. Iar Constituția nu permite autonomii teritoriale după niciun criteriu.
Nicio propoziție, frază sau noțiune din apel nu jignește vreo altă națiune
sau vreo minoritate. În schimb, dacă aș lua câteva exemple de discurs
politic din pozițiile oficiale ale partidului de guvernământ din Ungaria și
ale înaltelor oficialități de acolo, am putea vedea că lucrurile stau cu
totul altfel. Nu vreau sa spun mai mult!
Dar nu aceasta este problema! Doar ne-am cucerit cu sânge dreptul
la libertate și democrație, la pluralitatea părerilor! Chestiunea este de
formă și anume se referă la felul în care combatem o opinie cu care nu
suntem de acord. Apelative de genul „bătrâni ramoliți‖, „adunătură de
expirați buni de dus la cimitir‖, „comuniști‖, „ceaușiști‖ etc. – adresate
unor oameni, totuși, reprezentanți ai unei instituții a acestui stat – sunt
descalificante, dovedesc nu numai intoleranță, ci și paupertate
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intelectuală, spirit grobian, lipsă de educație și multe altele. Nu se pot
respinge de plano noțiuni consacrate și uzitate peste tot în lume, precum
„națiune‖, „unire‖, „suveranitate‖ etc., fără argumentări precise, din
simplul motiv că nu plac unora dintre noi sau că avem alte
comandamente de servit.
Se vor fi „tocit‖ unele cuvinte, dar ele există și cu atât mai mult
realitățile pe care le exprimă. Cea mai cuprinzătoare reuniune
internațională de state se cheamă încă „Organizația Națiunilor Unite‖;
Marea Britanie ne anunță că, dupăBrexit, revine la anumite atribute ale
„suveranității‖, la care renunțase prin tratatele UE; autoritățile de la
Madrid dau comunicate prin care reiterează conservarea „unității‖
Spaniei etc. Anumite mijloace de difuzare în masă nu cunosc
semnificația termenului de „naționalism‖ și intervin public ca să se afle
în treabă.
Am ajuns să ne întrebăm dacă e bine sau rău să cinstim cei 100 de
ani trecuți de la Marea Unire, ceea ce este foarte grav! Înseamnă că ne
merităm soarta mizeră, dezorientată, modestă. De regulă, comemorarea
se face într-o atmosferă de tristețe, când ne gândim la anii trecuți de la
moartea cuiva sau de la un eveniment tragic.
Marii înfăptuitori ai Marii Uniri s-au bucurat, au exultat, unii (ca
Gheorghe Pop de Băsești) nu au putut muri decât după pronunțarea
actului de la 1 Decembrie 1918. Cum să comemorăm? Noi trebuie să ne
bucurăm și să retrăim „Poemele luminii‖, cum ar spune Lucian Blaga, să
ne umplem de încredere pentru că, alături de italieni, de germani, de
polonezi, de cehi și slovaci, de slavii de sud, am intrat în rândul lumii. Să
ne bucurăm și pentru că, pe ruinele unor imperii perimate, am construit
edificii naționale solide. Cele mai legitime mișcări colective din secolul
al XIX-lea – „secolul națiunilor‖ – au fost cele de emancipare națională,
în acord cu principiul autodeterminării naționale, recunoscut inclusiv de
SUA sub președintele Woodrow Wilson.
Firește, ca în cazul oricărui act omenesc, nu au putut să fie toți
mulțumiți nici în 1918. Austriecii, otomanii, germanii, rușii și, mai ales,
ungurii, au fost frustrați, supărați, dornici de revanșă. Sunt de acord că
ungurii (mai ales cei din Ungaria) nu au ce sărbători la 1 Decembrie
2018 și că ei trebuie să comemoreze, dar, în logica aceasta, nici românii
nu au ce să sărbătorească la 15 martie 2018, pentru atunci vor fi 170 de
ani de la decizia dietei ungare de unire a Transilvaniei cu Ungaria! Aici,
cu sărbătorile, suntem chit, numai că decizia românească din 1918 este
încă în practică. Asta este sigura deosebire, în rest, prin zilele naționale,
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ne „gratulăm‖ reciproc. Așa este între vecini! Vedeți cum este și la alte
popoare, cu pretenții, nu ca noi!
Dacă aplicăm această logică strâmbă, atunci mă aștept ca unii să-i
condamne pe corifeii Marii Uniri, fiindcă nu ar fi respectat drepturile
omului, deși acestea nu erau încă formulate, sau că nu i-au consultat pe
toți cetățenii prin referendum, deși atunci nimeni nu ar fi putut s-o facă!
Noi suntem capabili de orice! Ar fi, totuși, o mare rușine, care ne-ar
arăta adevărata față de epigoni. Altminteri, eu aș fi cel dintâi fericit să
văd la 2018 o Europă unită și fericită, generoasă și curată, patria
primitoare a tuturor cetățenilor săi, dar mă tem să nu văd doar
intoleranță, șovinism, ură națională și rasială etc. și nu neapărat pe la
noi, ci în țările unde s-a născut democrația modernă, libertatea,
egalitatea și frăția …
Domnule profesor, eu am senzația că trăiesc într-o perioadă
asemănătoare cu anii de dinainte de 1940. Pare-mi-se că sunt după
alegerile din 1938, când Regele Carol al II-lea s-a supărat pe
rezultatul electoral, când vechile înțelegeri de securitate se prăbușeau,
când se crea o nouă ordine mondială. Și atunci, ca și acum,
autoritățile și poporul par să fie mai degrabă preocupați de războiul
cel dintre noi. Convingeți-mă că greșesc și că un nou 1940 nu este
deloc aproape....
Mi-ar plăcea, firește, să vă conving, să am argumente să vă conving
și, mai ales, să fiu eu însumi convins! Dar nu sunt! Asta este ca-n replica
profesorului care le reproșează elevilor că nu înțeleg lecția: „Copii, v-am
explicat o dată și nu ați înțeles nimic, v-am explicat a doua oară și voi
tot nu ați înțeles; a treia oară am înțeles și eu, iar voi tot nu ați înțeles!‖.
Cu alte cuvinte, ca să vă conving, trebuie să fiu eu convins … Pe de altă
parte, istoria nu se repetă întocmai niciodată, din pricină că – ar fi zis A.
D. Xenopol – faptele istorice sunt fapte de succesiune și nu de repetiție.
Se petrec o dată și petrecute rămân! Nu pot să le reproduc în laborator,
așa cum descompun apa în hidrogen și oxigen, de câte ori doresc!
Da, împrejurările de nesiguranță, de marasm, de impunere a
dreptului forței din acest moment seamănă cu cele din 1938-1940!
Dictatori mari sau mici vor să ne convingă, acum ca și atunci,cât sunt ei
de democrați. Hitler opera cu masele, cu mulțimile care umpleau piețele
și reitera ideea că luarea prin forță a unui teritoriu de către Germania era
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legitimă și că era ultima sa pretenție. Și azi se iau teritorii de la alții, în
virtutea drepturilor istorice sau altminteri. Democrația directă a străzii –
aparent forța poporului – se impune și azi în fața democrației
reprezentative. Trei guverne recente ale României au fost schimbate de
popor, cum se spune. Pe bună dreptate, unii se întreabă de ce să mai
meargă la vot! Ni se spune că românii sunt idioți și că nu știu ce votează!
Chiar dacă ar fi așa (idiot înseamnă, literal, analfabet), votul este vot, cu
avantajele și dezavantajele sale. Dezinformarea este în floare, iar
manipulările de tot felul ne lasă deconcertați, uluiți, prostiți! În cine și în
ce să mai credem? De data aceasta, chestiunea mi se pare gravă, cum
spuneți, fiindcă nu numai românii par lipsiți de busolă (ei sunt obișnuiți
să fie așa!), ci lumea întreagă.
Și totuși, eu cred că mai sunt mecanisme de reglare și de autoreglare
pe care nu le știm și pe care nu le-am folosit încă. În ciuda tuturor relelor
– și au fost multe! – de mii de ani ființa umană și comunitățile (inclusiv
națiunile, fie etnice, fie civice) au găsit resurse de viețuire, de
supraviețuire și de conviețuire, atunci când se spera mai puțin. Pe scurt,
nu vă pot convinge, pentru că nu am certitudini, dar speranțe am …
Altminteri, nu aș fi om!
Sărind de la una, la alta...Spuneați, în cadrul Adunării
Naționale Bisericești de anul acesta, că aveți un coleg la Cluj supărat
pe o televiziune bucureșteană care nu arată temperatura din orașul
dvs.... Cum poate fi explicată o astfel de supărare dintre Ardeal spre
Vechiul Regat, având în vedere că președintele țării, președintele CCR,
șeful SRI, șeful DNA, Avocatul Poporului, Ministrul Apărării
Naționale, Procurorul General al României, Patriarhul României şi
Prim-ministrul sunt din Vestul Țării? De ce nu întâlnim această
atitudine în Moldova, care nu are niciun reprezentant în aceste poziții
înalte?
Da, am dat un exemplu frust și, poate, naiv de dur, ca să arăt că, deși
sunt deosebiri reale între provinciile istorice românești, acestea nu
trebuie exacerbate, nu trebuie augmentate. Mai întâi, pentru că nu există
țară pe lumea asta (poate în afară de Vatican, Andorra, Monaco,
Liechtenstein) fără provincii, fără deosebiri regionale, fără rivalități
locale. În al doilea rând, prin comparație, noi, ardelenii, muntenii,
moldovenii etc. suntem mult mai asemănători între noi decât sunt
lombarzii, sicilienii, venețienii, ligurii, toscanii, sarzii, umbrii, friulanii
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etc. sau decât sunt bavarezii și prusienii între ei. Totuși, țara unită s-a
format și la noi târziu (nu ca la francezi, obosiți și ei acum de atâta
unitate!). În al treilea rând, trebuie să-i dăm istoriei șansa să funcționeze
și să ne arate cum este bine: or la noi, după circa un mileniu de
singurătate (ca să-l parafrazez pe Gabriel Garcia Marquez), am avut nici
măcar un veac întreg de unitate! Oare sunt comparabile cele două
segmente temporale, încât să ne pronunțăm atât de critic față de scurta
noastră experiență împreună?
Bunicii și străbunicii noștri au făcut unirea sătui de relele dezbinării
și convinși de avantajele unirii, sătui de umilințe și jigniri, de atâtea
rătăciri pe coordonate străine, dornici de un adăpost pentru acest neam!
Ce cuvânt am avea noi să spunem că ei au greșit?
Este evident că trăim vremuri dificile, pe care unii ni le facem
singuri și mai dificile. Pe fondul dezorientării generale, sunt destui care
pescuiesc în ape tulburi și exagerează provincialismele, entitățile locale.
Să știți că și unii moldoveni sunt îndemnați să se supere pe bucureșteni!
Unde mai pui că Dodon, susținut de Putin, vrea Moldova mare! Iar în
Moldova noastră, mai circulă din când în când câte o marotă: Bucovina
nu este Moldova, ci altceva, superior, fiindcă Bucovina a fost sub
austrieci și s-a ridicat în ritm cu Europa! Nimic mai fals: Bucovina este
Țara de Sus a Moldovei, cu vechile capitale Baia, Siret și Suceava, cu
gropnițele domnești cu Putna lui Ștefan; din Bucovina (numită astfel
târziu) a pornit toată Țara Moldovei. Cum să nu fie Bucovina Moldova,
din moment ce este nucleul, sufletul Țării Moldovei? Cu Transilvania e
mai complicat! A stat cel mai mult înstrăinată (aproape un mileniu) și nu
s-a putut bucura de viață oficială românească decât după 1918.
Transilvania (în sens larg, cu Banatul, Crișana, Maramureșul) reprezintă
azi, în linii mari, 40% din suprafața și populația țării. Las deoparte
materiile prime din subsol și de pe sol, orașele mari, zestrea istorică
variată și bogată etc.
În Transilvania, vechile „națiuni‖ dominante și mai ales ungurii au
crescut, generații la rând, cu mentalitate de stăpâni, iar românii cu
mentalitate de supuși, de slugi, de servitori. După 1918, lucrurile s-au
schimbat, dar mentalitățile mai greu. De asta, a fost și grea conviețuirea
între români și maghiari. După un secol, în fine – în ciuda frângerii
dureroase din anii 1940-1944 – se simt si românii ardeleni mai puternici.
Unde mai pui că ei sunt (măcar sub aspect geografic) cei mai occidentali
dintre români și că civilizația de succes în lume a fost cea occidentală, în
vreme ce lumea bizantino-slavă, care ne-a trasat destinul medieval, a
intrat în iremediabil regres și s-a degradat în fanariotism, balcanism etc.
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Din secolul al XVIII-lea încoace, românii, prin elitele lor cele mai active
și conștiente, se străduiesc să se sincronizeze cu Occidentul, or cei care
au fost cel mai aproape de acest model au fost transilvănenii. Pe fondul
acestor deosebiri reale și mentale, le este ușor unora să semene vânt.
Ceea ce vă pot eu spune sigur, ca istoric, este următoarea constatare:
după căderea Imperiului Roman, Europa a trăit două experiențe opuse,
una de fărâmițare în mici unități numite domenii, seniorii, ducate,
marchizate, comitate, principate etc. și alta de integrare în mari entități
precum imperiul (carolingian, romano-german) și universalismul papal.
Nu au reușit niciunele! Primele erau prea mici, iar celelalte prea mari. Și
a fost cumva găsită calea de mijloc, a statelor naționale (centralizate,
federale etc.), imperfectă și ea. În acest moment istoric (de câteva
decenii) s-a încercat noua formulă integratoare numită UE, care este în
impas. Ce va fi, vom vedea, dar subiecții de drept în UE sunt,
deocamdată, statele, multe dintre ele state-națiuni. Atenție însă la
antagonizarea românilor pe criterii provinciale! Se lucrează intens la ea,
inclusiv în contextul discuției despre regionalizare și nu toți „formatorii
de opinie‖ urmăresc scopuri oneste față de această țară.
Să ne întoarcem puțin la identitate...Spuneați tot anul trecut, la
Bistrița că, Mihai Viteazul ar fi zis: „Românii s-au născut
pravoslavnici și bizantini și așa trebuie să rămână”. În școală se
vorbește foarte puțin și mai degrabă peiorativ despre spațiul bizantin,
iar despre apartenența noastră la acest areal, mai deloc. De ce există
această blocadă la adresa bizantinismului? Cum se defineau marii
noștri domnitori? Bizantini, Apuseni sau niciuna nici alta?
Am răspuns, parțial, mai sus la această întrebare. Mihai Viteazul a
avut convingerea dreptei credințe care venea pentru el de la Noua Romă
(Constantinopol), oraș pe care-l voia eliberat de sub „păgâni‖. Aceasta
era mentalitatea vremii și nu putem să-i cerem lui domnului român să fi
gândit politic corect, precum președintele ONU de astăzi.
În școală – grăbită și ea, ca planeta – nu mai este timp să li se
explice elevilor că noi, românii, ne-am format în regiunea de interferență
dintre Occidentul latin (catolic) și Orientul bizantin sau bizantino-slav
(ortodox), că suntem occidentali prin limbă, originea romană, nume și
forma de creștinare, pe de o parte și răsăriteni prin biserică și credință
(de rit bizantin), prin limba cultului, a culturii și a cancelariilor
(slavona), prin alfabetul chirilic (păstrat până în secolul al XIX-lea), prin
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mentalitatea de fiecare zi. Numai că bizantinismul, peste care s-a
suprapus cuceritorul otoman vreme de 6-7 secole (1354-1913 și mai
mult) a fost un model de civilizație perdant în fața impetuosului model
vestic, descătușat mai ales după marile descoperiri geografice, după
Renaștere și Reformă. Europa s-a expandat în lume, dar nu toată, ci doar
prin acest model concurențial și individualist, liberal și democratic, bazat
pe competiție. Modelul nostru răsăritean, contemplativ și isihast, letargic
și nemișcat, fatalist și tragic, deși atins parcă de aripa veșniciei – mai
ales în creația artistică, de excepție – dar a rămas cantonat în plan
secund. Domnii noștri cei mari erau și una și alta, mândrii de această
dimensiune complexă a lor: Mircea cel Bătrân purta și veșminte
occidentale și participa la turniruri, precum cavalerii francezi; Ștefan cel
Mare se adresa fără complexe papei, împăratului roman-german sau
senatului Veneției și era recunoscut în Vest drept „preaputernic atlet al
lui Hristos‖; Mihai Viteazul se mișca în voie la Viena și la Praga, după
alianțe creștine occidentale, participa și el la întreceri militare și la
petreceri cu ștaif, dansând pe ritmuri italiene.
V-am tot întrebat de identitate și iată de ce. Cum vă explicați că,
deși avem toate informațiile la îndemână, repetăm aceleași greșeli din
trecut, inclusiv înlocuirea „furculition”-ului cu „party”-ul de azi? În
proiectul de programă școlară de care vorbirăm (că tot sunt din Kleine
Walachei) la începutul interviului, experții de la Institutul pentru
Educație au scris cuvântul „multiperspectivitate”, care nu există în
limba română...Nu cumva problema noastră este una de identitate?
De ce vorbesc eu mereu de nevoia noastră de identitate, încât am
obosit? Am obosit nu fiindcă sunt făcut (etichetat) naționalist – m-am
obișnuit și cu asta!– ci fiindcă parcă vorbesc în gol. Vă rog să ieșiți pe
stradă și să întrebați câțiva români de ce se simt români. Veți vedea și
veți auzi cele mai mari gugumănii! Iar dacă te duci la Bruxelles, la
Madrid ori la Vilnius, între oameni serioși, întrebarea care vine
invariabil este: cum este România și cine sunt românii? Firește, ne
autoflagelăm și ne prezentăm ca neam de nimic!
Mai nou, unii au găsit soluția: se dau altceva și nu se mai recunosc
români. Poate că această lejeritate în a trata lucrurile serioase să ne fi și
salvat din când în când, în trecut, dar ea nu poate fi mereu o conduită de
viață pentru un popor decent, conștient. Dar, vreau să mă refer la limba
noastră și să vă spun convingerea mea în legătură cu ea: limba noastră
ne-a salvat ca să nu fim pulverizați de istorie! Repet și pentru cititorii
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Dumneavoastră: pe la 1480-1490, un umanist italian care i-a cunoscut
direct pe români (Anton Bonfini), se miră cum s-au păstrat „coloniile
romane‖ aici, în Dacia, aproape nealterate, fără să fie copleșite de
„valurile de barbari‖ și răspunde, surprinzător, că românii „și-au apărat
mai mult limba decât viața‖.
Această constare îi salvează pe români de toate relele și-i ridică între
cei aleși de soartă să fie privilegiați. Perfectul simplu indicativ din
Oltenia și de pe Jiurile ardelene, din Țara Hațegului (parte, cândva, a
Voievodatului lui Litovoi), mergând până pe unele văi din Munții
Apuseni, acest perfect simplu este cea mai bună dovadă de latinitate și
de continuitate, pentru că vine ca directă moștenire latină. Oltenia a stat
sub romani, mai ales jumătatea de sud, cu vreo două secole mai mult ca
Transilvania, de aceea structura graiului local este mai aproape de latina
populară. Limba noastră este una permisivă și se deschide cu
generozitate neologismelor, dar până la un punct. Dacă forțăm nota,
cădem în ridicol și cam așa facem acum nu doar sub influența englezei,
ci și a digitalizării în haină engleză. De aceea, Academia Română ar
avea și aici un rol ponderator, dar cine s-o mai ia în seamă! Românii sunt
acum nu numai inventivi, ci și independenți și liberi. Să facă orice!
Apropo de etichetări, să vorbim puțin și de perioada comunistă.
Cine încearcă să privească nuanțat această perioadă se poate trezi cu
invective de tipul „ceaușist”, „legionar” sau „nostalgic”. De ce nu
putem discuta deschis despre martirii din închisori sau de rezistența
din munți, sine ira et studio?
Mi-e greu să vă spun, fiindcă problema este foarte complicată.
Vedeți, regimul comunist, de paste patru decenii are trei etape mari: una
proletcultistă, de internaționalism proletar și de dictatură stalinistă
atroce, când nimic din ceea ce era românesc nu era bun, ci „putred‖,
„burghez‖, „decadent‖; o alta mai echilibrată, în care s-a revenit la
majoritatea valorilor noastre autentice (minus monarhia modernă,
Basarabia, diaspora etc.); ultima, naționalist-comunistă, în care ne
conducea „geniul Carpaților‖ și în care trecutul, prezentul și viitorul erau
aureolate de glorie, în vreme ce muream de foame, de frig, de întuneric.
Toate acestea se amalgamează astăzi intenționat, încât nu mai este loc
pentru nuanțe. Când nu-l ai la suflet pe cineva, mai ales dacă acel cineva
are și o anumită vârstă, îl numești „comunist‖, „boșorog‖ și îl acuzi de-a
dreptul că a trăit sub regimul odios. Mă și mir, câteodată, cum de mi-am
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ales să trăiesc trei decenii din viață în acel regim condamnat de istorie,
când puteam și eu să fiu măcar un gânditor medieval, precum călugărul
Dan din „Sărmanul Dionis‖ de Mihai Eminescu! Am impresia că unii
chiar cred că noi (generația mea) ne-am ales comunismul și ne
condamnă „cu mânie proletară‖ pentru proasta alegere. Nu mai revin la
convingerea unora că toți cei care au trăit în comunism sunt de-a dreptul
troglodiți!
Văd că se discută, totuși, în unele cercuri, despre închisori și
rezistența din munți, dar îndrăzneții sunt repede aduși cu picioarele pe
pământ de către noii cenzori, de către noii ideologi, vigilenți să nu
deviem de la calea justă.
Am scăpat de adevărul unic de sub comunism și am dat de
adevărurile controlate de astăzi! Eu cred încă în forța rațiunii acestui
popor, care trebuie să se trezească …
Ca istoric, știți bine rolul agenților de influență în viața politică și
socială a unei țări. Din acest punct de vedere, cum vi se pare faptul că,
în afară de două - trei excepții, între care și ActiveNews, majoritatea
instituțiilor mass-media din România sunt patronate sau conduse de
străini?
Stimate Domnule Șomănescu, este încă o dovadă că, deși „boierii
minții‖, spiritele subțiri, de viță veche, filosofii subtili de salon ne acuză
de xenofobie, de naționalism și chiar de șovinism, noi ne încăpățânăm
să-i iubim pe străini, chiar și pe aceia care ne fac rău! Firește că acești
veghetori la mersul nației – văzută de ei ca o jalnică masă gregară,
patibulară – nu descoperă nicio primejdie nicăieri, nici peste Prut și
Nistru, de unde suntem amenințați direct, fără ocolișuri, nici spre vest,
de unde ne vin tăietorii de păduri și noii stăpâni de moșii, nici peste
Ocean, de unde ne vine vestea că NATO nu mai face pomeni și că SUA
se închid în sine, nici de mai aproape, unde se pregătesc festinuri
autonomiste etc. Cu alte cuvinte, România nu are inamici decât în
închipuirea noastră! Este clar că această situație de care vorbiți
înlesnește munca agenților de influență din viața politică și publică a
României, deși sunt și destui români neaoși zeloși în sensul despre care
vorbiți. Oricum ar fi, românii nu-i urăsc și nu-i vor urî pe străinii de
bine, ba, pudici fiind, îi vor iubi și pe cei care le fac rău, după pilda
biblică …
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În încheiere, domnule profesor, vă rog să ne relatați un episod
istoric mai puțin cunoscut, din care să vedem ce atitudine aveau
românii față de semenii lor...fie că e vorba de domnitori, de soldați, de
oameni simpli...Mărturisesc că sunt puțin invidios pe studenții care au
ocazia să vă asculte săptămânal...
Vreau să vă spun o întâmplare de demult despre identitatea de
român, fiindcă de ea vorbirăm mult mai sus, spre disperarea unora, ba
chiar stăturăm la taclale. Ea se leagă de personalitatea lui Matia Corvin
(e corect Matia, fiindcă se născuse în ziua apostolului Matia și nu a
evanghelistului Matei), regele Ungariei, care era, prin tatăl său, de spiță
românească.
Ajuns suveran celebru, Matia se mai lovea încă de invocarea ironică
sau caustică a originilor sale modeste „valahe‖, a faptului că era de-un
neam cu supușii „schismatici‖, ceea ce l-a făcut să ia anumite măsuri.
Când a ajuns rege, dar și mai târziu, când se visa împărat romanogerman, suveranul era numit pe la colțuri Valachorum regulus(„regișorul
românilor‖), ca și Ștefan cel Mare. Voit ofensator pentru Matia – acuzat
de elita „de sânge‖ maghiară că ar fi fost doar „un crăișor al românilor‖
–, titlul este măgulitor pentru Ștefan cel Mare, care își câștiga astfel
admirația unor cronicari pentru protejarea Ungariei, prin oprirea tătarilor
și otomanilor de a ataca Transilvania prin Moldova. D’origine humile de
progenie de Valacchia („de origine umilă, de neam din Valahia‖) era
formula prin care birocrația venețiană îl înregistra pe Matia la urcarea pe
tron, conform zvonurilor culese de la fața locului. Iar împăratul romanogerman Frederic al III-lea observa disprețuitor că Matia era natus a
Valachopatre („născut din tată român‖).
E drept că originea românească a regelui este pusă uneori – în surse
externe – în context pozitiv (cum face, pe la 1475-1476, solul venețian
Sebastiano Baduario, care-i laudă pe români, caracterizați cu admirație
ca fiind din neamul „serenisimului rege‖ Matia, pentru că au luptat
mereu cu curaj contra turcilor, deopotrivă „alături de părintele său și de
majestatea sa‖). Dar asta nu a schimbat prea mult percepția negativă din
interiorul regatului. Și acum vine episodul. Se pare că nici regele nu
făcea întotdeauna un secret din această origine stânjenitoare: potrivit
mărturiei polonezului Varsevicius (Krzystoff Warszewiecki), de la finele
secolului al XVI-lea, cu date luate de la autori din epoca lui Matia,
suveranul de la Buda declara unor soli moldoveni (numiți de polonez,
conform obiceiului, „valahi‖) ai lui Ștefan cel Mare, după ce aceștia își
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începuseră mesajul prin cuvinte românești („Spune domnului nostru‖),
că, dacă așa le era graiul, nu mai avea nevoie de interpret.
Nicolae Iorga credea că respingerea traducătorului de către Matia, la
auzul celor trei cuvinte românești, putea să fie „un mijloc de a arăta că și
acea limbă a strămoșilor săi, așa de asemenea cu latina, o înțelege‖. Nu
este foarte clar dacă regele înțelegea româna numai pentru că era foarte
apropiată de latină sau și pentru că era limba strămoșilor și a unei părți a
supușilor săi. Consemnarea este însă, dincolo de orice dubiu, o dovadă a
asemănării românei cu latina. Declarând însă, de față cu demnitarii
curții, că nu are nevoie de interpret, atunci când a auzit câteva cuvinte
românești, marele om politic a alimentat și a confirmat cu siguranță
rumorile despre descendența sa din români.
Elita ungară știa, în general, că suveranul avea origini „umile,
valahe‖și că zvonul despre descendența regelui din Sigismund de
Luxemburg ținea mai mult de legendă, ca și ideea înrudirii cu dinastia
princiară a Basarabilor din Țara Românească. Și oricum, chiar și „os
domnesc‖ sau princiar fiind, înrudirea cu o dinastie românească
„schismatică„, ai cărei membri erau vasali ai regilor Ungariei, nu aducea
cu sine automat în interior tocmai înaltul prestigiu dorit de suveranul
unei țări catolice precum Ungaria.
Matia Corvin a fost rege ungar și spirit renascentist european, într-o
vreme când spunem că naționalitatea era de neglijat și, totuși, era privit
de unii ca român, în acord cu neamul său pe linie paternă, cu neamul
ultimului mare cruciat european, Iancu de Hunedoara. Și mai spun unii
că identitatea etnică este o ficțiune!
Vă mulțumesc mult domnule profesor, a fost o onoare și o
bucurie!
Vă mulțumesc și eu.
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IRONIM MUNTEAN

SUB SEMNUL OCHIULUI
Dedicat mamei şi stând sub pecetea a două moto-uri din Robert
Musil (Omul fără însuşiri) şi Georg Trakl, Ceremonia Orbirii, Editura
Cartea Românească, 1996, al treilea volum de poeme al Aurei Christi
continuă lirismul feminin de la debut distingându-se în generaţia sa prin
tonul egal al rostirii, incantaţia verbală, rafinamentul pathosului poetic,
servite de o tehnică a versificaţiei desăvârşită în care versul clasic de
sorginte simbolistă alternează cu cel liber.
De altfel simbolismul este prezent atât tematic, cât şi prin
elementele sale definitorii în plan artistic: simbolul, sugestia,
muzicalitatea, corespondenţe, sinestezia redescoperind „resursele
elementare ale stării lirice şi odată cu ele, câteva mari teme poetice‖.
Titlul volumului prefigurează supra-eul echivalând cu Sinele viril,
„Ceremonia Orbirii” este şi un ritual magic prin care se disociază
masculinul de feminin, refuz al ochiului, nu doar ca organ al privirii,
instrument al cunoaşterii, ci şi parte a sufletului, este o ceremonie de
jertfă, de sacrificiu prin care este expulzat Animus şi se face terapia
Animei, fapt realizat prin intermediul muzicii în care se însumează
contrariile: „Muzica un moment viu al spaimei/ de tăcere, de cuvinte
apăsătoare ce stârnesc nebănuite furtuni în mine,/ puterile lor obscure şi
temătoare./ Să ascult pacea va fi desăvârşită./ Vieţi străine se vor
retrage-n făptura mea.../ Sufletul orb îmi va fi ţelul final/ care, poate îmi
va servi la ceva./ Singur să stau şi vrăjit să contemplu/ muntele privindumă cu ochii mei./ Obscurele furtuni vor fi oprite/ lângă monumentul viu
al spaimei” (Un monument viu al spaimei, p. 143).
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Întunericul, singurătatea sunt toposuri terapeutice „E-ntuneric. Sub
cupolele imaginate/ perorez despre arta complicată de a lupta/ pentru
un destin ales, pentru puterea de a fi trist,/ ca o ceremonie a orbirii
sufletelor disperate” (Ascult orgile de gheată ale beznei, p. 145).
Întâiul ciclu al volumului I, „Nec sine te, nec tecum vivere possum”,
debutează cu un poem prin care ritualul de sacrificiu orbirea echivalează
cu convertirea virilităţii superlative într-o angelitate asexuată, deificare
negativă: „Când se dezlănţuie spaima/ îmi scot îngerii în faţa mea/ aduc
zeii din trecut – oho! -/ vedere gigantică, nubilă!.../ Stau lângă ei, îi
pândesc,/ îi alint, mă amestec cu ei/ mă joc, îi prefac în copii,/ apoi
jucându-mă mai departe, -/ în seminţe, în vlăstari, în arbori.../
Neverosimil de târziu îi culeg/ şi-l aşez după dorinţa lor,/ în creierul
meu îndrăgostit de asprimi,/ fără sfârşit revăzând fenomenologia
deificării (Fenomenoligia deificării, p. 112).
Este un gest ludic (jucându-mă mai departe) prin care devine „lăcaş
grăitor. Un lăcaş prielnic/ inflaţiei de îngeri lucizi, nătângi./ Un lăcaş
propice inflaţiei de zei/ înfometaţi de veşnicie.../ În mine mă încarcerez”
(p. 113).
Convertirea este uneori asociată cu magica disoluţie a universului
fizic cu apocalipsa formelor de manifestare reduse în ipostaze de
virtualitate, ca într-o antigeneză: „Era luna mai. Soarele pe cer era ca o
rană turmentată/ Soarele pe cer era ca o libelulă diformă./ Vino,
spuneam,/ În timp ce tu îmi ofereai hălci de mister./ Ne măsuram urmele
lăsate pe plaje,/ în suflet: Dimineţile,/ pescăruşii, delfinii lăsau urme de
ţipăt în aer./ Noi le vedeam./ Şi privirile noastre lăsau şi ele urme pe
mare/ Ne uitam la urmele acelea până le prefăceam în copaci
desfrunziţi./ Iar copacii desfrunziţi îi transformam în muguri, iar
mugurii –/ în seminţe. Era luna mai, se pare...” (Celui venit, p. 116).
Dimensiunea demoniacă din unele poeme se transformă în act de
„uciderea zeului” care este soţ şi totodată tată. Sacrificiul se finalizează
cu asimilarea substanţei divine: Nu ştiu unde să fi fost viaţă când o
căutam (în poezie, în carte...)/ Ştiu frica mâinilor/ de a nu te găsi în
alături. Ştiu/ spaimele sângelui de a nu te vedea” Ochiul preia atributele
„gurii de umbra” iar „ospăţul canibalic” se limitează la un dialog al
privirilor pe parcursul căruia „sinele îşi integrează substanţa vitală a tuului printr-o lentă şi suavă absorbţie cum remarca cu fineţe Octavian
Soviany: „Doar noi ne priveam. Doar noi ne vedeam./ Nu mai făceam
deosebire între făpturile noastre-două. Împărţeam mâinile, ochii,/
sprâncenele, cearcănele, le scădeam, le adunam/ le confundăm, cum
vulturii confundă adeseori/ căderea cu zborul...” (Numai tu bestie, p.
118).
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Peste chipul zeului se suprapune acum cel al maternităţii liniştitoare,
al feminităţii care guvernează rotirile ciclice ale timpului: în toamnă
rozele albe, roşii îşi strâng parfumul „ţi-l aduc ofrandă; în iarnă” îmi
vei dezvălui semizeii în spaţiul tău/ graniţă moale ce mă mai despart de
tine, de ei,/ Voi gusta din drojdia strategică a enigmei Tale, Mamă -/
enigma de a fi pururea mai tânără decât mine,/ Fiica Ta,/ ...în
primăvară.../ Doar tu îmi vei spune atunci: După ce ţi-ai ales Destinul
singură,/ alege-te şi nu-ţi fie frică”; „Dacă locul tău e ascuns într-o
grădină-nflorită Vara –/ de ce ar putea să-mi fie frică? De cer?.../ În
luminile neterminate ale anotimpurilor mele îţi imită mersul,/ nobleţea
privirea... Anotimpurile mele au nevoie de Tine, Mamă”/ Dacă locul Tău
Mamă... (p. 147-149).
Mama este zeu tutelar şi peste forma mitică a veşnicei întoarceri: Ea
îmi lăsase semnul dimineţii pe frunte/ când prutul de cerneală a
prenumelui meu/ mi-a luat trupul şi-l ducea în voia curentului stârnit de
cuvânt, de idee... Mă rugam să-mi lase umbra... ochii/ şi ca să recunosc
drumul spre carnea mea/ o dâră de sare/ Aşteaptă, mi-a spus ea. Nu va
rămâne/ decât semnul; trupul tău poate/ îl va urma... Doamne, se ruga/
mama, pentru care dintre lumi am născut-o?/ Mărturişeşte-Te şi facă-se
voia Ta” (Va rămâne semnul, p. 146).
Orbirea în stările benigne, presupune recuperarea dimensiunii
profunde a intimităţii guvernată de miturile feminităţii materne, telurice,
Nu doar Mama este zeu tutelar ci şi Tatălui portretizat ca performer al
zborului cu soarta în mâna Celui de Sus: „Ce departe îi era inima! Viaţa
nu i-a fost de ajuns/ s-o cuprindă. El se deschidea în faţa depărtărilor,
pregătit/ pentru tot ce l-ar fi putut ucide./ Cu tandreţe accepta/ greul
despărţirilor, darurilor/ îndoielii de sine. Şi cum îl tortura/ fericirea dea se vedea singur, de-a alege/ la nesfârşit să fie printre aleşi./
Singurătatea e aidoma unui manual/ de desăvârşire...”/ (Ce departe îi
era inima, p. 122).
Ciclul „Crinii imperiali” prin cele unsprezece poeme celebrează
dimensiunea minoră, umila a masculinităţii şi feminităţii recognoscibile
în imaginea crinului „mesageri ai purităţii, crinii imperiali,/ flori ucigaşe,
eu vă când iubirea/ flori fără suflet, nepărtinitoare/ Mirosul vostru e ades
duhoare/ flori albe, concentrate în esenţă/ Ce graţii dezvelite cu lentoare/
Câtă otravă, instigând prezenţa/ zeilor plutind în noaptea rece/ şi
alegându-şi rând pe rând, un trup.../ O voi stăpâni peste imperiul ce
trece/ în zori îşi tulbură un viitor aspru, abrupt (Prezenţă ce te îndeamnă
să dispari, p. 131).
Ca-n lirica simbolistă (Dimitrie Anghel: În grădină) Crinii Aurei
Christi cu „mireasmă crudă, princiar veşmânt sunt ucigaşi prin
parfumul-otravă şi instigă prezenţa zeilor şi-s stăpâni ai imperiului
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efemer. Ei sunt ostateci ai extazului, uiţi cum se moare, cu viaţa întoarsă
mai mult spre veşnicie, în cupa voastră bate/ nu ceasul răutăţii, ci ora
măreţiei (Trec îngerii răzbunători, p. 132). Inefabil este jocul candorii şi
al perversiunii în imaginea regală a crinului „otravă înserată ce dăruie
bucurii/ Şi îndoieli funcţiilor închise-n sine/ formă a formei înţelesuri
vii/ Ce se oferă sufletelor pline/ de parfumul tău – divină răzbunare,/
desăvârşindu-se când te deschizi uşor/ şi domnia desfăcându-ţi mantia
regală/ ţesută din curenţi adormitori” (Otravă inserată ce dăruie
bucurie, p. 133). Definit constant oximoronic crinul „lepră divină”/
Singurătatea de strigăt/ decis o desparţi/ (Vara, amintiri în zenit, p. 134)
este vrăjitor, frumuseţe pervers otrăvită, duh pierdut în sumbre extaze/
urmărindu-mă cu indiferentă emfază./ Îţi reproşez orgoliul marmorean/
de a-ţi reduce existenţa la mireasma./ Dar cum ai putea reproşa/
vulturului – înălţimea, poetului – metafora sau fantasma? (Să uit
frumuseţea otrăvită, p. 135). „Ei singuri ştiu cum vine noaptea.../ vine
chiar din/ centrul făpturii lor create/ pentru o perfectă singurătate/
Magnetica dezarmantă vecinătate/ bolit indivizibil copleşitor de prezent/
emanând un amestec de putere/ şi fragilitate pentru zeul ce sună/ ca pe
un clopot, absent./ Ei singuri ştiu cum vine noaptea, p. 136).
În preajma lor „crini rătăciţi îşi împroaşcă otrava”/ numai dorul de
un roşu turbat îmi intră în creier/ Ce efort superior: să mă sufăr când eu
devin eu, îngustându-mi vederea cu superbia/ unei sălbăticiuni căreia îi
miroase a pradă/ Mă autodevor/ Poruncesc în locul unui scâncet/ Storc
nectarul conştiinţei de sine (s.n.) se înalţă eul superb (În serile pure,
sterpe, p. 139).
Decorul simbolist este prezent şi-n poemul final al ciclului:
despletiri ale totului, solar glacial, toamna cu chip drag, tăcere, gol
solemn, final fără orice speranţă: de iubit, de văzut, de ascultat, de plâns,
când îmi rămâne, totuşi, ceva din golul mut,/ din care mă fixa cineva cu
ochi de sfinx/ Dar şi acele priviri se despleteau glacial/ în somnul din ce
în ce mai rece.../ Ce pustiu sunător. Ce bocet triumfal/ în toamna
înmărmurită în sonate, arpegii” (Toamnă cu Bacovia).
Totul este perceput muzical, asonant, într-o melopee gravă, în poem
cantilenă nu lipsit de asperități, în care figura poetică centrală este
oximoronul, alternând poezia cu rigoare clasică, cu strofe catrene, cu
rime încrucişate şi ades asonante, cu iamb suitor cu versul liber despletit
în imagini bogate, cu stringență logică, ideile de esenţă platoniciană, o
lume a formelor în zbor, într-un poem ce tinde spre concizie, lapidaritate
rostită gnomic.
Şi „Poeme parisiene” conservă imaginea poetei scindate de
contrarii, pe care „în noapte dorul de mine mă-ngheaţă/ Demoni şireţi
mă visează frumos/ Viziunile lor mai curg iarăşi pe faţă./ Aproape uitat,
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aproape senin,/ daimonul meu, geniul blond,/ îmi pune în braţe o carte”
(Aproape uitat, aproape senin, p. 150). Cu o astfel de structură creează
poemul conceput „ca o formă de totalizare a contrariilor şi ca o ipostază
angelică a androginiei de despletire a eului, născut din plămada cenuşii
miile, mirosind a vânt şi putreziciune, a despărţire smulsă din iad, şi-a
aripi tăvălite în tină, „a mort culegând din cântec poemul, a femeie
izgonită din rai, a cădere, a câmp de maci cotropit, a copil de înger
născut: Din plămada acestor mirosuri vor naşte poemul/ din focul
sălbatic. Din durul lumii de Prut/ Din umbra care iubeşte şi lasă/ Din
umbra ce trece pe lângă timp” (Din plămada cenuşii mele să nasc
poemul, p. 151).
Poezia este despletită de vise, dăruire de sine „Mă dărui pe mine
însămi mic. Parcă/ dorm şi visez, scriind aceeaşi poezie demult/
...cuvintele cad precum nişte speriaţi lilieci/ În magma unde stă ghemuit
poemul mă voi trezi din agonia fricii – solară – şi-mi voi aminti: iar şi
iar e toamnă./ Şi iar şi iar mi se-nvolbură visele în poezie / de curând
voi afla ce mileniu trece, ce mileniu vine”/ Când se termină visele (p.
153). Poezia este locuire „în glas de înger”, este iubire de semeni ca la
Nichita Stănescu: „Să ne iubim, să ne spunem/ cuvinte frumoase,
aruncându-le-n craterul minutelor reci/ Când lumea prin noi devine să
inventăm/ să-i spunem unde stă ascuns/ farmecul ei de veci./ Să mutăm
zeii din ceruri în case/ Să ne iubim, să ne iubim cu înfrigurare,/ de parcă
am şti că/ timpul va seca, Nistrul lui nu va mai fi/ Să ne iubim pentru
vieţile netrăite/ într-un veac, într-un an, într-o zi (Să mutăm zeii din
ceruri în case, p. 159). Este sacralizare a profanului, este mod de
compensare a netrăitelor vieţi, este act de neoprită rostire şi scris:
Timpul retopit în vis/ îl aşez în poezie/ ... aşteptând visul să fie/ diamant
crescut în cer/ sau din pură insomnie/ din porunca: „Scrie. Scrie”. Şi din
focul meu,/ neputinţa vie (Scrie. Scrie, p. 160); este intrare în „acelaşi
cânt al corului de heruvimi, transcris cu spaimă în caiete şcolăreşti/
Felul în care mă aduce în mine îi iubesc/ şi liniştea febrilă în timp ce
scriu.” (Cântecul pentru mine, p. 161). E conştientă de valoarea creaţiei
sale: Am trimis de milioane de ori solii veşniciei mele/ în lume. Şi din
mâini şi din ochi, şi din dor născut,/ îngenunchind aşteptarea tuturor
aşteptărilor.../ Dar până la rod, Timpul Meu va da rodul – Împerialului
Rod,/ drumul este încurajator de lung/ Lumea mea moară.
Un volum în care s-a instalat feminitatea maternă, ori creatoare din
dor de fiinţă, din foamea de a fi, poemele concentrate, dense îşi exercită
forţa cathartică printr-o muzicalitate crescută din imagini în care se
topeşte olfactivul, cromaticul, tactilul eufoniilor stinse, ori săltăreţe.
(Din volumul Între Apollo și Dionyssos, ed. Grinta, Cluj-Napoca,
2016)
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Gândul de a scrie o carte închinată Teoriei teatrului de-a lungul
timpului mi se părea că împlinea o îndatorire didactică. Studenţii aveau
nevoie de un astfel de curs. Şi eu îl făceam.
Nu bănuiam atunci cât de iniţiatică poate fi o astfel de explorare.
Iniţiatică, nu în sensul revelării cine ştie căror taine, ci în acela de
formare superioară, atât a autorului, cât şi a celor cărora li se
adresează. Mai ales lor.
Cum s-a petrecut procesul?
Marile cărţi şi autorii care le scriu conţin un zăcământ inepuizabil de
efluvii misterioase, care parcă abia aşteaptă să fie captate pentru a fi puse
la dispoziţia celor care au nevoie de ele. Aceste efluvii misterioase, spre
deosebire de alte puteri, sunt încă mai eficiente deoarece prin ele se
materializează forţele cosmice înseşi. Iar acestea sunt fără egal în acţiunile
lor edificatoare.
Sper că am captat aceste efluvii şi, în consecinţă, ele pot deveni active
pentru toţi cei care vor veni în contact cu ele. Fiindcă tinerii, mai ales
ei, de-a lungul numeroaselor crize prin care trec, este bine să aibă în
preajmă un rezervor de forţe capabile să-i scoată cu bine din impasuri.
Acesta este şi rostul cărţii noastre.
Din punct de vedere metodologic, aveam de ales între „inventariere”
şi „reprezentativitate”. Inventarierea era o operaţie pe care au mai
făcut-o şi alţii, şi chiar bine, în vreme ce discutarea reprezentativităţilor,
în fond, singurele care dăinuiesc, era o noutate. Izolat, fiecare a fost
pusă în valoare, dar adunate sub aceeaşi cupolă, n-au fost niciodată.
Optând pentru această modalitate, spaţiul pe care l-aş fi acordat
diferiţilor „oarecare” l-am transferat celor semnificativi. Din acelaşi motiv,
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toţi înfeudaţii Poeticii lui Aristotel (şi au fost numeroşi), cu două excepţii –
Horaţiu şi Boileau – au fost ignoraţi, iar acestora doi le-am citat doar, fără
nici un comentariu, cele mai izbutite versuri.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un amplu spaţiu a fost
acordat teoriei de teatru româneşti. Criteriul nu l-a reprezentat
considerentele „naţionale”, ci, pur şi simplu, indiscutabila valoare pe care
respectivele contribuţii o au în contextul universal al orientării.
Pentru a scoate în evidenţă şi mai mult fecunda interferare a ideilor,
circulaţia lor fără frontiere, n-am grupat pe ţări intervenţiile teoretice,
ci le-am inclus într-un flux continuu. În felul acesta curentele de idei
sunt mai bine integrate în timp, iar imaginea de ansamblu este mult mai
convingătoare. Ceea ce se caută a se înfăptui în zilele noastre – o
Europă şi o lume unite – s-a realizat încă din secolele trecute pe cale
spirituală.
Accentele au fost puse în funcţie de interesul manifestat de diverşii
creatori – când pe text, când pe actori, când pe regizori, când pe arta
dramatică în general. Şi deoarece preocupările au variat nespus de-a
lungul timpurilor, nu există riscul de a exaspera prin repetarea unora în
detrimentul altor factori.
Teoria teatrului de-a lungul timpului a devenit astfel ea însăşi un tip de
spectacol captivant, menit să incite interes şi să contribuie la o mai
armonioasă formare – atât a celor cărora li se adresează, cât şi a celor
care din curiozitate vor veni în contact cu ea.
Trebuie să atrag totuşi atenţia să nu se confunde Teoria teatrului cu
Arta spectacolului. Aceasta va fi tratată în cursul despre Istoria teatrului,
ca parte constitutivă a fenomenului teatral însuşi. Împreună, Istoria şi
Teoria teatrului vor reprezenta o făptură vie, care în ciuda mileniilor pe
care le numără, este poate astăzi mai exuberantă decât a fost vreodată.
Şi aceasta pentru că niciodată ca acum, teatrul n-a cunoscut o mai
impetuoasă emulaţie. O emulaţie, pentru prima oară, într-adevăr
universală.
PLATON
(428-348 î. Hr.)
ARHITECTUL UNEI INSPIRATE IDEALITĂŢI
Omul platonician se înscrie constant pe o orbită a depăşirii de sine.
Numitorul lui comun este aspiraţia spre idealitate, iar printre mijloacele
sale de lucru întâlnim frecvent utopia.
Idealitatea îl ajută să treacă de orice soi de obstacole, obstacole a căror
menire parcă nu e alta decât de a-l determina să nu se mulţumească
niciodată cu ceea ce ajunge să aibă.
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Utopia îi revelează să caute şi să caute până şi acolo unde nimic nu
pare să-l reprezinte prin ceva semnificativ, deşi aici este el însuşi în
tainica sa orânduire lăuntrică.
Metoda favorită a lui Platon de definire a condiţiei umane nu putea fi
alta decât mitul. Numai el – o îmbinare de obişnuit şi de fantastic, de
cotidian şi de excepţional, de clipă şi de eternitate – era în stare să-i
dăruiască omului deplina sa anvergură de rege şi de bufon în acelaşi
timp. Rege, deoarece posedă capacitatea de a domina variatele
potrivnicii care, parcă, toate, urmăresc aneantizarea lui; bufon, fiindcă
este singura vieţuitoare în stare să se ia singură peste picior, şi aceasta în
cele mai solemne din momentele trăite, şi care numai de o altfel de
„alintare‖ nu are nevoie.
Omul însă, fiind necontenit multiplu, cum oare s-ar putea mulţumi doar cu
părţile existenţiale ce i se dezvăluie, îmbogăţindu-l, când năzuinţa lui
statornică este aceea de a deveni stăpân al Absolutului?
Peste secole, Shakespeare avea să formuleze şi calea de atingere a
acestui obiectiv: „Omul ar fi desăvârşit dacă ar fi consecvent‖, afirmă
unul dintre personajele sale, determinând misterioasa filiaţie posibilă
între două noţiuni aflate la o distanţă atât de mare una de alta şi totuşi pe
deplin convergente.
Platon intuieşte această cale şi face tot ce poate să proiecteze omul spre
ea, oricât i-ar fi acestuia de dificil să persevereze în acest sens. Miturile
născocite de el devin astfel o adevărată cale regală spre incandescentul
miez al problemelor artistice. Sau, încă mai propriu formulat, al
universului artistic.
Mitul greierilor, inserat în Phaidros, este enunţat de Socrate. El este
important deoarece în cuprinsul său este stabilită o relaţie de mare
nobleţe între două tărâmuri care, la prima vedere, n-au nici o legătură
posibilă între ele. Nicăieri ca aici, viziunea lui Platon asupra artiştilor, nu
e mai senină, mai tonică, mai contingentă cu realitatea. Rostul artistului
este de a cinsti Muzele, iar cine e capabil s-o facă, posedă calităţi de
excepţie, care merg până la totala ignorare a celor materiale. Amintitul
coeficient de utopie apare şi în cuprinsul lui, dar sublinierea este departe
de a nemulţumi. Fiindcă cine este mai deplin dintre oameni decât acela
care poate face abstracţie de orice, numai de imperioasa vocaţie de a
transfigura artistic realitatea, nu.
Tot Socrate este protagonistul mitului reamintirii. Un mit al celor mai
profunde reverberaţii sufleteşti deoarece în centrul său se află problema
nemuririi. Şi nu este ea, nemurirea, o posibilă piatră filosofală?
Mitul uitării este o altă ipostază a infinitudinii omeneşti. Şi a
definitoriei aptitudini umane de a schimba în permanenţă semnele
afirmative în altele negative sau a acestora din urmă în primele.
41

Evident, nu este vorba de atât de obşteasca opţiune umană numită
sofistică, în procesele căreia proteitatea, transformarea fără sfârşit a albului
în negru şi a amândurora în întreg spectrul curcubeului, se vădeşte a fi cea
mai lesnicoasă dintre modalităţile de asumare a realului. Categoric nu. Ne
aflăm mai curând în faţa unuia dintre cele mai năucitoare mistere create de
om – cum este oare cu putinţă ca unul şi acelaşi lucru să fie susceptibil de
atât de numeroase „travestiuri‖ care pot duce până la pierderea identităţii
originare a acestuia?
Este una din întrebările care, iată, după aproape două milenii şi
jumătate continuă să-şi păstreze, dacă nu cumva, să-şi amplifice
farmecul virginităţii ei spirituale.
Mitul sufletului înaripat ne descoperă o adevărată Lume Nouă aflată în
vasta galaxie a spiritualităţii umane. O Lume Nouă asupra căreia Platon
insistă descriindu-ne-o cu lux de amănunte, intuind importanţa
descoperirii pe care a făcut-o. Finalul mitului e apoteotic: „Sufletele ceşi zic nemuritoare, când ajung pe culme, străpung bolta, se aşează pe
spinarea ei şi, nemişcate, se lasă purtate de roata cerului, privind toate
câte se află dincolo de ea‖. Extraordinara perspectivă este atât de
asemănătoare cu aceea a marelui artist dintotdeauna şi de pretutindeni,
care parcă vede realitatea din înălţimi ameţitoare, dar distinge, în acelaşi
timp, asemeni văzului de vultur, cele mai insignifiante, dar semnificative
mişcări terestre.
Cosmica viziune e întregită: „...cugetul acesta contemplă dreptatea în sine,
contemplă înţelepciunea, contemplă ştiinţa, nu însă pe aceea supusă
devenirii, nici pe aceea care îşi schimbă chipul după chipul obiectelor pe
care obişnuim să le numim reale, ci adevărata ştiinţă având ca obiect
fiinţa cea adevărată...‖.
Parafrazându-l pe Platon, putem afirma – iată cum arată creatorul
autentic! Un om care adăposteşte în el însuşi o infinitudine de posibilităţi
pe care le scoate la iveală, unele după altele, după cum se învârte roata
cerului său lăuntric, din înaltul căruia contemplă deopotrivă depărtările
şi proximităţile, faţă de care arată aceeaşi superioară înţelegere. Când
spunem „superioară înţelegere‖ nu ne gândim la o atitudine de supraom,
ci la aceea de om deplin, adică de om pentru care umanitatea există cu
aceeaşi pregnanţă ca el însuşi.
Platon însuşi a fost un astfel de om.
Un alt mit hotărâtor este acela închinat lui Prometeu. Simptomatic, nu?
Simptomatic, deoarece acest prim lampadofor – purtător de torţă pentru
alţii, a fascinat de la început şi continuă să fascineze întru eternitate orice
natură umană devenită conştientă de ea însăşi.
Grecii, care le ştiau pe toate, imaginându-şi apariţia omului, n-au putut
sau, poate, nici n-au vrut, să-l conceapă altfel decât ca un infinit cuprins
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între hotarele unei vieţi mai mult sau mai puţin îndelungate. Acestea
erau premisele. Dar ele, nu o dată, sunt infirmate de desfăşurarea
ulterioară a conexiunilor ce intervin, multe din ele, neprevăzute. Dar
anticipabile.
O încununare a creativităţii ne-o oferă mitul demiurgului. Subliniind
absenţa invidiei din conduita binelui autentic, conexând binele cu
frumosul ca chezăşie a oricărei capodopere, Platon, indirect, zugrăveşte
imaginea unui creator, de data aceasta la nivelul omenescului, care să fie
ireproşabil. Am lăsat programatic la urmă cel mai controversat din
miturile lui Platon – acela al peşterii. Este mitul care, probabil, a făcut să
curgă de-a lungul timpului, oceane de cerneală. Şi aceasta deoarece
fabulos de mulţi comentatori nu l-au interpretat dintr-o perspectivă a unui
omenesc susceptibil să întruchipeze văzutele şi nevăzutele, posibilele,
probabilele, preferându-le o opţiune dogmatică, în care totul trebuie să fie
tranşant, ignorându-se cu bună ştiinţă sau involuntar seducătorul spectru al
curcubeului, atât de caracteristic nuanţatei comprehensiuni umane.
Nu ne imaginăm că opţiunea noastră va avea atributul de panaceu, dar
suntem convinşi că viziunea umanistă îmbrăţişată va contribui la elucidarea
problemei de pe o poziţie care exclude orice părtinire.
Pentru un om nu numai instruit, ci şi educat – instrucţia vizează
întotdeauna, cu precădere, socialul şi căile de acces spre locuri de şefi;
educaţia se adresează sufletului şi tinde spre o ierarhie a meritului
neinteresat de poziţia ocupată – pentru un astfel de om, realitatea are dea pururi o imagine multietajată, atât de la suprafaţă spre înalturi, cât şi
spre străfunduri, iar la unul din palierele posibile e cu neputinţă să nu
vadă propria sa peşteră şi pe sine legat, asemeni semenilor platonieni, de
ceea ce se numeşte ordinea acceptată şi asumată a lucrurilor, ordine
existentă în acel moment.
Este important „în acel moment‖ deoarece graţie devenirii amintite ca
fiind o componentă a firii umane, lucrurile nu sunt încremenite, de felul lor,
ci apar astfel numai din cauza unor „infirmităţi‖ datorate mai mult spiritului
decât sufletului, individul fiind capabil să depăşească orice stadiu. Cu
condiţia de a-şi păstra necontenit activă deschiderea spre continua
metamorfoză trăită de toate. Cu alte cuvinte, omul are limitele pe care şi le
impune singur. Şi cum, se pare, destui găsesc o stranie voluptate în
cantonarea îndelungată în anumite locuri, numeroşi semeni se condamnă
singuri la cea mai sinistră dintre mărginirile posibile. Mărginirea de acest
soi atrage după sine comoditatea care încearcă o adevărată groază atunci
când este silită să-şi părăsească locul devenit călduţ prin autosufocarea la
care se constrânge.
Un astfel de ins este teribil de panicat totdeauna când i se impune să
conştientizeze anumite realităţi. Una dintre ele fiind aceea care îl obligă
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să se privească imobilizat în „peşteră‖. Şi atunci preferă să nege
degradanta, după propria sa părere, situaţie, în loc s-o analizeze şi
eventual s-o depăşească. Fiindcă specific naturilor comode e
preocuparea de a nega orice existenţă care le face să se îndoiască de
locul lor privilegiat în univers. Dar, astfel de negaţii conţin în ele însele o
ireversibilă diminuare a forţelor intelective, silite, în cazul naturilor
slabe, să cedeze primele.
Arguţia lui Platon este tot timpul scăpărătoare. Îl înţelegem sau nu-l
înţelegem, îl aprobăm sau îl dezaprobăm, ne formează sau ne
deformează, nu atât prin el însuşi, cât prin ceea ce suntem în clipa
contactului cu ideile sale. Unii, şi sunt destui aceştia, pot vedea în astfel
de idei o proiecţie a celui mai insidios dintre imperialismele psihologice
care au funcţionat de-a lungul istoriei universale, impunând cu „duhul
blândeţii‖ ceea ce alţii n-au izbutit recurgând la forţa brutală. Şi cum
„duhul blândeţii‖ obţine totdeauna victorii durabile, în vreme ce pumnul
sau ciomagul le au sorocite în clipe, Platon poate să-i sperie pe cei lesne
impresionabili (citeşte „fără coloană vertebrală proprie‖).
Platon însuşi şi-a jucat singur „renghiuri‖, „feste‖. Unele mai
tulburătoare ca altele. Cea mai mare dintre autofestele jucate a fost,
poate, legată de creativitatea umană. Când s-a referit la creatorii propriuzişi cuvintele lui de oprobriu le-au covârşit pe cele de laudă. „Poetul –
scrie el în Ion – e o făptură uşoară, înaripată şi sfântă, ce nu poate cânta
înainte de a se simţi stăpânit de zeu – scos din fire – şi înainte de a-şi fi
pierdut minţile. Câtă vreme n-a căpătat asemenea dar, nimeni nu e în
stare să facă versuri ori preziceri. Încât cânturile frumoase nu sunt ei
(poeţii), cei ce le rostesc, de vreme ce nimeni dintre ei nu e în minţile lui
când le spune, ci zeul însuşi, care le compune şi le grăieşte prin gura
lor‖.
Aceeaşi concepţie o întâlnim şi în Phedru: „Cel ce se apropie de porţile
poeziei fără să fie transportat de nebunia muzelor, convins că meşteşugul
singur ajunge să facă din el un poet adevărat va rămâne veşnic la
jumătatea drumului, poezia omului cu cap fiind întotdeauna lăsată în
umbră, de poezia celor ieşiţi din minţi‖.
Toate pălesc însă faţă de opiniile formulate de Platon în Republica.
Poeţii sunt socotiţi înşelători şi stricători de moravuri, suficiente motive
ca ei să fie alungaţi din ideala lui cetate.
Toate acestea însă devin nesemnificative comparându-le cu constantul
său entuziasm atunci când evocă exaltant, aşa cum am văzut, funcţia
Creatorului în configurarea destinului planetar, în general, şi al omului,
în particular.
Filosofia lui Platon este una din căile regale ale Creativităţii ..
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MIRCEA VULCĂNESCU

ION CREANGĂ VĂZUT DE GENERAŢIA ACTUALĂ
Vorbind odată despre Titu Maiorescu, profesorul Ion Petrovici se
simţea cuprins de un sentiment de melancolie, la gândul că icoana unui
om se pierde odată cu acei care l-au cunoscut de aproape. Curios lucru.
Despre Creangă sa r putea spune dimpotrivă. Icoana acestuia s'a luminat
treptat, pe măsură ce durarea lui în viaţă s'a îndepărtat de noi, şi chipul
lui s'a conturat în zările culturii româneşti, numai pe măsură ce vremea ia dat suficient relief istoric. Aşa că, spre deosebire de Maiorescu, a cărui
stea o surprindea d. Petrovici pălind, printre cei care nu l-au cunoscut deaproape, - steaua lui Creangă - apare astăzi neînchipuit mai luminoasă,
decât pentru contimporanii lui deadreptul. Lucrul acesta, pe care îl
confirmă numărul crescând a l ediţiilor operei lui Creangă şi atenţia tot
mai mar e pe care i-o dă critica română şi străină, îşi cere desigur
explicare. Ce a putut însemna într'adevăr, „bărdăhănosul Creangă‖,
„Popa Smântână‖, răspopitul, pentru contimporanii săi? Ne-au spus-o
aceşti contimporani, prin pana lui Iacob Negruzzi şi a lui Gheorghe
Panu. Inchipuiţi-vă pe Creangă, „scurt, gros şi gras, cu figura şi părul
cam castaniu-blond, cu gâtul scurt, apoplectic şi cu figura congestionată,
purtând cu stângăcie hainele ... şi ştergându-şi sudoarea de pe frunte cu o
batistă mare, la fiecare cinci minute‖ în mijlocul unei societăţi selecte de
intelectuali rafinaţi, care fac haz de „ţărăniile‖ lui, — şi veţi înţelege că
oricâtă preţuire ar fi dat aceştia povestitorului „Caprei cu trei iezi‖, ca
nişte oameni de gust ce erau, nu putea fi vorba .pentru contimporani de
„prestigiu‖, necum de „veneraţie‖ pentru Ion Creangă. Şi totuşi, erau
destui oameni la Junimea, care au avut intuiţia valorii lui Ion Creangă. A
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avut-o Maiorescu, cel dintâi Maiorescu, care — avându-1 elev eminent
la şcoala normală Vasile Lupu pe vremea când fusese director — 1-a
sprijinit după aceea fără preget, reintegrându-1 în învăţământ, cu toate
riscurile legate de reintegrarea unui răspopit, care pe deasupra făcea
parte şi din partidul potrivnic. Maiorescu, care 1-a îndemnat să scrie cărţi
didactice, pe care i le-a tipărit, încurajându-1. Maiorescu, care cel dintâiu
a pus la cale traducerea basmelor lui în limbi străine. Această intuiţie a
valorii lui, a avut-o şi Panu, de vreme ce a putut scrie în „Amintirile lui
dela Junimea‖ acele rânduri care definesc aşa de bine întregul sens al
strădaniei lui Creangă: „Calificativul‖ ce la dat d. Pogor la Junimea, —
zice Panu — adică lui Lambrior , Tasu şi mie, de cei trei Români, nu
este exact; adevăraţii trei Români au fost la Junimea: Lambrior ,
Eminescu şi Creangă, ei aveau cultul de tot ce se apropia de ţăran şi de
trecutul lui‖. (Amintiri, pag. 157). A avut şi Vasile Conta intuiţia valorii
lut Creangă, de vreme ce, ajuns Ministru al Instrucţiei, 1-a numit în
Consiliul permanent. Şi a avut-o chiar „nebunatecul‖ franţuzit şi rafinat,
Vasile Pogor, una din cele mai originale şi mai interesante figuri ale
Junimei, pentru care poezia populară se reducea, ca pentru Carp, la
„Frunză verde, vântul bate‖, dar care a rămas totuşi şi el robit de
humorul ţărăniilor lui Creangă, Dar, preocupat numai de „artist‖,
Maiorescu a rămas, pontifical, distant de omul Creangă. Protector, i-a
fost cât a putut. Dar nu prieten. Prieten nu i-a fost nici Panu care nu 1-a
iubit; nici Negruzzi, totuşi aşa de plin de atenţii literare; nici Pogor care
i-a făcut totuşi, cândva, marele hatâr, primar fiind, să lase liber în timpul
sărbătorilor Crăciunului „Jocul păpuşilor‖ lui Hanganuţ, aşa cum îl
rugase Creangă. Prietenia lor era însă numai literară. Singurul dintre
Junimişti care 1-a iubit cu adevărat — poate împreună cu Lambrior, (dar
se pare că pe acesta 1-a iubit mai mult Creangă, decât a fost iubit de el)
— este Mihai Eminescu. Eminescu 1-a îndemnat cel dintâi să scrie
„Poveştile‖ pe care le auzise dela el în pivniţele lui Amiras, spunându-i:
„Scrie măi tată Iancule, scrie tot ce-ai spus, s'o audă şi alţii, căci e
minunat de bine!‖ Şi lui singur, Creangă i-a răspuns: „Să scriu? Dar ce?
Mă crezi aşa de copil? Vrei să râză boierii de mine?‖ (Predescu, Ion
Creangă, I. 124). Tot Eminescu 1-a dus la Junimea şi i-a citit acolo cel
dintâi basm: „Soacra cu trei nurori‖, pe care Creangă, timid, nu
îndrăsnise să-1 prezinte singur. S'a scris mult despre această prietenie,
totul fiind dominat de acele pagini ale „Amintirilor‖ lui Panu, care
povestesc întâlnirea lor la Bolta rece, peregrinările lor prin satele din
jurul Iaşilor, prin Aroneanu, prin Сiric, pela Nicolina şi Socola , până
departe către Prut. dormind în hanuri, mâncând o bucăţică de pastramă
friptă pe cărbuni, şi bând vin cu cana de pământ, vorbind mereu, vorbind
cu nesaţ, fără a se putea şti prea bine despre ce, căci ursuzi tăceau de
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îndată ce se întâlneau cu alţii. „Ce vorbeşti tu tot mereu cu Creangă?‖
întreba Panu pe Eminescu. Şi Eminescu răspundea: „Vorbim şi noi
despre ce ne trece prin minte!‖ Biograful cel mai recent al lui Eminescu,
d. Călinescu, a ridicat puţin vălul ce plutea deasupra acestor convorbiri,
despre care contimporanii erau reduşi la supoziţii. Creangă — zice acest
biograf — vorbia lui Eminescu cam aşa: „Te-am aşteptat să vii, dar....
beşteleu, feşteleu, că nu pot striga valeu, şi cuvântul s'a dus, ca fumul în
sus‖. Sau, arzând scrisorile trimise poetului de admiratoarele sale,
Creangă spunea: „Muere deschide ferestrele ca să iasă fum din parfum,
căci mă cred în rai — fără mălai — în iad — fără de Vlad — în casă fără
nevastă‖ ... Şi asta încânta рe Eminescu şi-1 atrăgea spre mahalaua
Ţicău, spre casa lui Creangă, unde a şi locuit o vreme, când a fost
destituit din postul de revizor şcolar‖ (Călinescu, Viaţa lui Eminescu,
pag. 333) şi unde Eminescu a scris şi vestita Doină! Legătura celor doi
scriitori era făcută din dragostea lor pătimaşă pentru tot ce e românesc,
autohton, închegat organic şi „înfipt ca stejarul‖ în pământul românesc.
Creangă avea un adevărat cult pentru Eminescu, şi e poate singurul
care a avut încă din timpul vieţii acestuia, convingerea pe care şi-o nota
mândru pe o carte primită în dar dela el: „dela Eminescu, cel mai mare
poet al Românilor‖. Ce a fost această prietenie pentru Eminescu, ne-a
spus-a recentul său biograf. Eminescu, zice el, vedea în Creangă „o
minune a expresiei populare, întemeiată în timp şi în spaţiu‖. Ce a fost
pentru Creangă această prietenie şi care e taina acelui sfârşit neînchipuit
de duios şi straniu de scrisoare pe care i-o scrie Creangă poetului după
plecarea lui la Bucureşti: „Vino, frate Mihai, vino, că fără tine sunt
străin‖ (Călinescu, 335) Voiu încerca poate să lămuresc mai încolo.
Deocamdată, să reţinem doar atât, că dacă a existat vre-unul dintre
contimporanii lui, care să aibă despre Creangă o icoană apropiată de
aceea a timpului nostru, acel a nu e decât Eminescu; sau invers, dacă îl
vedem astăzi pe Creangă, cu ochii oarecui din cei care s'au apropiat de el
încă fiind viu, cu ochii lui Eminescu îl privim! Icoana aceasta, zugrăvită
cu patimă, a unui Creangă emanaţie a pământului, cu parfum tare, a
crescut treptat asupra celorlalte, dealungul şirului de mărturii de după
moarte, care încep cu Gruber şi trec prin Iorga, până la Boutiere. Să nu
se creadă însă că acest chip de a-1 privi pe Creangă este singurul în
circulaţie în cultura actuală. Dimpotrivă. o desbatere tăcută, dialectică,
latentă, mai curând un fel de încordare, pare a se schiţa în vremea
noastră între taberi în jurul adevăratului chip al lui Creangă. Pentru unii,
Creangă nu e decât un „ateu‖ voltairian, aşa cum ni-1 înfăţişa incidental
d. Ralea — pe urmele lui Grigore Alexandrescu, primul său biograf,
tăgăduit în acest punct de d. Ion Savin — căutând a dovedi cu el că
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neamul nostru nu e religios din fire, de vreme ce unul din cele mai
reprezentative şi mai autentice exemplare ale lui e un răspopit. (Imagine,
care se pare, face autoritate în cercurile revistei „Viaţa Românească‖).
Pentru alţii Creangă e un fel de Gargantua, un rafinat estet „al
voluptăţilor aspre, animalice chiar a cărui fiinţă fiziologică nu numai că
se potriveşte existenţei rudimentare‖, ci şi „aspiră la ea cu fiinţa lui
totală, ca pielea groasă a mascurului, la întoarcerea în noroi‖, aşa cum, în
chip regretabil exagerat, (alături de atâtea observaţii juste) ni-1
înfăţişează d. Călinescu, voind parcă să-1 strecoare astfel, pieziş, în
simpatia falangelor iubitorilor lui Arghezi, cel cu „plugul prefăcut în
condei şi brazda'n călimară‖. Pentru alţii Creangă nu e decât un
„mahalagiu‖ modest, dascăl de şcoală, încercat de răutatea oamenilor, şi
care nu-şi află refugiu pe pământ decât în amintirile copilăriei, aşa cum îl
prezintă d. Lucian Predescu — imagine sub care par'că ciuleşte urechile
chipul unui „Creangă proletar‖. Alţii, de pildă d. Boutiere, fac din el
prototipul şomerului intelectual autohton, care „nu poate străbate, de atât
a străinătate‖, chipul ruralului, transplantat în viaţa orăşănească, care-şi
iroseşte viaţa începând mai multe lucruri deodată, pe care nu le
isprăveşte... In sfârşit, alţii, privesc chipul transfigurat al unui Creangă
impersonal, identificat cu „Românul în genere‖, al unui Creangă om
universal, Creangă-instituţie, în felul în care s'a vorbit de un Iorgainstituţie. O desbatere se desemnează aşadar în perspectivele culturale
ale vremii, în jurul chipului adevărat al lui Ion Creangă, în care fiecare
din noi ne aflăm angajaţi cu tot al nostru, în jurul unuia din portretele lui
Creangă, ca în jurul unui cort purtător de Chivot. Faptul că numele lui
Ion Creangă răsună printre noi în atâtea feluri diferite e un semn
netăgăduit că acest nume trăieşte. Şi faptul că răsunetul e polemic, altfel
zis, că acest nume e un nume de război, ne apropie de răspunsul ce
trebuie dat nedumerirei cu care am început aceste consideraţii, isvorâtă
din compararea melancoliei cu care d. Petrovici constata estomparea
unora din trăsăturile figurei atât de tăios de limpede conturată odinioară
a lui Titu Liviu Maiorescu, cu bucuria noastră biruitoare cu care
proclamăm creşterea şi ramificarea chipului lui Creangă, peste moarte,
ca un stejar, în mijlocul generaţiei actuale. Care să fie pricina acestei
răsturnări de perspective, care împinge către fund figurile de prim plan
ale altor vremuri şi aduce în faţă chipuri odinioară laterale? Care să fie
cauza actualităţii lui Ion Creangă, faţă de inactualitatea relativă a lui Titu
Maiorescu? Două pricine explică această răsturnare: Una subiectivă,
ţinând de natura memoriei în genere. Alt a obiectivă, ţinând de natura
particulară a chipului lui Creangă. Să încercăm să le lămurim pe
amândouă. Mai întâi laturea subiectivă: 1. Amintirea omului despre
faptele trecute nu este întâmplătoare. Din toate lucrurile care au fost, noi
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nu reţinem niciodată imagini neutre, ci tot ce ne amintim, ne este în
acelaş timp scut şi bardă, vreau să spun instrument de viaţă, cheie prin
care încercăm să desluşim şi să deslegăm problemele pe care ni le pune
viaţa fără încetare. Idei de predilecţie, maeştri veneraţi, cărţi scumpe,
idoli, instituţii, nu sunt decât dălţi cu ajutorul cărora fiecare ne cioplim
chipul în care am vrea să ne surprindă marea înmărmurire. Şi dacă o
carte, sau un chip dispar din circulaţie dela o vreme, lucrul se petrece
desigur pentrucă tăişul daltei s'a tocit în vâna pietrei. Nu capriciul Zeiţei
renumelui hotăreşte de nemurirea relativă pe care o conferă oamenilor
slava, ci întrebarea dacă scula moştenită este sau nu este de folos. Care e
sub acest raport poziţia relativă a lui Maiorescu şi a lui Creangă?
Maiorescu nu a scăpat fatalităţii care apasă asupra amintirii. Din el
nu a supravieţuit decât ceeace a putut fi integrat vremilor noastre, care,
bune, rele, au mai presus de toate această supremă calificare existenţială:
sunt! Ce a dispărut mai întâi din Maiorescu a fost ţinuta formală,
artificiul. Asupra unei generaţii de oameni crescuţi în război, reţinerea
lacrimilor în durere şi extazul voit în faţa frumuseţilor naturii — de care
vorbia dl. Petrovici — nu mai puteau avea priză. Creangă dimpotrivă,
ne-a cucerit prin felul lui de a fi simplu, aşa ca un urs, direct,
neîndemânatec. Un om în faţa căruia nu ai nevoie să te sileşti să fii
corect, ci numai să fii cum îţi e felul. Pe Maiorescu nimeni nu 1-a văzut
în intimitate. Intimitatea i-a dat lui Creangă pe prietenii lui cei mai buni.
Ce putea face o generaţie ca a noastră, cu sufletul la gură? Dar sub
raportul fondului? Om al vremurilor lui, al culturii româneşti din
perioada colegiului restrâns, om de cenaclu, Maiorescu e fără îndoială
autorul unei opere pe care nimeni n'o poate tăgădui în perspectiva
relativă a valorii ei istorice. Că Junimea a recunoscut, între atâţia alţi, şi
pe Creangă, pe care 1-a smuls din mizerie, 1-a consacrat şi i-a dat putinţa
să se valorifice, sprijin fără de care ar fi rămas „geniu pustiu‖, e desigur
un rod nemăsurat al operii de luciditate pe care a exercitat-o în a doua
jumătate a veacului trecut, această societate în mediul românesc, pentru
care noi Românii vom datora totdeauna închinare „revelatorului‖ care a
fost Titu Maiorescu. Sub raportul actualităţii, însă, figura lui Maiorescu
nu a rezistat întreagă asalturilor vremii. Cum prea bine observa odată dl.
Ion Cantacuzino, icoana lui Maiorescu a pierdut contururile ei critice şi
filosofice. Şi le-a pierdut pentru că sfârşiseră prin a nu mai ave a interes
actual. Poziţia critică şi filosofia maioresciană au fost depăşite peste tot
de rafinarea sensibilităţii şi de o problematică pe care Maiorescu n'o
putea bănui. Ştim cu toţii ce repede scoate o tehnică nouă din uz,
instrumentele învechite. Criteriile estetice maioresciene, au însoţit în
hangarul cu lucruri vechi, logica lui nominalistă şi asociaţionistă. Nu tot
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aşa, ne spunea dl. Cantacuzino, s'au întâmplat lucrurile cu filosofia
culturii făcută de Maiorescu. Viziunea lui în acest punct, a fost atât de
pregnantă, şi poziţiile problemei Statului român modern au fost aşa de
clar conturate, încât au dominat toate curentele următoare, inclusiv pe
cele socialiste. Astăzi încă, după ce s'a produs contra lui Maiorescu
atacul lui Zeletin, cei care politiceşte nu suntem cu Zeletin, aflăm încă la
Maiorescu argumente nebănuite împotriva acestuia. Aşa că din
Maiorescu nu a rămas pentru noi oratorul fermecător şi olimpian, cu glas
mlădios şi cu gesturi elegante de pavană, ci partea care s'a putut integra
mersului mai departe al culturii româneşti, partea care unindu-se mai
târziu cu ceeace era bun din semănătorism, ne-a dat sinteza autohtonistă
ai cărei aderenţi suntem, sinteză întemeiată pe primatul realităţii
româneşti, dar cu ţinuta intelectuală sobră, obiectivă şi neromantică a
Junimei. (De pildă, poziţia Domnilor Mehedinţi şi Rădulescu Motru).
Am zice, plastic, că din Maiorescu a rămas vie partea care 1-a înţeles pe
Creangă. (Aceasta aş vrea să se reţină. Şi e a justifică digresia mea
aparentă). Cu Creangă lucrurile s'au petrecut altfel. Afirmat la Junimea,
ca şi Eminescu, Creangă a aparţinut Junimei, dar nu a aparţinut numai
Junimei. Mai exact, Creangă a reprezentat, împreună cu Eminescu,
ramura junimistă care a depăşit Junimismul, în sensul lui de orizont
strâmt de cenaclu. Creangă şi Eminescu sunt cei doi junimişti a căror
poziţie spirituală a fecundat deopotrivă curentul cultural al semănătorismului, aproape în aceeaşi măsură în care a aparţinut Junimei. Dar
prin aceasta ei n'au trădat Junimea, ci dimpotrivă, astăzi, când timpul şi
prefacerea claselor sociale ne-au îndepărtat pe noi, cei tineri, de poziţia
primei Junimi, ei sunt cei prin care luăm contact în actualitate — nu
istoric — cu ceeace a fost junimismul. La şaizeci de ani depărtare, prin
ei care ne stau aproape, ne apropiem cu încredere de Maiorescu, care i-a
recunoscut. Se împlineşte prin aceasta încă o fatalitate a firei care cere ca
tot ce are un sens să se fixeze nemuritor în efigie; iar tot ce e viu să
treacă mai departe în căutare de noui forme. Dintre toţi junimiştii,
Creangă şi cu Eminescu sunt aşadar, fără îndoială, cei mai actuali. Mai
actuali chiar decât Caragiale, Şi actualitatea lor vine din faptul că, în
procesul de chemare la viaţă culturală a masselor româneşti, ei sunt cele
mai bune îndreptare. Creangă mai ales e viu, ca pildă de românism şi
omenie, împotriva mahalalei invadante şi împotriva înstrăinărilor de tot
felul. El e o dovadă limpede că după două sute de ani de ruptură a
culturii româneşti superioare de cultura satelor, e încă posibilă o cultură
românească generală, care să atingă sufletul oricărui român, fără
deosebire de clasă socială, şi că prin urmare, peste prăpăstiile care
despart cele două Românii, pot fi încă aruncate punţi dela suflet la suflet.
Acesta e primul temeiu al actualităţii lui Creangă. Lucrurile acestea
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trebuiau spuse răspicat, spre a lămuri poziţia generaţiei mele în
desbaterea despre actualitatea junimismului, căci, pe când pentru
contimporanii ei „Junimea‖ există în primul rând prin Maiorescu şi
sentimentul dominant e veneraţia faţă de el, iar Creangă şi Eminescu
sunt socotiţi scriitori mari, mai ales pentru că au fost impuşi de
Maiorescu, pentru noi, dimpotrivă, dacă Junimea mai subsistă ca un fapt
viu, în sufletul nostru, dacă ne mai pasionăm pentru ceva care să fi fost
şi al ei, este admiraţia pentru Creangă şi Eminescu,
Şi dacă Titu Maiorescu, mai există pentru noi, e pentru că i-a impus
pe aceştia. 2. A doua împrejurare care explică actualitatea lui Creangă
am spus că e de ordin obiectiv. Ea ţine de natura lui Ion Creangă. Ea stă
în caracterul lui impersonal şi reprezentativ, în felul în care viaţa şi
problematica lui, reproduc până în cele mai mici detalii, problemele şi
necazurile majorităţii neamului nostru. Prin aceasta Creangă pierde
interesul biografic individual şi viaţa lui devine instrument de
Sociografie simbolică. Faptul că Ion Creangă poate să pară unora
„original‖ în cultura românească, măsoară lipsa de autenticitate a acestei
culturi. Iar împrejurarea că Ion Creangă — fără Junimea — n'ar fi reuşit
să fie decât un ratat în aşezarea modernă românească, judecă această
aşezare şi sub raportul ei românesc şi sub raportul eficacităţii. Dar să
strângem ceva mai de aproape afirmaţia noastră despre impersonalitatea
figurei lui Ion Creangă. Nu vă voi expune aici un Ion Creangă văzut prin
prisma unei generaţii privită în întregul ei. Lucrul nu e cu putinţă,
„generaţia‖ fiind astăzi angajată pe mai multe poziţiuni potrivnice,
purtând fiecare un alt chip. Voiu încerca numai să definesc imaginea lui
Ion Creangă văzută prin prisma fragmentului de generaţie cu care mă
simt spiritualiceşte solidar, rămânând bine înţeles, că alături şi poate
împotriva icoanei mele despre el, mai există şi altele tot atât de vii, ţesute
din alte lumini, desprinse din alte umbre. Eu voi apăra icoana
„transplantatului‖ Ion Creangă. Icoana unui Creangă impersonal şi
reprezentativ, care poartă în el, după cuvântul Montaigne-ian, „icoana
stărei omeneşti‖, a unui Creangă care scrie singur despre el: „Ia, am fost
şi eu, în lumea asta un boţ cu ochi, o bucată de humă însufleţită, care nici
frumos până la douăzeci de ani, nici cuminte până la treizeci, nici bogat
până la patruzeci de ani, nu m'am făcut‖ (Amintiri, pag. 53). A unui om
vecinic, a unei idei de om, dacă vreţi, întrupată o vreme în Ion Creangă.
Cum vedeţi, un Ion Creangă semn, simbol al ideei omului românesc în
gând şi în faptă! Icoana aceasta a omului dela noi, cuprinde trei planuri,
ca un triptic. In stânga e chipul copilăriei, chipul înrădăcinării. In mijloc
e icoana suferinţelor, a desrădăcinării, a răstignirilor lui Creangă. In
dreapta e icoana transfigurării lui, a reînrădăcinării şi a rodirii lui în
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cultură. Cele trei planuri sunt legate de o aceeaşi poveste: Povestea vieţii
,,omului dela noi‖ smuls din pământul cu care făcea una, dus de vânturi
în afară de mediul său firesc; şi care suferă acolo cel mai mare atentat
metafizic împotriva fiinţei: înstrăinarea. E povestea unui om ameninţat
între străini să fie smintit (scos din fire), dar care, printr'un şir de
întâmplări minunate, isbuteşte, după ani de bejanie, să prindă rădăcini
într'o margine de Iaşi, jumătate în oraş, — cu picioarele — jumătate în
câmp afară, cu privirea, în care datorită prieteniei cu Eminescu îşi reface
mediul său iniţial, poate rodi, şi isbuteşte cea mai mare biruinţă a
sufletului românesc asupra lui însuşi; să pătrundă în Junimea şi să
supună cea mai înaltă manifestare culturală a societăţii româneşti din
vremea aceea, calapoadelor culturii româneşti autentice dela ţară,
restabilind astfel comunicaţiile rupte de două veacuri de evoluţia
divergentă (dela Fanarioţi) între cultura României satelor şi cultura
orăşănească. „Când a venit Creangă la Junimeа şi şi-a citit el singur
poveştile — zice Panu — a fost o adevărat ă sărbătoare‖ (Amintiri, pag.
140). Şi adaugă mai departe; „atunci Junimea se transforma în
şezătoare‖. (Ibidem, 235). Cuvinte în care stă întreg destinul actualei
culturi româneşti. Nu voi povesti aici amănuntele vieţii lui Creangă.
Viaţa asta, destul de cercetată, şi totuşi prea puţin cunoscută de cei mulţi,
stă totuşi la îndemâna orişicui, în cele două biografii apărute nu de mult
— cea franceză a d-lui Boutiere şi cea românească a d-lui Predescu. Eu
nu vreau azi decât să comentez unele aspecte ale biografiei lui Creangă
şi să luminez unele fapte, care suficient reliefate, ilustrează icoana
despre Creangă pe care aş vrea să v'o fixez. Viaţa lui Creangă poate fi
aşadar împărţită în trei planuri mari, în trei perioade, în strânsă legătură
cu aşezarea lui în spaţiu. 1) Creangă copil în satul lui, 2) Creangă în
desrădâcinare, mai întâiu pe la şcoli în alte sate, apoi la târguri, la Socola
şi la Iaşi. 3) Creangă în Bojdeucă. Acest fel de a împărţi viaţa lui
Creangă nu e unic, dar trebue observat că fazele vieţii lui Creangă nu
sunt limpede despărţite. Cei mai mulţi biografi îi împing copilăria până
la sfârşitul „Amintirilor‖, adică la venirea la Socola. Mai corect ar fi
poate să o împingă până la 1858 odată cu lichidarea studiilor preoţeşti,
moartea tatălui şi intrarea lui în diaconie. Deasemeni, între a doua şi a
treia fază a vieţii lui e un joc de vre-o trei ani, mutarea în bojdeucă
făcându-se, după Boutiere, la 1871, după Predescu la 1868; iar lichidarea
definitivă a celei de a doua perioade făcându-se complect, abia la 1873,
după răspopire, eliminare din învăţământ şi despărţirea de soţie. Din
punctul nostru de vedere, al căutării constantelor reprezentative ale vieţii
lui Creangă, deosebit de cel propriu zis biografic, preferim împărţirea
vieţei lui în perioade semnificative, care corespund, în linii mari, celor
dintâi: 1) Perioada integrării lui în sat, (povestită în „Amintiri‖). 2)
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Perioada desintegrării din sat, sau a încercării neizbutite de a-şi înjgheba
o viaţă burgheză, care poate fi subîmpărţită, tot în trei: a) Faza
peregrinăriilor prin şcoli, la Broşteni, la Fălticeni, la Târgul Neamţ, apoi
iar la Fălticeni şi la sfârşit la Socola. (Şi această fază e povestită în
„Amintiri‖). b) Faza diaconiei şi a primei ascensiuni, în care Creangă
progresează în direcţia burgheză: e hirotonit diacon, se căsătoreşte, ar e
un copil, intră în şcoala normală, se face profesor, scrie cărţi didactice şi
face politică fracţionistă. c) Faza crizei şi a lichidării primei sale
înjghebări de viaţă, în care succesiv îşi pierde locuinţa, e părăsit de
nevastă, răspopit, eliminat din învăţământ şi divorţează. Astfel, pe la
sfârşitul lui 1873, Creangă a lichidat toate încercările sale de înălţare
socială, şi redus la cea mai neagră mizerie — mai rău decât când venise
în oraş — îşi retrage şi cei 25 de lei pe care îi depusese în cutia de
chibrituri în care se ţinea capitalul societăţii de economie pe care o
înfiinţase între timp (1871) cu Enăchescu şi Răceanu. 3) Ultima perioadă
a vieţei lui Creangă e perioada reintegrării care poate fi şi ea împărţită în
două faze: a) Faza celei de a doua ascensiuni, în care Creangă instalat în
sfârşit în bojdeuca din Țicău şi debitant de tutun, îşi reface mai întâiu
viaţa intimă, în tovărăşia Tincăi Vartic. Apoi reintegrat de Maiorescu în
învăţământ, face cunoştinţă cu Eminescu (prin 1875), care îl pune să
scrie şi îl duce la Junimea, unde îl impune dela început. Faima lui creşte.
E numit de Conta membru în consiliul permanent al instrucţiei,
considerat în străinătate, tradus în limbi străine, decorat. O singură
umbră pe tablou, spre sfârşitul acestei faze: Plecare a lui Eminescu la
Bucureşti. începutul însingurării, de care Creangă se apără refugiindu-se
în „Amintiri‖. b) Vine în sfârşit faza declinului, coincizând cu
strămutarea Junimei în Bucureşti, cu însingurarea tot mai mare a lui
Creangă, cu apariţia boalei care în nouă ani îl va răpune, cu nebunia lui
Eminescu, moartea lui Lambrior şi a lui Conta, După ce închiagă câteva
noui prietenii, cu Cercul Literar al lui Gruber şi Artur Gorovei, şi după
ce mai ia parte, cu succes, pe la congresele economice şi didactice,
Creangă moare în ultima zi a anului 1889, în debitul de tutun trecut dela
reintegrare fratelui său Zahei. Asta e în linii mari, viaţa lui Creangă, Şi
acum, câteva scurte comentarii. Coborâtor din două familii cu obârşii
deosebite, una moldovenească, de muncitori de pământ, a Ciubotarilor,
prin tată, şi alta ardelenească, de fruntaşi şi cărturari, a Crengilor, înrudiţi
prin Ciubuc Clopotariu cu Mitropolitul Iacob — Creangă e reprezentativ
până şi în genealogie. El îmbină cele două spiţe al e neamului românesc:
spiţa necontenit descălicătoare a oamenilor dela munte, din Ardeal, cu
spiţa necontenit primitoare a celor de pe plaiurile de dincoace. Aci,
integrat în viaţa familiară şi în viaţa colectivă a satului; integrat în cetele
de copii, acele grupuri de vârstă prin care se face la sat, tot atât ca prin
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familii, omogeneizarea sufletului omenesc, Creangă se înfige în această
viaţă ca o mlădiţă de stejar, atât de trainic, încât nici o încercare nu va
izbuti de acum să-1 mai clatine. Dacă cultura e, după spusa lui Paul
Valery, „ceeace rămâne unui om, după ce a uitat totul‖, Ion Creangă a
fost un om cult care a avut cu prisosinţă cei şapte ani de acasă (care nu
se înlocuesc) la temelia culturii. Integrarea lui în mediul satului e atât de
organică, încât perspectiva ruperii lui din viaţa de sat îi va smulge mai
târziu, la douăzeci şi doi de ani, lacrimi din ochi, şi îl va împinge spre
gândul călugăriei. Mai bine să lase tot, decât să se despartă de ceeace îi
era drag. Icoana aceasta a baştinei, a locului natal, a oamenilor şi a
petrecerilor din sat, îl va urmări pe Creangă toată viaţa. In sat, acasă, va
fugi când îl va bate Popa-Duhul din senin; în sat se va refugia când, dat
la şcoala lui Baluş din Broşteni, „cartea se va prinde ori nu de el‖, dar îl
va năpădi râiia dela caprele Irinucăi. Şi tot în condiţiile vieţii dela, sat se
va adăposti mai târziu, în bojdeucă, atunci când viaţa i se va arăta
potrivnică. Pe drumurile Ciricului, Aroneanului sau Socolei va retrăi
apoi mintal cu Eminescu viaţa dela ţară, pe care va încerca s'o toarne în
basme. Şi când cadrul basmelor i se va părea prea strâmt ca să evoce
satul, Creangă va purcede, în „Amintiri‖, la directa lui evocare. Un
orăşean poate pricepe cu greu o astfel de, închegare sufletească. Viaţa
individului e mult mai organic integrată în viaţa colectivităţii la sat ca în
oraşe. Acolo nu există o deosebire hotărâtă între viaţa publică şi viaţa
privată, ca la noi. Originar alcătuit din rude şi vecini, trăind o aceeaşi
comunitate de soartă, a unui om cu aceleaşi nevoi, muncind în acelaş fel
cu ceilalţi, — satul alcătueşte încă pentru individ o adevărat ă familie
spirituală. Omul nu e un „străin‖ pentru nimeni. Fiecare îi ştie pe toţi pe
nume, îi ştie ce gândesc, ce au, ce fac. Fiecare e oglindit de toţi ceilalţi şi
e înstrunit de ei. Când o ia razna, pilda celorlalţi îl trage înapoi pe făgaş;
când întârzie, rândul celorlalţi îi arată că trebue să se grăbească. Omul nu
e niciodată însângurat în viaţa dela ţară; ci totdeauna sprijinit de
reprezentări colective, de semne, de înţelesuri. El nu trăeşte într'o
societate de finalităţi intermediare, de mijloace distincte şi
interdependente, ci într'o comunitate de gânduri, de simţiri şi de dorinţe.
Câtă unitate spirituală e în această viaţă şi câtă unitate organică de stil,
nu pot pricepe orăşenii! In acest mediu a crescut Ion Creangă şi a primit
dela el pecetia neştearsă a tradiţiei pe care a reprezentat-o toată viaţa. S'a
ridicat în cultura dela sat şi cu ea a crescut; şi ea a crescut cu el, aşa cum
cresc literele săpate într'un copac care îmbătrâneşte. Intre cele două spiţe
ale neamului său, se ţese, începând din al doilea an, un conflict cu privire
la destinul lui Ion Creangă, Mumă-sa, răspunzând îndemnului firesc al
ruralului, către o viaţă mai bună, sau îndemnului cărturăresc al
Crengilor, îşi vrea cu orice preţ feciorul popă. Tată-său îl vrea
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dimpotrivă „om de treabă şi gospodar în Humuleşti‖. Conflictul acesta
— pe care Creangă ni 1-a povestit în „Amintiri‖, e şi el adânc
reprezentativ atât pentru năzuinţa de mai bine a celor patru milioane de
familii ţărăneşti ale acestei ţări, cât şi pentru problema esenţială a culturii
româneşti: generarea elitelor sociale. Fapt semnificativ — observat de dl.
Predescu, — izbânda în acest conflict e, ca totdeauna, de partea
ardelenească. Creangă e desrădăcinat, trimis la carte — şi printr'o stranie
recunoaştere a lucrurilor — va rămâne în cultură cu numele ramurei
ardeleneşti, al mamei sale. Cine a urmărit problemele sociale româneşti
în legătură cu geneza şi structura vieţii noastre orăşeneşti şi şi-a dat
seama de problematica esenţială a neamului nostru din a doua jumătate a
veacului al XIX-lea — nu poate să nu observe că necazurile cărturăriei
lui Ion Creangă stau în miezul problemei civilizaţiei româneşti, şi că şi
prin aceasta, viaţa Iui Creangă rămâne un semn pentru oricine. Perioada
vieţei lui Creangă care se scurge între plecarea lui de acasă şi mutarea în
bojdeucă, este pentru el o adevărată vreme de încercare şi de chin.
Ameninţat să fie înghiţit de oraş, scos din fire, trivializat şi banalizat,
după cum se poate urmări din evoluţia stilului său epistolar sau din
petiţii, — Creangă izbuteşte să scape în toate sentimentele lui umane, de
dragoste de demnitate şi de omenie, Diaconit fără tragere de inimă,
însurat de alţii, nehotărît în calea pe care o va alege, oscilând când în
spre preoţie, când în spre profesorat, rătăcitor dela o biserică la alta în
căutare de locuinţă şi dat afară din casă de îndată ce se statorniceşte
undeva, Creangă nu reuşeşte să înfiripeze nimic în această perioadă,
decât poate contactul cu Maiorescu la şcoala normală Vasile Lupu, care
îi va prinde bine. Printr'o minune, însă această viaţă care nu e făcută
pentru el, se destramă şi, una după alta, Creangă se liberează de toate
servituțile vieţii burgheze: pierde soţia, pierde diaconia, ba pierde şi
dăscălia, e isgonit dela Golia, îşi cheltuieşte şi ultimii bani. In sfârşit,
Creangă se mută în bojdeuca din Țicău, unde abia izbuteşte iar să-şi
înfiripe o viaţă nouă. Biografii lui Creangă au observat încă de multă
vreme locul mare pe care-1 ocupă în a doua parte a vieţii lui schimbările
de locuinţă. Mai întâiu mutările dela o şcoală la alta care îi împiedică
continuitatea studiilor; apoi, ajuns diacon, strămutatul dela Biserica
Patruzeci de Sfinţi, unde slujea cu socrul, din casa „unde îl răzbea ploaia
şi îl orbea fumul şi femeia‖, la Bărboiul, unde nădăjdueşte o locuinţă mai
bună; apoi dezamăgit în aşteptarea de a găsi locuinţă, iar la Patruzeci de
Sfinţi şi apoi, ajuns învăţător la Trei Ierarhi, iar la Bărboiul, unde
primeşte să slujească fără leafă, numai ca să aibă casă. Dat afară de
cântăreţii bisericei, se mută la Sf. Pantelimon şi de aci la Golia. Dar nici
unul din biografii lui nu a scos îndeajuns în relief rolul pe care această
neputinţă de a se statornici undeva, îl joacă în viaţa lui Creangă. Pentru
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că nu mai are casă dela Sf. Dumitru 1865, îl părăseşte nevasta în 1866 şi
fuge cu altul. Pentrucă îi vor casa în care stă, are Creangă conflicte cu
superiorii săi eclesiastici. Pentru casă îşi dezorganizează existenţa. Rolul
acesta dezagregant al lipsei de locuinţă stabilă e dublu: Lipsa de locuinţă
stânjeneşte opera lui de creaţie intelectuală. Lipsa de locuinţă îl pune în
conflict cu rudele: socrul şi nevasta; cu rivalii: care — indiferent de
sentimentele ce îi poartă — îl scot ca să-i ia locul. Lipsa de casă şi
politica. Acesta este al doilea factor de dezagregare al vieţii lui Ion
Creangă. Politica, aceea care trivializează totul, care pune ură şi zizanie
în locul omeniei, care schimbă firea contemplativă a românului,
biruitoare prin răbdare şi pasivitate, într'o fire străină, neliniştită,
răzvrătită şi grotescă. A avut mare noroc Creangă, că în acest mediu a
dat peste Junimea şi peste orizontul curat şi lucid de dincolo de politică.
Prin acest aer curat s'a putut mântui, a putut lua conştiinţa de sine, a
putut privi limpede în trecutul lui şi îndigui apele tulburate ale
înstrăinării. Prin el, Creangă a putut mai ales vădi şi altora puterea care ia ajutat să birue, să dureze: icoana, amintirea lucrurilor dintâi, satul,
copilăria. De un ajutor covârşitor i-a fost în privinţa aceasta Eminescu.
Eminescu i-a ţinut lui Creangă loc de sat! In ochii lui a revăzut icoana
copilăriei, poate pentru că poeţii păstrează în totdeauna în privire ceva
din sufletul copiilor. Şi când Eminescu a plecat la Bucureşti, chemat ca
redactor la „Timpul‖, Creangă lipsit de orice sprijin, ajunge cu totul
însingurat. Singurătatea care-1 cuprinde pe Creangă în aceste clipe,
singurătate care după unii îl împinge să-şi scrie şi „Amintirile‖, se
vădeşte în scrisoarea pe car e i-o scrie lui Eminescu de Crăciunul anului
1877: „Bădie Mihai, ce-i cu Bucureştiul de ai uitat cu totul Eşul nostru
cel oropsit şi plin de jidani ... . De Crăciun te aştept să vii. Ţinea a
pregătit de toate şi mai ales „sarmalele‖ cari ţie îţi plăceau foarte mult ...
. La Eşi ninge frumos de ast-noapte, încât s'a făcut drum de sanie. Ciricul
par'că e mai frumos acum. Vino, Frate Mihai, vino, căci fără tine sunt
străin‖. (Călinescu, op. cit., pag. 335). Aproape 10 ani mai târziu, când
ochii lui Eminescu s'au tulburat ca apele Ozanei primăvara, şi după ce
Conta şi cu Lambrior s'au dus, — un nou sentiment de singurătate
copleşeşte pe Ion Creangă. Acum, el nu mai are cui scrie. I se pare că e
îngropat de viu. Se suceşte, ce se suceşte şi, în sfârşit, scrie ... lui
Maiorescu. Inceputul scrisoarei e prins tot de încercarea de-aşi scuza
pasul insolit. De multe ori şovăie între „Dumneata‖ şi „Dumneavoastră‖.
E o scrisoare în care Creangă n'are să-i spună nimic, decât să-i afirme că
există, şi să-i aducă aminte. Să-i comunice şi lui, gândul singurătăţii
care-1 bântue. „19 Septembrie 1887. Respectabile şi mult iubite
Domnule Maiorescu, Dacă n'ai râs de prostia vre-unui idiot, de care
numai la răposata Junime de la Iaşi se pute (sic) râde a mai cu haz,
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poftim, Vă rog de-ţi râde cu hohote de una acum. Dar vă rog! multe
prostii şi în vre-o două, trei rânduri în viaţa mea, de când am avut
norocirea a vă cunoaşte, chiar grosolănii am îndrăznit a spune faţă de dvoastră, nu însă din răutate, ci din prostie; m'a luat gura pe dinainte. Căci
d-ta nu se poate să nu înţelegi inima mea. Iertaţi-mă, vă rog, de toate şi
daţi-mi voie să vă spun şi acuma una. In bojdeuca, unde locuesc eu,
dorm afară, dorm afară şi pe vremea asta, în 18 spre 19 Septembrie.
Răposatul Conta şi Lambrior ştiau căsuţa mea. Pompiliu, D-l Nica şi mai
ales bietul Eminascu de asemenea. In sfârşit Vinerea trecută în 18 spre
19 m'am culcat iarăşi afară după obiceiu şi pe la câte ore am adormit nu
ştiu, că am adormit gândindu-mă cu jale mare la societatea Junimea şi ce
mai este ea acum! La bietul Eminescu şi ce mai este el acum! La
Gieorghe Schileti, Lambrior şi Conta şi unde sunt ei acum‖ (Predescu,
Vol. I, pag. 173.) Puţine scrisori au accentul omenesc al acesteia şi
mobilul ei e departe de a putea fi redus la o simplă cerere de sprijin.
Creangă mai reuşeşte să lege prietenie în ultimul an al vieţii sale, cu
Cercul Literar al lui Gruber, unde cunoaşte printre alţii, pe N.
Beldiceanu, şi pe dl. Gorovei, Dar el simte că nu mai are prea mult de
trăit. „De acum — le spune el în graiul lui enigmatic şi şăgalnic — nu
mai e mult până departe‖. Şi într'o zi, se desparte de ei cu vorbele: „Cu
bine şi cu sănătate şi de acum într'o mie de ani bejanie‖. Câtăva vreme
mai târziu, în ultima zi a anului 1889, Creangă cade răpus de un atac de
apoplexie în debitul fratelui său Zahei. Reprezentativ în naştere şi
obârşii, reprezentativ în copilărie şi în bucurii, Creangă e reprezentativ şi
în durere, în încercări şi în biruinţe. In Creangă fiecare român se
recunoaşte ca atare, cu tot ce are mai de preţ al lui. In Creangă fiecare se
simte crescut om întreg, la statul fiinţei lui adevărate. Vorbirea lui e
graiul pe care simţi ca r trebui să-1 vorbeşti, simţirea lui e simţirea cea
dintâi care te cuprinde, înainte de a te potrivi lăuntric altor calapoade
sufleteşti, Liniştea lui, echilibrul lui intern, seninătatea în rezistenţa
împotriva încercărilor, gluma, sunt însuşirile românului din balade şi
poveşti. Prin Creangă românul intră în universalitate. In sfârşit, Creangă
e reprezentativ şi'n moarte. In „marea moarte potrivită vieţii fiecui‖ de
care vorbea Rilke, Ion Creangă se afundă, după propriile lui cuvinte, ca
într'un mare drum printre streini, în aşteptarea judecăţii. Judecăţii care
singură va face omului dreptate şi împotriva Mitropolitului Calinic, care
1-a răspopit, după ce Creangă îi scăpase viaţa şi a Ministrului Tell
(„Dumnezeu să-i ierte‖) care 1-a scos din învăţământ... Şi iată că drept
prefigurare a acestei judecăţi, slava vine să răspundă aşteptărilor lui
Creangă. Şi astfel, pe când trupul lui Ion Creangă se desface în ţărână,
chipul lui reînvie printre noi în multiple exemplare, în care
recunoscându-1, noi cei vii, ne descoperim unii, pe alţii. Ajuns simbol, îl
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întâlneşti pe drumurile Nerejului vrâncean, în chipul Popii Mihail; pe
dealurile Cornovei basarabene, graiul lui se aude în cuvintele de şagă ale
Părintelui Zamă; pe plaiurile Câmpulungului moldovenesc, iscodirile
minţii lui renasc în vorbele primarului Frâncu. Şi cunoaşterea lui
Creangă creşte şi se altoieşte mereu, în măsura în care creşte cunoaşterea
de noi înşine, ca oameni. A fost un om de pe a noi. Un om. Şi pentru că
a fost un om, în vremile acestea de măscări, slăvit îi va rămâne numele şi
neamul, în neamul neamului, cât va fi neamul românesc.
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OLGA CABA

PĂPUŞILE LUI SCHAKESPEARE ŞI SPAŢIUL
IBSENIAN

Shakespeare , ca artist creator, ilustrează cel mai bine doctrina lui
Croce, după care originalitatea artistului nu stă în invenţie ci în intensitate a
intuiţiei. Subiectele sale sunt moştenite de prin cronici şi romanţe; iar printre
personagiiie sale recunoaştem tipurile misterelor, miracolelor şi interludurilor,
pe eroul unanim simpatizat şi înzestrat cu toate virtuţile, pe intrigantul în care
clocotesc aceleaşi intenţii funeste până la sfârşit, pe eroina duioasă sau băetana
sprintenă şi guralivă din romanele cavalereşti şi pe nebunul neutru şi
profesional. Shakespearea reluat din tradiţia evului mediu alegoric toate aceste
figuri, le-a desfăcut, examinând şuruburile lor subtile d acţionare, le-a insuflat
o puternică personalitate — însă le-a păstrat până la sfârşit caracterul seducător
de figurine bine închegate, pe care le trădează primul gest sau numai o vorbă
aruncată, şi pe care le poţi identifica deja după îmbrăcăminte şi înfăţişare.
Autorul şi-a dat foarte bine seama, că drama, în afară de imitare a vieţii, are şi
latura sa coreografică, şi păpuşa, oricât de liberă ar părea în acţiuni, se mişcă
într'o sferă precisă de înseşi posibilităţile calităţilor care o definesc. Acţiunea
are deci un ritm predestinat şi paşii figurinei în acest spaţiu predestinat sunt
totdeauna calculaţi. Acest ritm dă piesei acel caracter de plenitudine şi densitate
prin care drama devine o creaţie organică. In perfecta sa interdependenţă şi
precisa predestinaţie drama lui Shakespeare seamănă cu un balet sau cu o
partidă de şah — caracterul ei predominant fiind acela de joc, sau mai precis de
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joc reprezentat. El rămâne unde trebue să rămâe — chiar dacă vorbele se
coboară până la izvorul lacrimilor sau se ridică până în apropierea zeilor,
lirismul lor rămâne alături de acţiune, în veşnic echilibru; bine plantat pe scenă,
pe scena reală de scânduri, fără să scape un moment de sub ochii publicului. Că
finalitatea coreografică a figurinelor e paralelăl ă cu o finalitate mistică de
ordin superior acesta este un suprem cadou indisolubil de această esenţă
coreografică. De aici aceea complexitate de plăceri pe care drama lui
Shakespeare o produce în spectator: echilibrul figurinelor paralel cu un
echilibru moral, sau mai bine zis cosmic. Epoca noastră, care a reabilitat
volumul în pictură, conştientă de esenţa geometrică a artei, a condiţionat acea
renaştere a lui Shakespeare pe care o trăim. Omul dela romanticism încoace şia dat seama că e mai complex decât o figurină şi această descoperire a fost
făcută în detrimentul dramei. Drama a ajuns să fie o cutie cu surprize. Deja în
Hernani a lui Hugo nu mai poţi să-ţi dai seama dacă eroii vor fi cruzi sau
generoşi în clipa următoare. Personagiul se desminte, se suprapune sieşi,
devenind astfel mai complex, adevărat, dar în acelaş timp mai imprecis şi mai
greu de urmărit. Personagiile lui B. Shaw se recreiază pe sine prin paradoxele
mereu noi dând naştere la situaţii neaşteptate . Ca să nu mai vorbim de figurile
lui Pirandello în proces de veşnică destrămare care nu sunt pietrele din care s-ar
putea ridica arhitectura masivă a unei drame. Ultimul creator de figurină este
Strindberg; dar pe el nu-l interesează decât femeea, şi anume un singur tip, aşa
încât interdependenţa coreografică e înlocuită de el prin balet solo. Mai bine
însă decât orice alt exemplu, drama lui Ibsen ne arată ce se întâmplă dacă
dispar toate figurile de pe scena car rămâne goală înspre desvoltarea fanteziei
publicului, care trebue s'o umple cu propriile lui creaţii. Precum despre un sfânt
se spune în chip de laudă că nu mai este pe pământ, şi despre personagiile lui
Ibsen se poate spune, nu în laudă însă, că nu mai sunt pe scenă ci plutesc în
regiuni atât de depărtate , încât nu-şi lasă pe scenă nici simbolul măcar, ci
numai vorbele. Personagiul est e înlocuit prin vorbe sau mai bine zis în drama
Ibseniană, personagiul principal nu este un om, ci o idee fixă sau o viziune. Pe
când figura e capabilă de acţiune şi acţiunea condiţionează drama, viziunea este
un element impotent din punct de vedere dramatic. In Peer Gynt, Raţa
Sălbatecă şi Constructorul Solness, pe scenă nu se întâmplă aproape nimic.
Personagiul stă cu ochii ridicaţi, ceeace înseamnă că cele demne de văzut se
găsesc sus, undeva deasupra culiselor şi nu pe scenă. Publicul e trişat ca atunci
când cineva oprindu-se pe stradă priveşte în sus şi o droaie de spectatori se
strâng în jurul lui, toţi privind de - asemeni - în sus, să afle la ce se uită. Unii
dintre spectatori pleacă desamăgiţi, alţii însă, mai idealişti, duc cu ei o umbră
de mister, izvorîtă din propria lor fantezie şi din bună credinţă. Aşa e şi cu
poezia nordică a lui Ibsen. Nu se impune. Poţi s'au vezi sau să n'o vezi, ceeace
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este cel mai urât lucru ce se poate spune despre o dramă care trebue să fie în
înţelesul semantic al cuvântului o reprezentare. De aceea, din punct de vedere
al reprezentaţiei, adecă a punerii acţiunii întregi sub ochii spectatorului,
oarecare dramă de cinematograf e superioară dramei lui Ibsen care e prea mult
poet şi prea puţin dramaturg. Shakespeare a fost poet mai mare fără ca această
calitate să fi fost în detrimentul dramei sale. Figurinele îşi spuneau splendid
gândurile rămânând figurine. Insă personagiile lui Ibsen încalecă poezia şi
sboară cu ea de pe scenă unde îşi lasă numai vorbele şi - galoşii. Şi totuşi
marelui public nu-i plac decât figurinele şi de acest adevăr nu ne putem da
seama mai bine decât la cinematograf, fiind aceasta cea mai frecventată
instituţie de pe faţa pământului. Şi noi suntem iarăşi în aşteptarea unui
Shakespeare care să desfacă păpuşile şi să ne arate şuruburile acţiunilor lor şi să
le insufle personalitatea, pentru ca figurile să devie mari, mari de tot, mai mari
chiar decât luftbalonul Ibsenian.
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LIVIA FUMURESCU

CASCADE DE DORURI
În recentele plachete de versuri, lirismul doamnei Adriana Tomoni
dobândeşte noi dimensiuni, maturizându-se şi sub aspect stilistic, dar, şi mai
ales, prin originala percepere a realităţii, transfigurată cu sesibilitate şi cu har
poetic. Volumul Desculţ prin sentimente (Editura Emma, 2016) se remarcă
prin discursul poetic rafinat şi subtil, în care temele cunoscute, precum iubirea,
natura, credinţa, speranţa, poezia etc. se completează în aventura cunoaşterii,
pendulând între frumosul şi misterul amplificat în jurul nostru, revelându-se
prin elemente aparent banale, descoperite treptat.
După afirmaţiile poetului Eugen Evu, poezia Adrianei Tomoni redevine
„miracol, mirare, mirabilis... Emoţia se converteşte semantic, discursul devine
eseistic, întrebările răspund vag retoric‖.
Poezia „Doamne”, care deschide volumul, e un adevărat crez uman şi
poetic, concentrând fondul ideatic al multor poezii, repetând invocaţia retorică,
adresată Creatorului, cu insistente rugăminţi, cerând, fie conservarea
frumuseţilor naturii („Doamne!/ Nu lăsa ca aripile cocorilor să zgârie cerul,/
Zborul diafan al libelulelor/ n-aş vrea să păteze rochiile florilor‖), fie ocrotirea
copiilor şi a purităţii gândului („Lasă, rogu-Te, ochii candizi ai copiilor
limpezi/ nu-i învăţa ce înseamnă tristeţea,/ Gândul meu, Doamne,/ nu vreau să
răstignească suflete‖), dar şi puterea de sugestie a cuvântului („Cuvântul meu,
nu vreau să fie durere,/ Drumul meu, ţine-l drept, Doamne...‖) şi lumina
verticalităţii existenţiale („Drumul meu, ţine-l drept, Doamne,/ să nu trebuiască
îngerii să-mi facă semne./ Fă-mă uşoară ca un fulg,/ să nu strivesc viaţa în
picioare...‖).
O originală definire a poeziei devoalează sensibilităţile unice ale poetei,
amintind etape de mare puritate din viaţa omului, începând cu „fiorul primei
iubiri,/neliniştea primei întâlniri,/ atingerea inocentă a mâinilor iubitei/ primul
sărut de mătase‖, continuând cu „marile iubiri/ ce trec dincolo de moarte‖, cu
bucuria maternităţii, a venirii pe lume a puiului de om, a primului gângurit şi a
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cântecului de leagăn. E formulat un subtil îndemn la rugăciune, căci puterea
divină are un nebănuit potenţial: „Ruga smerită este cea mai profundă poezie/
Până şi îngerii plâng ascultând-o‖, iar iubirea soţului, frumuseţea naturii sunt
tot poezii, trecute prin filtrul biblic al „Cântării cântărilor‖, care toate le
sintetizează (Poezie).
Bucuriile simple din care se compune viaţa se regăsesc în ingeniosul
consult-spovedanie către doctorul de suflete, valorificând o succesiune de
metafore, comparaţii şi personificări, concentrând motivul horaţian „carpe
diem‖ (bucură-te de ziua de azi), reclamând nevoia de frumos, de poezie şi de
visare, care conferă farmec vieţii şi sufletului deschis înspre sensibile trăiri
(„Cuvintele se joacă...se închesuie la gura sufletului... le pun aripi... e las să
zboare, ca fluturii...ascult şoaptele pământului/ şi mângâierea veşmântului
vântului,/ Murmurul florii...‖). În explozia de bucurie a tot ce ne înconjoară,
trecerea anilor lasă urme („Mă doare pasul timpului, doctore,/pasul ce calcă pe
zilele mele - şi piere‖), dar poezia salvează sufletul poetei în aspiraţia spre
înălţimea celestă „cu mâna pe-o stea‖ (Doctore).
Tema timpului repede trecător şi a opoziţiei dintre vis şi realitate, dintre
luminile şi umbrele vieţii se regăseşte în simbolurile care se reiau şi se
amplifică în mai multe ipostaze cromatice, olfactive, tactile etc. Sunt
„trandafirii sălbatici‖, cu „simfonia de miresme‖, cu petalele „tăvălite în noroi‖,
cu „rănile făcute de spinii‖ lor, într-o surprinzătoare îmbrăţişare a frumuseţii cu
durerea, a bucuriei cu tristeţea, a dezamăgirii cu curcubeul speranţei. Toamna,
cu „frunzele pustii din suflet‖, cu cocorii de pe cer şi cu greierii care „şi-au
pierdut arcuşurile în plânsul ploilor‖ aduce tonul elegiac, care să-i amintească
partenerului devotamentul şi grija celei dispărute în „ultima toamnă‖, prin
semnele lăsate cu multă grijă (brânduşa presată...din cartea de pe noptieră,
puloverul croşetat, dulceaţa de piersici, creioanele ascuţite – Ultima toamnă).
Dansul policrom al frunzelor, sunetul ploii, rândunelele care pleacă, şirul de
cocori, dar, mai ales generozitatea pentru cei sărmani, îi vor aminti celui rămas
de plecarea iubitei dincolo de „voaluri sidefii‖, compensându-i absenţa prin
frumuseţile naturii, admirate cândva împreună: „ mierlele... curcubeele, fi-vor
poduri/ de culoare între noi./ Ploaia florilor de tei,/ o să-ţi reînvie poezia/ să-ţi
aminteşti cum alergam desculţi...‖ (Desculţi prin ierburi şi prin gând).
Bucuria eliberării din paralizanta chingă a convenienţelor se repetă în mai
multe poezii, explicitând titlul, prin surprinzătoare imagini („Păşim desculţi
peste verbe,/ să nu facem zgomot, să nu rănim‖), fiind proprie îndrăgostiţilor şi
poeţilor, care trăiesc bucuria libertăţii gândului şi a cuvântului: „ Numărăm
stele şi-mi deschizi misterele/ dintre două strofe, alteori,/ Alergăm ca doi copii
desculţi în poezie, Dragul meu ‖. (Doi copii desculţi în poezie).
În faţa frumuseţilor din jur, fie terestre, fie celeste, mâinile partenerilor se
unesc într-o magică rugăciune de mulţumire pentru clipele de fericire,
amplificate de ceea ce se oferă privirii şi simţirii, când sintagme de profundă
vibraţie sugerează sincronizarea stărilor sufleteşti cu realitatea înconjurătoare:
„Îmbrăţişate gânduri,/ cu miresme trandafirii,/ în toamne blânde, arămii/... În
suflete plouă./ Adieri de suspine florale, surâs târziu şi palme/ goale. Clipa
adoarme‖ (Îmbrăţişate gânduri).
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Deşertăciunile vieţii se învârtesc în simbolice mori de vânt şi curg prin
clepsidre, într-o tăcută aşteptare a certitudinilor mult dorite: „Morile de vânt
macină trăirile/ şi nasc speranţa rodului dorit./ Nisipul din clepsidre se joacă cu
noi, numărând minutele/... Valurile spumoase sapă estuare/ pe chipurile vieţii./
Noi aşteptăm tăcuţi‖ (Mori de vânt). Deasupra tăcerilor noastre e speranţa
prefigurată în ceea ce ne înconjoară cu puritatea albului promiţător: „
Răsuflarea îngerilor/ o simt în liniştea tainelor‖ (Trandafiri albi).
Zâmbetul, umărul, mâna, privirea, şoaptele, gândul iubitului oferă suport
în caruselul vieţuirii, devenind forţa de a înfrunta neprevăzutul: „Zâmbetul tău,/
eşarfa ce-mi şterge lacrima de pe obraz./ Umărul tău duce povara tristeţilor
mele./ Mâna ta întinsă îmi dă siguranţă./ Privirea ta îmi încălzeşte sufletul
obosit./ Şoaptele tale, nuferi pe ape înnoitoare./ Gândul tău se contopeşte cu al
meu‖ (Zâmbetul).
Personajele sau elementele biblice (Evele, Adamii, Babilon), livreşti
(Virgiliu, Homer, Socrate), reflexe ale ştiinţei sau ale vechilor civilizaţii (Curba
lui Gauss, înscrisurile maiaşe) sau ale muzicii (Beethoven) sunt piloni ai
neliniştilor stârnite de aspiraţia şi tremurul cunoaşterii, al explorării adevărului
şi frumosului, al spaţiului şi al timpului dilatat în noi şi prin noi, mai mult sau
mai puţin cunoscut, pe care iubitul încearcă să i le descifreze: „Mă ţii de mână
şi-mi arăţi paşii cunoaşterii./ Mă îndrepţi spre sâmburele existenţei pure,/ la
esenţe./ Mă cutremur./ Parcă suntem deasupra unei prăpastii/ şi nu mai sunt
sigură pe picioare/... Porţile sunt închise muritorilor de rând./ Mi-e bine. Doar
simţire./Am visat‖. (Îmi povesteşti).
Simboluri frecvente ale realităţii înconjurătoare şi ale existenţei noastre,
precum - trandafirii, toamna, cocorii, ploaia, curcubeul, iarba, poezia etc. - sunt
reluate în contexte diferite, oscilând neaşteptat între bucuria iubirii împărtăşite
şi tristeţea despărţirii, ca o premoniţie conformă cu legile firii. În poeziile
doamnei Adriana Tomoni cresc şi descresc sentimente pe portativul
omeneştilor trăiri, învăluite în duioşie şi sensibilitate, sub mirajul apropierii
oamenilor prin imensele resurse ale iubirii, ca lege a armoniei universale.
Căldura şi pacea căminului sunt surprinse, în preajma apropierii îngerilor, prin
gesturi şi tăceri: „În faţa unui şemineu,.../ Cu o cană plină cu vin,/ cu gust uşor
de pelin./ Din pipă tragi uşor un fum,/ cu gândurile duse pe drum/... Îţi sprijini
fruntea între palme,/ Lica la picioare-ţi doarme./ Iar eu veghez, în noapte oftez,/
te ţin mereu sub pleoape,/ eşti lângă mine aproape‖ (Îngerii stau la fereşti).
Puţine sunt poeziile în care între parteneri se pune distanţa neînţelegerii
„cuvinte grele şi ploi‖, iar dorul şi aşteptarea se transmit şi animalului de
companie („Te-aşteaptă la uşă Labrador,/ latră mereu şi lui îi e dor./ Poare-ntr-o
zi o să te-ntorci/ şi florilor lacrimi le storci‖), dar şi florilor, întrupare a
speranţei (Un vers).
Din punct de vedere prozodic, poeziile acestui volum experimentează
versul modern, cu măsura inegală, în care rima interioară („Şi dorul...dorul
aleargă nebunul pe drumul.../ Drumul, drumul se pierde încet ca fumul,/
Scrumul... doar scrumul‖ - Palmele lui) se armonizează firesc cu ritmul
melodios al fluxului interior al confesiunii. Poeziile doamnei Adriana Tomoni
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transmit cititorului admirabile trăiri, la înaltele cote ale lirismului înfăşurat în
nostalgiile purităţii afective.

IONEL BOTA

IUBIREA DE DUMNEZEU ȘI DORUL DE POEZIE –
UN NOU STUDIU AL FLORINEI-MARIA BĂCILĂ
În ultimii ani, citadela universitară a Timișoarei s-a binemeritat cu
nume importante de cercetători, afirmați în varii domenii ale științei și
culturii, adepți ai noilor orientări și curente care, în plan european și în
plan mondial, au imprimat o direcție reformatoare acestor domenii,
relansând aria investigațiilor și definind nuanța de aer proaspăt ce
fundamentează tonalitatea, intensitatea și pragmatismul tuturor acestor
explorări. Filologia timișoreană, în ultimul deceniu, a dobândit noi
argumente, reprezentând personalități și opera lor, care consolidează
prestigiul comunității universitare. Un nume important este tânăra
Florina-Maria Băcilă, cu preocupările sale constante în gramatică,
lexicologie și stilistica limbii române ori perspectivarea limbii în
sincronie și diacronie, specializări în jurul cărora se conturează la modul
perfecționist destinul omului de știință și al omului de cultură, la unison
cu demnitatea asumării profesiei la una dintre catedrele Facultății de
Litere, Istorie și Teologie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.
O carte recentă, Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj
(Timișoara, Editura Excelsior Art, 2016, 500 p.), vrea să fie o proiecție
originală asupra unei integrale lirice din constelația posterității literaturii
române, o abordare insolită, am zice noi, asupra operei unui poet de
factură mistico-religioasă, Traian Dorz, spirit al marilor risipiri de destin,
între bucuria de a fi mărturisitorul celorlalți, experiența stărilor-limită și
ludicul căutării lui Dumnezeu prin această bucurie a poeziei.
Structurarea capitolelor și subcapitolelor cărții indică un demers critic65

analitic serios, o aplecare atentă a autoarei noastre asupra unei opere pe
care capriciul posterității a definitivat-o, obligând, astfel, generații de
iubitori ai genului să viziteze și să reviziteze, ca pe o restituire necesară,
literatura acestui veritabil misionar al iubirii de Dumnezeu în cetatea
poeziei și a dorului de poezie. Aspirația (eminesciană) spre absolut, retrezește, firesc, și în poezia lui Traian Dorz, valențe semantice, dorința
de plasticizare a contrastelor, derivate, componente, un inventar al
conectorilor, toate acestea fundamentându-se între atributele de prim
rang ale Creatorului, cum conchide undeva autoarea studiului. FlorinaMaria Băcilă discută prefixele de negare sub specia categorialului
opoziției negativ / pozitiv, dar și opozițiile semantice privative,
derivatele cu ne- (nehotar, nemargine, a necuprinde, nemaispus),
inspiratori necuvântului blagian și necuvintelor nichitastănesciene,
derivatele cu afixele superlative, cu prefixele stră- (a strălumina,
străluminat, străluminos) și prea- (preacurat, preafrumos, preacinstit,
preasfânt, preafericit), mărcile superlativului relativ. Temele, însemnând
o cercetare stilistică integrală, indică și ambiționarea eului liric spre a
releva caracterul atotputernic al Divinității, poezia lui Traian Dorz fiind,
în accepțiunea autoarei dintr-un titlu de capitol, „cântec peste
rugăciunile noastre‖.
Demersul analitic, original el însuși fiindcă exprimă, firesc, și o
implicare afectivă a specialistei, are în vedere și referențialitatea în
progresie a construcției textuale. Eul liric, nu mereu „un suflet
copilăresc‖, astfel subliniat de Florina-Maria Băcilă între contemplație și
misiune, întrebuințează valori semantice ale cuvintelor, accepții figurate,
derivate și termeni expresivi (năier, harfă, dor), funcția fatică (prin
utilizarea imperativului). Dar analiza contextuală interferează
determinări atributive multiple complinind sensul regentului,
substantivul farmec, adjectivele de proveniență participială fermecat,
vrăjit, încântat, răpit, verbul a încânta, substantivul încântare, accepțiile
figurate ale lui a răpi, substantivul răpire, derivatul răpitor. Opiniile
Florinei-Maria Băcilă apasă pe urgența unor reorientări în analiza operei,
cu implicații sugerate criticii noastre literare, în ansamblul dinamicilor
ei: „Emblematică pentru poezia dorziană este, cu certitudine, conceperea
textului prin acumulări și dezvoltări în simetrii sintactice, sub forma
unor aglomerări semantice în asecendență, de limpede transparență, cu
efecte de poeticitate moderată, ca mijloace esențiale de intensificare a
mesajului și de decodare dirijată (cvasianalitică) a acestuia.‖ (p. 139).
Un capitol la fel de interesant este cel dedicat fenomenelor lexicogramaticale și statutului identitar al unor volume dorziene precum
Minune și Taină, Locurile noastre sfinte, Osana, Osana. Abordarea își
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propune explorări inedite, configurări ale tematicilor, specific lexicostilistic, devenirea spirituală a versului dorzian: numele Maicii
Domnului, valențele stilistice ale gradului maxim al intensității,
adjectivul divin, culoarea și denumirile cromatice, afectivul și
senzorialul, adjectivul polisemantic dulce, substantivul dragoste, dativul
adnominal, structurile nominale și bogăția semantică a adjectivelor.
Discuția prilejuită de indestructibilul ecuației dragoste – cântare –
creație arată un filolog inteligent, rafinat, subtil și decisiv, care nu
întâmplător și-a ales poezia lui Traian Dorz pentru a-i explora
profunzimile: „Regentul unui atribut substantival datival poate îndeplini
nu numai funcția sintactică de nume predicativ, ci și pe aceea de element
predicativ suplimentar (corespondentul său dintr-o structură
amalgamată)‖ (p. 305) ș.a.m.d.
Între poezie și mitologie, sinele auctorial poate îndeplini rolul de
mesager arhetipal. Pledând pentru mentoratul Divinității inspiratoare,
conceptul omului retras în singurătatea sinelui (în bibliografia FlorineiMaria Băcilă e des prezent studiul lui Kallistos Ware) poate servi – dacă
nu doar suplinește – elaborărilor mistico-religioase în această poezie
dorziană. În toate există și trebuie străbătut un „drum al crucii‖. Tema
păsării măiestre, un poem și variantele sale la Traian Dorz, generează în
discursul criticului o abordare etimologică, tema păstorului străbun,
figură absolutizantă, trimite sugestii spre Miorița noastră (poetica
„trecerii‖, aspirația nemuririi). Apoi, multe componente sapiențiale,
viața, moartea, renașterea, nunta ca stare extatică prelungită,
neprihănirea, iluminarea interioară, păcatul, răsplata, transcendența
învierii, cununia mistică, parabolele biblice și simbolurile asociate
nunții, oximoronul Maria – Maica și Mireasa.
Un efort consistent și un proiect ambițios încununează, prin acest
nou volum al Florinei-Maria Băcilă, prestigiul școlii de filologie
timișorene. Dorziana arată, din nou, cum ne apropiem în varii modalități
de Dumnezeu, se entuziasmează Simona Constantinovici în postfața
intitulată Stilistica sufletului creștin, adeverind, altminteri, dimensiunea
unei reușite a genului. Fiindcă nu altceva decât o izbândă a teoriei
textului liric consemnăm la apariția acestei minunate cărți, o analiză a
limbajului sacru în cazul unui poet precum Traian Dorz, cum va nota în
rândurile sale de întâmpinare Constantin Teodorescu. Or, Florina-Maria
Băcilă descifrează atent nu doar bijuteriile stilistice ale poetului, ci vrea
să reconstruiască și drumul înțelesului iubirii cu care noi, cititorii, să ne
apropiem de textul liric, să ne dezvinovățim de cele mult prea multe ale
profanului din noi, din ființa și conștiința noastră, spre a ne
reînveșmânta cu lumina cuvântului tămăduitor, mărturisitor, întemeietor,
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durabil.
Specialista
recunoaște, undeva, ținta
acestui demers al său,
punctează borna tuturor
țintelor, reperelor pe care a
vrut să le atingă și pe care
le-a atins restaurând și
dându-i o strălucire nouă
efigiei unui poet, astfel
(re)descoperit: „Fără a fi un
scriitor (re)cunoscut, Dorz
creează, așadar, literatură
adevărată, cu vădite valențe
artistice
și
formative,
marcată de o reală vocație a
autenticității. Aceasta se
înscrie
în
prelungirea
tradiției generate de lirica
interbelică (și cu rădăcini în
secolul al XIX-lea), inclusiv
din punctul de vedere al construcției textuale și al elementelor
lingvistice. Stilul poeziei este unul tributar modelului mistic, caracterizat
prin simplitate, armonie și cauzalitate, iar limbajul mizează pe termeni
obișnuiți, cărora li se conferă semnificații figurate, alegorice sau
simbolice‖ (p. 23).
Cartea Florinei-Maria Băcilă adaugă, desigur, lauri în panoplia
succeselor editoriale de la Excelsior Art. Dar studiul acesta,
monografiind un poet și opera lui, reprezintă, în primul rând, un nou
triumf al școlii de filologie din Timișoara contemporană.
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD

UN CAPORAL BĂTRÂN
(Veteranii)
Un caporal bătrân, care-şi pierduse
pe front – piciorul drept,
şi-a cumpărat dintr-un talcioc,
un vechi picior de jilţ – iertat de foc,
într-un incendiu – şi-l puse-n loc.
Acum păşea mai drept,
chiar mai stăpân, mai mare,
avea o mai aparte-nfăţişare,
căci ceea ce părea un hârb de stârv,
din jilţ de neam era,
de Bonaparte!
Urmaşii dârji ai unui vechi război,
picioare, mâini, ori capete pierdute,
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pe drumuri, pe cărările bătute,
umblăm, cioburi de jilţ şi de eroi,
la vremuri noi-jerfă tot noi,
în cârji.
GREIER DE LUNĂ PLINĂ
Greierul – instrument de tortură,
îmi cântă în bătătură,
taie cu firez subţire
Luna de pe cer.
Ciob de pajişte,
creşte, încreţeşte gândul,
ieri-alaltăieri
stam pe-o frunză de sulfină,
într-o nucă, într-o alună,
greier de Lună plină.
Cel ce-i dus spre noapte-bună
e doar o silabă veche,
are-un greier în ureche
şi Luna pe veci-pereche.
ERES
Da, poţi aluneca din jilţ,
aici în casa codrului el va rămâne gol,
pe braţele-i de ros postav, braţele tale…
Stafia ce-a rămas joacă un rol,
cel care bea o bere „Pilz‖ cu Caragiale
e Bunul meu, un domn, un riguros.
Dintr-un străvechi nărav – bonton,
el soarbe nourarea ce afumă
din pipa de cireş cu horn de spumă,
coroana sa e azi – joben, melon,
sau poate-un nimb aurit din Babilon,
cum stă gătit cu depărtarea-n ochi.
Noroc, deochi, destine ard
sub puntea curcubeului înalt,
grăunte cald în stropul de hazard,
într-un cotlon ales sub fruntea lui,
nedesluşit, mărunt, herald, eres.
Nu mă uita nimicului! – spuneam
aproape-n şoaptă – fă-mă neam din neam,
el adăsta o clipă – fum de gând
şi-am înţeles că mă voi naşte când
sorocul va fi dat şi - acel cuvânt
va fi rostit cândva.
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Din Bunul meu un vechi ecou ascult,
iar dacă sunt cu-adevărat,
e pentru că în mintea sa eram demult.
REUME
Mi-e trupul frânt şi umilită huma,
la umbra anilor, într-un ungher, reuma
tot sapă-cârtiţă-căci se întâmplă
să gem în somn, pe-o traistă de pământ,
plină de jar, ca gândul într-o tâmplă.
În alb cuptor de var, sub nalt de cer
se arde piatra-puneţi lemn de cer,
ori de gorun, să se încingă vatra,
pe care urc pe înşişi anii mei,
pe vechi fuştei din trunchi de tei.
Nu-i umbră ca a nucului pe lume,
mai deasă, mai adâncă, mai bătrână,
durerea scorburilor cu reume
în care-mi dorm străbunii în ţărână.
Ce nume are lumea ce-o să vie?
Sunet de cobze, scrâşnet de lopeţi,
sub lozbe, sub nămeţi de scrum şi ciume,
sub deal se-adapă ultimul drumeţ,
din veşnicul izvor cu apă vie.
AMINTIRI INFIRME
Amintiri infirme, amintiri
despre când eram aproape frânt,
când mă înrădăcinam în pământ,
când măcinam în mine crunte uri,
când mă loveam de praguri, de borduri,
resemnat aproape eram şi învăţasem să zbor,
cu adevărat să levitez, să mă înalţ,
să mă încalţ cu aripi de nor
şi să planez în viitor, cuvânt
în misiva scrisă Zeului de Sfinţii Părinţi,
mă durea în dinţi de câte pietre am ros,
şi-mi mestecam sângele cu saliva.
Era gustul acela, al minţii,
al gândului, al cerului însuşi,
al cuţitului ajuns până la os.
În lume suntem toţi nişte intruşi,
senzaţia de zbor,
cădere e spre cer
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în jos.

ORGOL
Alunecând din jilţ – rămase gol
locul scobit de trupul meu cu osul,
de unde stând văzusem multe nevăzute.
Eu m-am mutat cândva din jilţ în gând,
unde-am aflat curând, pe căi oculte,
că un intrus cu numele Orgol,
şedea acum unde-mi zăcuse dosul.
Nevolnicul ce-a îndrăznit să şadă
pe purpura spetezei de brocat,
e vreo beizadă, os de împărat?
Am mai aflat că-i umbra lui de fum,
înfumurat, un cearcăn, un duium
de vânt, pe care-l simţi şi nu-i.
Orgoliul mai gol ca o găoace
a unui demon, iată-l înscăunat
în jilţul vechi, pe care hăul zace,
când lordul e plecat şi eul tace,
iar Dumnezeu a adormit în nouri.
Vuiesc sub bolţi de frunţi ecouri.
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RAISA BOIANGIU

NĂBÂDÂIOSUL
Dar bombele, explozia lor şi avioanele şi mersul vijelios al armatelor
prin sat. El n-a prins războiul. El a auzit ca-n vis coşmarul zgomotelor de
infern, cutremurul pământului, imposibila imagine a războiului pe care-o
visa deseori.
Ce-a fost în realitate? Ce putea el să ştie? Războiul numai ca un
coşmar incredibil. Auzea: veniseră mutilaţi în satul vecin - un om cu
două cârje, fără un picior. Îl privea ca pe un fenomen. Ăsta să fie
eroismul? Venise tata rănit, tuşea urât, scuipa, blestema. Ion Lucian
dorea cu mai multă îndârjire să fie drac, să provoace el războiul, să se
teamă lumea de el şi de ceea ce el poate produce: panică. Lega seara un
ciorap c-o sfoară lungă şi-o trăgea pe uliţa principală, prin sat.
- Aoleu, ce-o fi, muică, văzuşi? Ce mişcă acolo?
- Unde, fă fată, unde? Până să se dumirească, ele muierile şi bărbaţii
beţi sau cum or fi fost, el dispărea. Putea să fie în mai multe locuri
deodată. Aşa-l vedeau oamenii, aşa-l povesteau:
- Îl văzuşi pe ăla, făcutul din doi, în pod la Zariia lu’ Gânsoc.
- Bă, îl văzui la fântâna lui Nae Vrăjitoru.
Ştia toate locurile din sat. Pe urmă aflase zăvoaiele, pădurile şi bălţile:
pescuia cu băieţii mari din sat. Se ţinea după ei, mai abitir ca scaiul:
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- Să vă prind eu că nu mă luaţi, că vă arăt eu vouă! Ce le putea el
arăta nu se ştia, dar ceva teamă tot le era: mai glumind, mai luându-l în
serios, îl acceptau:
- Hai bă ţâcă, vino. Vezi să te scoli de dimineaţă că peştele nu teaşteaptă pe tine...
- Mă scol, mă scol. Şi se ducea cu ei. Nu dormea toată noaptea şi-şi
făcea cheful. Cu cine-o fi semănând aşa de impetuos, de nestăpânit?
Inhibiţia? Ioc. El ştia una şi bună: îşi pusese ceva în gând - trebuia să
izbândească. Era şi asta o treabă, ba chiar o treabă bunicică, numai că era
atât de obositor, de plin de energie, ce se cheltuia mai degrabă aiurea
decât cu folos. Ce folos? În folosul cui?
De înot, ce să mai vorbim: învăţase. Când? Nici el nu-şi amintea cu
exactitate. Ştia să înoate, dacă se născuse pe malul unui râu. Fetele nu
prea ştiau, n-aveau voie. Ele veneau la râu cu rufele şi le spălau.
Poveştile cu înecaţi le ţineau departe de unda vijelioasă a râului. Ion
Lucian se avânta. Odată, cam pe la doisprezece ani luase şi-o fată cu el.
Ea mersese sprijinită de el până când nu mai atingea cu picioarele fundul
râului. Emoţia ce-o vedea în ochii ei, îl stimula să facă drăcii. O lăsa de
mână, iar o prindea, se băgau de-a scufundelea. Apa era limpede. Îi
vedea trupul gol de fată de numai unsprezece ani: subţirică, cu păr lung
blond, numai părul era de ea, îi plutea pe apă, îşi imagina că el o
salvează de la înec şi-o primeşte drept răsplată ca mireasă de la părinţii
ei. Prostii! O strângea în braţe ca un cavaler şi ea chicotea. Ce-o fi fost în
mintea ei: el plecase la şcoală în Craiova şi idila abia încropită n-a mai
continuat.
Într-o seară, îl chemase la ea în bordei la marginea satului o ţigancă
fără bărbat, cu fuste multe şi-un batic roşu ca sângele de găină, proaspăt
tăiată:
- Hai, că ţi-oi gâci. Să-i ghicească, ce? Paisprezece ani ai lui
neîmpliniţi nu-i dădeau ghes. Ce-o fi acolo în bordei, totuşi, se-ntreba.
Cum o trăi Veta, ţiganca, cea care făcea acadele şi vindea la lume prin
sat. Avea mâini cu palma albă, ţiganca şi zâmbea frumos, arătându-şi
dinţii laţi, cu strungă mare la mijloc. Ce luciu de abanos avea părul ei
despletit. O albie aburea cu apa înspumată deasupra. Parcă-l chema să-l
îmbăieze. Se simţea un miros de busuioc ameţitor.
- Ce vrei, îi zisese răguşit, năzuros.
- N-ai auzit, boierule, să-ţi gâcesc.
- Ghiceşte-mi! Sta ca un prinţ pe laviţă, iar ea aşezată pe jos,
pe-o blană de oaie îi luase în mâna ei uşor umezită, palma lui mică şi
uscată.
- Domnişorule, multe fomei te-or iubi. O să suferi din pricina lor. Să
le dai dracu’ de fomei, dacă vrei să-ţi fie bine!
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- Şi altceva mai vezi?
- cruce: suferinţă mare: o să stai închis cu zăbrele şi milă nu prea o să
ai de la nime, numa’ de la mumă, da’ nici de la ea destulă. Îşi pusese
obrazul pe palma lui întoarsă, parcă aşteptând să-i audă zvâcnetul de
vietate nestrunită de nimeni.
- Eşti mândru şi nu prea îţi pasă de nimenea.
Pentru el vorbele ţigăncii au rămas ca un mesaj al destinului: cineva
voise să-l anunţe despre pericolele care-l aşteptau în viitor. Simţea în el
amestecul unei forţe malefice, care-l îndemna să rişte, să suporte
consecinţele.
- Ei şi, îi zisese, trecându-şi palma încălzită de suflul ţigăncii prin
părul cârlionţat. Se-ncinsese tot, respira greu: parcă îi venea rău. Nu
putea suporta privirea ei de tăciune. Ceva punea stăpânire pe el: o forţă
necunoscută. Ea îngâna un fel de deochi şi-i trăgea fiecare oscior cu o
pomadă numai de ea ştiută. Relele urmau să plece de la el. Veta îl
mângâia parcă şi trupul i se-ncingea mai tare şi el gemea frumos ca
eliberat de boli şi de suferinţi. Ce stare trăise, nicicând repetabilă. Părul
ei despletit îi atingea pieptul şi picioarele dezgolite şi braţele şi gâtul.
Asista la un ritual din care n-ar mai fi vrut să se trezească.
Doamne, mamă-mamă, trăise o scenă de dragoste, întâia aproape
completă (ca o dezverginare) şi el habar n-avusese. I se părea că e ceva
indecent, dar n-avea puterea să reacţioneze. Era ceva interzis, parcă.
Cine se mai lăsase astfel frământat de mâinile pricepute ale ţigăncii:
- Satul zice că ai pe dracul în tine, n-o să-l mai ai.
Începuse s-o lovească, s-o scuipe revoltat:
- Scârnăvie, ţi-ai bătut joc de mine, mi-ai luat ce-am avut mai bun în
mine: curajul şi bărbăţia mea. Vrăjitoare parşivă, ţigancă puturoasă, ho,
săriţi, m-a nenorocit! Plecase în fuga mare, revoltat. Era întâia oară în
viaţă, poate, când trăise un sentiment de ură admirativă ciudoasă: pentru
un scurt moment se lăsase dominat de cineva, se pierduse în hăţişul
mângâierilor. Ce pericol putea însemna asta pentru integritatea fiinţei lui.
Să se lase astfel prostit?!
- Lume, săriţi, ţiganca!
- Ce strigi ca un nărod, ce păţişi, zicea baba Florica sprijinin-du-se
într-un ciomag, în dreptul porţii ei. Ce-ţi făcu? He, he, he!
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GEORGE BACIU

POEM DE IARNĂ
Mă sărută, o sărut,
Sub a lunii răzvrătire,
Gerul se înfige mut,
În bluziţa ei subţire.
O cuprind într-o privire,
Urlă lupii în zăvoi,
Sânu-i ca o mănăstire,
Mă tot roagă s-o despoi.
Plânge iarna atârnată,
În bărbia lui Crăciun,
Doar cu tine, dulce fată,
Aş păcătui oricum.
Mă sărută, o sărut,
Geaba mi-am făcut eu planu’,
Azi o iert, e la-nceput,
Dar nu va scăpa la anu’
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PLOUA IMENS
Ploua imens pe caldarâmul toamnei,
noiembrie se rupse în călcâi,
din plopul firii-a mai căzut o frunză,
pornind înspre-al morţii căpătâi.
E o tristeţe ce-mi inundă chipul,
se duse mâine dincolo de ieri,
nici tu nu mă mai prinzi într-o privire,
nici tu nu mă mai mori printre păreri.
Ploua imens pe-o margine de tine,
ploua imens la streaşină de sân,
se spânzurase cerul într-un buric de ziuă,
cu înc-un vers plecarea mi-o amân.
Ploua imens pe caldarâmul toamnei
că aeru-şi lovea în picuri dinţii,
statuia-n parc, tuşind a dimineaţă,
umbla în pumni cu noi, îndrăgostiţii.
POEM LA PLECARE
Lui Grigore Vieru
Bat clopotele-a bocet în turn la Chişinău
Moldova lăcrimează la margine de Prut
Grigore, Eminescu te-a luat la sânul său
Iar limba românească –n vecernii a tăcut.
Tot mai săraci la suflet, în ţara sângerândă
Ni-i dor de-o Bucovină şi-o fată Basarabă
Tu să ai grijă-acolo ca slova-ţi luminândă
Să ne sărute dorul de-o Românie-ntreagă.
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Să-ţi fie somnul dulce, cu-aromă eminescă,
Din piept să-ţi curgă-n susur dulceaţă tricoloră,
Suntem bolnavi de Tine, tu românească frescă
În care dăinuieşte, de peste Prut, o soră.
CÂNTEC DE IARNĂ
Uite c-a venit și iarna
Frigul ni se-nfige-n trupuri,
Că nici buzele-nghețate
Nu-și mai pot rosti săruturi.
Și ninge peste noi, iubito,
Bacovian și disperat,
Pe la ferești colindă gerul
De gândul lunii-mbrățișat.
Peste zăvoi un lup flămând
Și-azvîrle urletul stingher,
Te-aș mai iubi un sfert de noapte,
Pe-un petic viscolit de cer.
Ve fi o Albă-ca Zăpada,
Voi fi un Făt-Frumos pribeag,
Te voi iubi ca-ntr-o poveste
Prelinsă pe al gurii prag.
N-o să mai vină primăvara,
Iar toamna ieri s-a sinucis,
Părem doi fulgi de nea aiurea
Trăind iubirile în vis.

Cântec de tine
Foaie verde dor de tine
am rămas doar eu cu mine,
că e dorul cam năuc,
șade-n lună ca un cuc
și mă cântă în amurg
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când din stele vise curg...
Foaie verde dor din tine
sunt prea mult de EU în mine,
prea puținul tău rămas
pare doină fără glas
și mă cântă în amurg
când din stele vise curg...
Dor de tine dinspre mine
vântul pe genunchi îl ține,
și mi-l poartă ca pe-o floare
cu miros de fată mare
ce mă cântă în amurg
când din stele vise curg...
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GHEORGE DĂNCILĂ

Atac de panică
Atac de panică ce risc suprem,
Şi liniştea-i ajunge la cherem
Tristeţi proliferează alarmant
Şi gândul negativ ca un desant
Aterizează-n carne până-n os
Distrugător şi ferm şi nemilos
E cataclism, lăuntricele vămi
Îşi pierd slujbaşii, derutante vremi
Ordinea piere, haosu-i deplin
Repere-n logică nu mai rămân
Credinţa o invoc dar nu mai am
E schit fără preoţi şi fără hram
Doamne, nici vise, nici nădejde nu-i,
Vreau lumea mea în ordine s-o pui.
7 ianuarie 2017
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Alternanţă
Ba ordine străveche, ba răscoale
Mereu câte un deal şi câte-o vale
Pe drumul lumii, tot se va-mplini,
Trecând prin noapte şi trecând prin zi
Nimic nu-i sigur, multe se perindă
Şi din eşec poţi trece în izbândă
Nimic nu-i dat să fie totdeauna
Ai mii de şanse, mâine n-ai niciuna
E repetare însă vei vedea
Că ce e jos fusese sus cândva
Clipa ce trece, clipa care vine
Cu viaţa şi cu moartea sunt vecine
Alternativa-i singura ce poate
Să ne dea cheia la realitate.
3 februarie 2017
Reproş
Unde-ai fost plecată, am uitat aroma
Buzelor şi cărnii ce m-au fericit
Tu cu individul te-ai plimbat prin Roma
Că a fost vacanţă de gagicărit
Unde mi-i juneţea să câştig partida
Să pun miere-n şoaptă, dar şi gând nebun
Dar degeaba toate, unde-i Atlantida
Visului la care devenii imun
Subiectul tragic, bun e de poveste
E nefast că suntem noi protagonişti
Ieri a fost iubire, astăzi nu mai este
Ieri eram prea veseli, azi suntem prea trişti
Nu-i bine cu asta nervii să mi-i toci
Ştiam, cu femeia nu e să te joci.
1 martie 2017
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Senectute
Nu îngeri şi nu zâne şi nu basme
Ci numai nopţi şi nopţile-s cu iasme
Nu veri, nu floare, nu miresme rare
Doar panică şi vestea că se moare
Nu verde, nu invazii de albastru
Ci gânduri ce ne mută în dezastru
Nu zaiafet şi baruri şi fecioare
Ci numai veşti şi veştile-s amare
Nu zurgălăi de stele în colindă
Ci anii duşi la târguri să ne vândă
Nu vinuri vechi şi bune în bărdacă
Ci numai şiruri de cocori ce pleacă
Sunt vremurile ce abundă-n rele
Nu-s străluciri ci sunt căderi de stele.
1 martie 2017
Panică
Regina-i moartă, toţi soldaţii morţi
Dezastrul cărnii a bătut în porţi
Plângere multă va fi peste tot
Şi sângele va curge de un cot
Peste pământul unde-am fost stăpân
Şi temple şi splendori nu mai rămân
Să amintească vremuri care-au fost
Şerpii-n nădejdi şi-or face adăpost
Nici nopţile nebune de bairam
Nici trupuri de cadâne nu mai am
Şi în cetăţile cu falnic zid
Numai tristeţile le mai închid
Pe pajiştea sublimului noroc
Cerul curând îmi va trimite foc.
1 martie 2017
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IOAN RAŢIU

Vremea se trece
Straşina casei mele acoperă vremea
Rândunelele îşi fac cuiburi în ea
- De unde aţi venit s-aduceţi primăvara,
dragilor, iarna aceasta a fost foarte grea!
Jgheaburile aşteaptă nerăbdătoare
să vina ploaia bogată cu apă vie!
Se aud zumzete intense de albină,
în bătătură voioşie şi copiii să vină!
M-aşez pe buturuga din salcia tăiată
şi gânduri mi-aduc trecutul aproape.
Tac şi privesc Universul misterios.
Cântă cocoşii şi vestesc trecerea vremii!
Doamne, mai sunt încă voios,
Deşi vremea e trecere, tobogan alunecos.
18. 03. 2017
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Mă mângâie tăcerea
Noapte. Un ţipăt de cucuvea
se aude în întunecime,
sfioasele-mi gânduri
se îmbrăţişează cu tine!
Universul se ascunde în nori
Turla bisericii zgârie tăcerea,
Eu visez la tine până în zori
Şi simt cum mă mângâie plăcerea!
Mă trezesc vesel, zilei îi zâmbesc,
Sunt bucuros că încă trăiesc!
19. 02. 2017

Tu poţi
Paşii-mi sunt parcă de felină
Norii sunt deşi, dar nu ninge,
Zăpada e albă în grădină,
Albul ei sufletu-mi atinge
Şi visele mele cu tine s-alină.
Cate-o rază de soare străbate printre nori,
Am în suflet dorul de tine
Şi ca un foc ce iese când ard comori
Mă cheamă la tine,
Te-aştept, încă nopţile-s lungi
Tu poți nostalgia-mi s-alungi,
Mai e speranţă ca iubirea s-o ajungi!
16. 02. 2017
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Am scris
Am scris un mesaj pe oglinda îngheţată a apei
să rămână un reper pentru urmaşi, pentru ai mei!
dar a venit primăvara şi mesajul s-a făcut apă!
Doamne, am încercat pentru a câta oară
să descifrez încă o dată mesajul ce l-am uitat?
Dar nu pot, a devenit apă!
Să mai încerc să forţez nesfârşirea?!

Schimbare
Strigătul mi s-a izbit de-o stâncă
Şi stânca mi l-a absorbit,
Dar în ea s-a răzvrătit
Şi-a devenit putere adâncă,
Curios, am mai ţipat o dată,
Strigătele au ieşit din stâncă
În mine ca niciodată
inima a început să bată mai ritmat,
viaţa parcă mi s-a schimbat,
am simţit că sunt îngândurat...
Nu vreau să plec curând, m-am schimbat
Dumnezeu parcă m-a luminat!
Noiembrie 2016
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MARCEL MIRON

Pelerin
Prăfuit
cu sufletul veșted
pe lângă prispele moarte
trec
în căutarea Ta!
Fără elan
am plecat de acasă
unde trăiam murind.
Acum
pe cărări străine
Te caut
să mor trăind.
Pragul
După o mie de ani
de pășit peste
marmura albă
s-a vălurit
ca apele zbuciumate ale Mării Vieții
împietrite
cărare vie
în ape mișcătoare
pentru noul Israel.
Pragul ros neuniform
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păstrează în el
miile de urme
ale pașilor desculți
picioarelor învelite în papuci de pâslă
sandale
ori bocanci cu ținte.
Pragul bisericii Vatopedului
ca o ființă vie
păstrează amprentele
tuturor pașilor
trecuți prin cărarea dintre
apele înțepenite
la porunca creatorului.
Crâmpeiul de marmură de Pentelic
pragul
așezat aici de împărații Bizanțului
renaște în inima mea
zbuciumul trecătorilor înspăimântați
de pe fundul tainic
al Mării Roșii.
Simfonie athonită
Tezaure agățate la cingători
metanii sunătoare
aspide care mușcă buricele degetelor
la fiecare respirație.
Resuscitare a clipelor fără viață
cu respirația
gură la gură
inspiră timpul pierdut
expiră semnele nemuririi.
Cuvintele palide
prezente în dicționare
prind viață.
Ca niște copii șturlubatici
urcă pe boabele uscate
ale rozariului
baia sufletului
în simfonia cântată
de monahii
Muntelui Athos.
Cu voci blânde
legănate de spaime
în genunchi
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în picioare
întinși pe lavițe de piatră
prin tufe
peșteri umede
răstigniți pe cruci
agățați de pereți
ca liliecii pe plafoanele întunecoase
scuturând metaniile uscate
cozi ale șerpilor cu clopoței
la unison
cântă tragica simfonie
Kirie eleison !
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ADRIAN MUNTEANU

SĂLBATICĂ NĂLUCĂ-I AMINTIREA
Sălbatică nălucă-i amintirea
Acelor clipe flămânzind prin vreme
Şi ţintuite-n trupul care geme,
Târât prin gări, să-şi vândă putrezirea.
Ce am făcut să mă dezbar de creme
Mânjind cu spaime gestul şi privirea?
Ce am rostit ca să ascund uimirea
Rămasă-n joc de false teoreme?
Încă mai trec printre zidiri străine.
Pe străzi murdare visul cade mut.
Din zeci de taine una mă reţine
La umbra ei cu zbor necunoscut:
Cum să înving în lupta mea cu mine,
Cum să-ntremez picioarele-mi de lut?
2 noiembrie 2004
ARCAȘUL NEGRU
Săpând adânc din sânge-n taina minţii,
Arcaşul negru un cuvânt ocheşte.
Îşi biciuie rostirea nebuneşte,
Să strângă-n pumn iubirea şi arginţii.
A-ncălecat. Furtuna se porneşte.
Cu şfichiul penei, încleştându-şi dinţii,
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Fugea s-ajungă robul, dar şi prinţii
Cu care-ar vrea să biruie, regeşte.
Turbată tânguire de durere
Revarsă slova frântă-n aprig vânt.
Împrăştiat în zări, fără avere,
Şi doborât de-a-ntregul la pământ,
Verbul cel searbăd s-a făcut tăcere,
Acoperit cu-ndoliat veşmânt.
23 februarie 2005
DE-AR FI SĂ AM DIN VIAŢĂ DOAR O CLIPĂ
De-ar fi să am din viaţă doar o clipă,
Dar ar veni în locu-i primăvara,
Aş rezema de tâmpla orei seara,
S-aud cum frunza blândă-n muguri ţipă.
De-ar fi să văd în zori pustie gara,
Dar s-ar zări un tren sorbind din pipă,
Urcând pe scări secundele în pripă,
Aş stinge-n trup neliniştea, fugara.
De n-aş iubi atât o dimineaţă,
Pictând albastrul zbor spre asfinţit,
N-aş recunoaşte pasul ce mă-nvaţă
Să-ncalec roibul zilei nestrunit.
De n-aș trăi cu zâmbetul pe față,
M-aş prăbuşi în iarbă, ostenit.
9 ianuarie 2005
ÎN CÂMP PUSTIU
În câmp pustiu se clatină ţărâna.
Sămânţa crudă s-a căznit să iasă.
Firave braţe bolţi adânci apasă,
Să-i prăbuşească iadului ţâţâna.
Nu mai sunt uşi şi ziduri reci la casă.
Inspiri în gol şi-ţi plimbi molatec mâna.
S-a frânt pe ghizdul părăsit fântâna
Şi-o lance-n pumn lucirea ei îşi lasă.
Năluci de ploi vor brazda s-o înece,
Dar firul ierbii a scâncit duios,
În leagăn blând rodirea să se-aplece.
S-au rătăcit iubiri fără folos.
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În urma boabei crinul tânăr trece,
Să-şi bântuie mireasma nemilos.
19 februarie 2005
NU MĂ CITI!
Nu mă citi! Timpul zăbavnic fuge.
Am încercat să-ncătuşez clipita,
S-opresc pe-un verb privirea ta, grăbita,
Dar zborul ei necugetat distruge.
Nu-ţi mai lăsa pe un sonet smerita
Şi limpedea răbdare care suge
Torenţi de duh ce-s gata să înjuge
Trăpaşul tău ce şi-a rănit copita.
Mai bine-aruncă hăţul şi zăbala
Şi sari în şea când zări se-mpotrivesc!
Învinge-n goana vremilor migala
De-a zăbovi la osul părintesc.
Ridică vâsla, leapădă sfiala!
Eu mai rămân. Să tac şi să privesc.
23 iulie 2005

91

Ridică-te, Basarabie,
Trecută prin foc şi prin sabie

Bătută, ca vita, pe spate
Cu biciul legii strâmbate

Cu lanţul poruncitoarelor strigăte!
Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te!
GRIGORIE VIERU

ION CUZUIOC

ZECE ZILE CU REGELE NAIULUI GHEORGHE ZAMFIR !
Despre regele naiului Gheorghe Zamfir – acest inegalabil zeu al
naiului – noi, melomanii anilor şaizeci-şaptezeci, am auzit mai mult din
emisiunile de radio de la Bucureşti, iar dacă cineva dintre noi mai
cumpăra şi câte un disc cu imprimările lui, fără doar şi poate, era cel mai
fericit om din lume. Subliniez că acest fenomen pe nume Gheorghe
Zamfir a concertat, pentru prima dată după străinia sa de ani de zile, nu
la Bucureşti, ci la Chişinău, în Palatul Naţional. Din 1990 Chişinăul a
devenit pentru Gheorghe Zamfir un loc apropiat şi de nedespărţit
sufletului lui. Am avut şi eu onoarea să-l admir chiar la primul său
concert de la Chişinău, care a durat aproape cinci ore. Trecuse de miezul
nopţii când s-a terminat. A doua zi am revenit la Palatul Naţional să
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trăiesc a doua oară clipe de fericire, de basm cu melodiile lui Gheorghe
Zamfir, cu cântecele lui interpretate cu suflet şi dragoste pentru public.
După concert m-am apropiat de maestru să-i strâng mâna şi să-i
prind de cămaşă insigna cu chipul lui Mihai Eminescu. L-am mai văzut
pe regele naiului încă la vreo două-trei concerte şi atât. În rest mă
bucuram că am multe casete şi CD-uri cu Gheorghe Zamfir şi pot să-l
ascult când doresc şi cât doresc. L-am văzut deseori pe maestru la
televizor în cadrul unor emisiuni cu Adrian Păunescu, Nina Bolboceanu
şi alţi prezentatori. Îl priveam şi-l ascultam cu plăcere, nu numai ca
interpret, ci îi admiram şi luările lui de cuvânt pline de înţelepciune,
bucurie şi durere. Dar să stau cu regele naiului mai multe ore în şir la
discuţii nici nu visam, zece zile, zece seri, nopţi la rând erau de
neimaginat. Viaţa însă îţi oferă unele surprize la care nu te-ai aşteptat
niciodată, căci omului îi este dat să se mulţumească cu puţin, iar dacă
Domnul te-a bucurat cu ceva mai mult, eşti dator să-i mulţumeşti, să
recunoşti şi să preţuieşti acest dar divin.
***
În vara lui 2003 am beneficiat de odihnă la Casa Scriitorilor de la
Neptun, Vila Zaharia Stancu. Ajuns la Neptun, mi-am zis să fac
cunoştinţă mai întâi cu orăşelul. Merg fără a mă grăbi şi chiar la un colţ
de stradă aud o melodie populară interpretată la nai. Pe o terasă văd trei
fete tinerele cântând la nai. Îmi zic: ce păcat că nu-i Zamfir să le vadă şi
să le asculte. Mai fac vreo doi paşi şi, întorcând capul spre treptele
terasei, să vezi şi să nu crezi: la clape acompania chiar Măria Sa, regele
naiului Gheorghe Zamfir, în carne şi oase. Am înmărmurit pe dată. L-am
salutat. El s-a ridicat de pe scaun şi mi-a strâns mâna. După un schimb
de vorbe, îmi destăinuie că seara-l pot vedea la Albert, unde va cânta cu
prietenii săi. Nu l-am mai întrebat ce caută la Albert, dar i-am zis
maestrului „Pe curând‖, lăsându-l să-şi continue repetiţia. M-am mai
plimbat prin centru să-mi mai treacă din timp, iar seara după cină am
luat vreo două-trei cărţi de-ale mele, câteva reviste Cucu (revista
Uniunii Umoriştilor din Moldova) şi... la Albert. Mă întâmpină
ospătarul-şef Iulian Lupoiu. Îi spun că-l caut pe Gheorghe Zamfir. „E la
masă, lângă scenă‖, îmi răspunde nostim stăpânul sălii. Sala respectivă
sub cerul liber. Îl văd pe maestru vorbind la telefonul mobil cu căţeluşul
Leo în braţe. Nu-l deranjez, aştept până-şi termină vorba, ca mai apoi mă
apropii de el. Văzându-mă, se ridică de pe scaun, mă salută strângândumi mâna:
– Bine-ai venit, dom’ doctor, luaţi loc, ce mai faceţi? Cu aceste
cuvinte, zece seri la rând Măria Sa Gheorghe Zamfir m-a întâlnit şi
niciodată, deşi i-am propus, nu m-a tutuit şi de fiecare dată îi
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răspundeam sobru şi laconic: „Bine, am venit să vă văd, şi să vă ascult!‖
Maestrului i-a plăcut acest răspuns. Sunt un om descurcăreţ, comunicabil
şi vorbăreţ şi încep discuţia, oferindu-i cărţile mele cu dedicaţii şi
revistele Cucu. Primindu-le cu amabilitate, pe dată m-a întrebat:
– Da eu ce să vă dăruiesc?
– Nimic, maestre, zic eu, e o onoare să vă văd şi să vă ascult!
– Lăsaţi, că vă dăruiesc şi eu mâine, dacă veniţi, două cărţi de-ale
mele: una de poezie şi alta o biografie a mea, numai să mi le aducă de la
Bucureşti.
S-a bucurat, veselindu-se şi râzând în hohote de bancurile din cartea
La medic... Cu medicul... De la medic şi de revista Cucu, pe care le
răsfoia când avea puţin timp liber. A venit şi ora concertului. Maestrul
îmi prezentă, căci eram deocamdată unicul spectator, colegii de scenă:
Dumitru Zamfira, „cel mai mare fluierist din lume‖, Mihai Căluşaru,
cobzar şi, în aprecierea lui Gheorghe Zamfir, „al doilea în toată
România nu întâlneşti‖, Marcel Parnica la vioară şi feciorul său Ciprian
la clape. Aşa a dorit Dumnezeu, continuă maestrul, ca toţi cinci să venim
de prin părţile Olteniei. Oltenie, dragă Oltenie, ne mândrim cu tine că
ne-ai dat-o pe celebra Maria Tănase, pe Maria Lătăreţu, pe Tudor
Gheorghe, pe Gheorghe Roşoga şi multe alte talente româneşti. Curtea
complexului hotelier Albert e mobilată conform ultimelor cerinţe, cu un
havuz-cascadă chiar lângă scena care e împodobită cu flori aromate şi
îmbătătoare. Ce păcat că în această superbă sală au venit doar câţiva
oameni.
Dar pentru maestrul Gheorghe Zamfir şi colegii săi de scenă nu are
importanţă. Unul, zece, o sută, o mie, şi mai mulţi pentru artist e
spectator.
„Chiar dacă-i un singur spectator, trebuie să-l respecţi şi să-i cânţi
cu dragoste, căci el tot din dragoste a venit‖, observă maestrul.
Luminile se aprind şi pe scenă muzicanţii unul după altul îşi iau
instrumentele, aşteptând indicaţia maestrului Gheorghe Zamfir. Drept
baghetă maestrul totdeauna foloseşte naiul, instrumentiştii înţelegând
totul din privirile senine ale lui Gheorghe Zamfir. Marele fluierist
Dumitru Zamfira chiar mi-a destăinuit. „O viaţă cânt cu maestrul şi ţin
să recunosc că-mi este foarte uşor cu el. Ne-nţelegem numai din priviri‖.
Începe concertul. Maestrul şi instrumentiştii îi zic o sârbă. Observ că
Gheorghe Zamfir nu se simte în apele sale. De vină-i căţeluşul Leo, care,
legat de piciorul mesei, unde erau aranjate naiurile maestrului, se vrea în
braţe la stăpân. Maestrul îşi ia „odrasla‖ în braţe şi se apropie de mine.
„Vă rog, dom’ doctor, aveţi grijă de el, că e cuminte şi se va deprinde cu
dumneavoastră‖. Ce să-i faci, îl iau pe Leo în braţe şi continuu să-l ascult
pe maestru mai departe. Fără întrerupere, am ascultat şi cunoscuta
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Doină, şi renumita Ciocârlie, şi pe Radul mamei şi Frunză verde de-un
bujor, şi chiar o melodie din filmul Titanic. I-am aplaudat. Dar ce se
întâmplă? Leo se rupe din braţele mele şi o ia la fugă spre ieşire. Îmi
întorc privirile. În sală au intrat cele trei june care făceau repetiţie ziua,
acompaniate de Gheorghe Zamfir. Leo se repede spre surioara lui,
Milinda, adusă de către aceste trei tinere naiste. Maestrul salută apariţia
învăţăceilor Cornelia şi Camelia Apreotesei, studente la anul II, şi Gina
Tănase, studentă la anul III la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, facultatea de interpretare muzicală, la clasa maestrului
Gheorghe Zamfir. Salutăm şi noi apariţia promiţătoarelor naiste, care, la
îndemnul profesorului Gheorghe Zamfir, interpretează o horă. Pauză.
Artiştii coboară de pe scenă, apropiindu-se de masa mea unde mai facem
un schimb de vorbe. Maestrul Zamfir zice: „Cântăm aici abia a doua
seară, lumea încă nu e la curent...!‖
„E nevoie de publicitate, maestre, îi spun eu. De-ar şti lumea că la
Albert e Gheorghe Zamfir, ar veni‖.
„Bine, mă întrerupe el, ce mai nou prin Chişinăul vostru? Cine a
câştigat alegerile la primărie?...‖ „Urecheanu‖, îi răspund... „Minunat,
n-am ştiut, dar l-am susţinut şi eu cu concertele mele, şi ar fi cazul să-i
transmit felicitări. Dar Botgros, Iovu ce mai fac? Cum o duce Tătaru? E
un om cu sufletul deschis‖. „Bine, zic, dar am avut şi pierderi mari: neau părăsit Sulac, Loteanu‖. „Da-a, păcat că se duc asemenea oameni. Ce
să-i faci, aşa-i viaţa... Se duc adevăraţi rapsozi ai cântecului popular şi,
din păcate, rămânem tot mai puţini‖.
Apoi îl ispitesc şi eu cu întrebările pe maestru:
„Credeţi în viitorul cântecului popular?‖
„Vreau, sunt obligat să cred, dar mă sufocă improvizările, manelele,
„sârbismele‖, „turcismele‖, care nu au nimic cu folclorul nostru. Mi-e
jale de tineretul nostru, care se lasă captivat de astfel de muzica ce ne-a
inundat pieţele şi sălile de concerte. Voi, basarabenii, sunteţi bravo, prin
câte aţi trecut, dar aţi ştiut să vă păstraţi cu sfinţenie identitatea de neam,
tradiţiile, obiceiurile strămoşeşti. La Chişinău aveţi foarte multe
orchestre de muzică populară, mai ales Lăutarii lui Botgros‖, zice
maestrul şi se ridică de la masă ca să ne mai bucure vreo două ore cu
cântece şi melodii populare. Am fost fascinat de suita de melodii
interpretate de către maestrul Dumitru Zamfira la fluiere. Nu se lăsă
bătut nici cobzarul Mihai Căluşaru, nici violonistul Marcel Parnica cu
fiul său Ciprian la clape. La despărţire Gheorghe Zamfir n-a uitat să-mi
amintească de cărţile promise, pe care mi le va dărui dacă o să am
plăcere să mai vin la Albert. Să mai vin?! Vorbă să fie! Când voi mai
avea eu fericita ocazie să-l văd, să-l ascult şi să conversez cu Măria Sa?
La întoarcere la Chişinău, fiul meu Paul, venit acasă de la Viena, avea să
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observe: „Tată, unii jurnalişti din Occident ar da sute şi mii de dolari să
stea de vorbă cu Gheorghe Zamfir, da matale ai avut norocul 10 (!) zile
în şir să discuţi cu dânsul‖. Aşa este, dar în acea seară am observat că şi
maestrul Gheorghe Zamfir are nevoie de să-şi deschidă sufletul cuiva,
care e mai aproape de bucuria, nostalgia şi durerea lui. Am discutat
despre politică, despre Republica Moldova, despre Transnistria, intrarea
României în NATO şi Uniunea Europeană. Am discutat despre literatura
clasică, ca să nu mai vorbesc de muzica şi folclorul românesc.
Ne-am îmbrăţişat, ne-am spus noapte bună şi ne-am luat rămas bun
pe o jumătate de noapte şi zi, până ne vom revedea din nou la Albert.
Până la Vila Zaharia Stancu am mers însoţit de melodiile naiului,
fluierului, viorii şi cobzei maeştrilor virtuozului Gheorghe Zamfir. A fost
o noapte de vis cu melosul folclorului nostru popular, acompaniat de
vorbe înţelepte, filosofice, politice, simple dar şi ţepoase acolo unde se
cere şi unde un Gheorghe Zamfir le are pe suflet, pe inimă şi pe limbă.
Dar puţini ştiu că tot ce-a izbutit Gheorghe Zamfir, mai bine zis, până a
atins succesul, băieţelul năstruşnic Gheorghe a trăit o viaţă de zbucium,
o viaţă anevoioasă, dramatică, gustând şi greul şi amarul, şi laurii şi
bucuria. Născut în ajunul celui de-al doilea război mondial, la 6 aprilie
1941, Gheorghe sau, cum îi ziceau cei de acasă, Gigi, a fost martor la
cele mai nebuloase evenimente de după război, pe toate trăindu-le ca pe
o durere personală. Plini de evenimente au fost şi anii de liceu 1955–
1961 la Şcoala Specială de Muzică de 12 ani din Bucureşti, şi descria cu
lux de amănunte în cartea sa autobiografică Binecuvântare şi blestem, pe
care mi-a dăruit-o în a doua zi a întâlnirii noastre la Albert, cu dedicaţia
„Lui Ion Cuzuioc cu dragoste de frate român în sânge, inimă, suflet şi
credinţă‖. Am răsfoit-o la început, am citit-o mai apoi. Recitesc şi astăzi
această comoară literară plină de fapte şi gânduri, sugestii şi confesiuni
şi mă miră memoria fenomenală a lui Gheorghe Zamfir. N-a uitat nici
cel mai mic detaliu, tinde să-şi amintească de toţi colegii de şcoală, de
învăţătorii lui, de cei care i-au strâns mâna la bucurie, de acei care i-au
întins o mână de ajutor la nevoie, dar şi de cei care au făcut spume la
gură pentru a-l împiedica să ajungă acolo unde i-a hărăzit bunul
Dumnezeu, acolo unde i-a prezis ca un adevărat profet maestrul Fănică
Luca şi despre care vorbeşte ca despre un părinte nu numai în cartea sa,
dar şi ori de câte ori are ocazia, fie în faţa publicului din sală, fie la
ecranul televizorului, fie într-o discuţie amicală. Un adevărat artist, un
mare artist numai aşa ştie s-o facă: totdeauna cu recunoştinţă faţă de acel
care l-a descoperit, l-a învăţat, şi l-a îndrumat la drumul mare. După ceam citit-o, i-am sugerat să turneze un film după această carte. Autorul ei
mi-a destăinuit că deja se vorbeşte despre aşa ceva. Să dea domnul să se
adeverească şi să se împlinească, dar bine ar fi dacă această realizare ar
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avea loc într-un timp apropiat, cât prototipul filmului e în viaţă. M-am
bucurat şi i-am mulţumit maestrului pentru vorbele frumoase la adresa
lui Nicolae Botgros, a naiştilor Vasile Iovu şi Boris Rudencu. „Basarabia
a demonstrat că acolo s-au conservat cel mai bine folclorul şi tradiţia
românească în muzică, prin orchestra lui Nicolae Botgros şi alte atâtea
orchestre şi formaţii‖, scrie Gheorghe Zamfir. Poate fi o mai bună
apreciere.
Lăutarii lui Botgros au beneficiat de ajutorul meu medical. Dar chiar
să ajung să-l am de pacient pe Gheorghe Zamfir n-am crezut niciodată.
În timpul unui concert, observ că maestrul ţine cu greu acordeonul, ba
chiar mai şi scapătă mâna stângă, iar expresia feţei lui îmi spune că ceva
nu-i în regulă. Dar în pofida durerilor rabdă şi cântă, iar la întrerupere se
apropie de mine şi şi-mi destăinuie cum a căzut pe umăr şi nu poate de
durere. Îl examinez, consolându-l că nu-i nici luxaţie şi cu atât mai mult
fractură, dar o lovitură la anii ăştia nu era de dorit. Am dat o fugă la vilă
să-i aduc pacientului, că aveam în trusa medicală, analgetice şi un
unguent, care chiar după prima masare i-au făcut mai bine, şi m-am
bucurat c-am contribuit şi eu ca medic la ameliorarea sănătăţii
maestrului. I-am potolit şi tusa fluieristului Dumitru Zamfira. La
întrerupere glumeam cu maestrul: „Imaginaţi-vă că-n timpul unui mare
concert sau concurs te apucă o tuse nebună?‖ S-a uitat la mine speriat,
dând din mână: „Ducă-se pe pustii! N-am avut aşa ceva niciodată în
viaţă, m-a păzit Dumnezeu‖.
Îi sunt recunoscător lui Gheorghe Zamfir şi pentru cartea de versuri
În inima întristată a barocului, pe care mi-a dăruit-o tot cu dedicaţie:
„Lui Ion Cuzuioc cu dragoste şi stimă de la cel ce-şi îndreaptă paşii către
lumini necunoscute întru adevăr şi credinţă. Gheorghe Zamfir. 3 iulie
2003‖.
Aş vrea ca versurile mele să placă
Celor cărora datorez originea-mi ascunsă
Şi celor ce mă urmează în stele,
Celor care împart lumina de acolo de sus, ei înşişi
Împăraţii de răsăritul de soare, necruţătoru,...
este vrerea poetului filosof Gheorghe Zamfir în poezia cu acelaşi
titlu – Vrerea.
Cel, care-l cunoaşte cât de cât pe Gheorghe Zamfir, recunoaşte că el
este un poet, un gânditor, un filosof, un izvor nesecat de cugetări etc. Deai putea scrie, reda totul ce vorbeşte şi gândeşte Gheorghe Zamfir, te-ai
întreba: oare cine-i mai mare – Gheorghe Zamfir-naistul sau Gheorghe
Zamfir-filosoful. Îi spuneam prietenului meu, cunoscutului regizor de
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cinema, Tudor Tătaru: „Zamfir o face rar, căci este extrem de exigent şi
nu se joacă cu mediocrităţile, dar dacă te-a etichetat pe tine că eşti un om
bun la suflet şi înzestrat de Dumnezeu, apoi să ştii c-o să te mândreşti
cu aşa apreciere şi cu această etichetă poţi să mori liniştit‖. L-am ispitit
cu tact, dar am fost şi curios să aflu ce gândeşte şi ce zice maestrul
Gheorghe Zamfir despre unele lucruri, evenimente care au loc la noi, în
România, dar şi în lumea întreagă. I-am urmărit privirile şi am observat
că despre lucrurile bune vorbeşte cu atâta căldură, alegând cele mai
dulci cuvinte ca să le rostească, dar şi când vine vorba despre unele
fapte urâte, ca să nu intru în detalii, apoi faţa maestrului capătă o
expresie plină de revoltă, indignare, ba chiar şi răzbunare, gesticulând de
parcă ar alunga duhurile rele, forţele negative, energia negativă din jurul
său. Cu câtă dragoste mi-a vorbit despre valorile naţionale şi cu câtă
tristeţe că nu întotdeauna cei care sunt responsabili să le păstreze şi să le
ocrotească nu o fac, adeseori negând cu o indiferenţă totală frumosul,
talentul, adevărul. Minciuna niciodată n-a stat la masă cu adevărul,
răutatea este incompatibilă cu bunătatea, talentul şi mediocritatea merg
pe drumuri diferite. Cei care au asistat, au apreciat şi au aplaudat primul
concert al lui Gheorghe Zamfir la Chişinău, la Palatul Naţional în anul
1990, nu-l vor uita niciodată şi-l vor aduce aminte toată viaţa. I-am
amintit şi eu maestrului despre acel concert, ca să derulăm împreună
unele momente. Colegii lui de scenă Dumitru Zamfira, Mihai Căluşaru,
Marcel şi Ciprian Parnica ascultau amintirile noastre, povestindu-le cum
spectatorii din sala arhiplină, fiind hipnotizaţi de naiul, vocea, vorbele lui
înţelepte şi profetice, de versurile lui Gheorghe Zamfir, au uitat că a
trecut de miezul nopţii. Pe nimeni nu-l interesa nimic decât doar să-l
vadă şi să-l asculte pe regele naiului Gheorghe Zamfir, în faţa căruia
chiar pe scenă ministrul culturii de pe atunci, cunoscutul nostru actor şi
regizor Ion Ungureanu, şi-a scos pălăria şi i s-a închinat. Iar spre
sfârşitul concertului regretaţii Doina şi Ion Aldea Teodorovici s-au urcat
pe scenă, atrăgând după ei tot rândul de spectatori şi antrenându-i în
iureşul unei hore. De atunci au trecut mai bine de 12 ani. Mă uitam pe
scena de la Albert la Gheorghe Zamfir şi îmi făcea impresia că a rămas
acelaşi, cu aceeaşi ţinută, cu aceeaşi dăruire faţă de spectator, la fel de
iscusit la nai, acordeon şi voce. Îl ocroteşte Dumnezeu, mă gândeam.
Cum să nu-l ocrotească dacă chiar Dumnezeu ni l-a trimis. Multe lucruri
mi-a mărturisit maestrul în cele zece seri, evident că toate trebuie
aşternute pe hârtie. A fost bogat, poate foarte bogat financiar şi putea
liniştit să trăiască până la adânci bătrâneţe fără a-şi face probleme şi
griji. Dar altminteri nu era Gheorghe Zamfir. Nimeni în lume nu are 150
de discuri de aur şi platină ca Gheorghe Zamfir. La un asemenea record
nimeni nici n-a visat. Cunoscuţii Charles Aznavour şi Nana Muscuri
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dacă au la vreo 50–60. Nu mai mult. Regele trăieşte cu naiul nu numai
astăzi, ci gândindu-se şi la ziua de mâine, învăţând, susţinând şi
încurajând cele 3 tinere eleve.

Azi trei perle june,
Cu naiul lui Zamfir,
De sorbit sunt bune,
Ca vinul din potir!
Tot la Albert am întâlnit un alt învăţăcel al maestrului Gheorghe
Zamfir, Constantin Bădiţă, care a venit la Bucureşti tocmai din comuna
Vaideni, judeţul Vâlcea, pentru a afla tainele naiului şi a deprinde acele
aptitudini de care are nevoie un instrumentist adevărat. Toţi aceşti patru
elevi ai maestrului mai cântau şi la un alt restaurant, iar după orele 23
veneau la Albert să-l asculte, să-l admire şi să-l aplaude pe dascălul lor.
Mi-a rămas în memorie momentul când, de dragul unei note care nu se
încadra în ritmul melodiei, Gheorghe Zamfir a chinuit vreo jumătate de
oră orchestra înainte de concert. Când a cizelat hora la nivel, a răsuflat
uşor şi deja liniştit zise: „Şi pentru aşa ceva trebuia să pierdem o
jumătate de oră?!‖ Ce să-i faci, nu toţi se nasc Gheorghe Zamfir. Doar
unul singur, fluieristul Dumitru Zamfira, văzând că au obosit colegii, i-a
zis prietenului său de o viaţă: „Gheorghiţă, eu zic mai întâi să cântăm
împreună, şi colegii ne vor acompania?!‖ Maestrul n-a cedat până nu şi-a
auzit hora interpretată aşa cum şi-o dorea s-o audă. Asemenea ambiţie
artistică, o muncă migăloasă, istovitoare, pentru artişti fără nici o scuză,
milă, ca să-şi vadă gândul, ideea împlinită la un nivel înalt, profesionist,
cizelând cu minuţiozitate orice mişcare, orice mimică, orice silabă a
cuvântului, am văzut doar la marele regizor de filme, regretatul Emil
Loteanu.
Atingând gloria prin anii şaptezeci, Gheorghe Zamfir i-a propus
dictatorului Nicolae Ceauşescu să-i dea 50 (chiar şi mai puţin) de
muzicanţi pentru „a aduce‖ Planeta la picioarele lui. Dictatorul a fost
surd şi atunci, şi mai apoi, creându-i maestrului „condiţii prielnice‖
pentru a emigra. A emigrat regele naiului. Prin anii şaptezeci prin lume
deja circula „Fenomenul Zamfir‖, se crease o adevărată psihoză, isterie
în jurul numelui său. În America, Japonia, Canada, Franţa, Spania,
Anglia, China, Austria, Italia, Belgia, Egipt, Emirate biletele la
concertele lui Gheorghe Zamfir se vindeau cu luni de zile înainte. Lumea
începea să cânte ca Zamfir, să gândească, să-l imite, să improvizeze.
Împăraţi, regi, preşedinţi, prim-miniştri, şefi, sultani, şahi, emiri
considerau o mare onoare şi fericire de a-l vedea şi a-i strânge mâna
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Regelui Naiului Gheorghe Zamfir. De o asemenea onoare s-a învrednicit
chiar şi suveranul Pontif, Papa de la Roma Ioan Paul II. Doar noi n-am
avut fericirea să-l auzim în acei ani. Ne mulţumeam doar cu radioul şi
discurile care circulau din mână în mână, bucurându-ne cât de cât de
farmecul naiului marelui maestru.
„N-am dorit, îmi mărturisea Gheorghe Zamfir, mai mult nimic,
decât să cânt, să port slava naiului românesc în lume, să-i învăţ şi pe alţii
să cânte, ca să n-ajungă un instrument de anticariat. Nu m-au înţeles ai
noştri, dar m-au înţeles străinii, le mulţumesc şi le sunt recunoscător, că
poate datorită lor azi naiul meu înfloreşte. O fac nu pentru mine, ci
pentru viitorul cântecului nostru popular, pentru viitorul orchestrelor
noastre populare, care, fără nai, sunt mai sărace, pentru viitorul culturii
noastre ca o parte integrantă a conştiinţei şi tezaurului omului. De aceea
şi selectez băieţi şi fete talentate pentru a-i învăţa şi a-i porni la drumul
mare şi fermecat al naiului, aşa cum a făcut cu mine şi Fănică Luca,
binecuvântându-mă în lumea naiului. Nu vreau altceva nimic decât să fiu
înţeles şi să mi se creeze condiţii normale pentru creaţie. Restul, îmi
aparţine şi, slavă Domnului, încă sunt în puteri pentru a lucra şi a crea!‖
Fiecare cuvânt este rostit cu intonaţia necesară însoţită de mimică şi
gesturi. Pentru dânsul minciuna, laşitatea, orgoliul ieftin, brutalitatea,
insulta, argourile sunt străine.
Cele zece (!) seri şi ore de noapte cu Gheorghe Zamfir, colegii lui de
scenă prietenii şi elevii din sală, au fost dominaţi de muzică, dans şi
cântec şi doar în minutele de răgaz mi-am permis luxul de a-l mai ispiti
pe maestru. N-am mustrări de cuget că poate cumva l-am rănit pe
maestrul Gheorghe Zamfir cu vreo întrebare incomodă, căci am căutat să
fiu atent şi corect în toate. Alta e la mijloc că şi Gheorghe Zamfir este
atent cu cel care discută şi nu se destăinuie cu una-cu două fiecăruia care
stă cu el la masă. Dar dacă a găsit de cuviinţă că în faţa lui e un om
cumsecade, îl apropie şi-l face să se simtă cu el mai liber, mai
descătuşat. M-a mirat şi bucurat atitudinea lui părintească faţă de elevii
săi, discutând cu ei de la egal la egal.
Dat fiind faptul că-n acele prime zece zile de iulie timpul era cam
posomorât, apa în mare – rece, cam puţin turişti erau pe litoral şi
bineînţeles în hotelurile de lux ca la Albert. Într-o seară, cam aproape de
orele 22-00, eram unicul spectator care aplaudam orchestra lui Gheorghe
Zamfir, iar când aplaudam, fluieristul Dumitru Zamfira se apropia de
microfon glumind: „Mulţumim domnului doctor şi celorlalţi spectatori,
care n-au venit , şi... acum coloana sonoră cu aplauze furtunoase‖. În
pauză sau după concert acelaşi Dumitru Zamfira avea să-mi destăinuie
că şi aplauzele unui singur spectator îi sunt suficient maestrului
Gheorghe Zamfir.
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Cu Zamfir în viaţă
Lumea e măreaţă,
Și plaiul e un rai
Cu cântul lui din nai.
Aşa cum întâmplător am auzit eu melodia naiului şi m-am apropiat
de scenă ca să-l văd în carne şi oase pe Gheorghe Zamfir, aşa a avut
norocul să-i audă naiul şi să vină la concert şi un alt coleg de condei,
Ioan Mateuţ, care este chiar redactorul cărţii lui Gheorghe Zamfir
Binecuvântare şi blestem şi care a venit cu maşina tocmai de la Arad ca
să se odihnească cu soţia pe litoral. Am găsit limbaj comun chiar de la
începutul discuţiei noastre. S-a bucurat Ioan că sunt venit din Basarabia
şi-l apreciez pe maestrul şi mai am şi o bună intenţie de a scrie despre
Gheorghe Zamfir şi lumea lui. În aceeaşi seară poetul ardelean Ioan
Mateuţ în acompaniamentul naiului şi a viorii mi-a citit câteva versuri
din cartea recent apărută Umbre, pe care mi-a dăruit-o. Iată aşa ne uneşte
acelaşi sânge: ca unul să vină de prin ţinuturile Transilvaniei, iar altul de
prin părţile Moldovei şi să se întâlnească departe de vatra părintească, în
Dobrogea, planificând atât întâlniri la nivel de Filiale ale Uniunii
Scriitorilor din România, cât şi personal fiind solicitaţi să se publice şi
să editeze atât la Chişinău, cât şi la Ardeal. Ne-am bucurat mult că ne
cunoaştem reciproc colegii de breaslă, îi citim şi-i admirăm. Cu o
deosebită căldură mi-a vorbit despre Mihai Cimpoi, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, Anatol Codru şi alţi cunoscuţi scriitori din tot spaţiul
românesc. Tot la Arad activează şi Fundaţia Culturală Umanitară
Gheorghe Zamfir, cu sprijinul căreia a apărut cartea Binecuvântare şi
blestem.
N-am putut în acele zile să nu ne aducem aminte despre rapsodul
cântecului moldovenesc, legenda plaiului nostru Nicolae Sulac. Despre
una dintre ultimele întâlniri cu Nicolae Sulac Gheorghe Zamfir a vorbit
cu dragoste... La un pahar de vorbă cu mai mulţi artişti cunoscuţi la
Chişinău Nicolae Sulac, cu vorba lui înţeleaptă, a rostit următoarele:
„Mai mulţi azi cântă la nai, dar lumea tot pe Gheorghe Zamfir doreşte
să-l asculte‖. Faimosul fluierist Dumitru Zamfira în toată seara de la
microfon vorbea şi-mi cânta cunoscuta melodie Frunză verde matostat,
închinată memoriei marelui nostru Nicolae Sulac.
În ultima seară de 11 iulie la complexul hotelier Albert, condus cu
atâta grijă de bunul prieten al lui Gheorghe Zamfir Gabi Sandu, care la
zile grele a ştiut să-l ocrotească pe maestru, a avut loc degustarea
vinurilor. La această degustare a fost invitată orchestra de muzică
populară de la Sibiu şi mai mulţi oameni de afaceri, care au sorbit din
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aroma vinurilor şi au admirat cântecele şi melodiile ardelene. Dar
surpriza cea mai mare a avut loc după miezul nopţii, când în faţa
publicului numeros s-a prezentat regele naiului Gheorghe Zamfir, însoţit
de oltenii săi Dumitru Zamfira, Mihai Căluşaru, Marcel şi Ciprian
Parnica. Prin părţile noastre, când vrei să apreciezi vreun concert sau o
altă manifestare culturală, se spune „Aşa ceva n-a văzut Parisul!‖ Cu
certitudine pot să remarc că ceea ce a cântat legendarul Gheorghe
Zamfir într-adevăr n-a auzit nici Parisul! Am avut impresia că dacă
Gheorghe Zamfir ar cuprinde un copac, şi el ar cânta.
E târziu. Bagajele îmi sunt făcute şi eu trebuie să părăsesc Vila
Zaharia Stancu de la Neptun. Ne îmbrăţişăm cu toţi apropiaţii sufletului
meu: Gheorghe Zamfir şi prietenii lui de scenă. La despărţire cu lacrimi
în ochi am recunoscut că ceea ce am văzut şi auzit zece zile la Albert e
un mare, mare noroc şi poate chiar a fost vrerea Domnului.
Cu amabilitate, tânărul naist, învăţăcelul regelui naiului Constantin
Bădiţă îmi ia bagajul şi mă însoţeşte până la staţia Neptun, unde mă
aştepta maşina. Îmbrăţişându-l, i-am dorit succes şi i-am spus să nu uite
al cui învăţăcel este, iar în sinea mea m-am gândit: „Mai ştii, poate un alt
rege al naiului mi-a dus bagajul‖. Nu se ştie. Mare-i Domnul!
Astăzi regele naiului Gheorghe Zamfir vine la Chișinău ca la el
acasă, vine să bucure sufletul omului și cu o melodie interpretată la nai,
și cu o poezie de dor și dragoste, și cu un cuvânt bun despre plaiul
basarabean românesc !
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GALINA FURDUI

* * *
Mă-mpiedic iar de lanțul cauzal,
Cel ce-arcuiește-un ritm universal
(Pentru toți cei ce se-mbulzesc printre poteci
Pe unde greu e, atât de greu să treci...)
Se tot perindă-n fața-mi școli și biblioteci,
Tixite în memorie, zac mii de cartoteci.
Fruntea-mi încercuie el, lanțul cauzal,
Cel care strânge-n nod ritmul universal.
Da, mă întreb de-un rost ce nu poți să-l intreci,
Căci scurtă-i calea (azi vii și mâine pleci),
Dar de ce plânge floarea? E-un fel de ritual,
Sau poate înțelege că, alb, în cellalt mal
Totul dispare... Se dizolvă. În lanțul cauzal
7 august 2016
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* * *
Când fiece-ntrebare e o poartă,
Rămâne s-o deschizi. E-o simplă hartă
Lăsată nouă întru împlinire
(O, Doamne! Omeneasca noastră fire...).
Cum răsucim șuvița-fum de soartă
Spre-un drum ciudat, cu ochi de prevestire,
Suntem noi, întrebarea. Batem în poartă.
Dar încuiată-i. Nu se deschide harta.
De ce-am venit? De ce plecăm... subțire...
Și viața, c-o avem, de ce ne ceartă?
De ce e să-nțelegem că așa vie-moartă
Lumea ce suntem ne încovoaie - toartă
Pentru-o-ntrebare. Simplă. La o Poartă.
1 septembrie 2016
* * *
Spre centrul nevăzut al ființării noastre
Și-ndreaptă văzul prin scântei albastre
El. Stăpânul Lumilor, cel al Luminii
(O cum mai cred în Razele Lui crinii!).
Și noi... De-am ști ce rost păstrează în ei spinii
Când mușcă... Și ce sunt arlechinii
Pe firul nevăzut al ființării noastre,
Când ne îndreaptă văzul spre lumini albastre...
Distanțe fumurii și-atârnă-n cer ciorchinii
Și urcă-ncet și calm, spre El urcă puținii,
Și-și deschid brațele, și râd, și plâng, sihastre,
Blajine astre, blânde astre, astre
În centrul nevăzut al ființării noastre
3 septembrie 2016
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* * *
Atunci când negi, o fi că-ți este frică.
O fi că nu admiți, amar, un gol din tine.
E-al tău. Și nu te lasă. Și iscă noi pricine,
De sine, nu, nu vrea nicicum să se dezică.
Gesticulează larg. Explică și indică,
Propria culpă pe umeri terți o pică.
Ești om. Și negi. Și... da, îți este frică
De-un gol. Se-ascunde, simți, se-ascunde-adânc în tine.
De ce-ai fi trist, când, uite, la o adică,
L-ai smuls. L-ai spulberat cu tot cu rădăcine...
Mă-asculți și semn îmi faci că vine, vine, vine
Un alt gol, dinlăuntru. Orb, legile despică
Îl taci. Și-l negi. Și-ți este frică, frică...
4 septembrie 2016
* * *
Îți adă-aproape, mai aproape, aripa,
Ascultă-mi șoapta, o ascunde-n lumea ta Ne va chema, ne-a mângâia, ne va-nfia
O taină care n-o cunoaște nici o stea.
Vom zbuciuma, vom înălța, vom dezmierda
Cuvântul care nu-l cunoaște nimenea...
Coboară-aproape,-ngândurată, geana ta,
Vreau să-mi asculte, să-mi audă inima.
Îți lasă-n palma-mi, de lumină, lacrima Mărgăritare-o voi preface-n calea grea,
Le-oi descânta, vor scânteia, ne vor purta
Pe unde nu pășește decât Dragostea...
Îmi lasă-aproape, mai aproape, viața ta.
7 septembrie 2016
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TUDOR PALLADI

SANDU ARISTIN CUPCEA,
OMUL ŞI ACTORUL SPECTACOL
A-l asculta cum declamă înseamnă a fi în sala de spectacole înarmat cu
atenţia răbdării şi cu răbdarea acesteia gata oricând a participa sufleteşte şi
fiinţial la un deznodământ şi imaginar neordinar.
Deşi s-a născut în zodia capricornului isusiac, eminesciană în prima
epocă a lui Ghenar, la 27 decembrie 1945, după recotropirea tragico-dramatică,
de către sovieticii slavizaţi, hapsâni/nesătui de suflete şi pământuri străine,
Sandu Aristin Cupcea activează ca-n lunile de vară tot anul ca plugarul pentru
zeificarea spicului de grâu, învăţând pe de rost poeme întregi din diverşi autori
de mare talent pentru a ne înălţa mai apoi spiritele prin oratoria lui.
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Actorul Sandu Aristin Cupcea recitând.
Sandu Aristin Cupcea chiperceanu este una seculară care-i înconjoară
de minune strădaniile de trăi în Cuvânt şi a fi Cuvânt dinspre frământ şi
necuvânt, dinspre rostire şi iubire de noi şi de nou, cultură şi învăţătură între
logos şi ethos, între ieri, azi şi mâine. Norocul de a fi ales cel de acasă şi întru
casă spune mai mult decât orice că scena l-a căutat şi îl caută pentru a-i oferi
cuvântul pe care-l rostuieşte în faţa alor săi drept ca un brad de munte veşnic
tânăr şi plin de elan, de căutări.
În faţa publicului cititor de oricând şi de oriunde, în sălile de concerte,
la licee, în biblioteci sau la festivaluri, la şedinţele cenaclului ,,Ideal‖, în orice
serate literare sau lansări de carte, la orice oră în plină stradă prezenţa
Actorului-Legendă Sandu Aristin Cupcea este mai mult decât una obligatorie.
Tonul şi modul de declamare au ceva din rolurile Domniei Sale pregătite
detaliat, bine dozate meditativ, aidoma unui recitativ, pe care-l desfăşoară într-o
cheie personală. Între tunet şi şoaptă, ,,la el şi virgulile cântă‖, precum zicea
Călinescu despre Sadoveanu, adică în poemele declamate de Dumnealui cu
acea rară şi temerară împletire de declamatoriu şi oratoriu. Contopirea cu
cuvântul rostit, cu universul metaforic şi etico-civic, civilizatoric în definitiv,
este o contopire cu alor săi, dar şi o expresie vie proeminentă a vocaţiei sale
actoriceşti d’acapo al fine. Ieşirea din celelalte roluri teatrale şi filmice şi
intrarea şi intrarea în agora rolului de sine, ca artist al rostirii despre rostuire şi
iubire, dinspre tunet şi şoaptă dantelată cu jar este de fapt un elogiu dăruirii
sufleteşti şi fiinţiale ale întregului. Partea de sine a inimii şi a conştiinţei
artistice metamorfozată de spectacolul în care ne rezervă rolul de
spectatori/coautori/ participanţi sufleteşti, înaripaţi de ideea de Neam şi de
Cuvânt, de artă poetică, pe care o ridică la rang de simbol naţional, de port
drapel al frumosului modern şi etern dinspre logos ca ethos, este una vibrantă şi
non delirantă, devreme ce se transformă într-o reverie scânteietoare şi
nălucitoare ca albul fosforescent al florilor de măr matinale rourate în
armindeni doar de adevăr. (De altfel arborele său simbolic conform
horoscopului druizilor, este mărul).
La hotarul dintre clipe, dintre faptă şi cuvânt, dinte gând şi simţire,
metaforele ne deschid ochii să vedem aievea ce ne părea iluzoriu, să ne privim
cu alţi ochi, dacă nu cu ,, unicul‖ vorba milenară a lui Isus Cristos. Atenţie la
stele! Actorul-Legendă a ieşi în Scenă! Scena ne oferă mărinimoasă fragmente
din programul artistului din M. Eminescu şi A. Mateevici, din Gh. Topârceanu
şi D. Matcovschi, din Ovidiu, din N. Dabija, din Leonida Lari, din A. Ciocanu
şi din mulţi alţii dintre contemporanii noştri, pe care şi i-a luat părtaşi şi călăuze
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în arta sa de declamator şi promotor al culturii naţionale de decenii la rând,
înarmat cu cele mai frumoase icoane de vise de a-şi lumina şi celebra prin
Cuvânt setea şi tot cei al nostru, de acasă şi pentru acasă, pentru plai şi grai,
pentru credinţă şi fiinţă, pentru datorie şi omenie.
Pentru ,,Omul-Spectacol‖, cu l-a numit V. Apostol, Sandu Aristin
Cupcea, prin vocaţie şi condiţie, arta de declamator poetic este una pe măsura
timpului său înnoitor, a unui luptător adevărat, slujind onest la deşteptarea şi
consolidarea compatrioţilor şi contemporanilor săi, consângenilor de
pretutindeni, alimentaţi de ideea naţională a culturii şi a frumosului românesc.
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ELENA TAMAZLÂCARU
POEME XX PLUS
***
Nu ştiu dacă avem nevoie de aer!
Ştiu că avem nevoie de dragoste.
***
Frumos
Eminescu,
Ca un Christos...
Şi tot ca El
Pentru preaiubire
De Ţară,
De Aproape,
De ai săi,
La nesfârşit,
La nesfârșit
Răstignit...
***
Călugăriţă în inima ispitelor...
Din Pomul de An Nou chinezesc, vânduţi,
Cad concreţii cu zâmbetul lui luda,
Dar şi cu pungile cu arginţi...
Călugăriţă în inima ispitelor...
Din neveniri-amintiri apari, îţi apar...
Caut umărul tău de Ceahlău
Şi lumina zâmbetului stingher şi amar.
Călugăriţă în inima ispitelor...
Mireasa târziului mult prea durut.
Prietenia – excepţie, dragostea – la fel.
Iar poezia – proză a cotidianului acut.
***
Fericirea –
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Pasărea Invizibilului
Pe care o ţinem în mâini
Abia
Când zburată-i
În înaltul cerului...
***
Ai apărut când sub al bolţii cort
Nici martie, nici vers, nici sentiment...
Aniversare-n cimitir. Totul e mort –
Chiar şi prezenţii la eveniment...
Ai fulgerat, Lumină Orbitoare.
Doi sori au coborât în stinşii mei
Şi s-a născut Pedeapsa-Sărbătoare
Dulce-nebună, ca beţia de hamei...
...Lecturi, poeme, neveniri... Şi clipa
Zbură-n confuzii gri... Îţi mulţumesc.
Lumina mi-ai redat. Cu aripa
Pictez pe acuarela bolţii: „Te gândesc…‖
***
Au ieşit la coasă
Ai noştri, bărbaţii...
În picioare grâul,
Dar cosiţi sunt fraţii...
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MARIAN NENCESCU

DESPRE ESENŢA ARTEI, ÎNTRE MIMESIS ŞI
CATHARSIS
Adeseori, ne punem întrebarea de ce putem „înţelege‖,
empatiza chiar (cu) arta clasică, în timp ce arta modernă, inclusiv cea
contemporană, continuă să ne uimească şi să ne pună pe gânduri. Ideea
că „arta nu are vârstă‖ şi că, aşa veche cum este ea, reprezintă frumosul
în stare pură, este, totuşi, sub aspect estetic, discutabilă. La fel, teza, de
sorginte aristoteliană, după care arta nu ar fi decât o cunoaştere
„ştiinţifică‖ a cosmosului, asociată cu minus-cunoaşterea blagiană (arta
este o aventură proprie geniului ori artistului de excepţie, realizată
exclusiv în intelectul extatic) nu se susţine, câtă vreme arta, în esenţa ei,
este o aventură a spiritului „un sector al îndoielii şi dezamăgirii, unde
acţionează intelectul extatic, propulsat de propriile năzuinţe de natură
criptică‖ (Teodor Dima, Privind înapoi cu deferenţă, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2006, p. 135).
Răspunsul la această întrebare ni-l oferă, parţial, istoricul
de artă Ernst H. Gombrich (1909-1991), care, în eseul său Artă şi iluzie
(1960) susţine că între imaginea promovată de artiştii renascentişti şi cea
contemporană intervine „potenţialul cultural (inclusiv cel politic şi
religios, am adăuga noi) al reprezentării artistice‖. Astfel, cu cât
pătrundem mai adânc în istorie, cu atât vom „abrevia‖ esenţa estetică a
mesajului plastic („Verificarea imaginii nu se face prin asemănarea ei cu
viaţa, ci prin eficacitatea dovedită într-un context de acţiune‖ (Bucureşti,
Ed. Meridiane, 1973, p. 148).
Sub acest aspect, arta, în forma ei „clasică‖, reprezentată
prin idealul renascentist, este, mai degrabă, o sinteză „temperată‖,
susţine Mihai Popa în cartea sa Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii
(Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2014, p. 27) între raţional şi
transcendental, respectiv între „idealul gnoseologic de esenţă raţional‖,
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şi conştiinţa de sine a artistului devenită „ştiinţă a fenomenului estetic‖.
Pendulând, aşadar, între imitaţie (mimesis) şi purificare (catharsis) arta
clasică înglobează la propriu, o semnificaţie culturală pe care arta
modernă doar o sugerează, procedând, cvasi-ştiinţific (cunoaşterea
ştiinţifică rămâne, totuşi, un domeniu distinct –n.a.) la o imitaţie a
fenomenului natural, convertit în aşa-zisul concept al frumosului
universal. În acest sens, arta clasică, indiferent de modul de exprimare,
fie muzicală, vizuală ori literară urmează calea naturii, selectează şi
organizează percepţiile, subordonând, chiar şi empiric, ştiinţa esteticii
unei structuri pan-universale. Este un model de interpretare, susţine
profesorul Gh. Vlăduţescu, aristotelian, respectiv acela al reducerii
tuturor ştiinţelor la un arhetip, din care se dezvoltă toate „împlinirile
ulterioare‖ (Experienţă şi inducţie la Aristotel, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1975, p. 17).
Privită astfel, arta clasică ne apare ca o incursiune în
adâncimea fenomenului spiritual, ce transcede inclusiv aspectul estetic.
Căci, susţine Gombrich, o statuie antică, ori o icoană bizantină nu
reprezintă o ficţiune liberă a artistului, ci o convenţie ce se naşte în
interiorul unei credinţe. Arta, în opinia lui Gombrich, nu aşteaptă să fie
admirată, ci este chemată să stârnească veneraţie. „Până şi biserica
bizantină a înţeles că arta este doar o relatare imaginară a unor
întâmplări din trecut. Ea marchează ciclul anual al sărbătorilor şi
atemporale retrăiri a vieţii lui Christos‖ (Artă şi iluzie, op.cit., p. 185).
Având, aşadar, în faţă, modelul sublim al frumosului
absolut, aristotelian, capabil să ne stârnească starea de purificare
(catharsis), de elevaţie spirituală, pe care îl propune artistul, interpretăm
arta clasică în funcţie de ecoul (religios, mitologic, ori pur istoric)
produs de evenimentele invocate (subiectul operei de artă), fără a ne mai
întreba, cum este în realitate subiectul. Din contră, arta modernă, supusă
degradării, trivializării şi chiar reinterpretării fenomenului cultural
iniţial, ne-a îndepărtat de reprezentarea tradiţională, oferindu-ne, în
schimb, o cale a amuzamentului, a facilului, contribuind fundamental la
vulnerabilizarea mimesismului. Arta modernă ne-a schimbat fundamental
percepţia despre frumos, îndepărtându-ne de la rădăcina clasică şi
apropiindu-ne, mai degrabă, de primitivi, de arta genuină, cu rădăcini
etno-folclorice sau chiar ezoterice.
Simpla frecventare a unor galerii de artă, de la muzee, la
simple expoziţii cotidiene, ne conduce spre o comparaţie deloc
favorabilă. Spiritul nostru critic, impregnat de o educaţie tradiţionalistă,
ne conduce preferinţele spre o artă subordonată criticului estetic. Pentru
a recepta şi savura arta modernă, ne trebuie timp şi chiar o îndepărtarea
de la propria noastră condiţie culturală. Indiferent de nivelul pregătirii
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individuale, fie că suntem creatori, critici, ori simpli consumatori de artă,
ne surprinde lipsa unui arhetip, a unei imagini subînţelese, la care să ne
raportăm estetic. Dacă ne mai aşteptăm şi ca imaginea (obiectul plastic
propus) să se afle în armonie sau măcar în consonanţă cu subiectul /
mesajul, riscăm să ne îndepărtăm cu totul de la o interpretare corectă.
Departe de a spiritualiza privitorul, de a-l pune în raport cu o realitate
(plastică şi estetică) recognoscibilă, opera modernă nu reuşeşte decât să
ne şocheze. Dacă în clasicism aveam de-a face cu o transfigurare a
fenomenului religios ori mitologic, azi intervine precaritatea, clişeul. O
astfel de artă, lipsită de viziune şi estetism, reuşeşte cu greu să ne
convingă, indiferent dacă se vor găsi voci care să ne acuze de lipsă de . .
. gust.
Dacă nu toate creaţiile moderne reuşesc să se ridice la
exigenţele operei de sine, dacă, în locul rafinamentului clasic, preferăm,
sau ne oripilăm, în faţa expresiei primitive a artei, de vină este numai
spiritul nostru critic, ce selectează şi promovează creaţiile plastice prin
intermediul unui standard judecător de valoare. Se pare chiar că azi
ideea că o operă de artă trebuie să fie însoţită şi de un mesaj estetic este
perimată, de vreme ce, încă de acum un secol, vameşii americani au
confundat Pasărea măiastră a lui Brâncuşi, cu o simplă piesă metalică.
Problema estetică, interpretată în aceşti termeni, nu mai este decât un
raport între esenţă şi aparenţă, o modalitate prin care obiectul de artă
reuşeşte să se metamorfozeze, să se reinventeze, adesea chiar să se
rafineze, pentru a supravieţui contactului cu realitatea cotidiană. S-a
vorbit chiar, în acest context, de renunţarea la însuşi statutul artei,
respectiv acela de a se situa în limitele unor exigenţe estetice. Simpla
referire tehnică, respectiv aceea de a defini arta drept un obiect creat de
om, nu este suficientă pentru a-i crea şi un statut cultural. De aceea, de la
Aristotel încoace, nu există artă fără scop. Este, ceea ce observa şi un
mare critic de artă contemporan, Pierre Francastell : „Cei ce declară
caracterul superfluu al operelor de artă . . . nu fac desigur decât să reia
teze clasice‖ (Realitatea figurativă, Bucureşti, Meridiane,. 1972, p. 85).
Şi cum, între lumea ideilor şi lumea formelor nu există
diferenţe specifice, se poate spune că similar, între valoare şi aspiraţie,
arta nu face decât să continue idealul particular al civilizaţiei maşiniste.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

Temeiul şi caracterul dreptăţii (moralităţii)
În legătură cu originea (temeiul) dreptăţii, filosofii au pus
dreptateaînţeleasă ca moralitate, fie în dependenţă de natura umană (J.
J. Rousseau, I. Kant), fie pe natura divină răsfrântă în natura umană
(Augustin), ambele perspective, antropologică şi teologică, ajungând la
concluzia că dreptatea nu poate fi decât absolută (universală).
Immanuel Kant susţine teza că temeiul dreptăţii este datoria şi nu
înclinaţia, iar Augustin consideră dreptatea ca fiind acea lege eternă
dată de divinitate. Având în vedere aceste două direcţii posibile de
cercetare a originii şi specificului ideei de dreptate morală, putem
identifica deja un set minimal de interogaţii după care să ne ghidăm
analiza comparativă:
- În ce constă temeiul dreptăţii la Immanuel Kant, având în vedere
etica deontologică pe care o adoptă?
- Cum realizează Immanuel Kant clasificarea acţiunilor umane,
ţinând cont de temeiul moralei datoriei, şi ce tip de acţiuni rezultă din
aceasta?
- Unde îşi are izvorul dreptatea, în concepţia lui I. Kant, şi ce
consecinţătregem din aceasta, dar în viziunea F. Augustin?
- Care sunt atributele dreptăţii, după Augustin,şi ce conchidem din
aceasta?
- În ce măsură filosoful I. Kant pune bazele metafizicii
moravurilor prin postulatele raţiunii practice, pornind într-o anumită
privinţă, chiar de la concepţiacreştină a F. Augustin despre
„dreptate‖şiideea de „lege eternă divină‖?
Analiza comparativă de faţă constă tocmai în a stabili dreptatea
umană, atât sub aspectul datoriei faţă de voinţaraţională universală, deci
a legii umane, cât şi sub aspectul metafizicii creştine, adică a legii eterne.
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În lucrarea „Bazele metafizicii moravurilor‖, Immanuel Kant clasifică
acţiunile umane în funcţie de moralitatea lor. Astfel, acţiunile umane se
săvârşesc fie din înclinaţie, fie din datorie. Acţiunile din înclinaţie nu au
conţinut moral, iar cele din datorie au conţinut moral, acţiunile din
înclinaţie pot fi contrare sau conforme datoriei, iar cele din urmă (din
datorie), raportate la cele dintâi (din înclinaţie), pot proveni în anumite
situaţiidintr-o înclinaţie nemijlocită sau mijlocită. Rezultă astfel, patru
tipuri de acţiuni:
1. Acţiuni contrare datoriei
2. Acţiuni conforme datoriei, dar săvârşite dintr-o înclinaţie
mijlocită
3. Acţiuni conforme datoriei, dar săvârşite dintr-o înclinaţie
nemijlocită
4. Acţiuni conforme datoriei şisăvârşite din datorie.
De exemplu, porunca biblică să iubim pe aproapele nostru, chiar
pe duşmanul nostru, presupune o binefacere din datorie, căci numai
aceasta poate fi poruncită, nu şi iubirea din înclinaţie, care este spontană
şi nu poate să se manifeste faţă de duşmanulnostru, care ne stârneşte
antipatia. Binefacerea din datorie este, deci, o iubire practică (morală),
nu patologică, iar binefacerea din datorie rezidă în voinţă, nu în
înclinaţiasenzaţiei.
Prin urmare, Immanuel Kant susţine faptul că temeiul dreptăţii nu
rezidă în sentimentul iubirii de oameni (înclinaţie spre iubire), ci în
datorie, care este rezultat al raţiunii umane, întrucât aceasta ne
argumentează faptul că toţi oamenii sunt raţionali, astfel că trebuie trataţi
ca scop în sine.
Teza lui I. Kant conform căreia dreptatea are ca temei raţiunea
(datoria izvorâtă din raţiune), la rândul ei este îndreptăţită pentru că noi
realizăm un act drept nu numai din sentiment, ci şi datorită justificării
raţionale că „aşa trebuie‖ să se întâmple sau să fie. Kant recunoaşte o
înclinaţie conform datoriei, dar nu ca element individual, egoist, nu ca şi
sentiment mai general, luminos, altruist.
Pe de altă parte, F. Augustin susţine în lucrarea „De trinitate‖, teza
dreptăţii ca şi lege eternă. Normele (regulile) potrivit cărora oamenii
judecă ceea ce este drept nu provin din natura umană (din spiritul
oamenilor), întrucât:
a. Regulile divine sunt neschimbătoare, în timp ce spiritul uman
este schimbător.
b. Regulile divine sunt legi ale dreptăţii, în vreme ce spiritul
păcătoşilor (care de altfel conştientizeazăşi ei aceste reguli)
este în general nedrept.
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În opinia Fericitului Augustin, dreptatea provine doar de la
Dumnezeu. Oamenii sunt mai mult sau mai puţindrepţi, după cum aderă
mai mult sau mai puţin la dreptatea divină. Filosof creştin, Augustin
concepe dreptatea sub forma unor reguli (norme) divine, invariabile şi
universale (identice pentru toţi, general-valabile).
Plecând de la amintitele atribute ale dreptăţii, Augustin conchide
că izvorul dreptăţii nu se află în mintea umană (în natura umană),
deoarece spiritul oamenilor e variabil şi nu toţi sunt înclinaţi spre
dreptate, chiar dacă şi cei păcătoşiîşi pot da seama de ceea ce e drept şi
nedrept. Potrivit Fericitului Augustin, o dreptate imuabilă şi universală
nu poate proveni decât de la o fiinţă perfectă, adică de la Dumnezeu.
Observăm aşadar, că punctul de vedere a lui Augustin despre
temeiul divin al dreptăţii este nu numai diferit, dar şi asemănător cu
ideea susţinută de Kant despre originea dreptăţii în natura umană.Pe de o
parte, Augustin consideră că dreptatea divină este interiorizată de natura
umană, de vreme ce orice om, chiar şi cel păcătos, poate să
conştientizeze regulile dreptăţii.
De observat însă, că dreptatea nu ar fi sădită de Dumnezeu în
natura umană, ca o trăsătură esenţială, ci ar depinde de liberul arbitru,
dar acesta îi este dat omului tot de către Creator. Însă, la Immanuel Kant,
capacitatea de a avea voinţă liberă autonomăşi de a fundamenta
dreptatea ca lege morală universală a datoriei îi aparţine nu liberului
arbitru, ca la Augustin, ci imperativului categoric.
Dar să vedem ce reprezintă înclinaţia, respectiv datoria,în
concepţia lui Immanuel Kant? Înclinaţia este facultatea de a râvni (dori),
întrucât depinde de senzaţii, iar datoria, facultatea de a acţiona în
conformitate cu legea morală. Numai dacă acţionăm din datorie,
maxima acţiunii noastre poate deveni principiu al unei legislaţii morale
universale. Kant mai distinge între acţiuni făcute conform datoriei
şiacţiuni din datorie. O acţiune conform datoriei este acea de a-ţi
conserva viaţa, iar cea din datorie, atunci când maxima agentului
conştient, purtător al unei voinţe autonome, are un conţinut moral
universal, fiind capabilă de a fi lege morală, ca temei al umanităţii.
În opinia lui Kant, conform datoriei înseamnă din interes, iar acest
interes este legat de raţiune, însă doar întâmplător, el are loc numai într-o
voinţă heteronomă (dependentă). Dacă voinţa umană acţionează conform
datoriei, fiind comandată de interese, atunci legea morală înseşi comandă
ca acţiunea să fie făcută din datorie, de exemplu, voinţa divină, care
acţionează ca un imperativ ipotetic pentru fiinţele umane conştientautonome. Interesul voinţei divine fiind acela de a determina fiinţele
umane să îndeplinească ceea ce le este de folos în vederea înfăptuirii
binelui izvorât din legile decalogului.
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În acest sens, observăm asemănări între filosofia lui Kant şi
Augustin, cu privire la temeiul dreptăţii.Pentru I. Kant, omul este
cetăţean a două lumi: prin impulsurile sale egoiste omul participă la
lumea sensibilă, iar prin obligaţiile morale, omul se ridică spre lumea
suprasensibilului, a legilor divine perfecte. La fel şi Augustin, în lucrarea
„De civitas Dei‖, face deosebire între două tipuri de oameni: omul lui
„civitas Dei‖, caracterizat prin iubirea de Dumnezeu, până la uitarea
şidispreţul de sine, şi omul lui „civitas terrena‖, caracterizat prin iubire
de sine, până la uitarea şidispreţul de Dumnezeu.
Pentru a-şisusţineteza despre temeiul dreptăţii, I. Kant aduce însă,
contraargumentul sinuciderii: deoarece dacă aş proceda prin renunţarea
la viaţă, neîntreţinândpropria viaţă, fără a o iubi, ar însemna că maxima
acţiunii mele (actul sinuciderii) să devină principiu al unei legislaţii
universale, ceea ce este de neadmis din punct de vedere moral, mai ales
că orice individ are înscris în el un principiu natural al conservării de
sine a vieţii, exprimat chiar prin raportările sensibile ale fiinţelor la
existenţă (instinctul de supravieţuire, de reproducere, de hrană etc).
În viziunea lui Augustin, aşa numita „lege a dreptăţii‖ sălăşluieşte
în inima omului, dar nu izvorăşte din ea. Dreptatea trece prin inima
omului, argumentează Augustin, aşa cum trece „imaginea din pecete în
ceară, fără ca ea să părăsească inelul‖. Fericitul Augustin vede astfel
dreptatea ca pe ceva izvorât din voinţa lui Dumnezeu şi rămasă în
posesia Lui, precum imaginea inelului în ceară, iar la Immanuel Kant
dreptatea izvorăşte din raţiunea umană.
În perspectiva lui Augustin dreptatea se vădeşte deci, a fi absolută,
obiectivă şi provenită de la o singură fiinţă despre care putem afirma că
este perfectă – Dumnezeu. La Immanuel Kant, dreptatea devine
universală în funcţie de autonomia voinţeişi de calitatea imperativului
categoric, însă este provenită din însăşiraţiunea practică a fiinţei umane.
Prin urmare, Fericitul Augustin identifică ideea dreptăţii cu
Dumnezeu însuşi, dreptatea în sens de moralitate absolută, fiind doar un
atribut al divinităţii, o expresie directă a manifestării sacrului, întrucât
doar Dumnezeu este Cel Bun, arătând astfel că temeiul ei nu se poate
afla în sufletul individual, imperfect. Dumnezeu este dreptate, iar
Fericitul Augustin exemplifică: caracteristicile dreptăţii derivă din
Dumnezeu.
Ambii filosofi au adus contribuţiiesenţiale în analiza dreptăţii
raportată la fiinţa umană, Immanuel Kant, atât prin „critica raţiunii
practice‖, cât şi prin etica sa deontologică, pe care o identifica cu o
„metafizică a moravurilor‖, iar Fericitul Augustin, prin comparaţia din
perspectiva metafizicii creştine între fiinţa divină şifiinţa umană.
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ROXANA PAVNOTESCU

FURTUNA – O VIZIUNE INEDITĂ CU
DONMAR WAREHOUSE
St. Ann’s Warehouse se defineşte ca un templu al artelor amplasat
magnific pe malul lui East River, în Dumbo, cartierul artistic din Brooklyn. La
orele serii, clădirea istorică (1915) din cărămidă roşie, ce a servit cândva ca
depozit de tutun (Tabacco House), priveşte la constelația de lumini a
Manhattan-ului. De la picioarele ei, Brooklyn Bridge lovește ca o cometă
metropola strămutată în cer. Priveliştea deschide un spațiu sacru în care
„Luminile rampei‖ şi „Luminile oraşului‖ se întrepătrund efasând granițele
dintre lumea artelor şi realitatea imediată. Numele teatrului provine de la
vechia sa locație, biserica St. Ann aflată la numai câțiva paşi distanță. Sala
nouă, recent inaugurată este o gazdă confortabilă pentru teatrul de avangardă
american şi internațional cu arhitectura sa simplificată de hangar, uşor
configurabilă pentru a monta cele mai năstruşnice producții.
Una dintre montările remarcabile ale acestei stagiuni este Furtuna pusă
în scenă de teatrul londonez Donmar Warehouse din Covent Garden, în regia
Phyllidei Lyold . Piesa face parte dintr-un proiect de amploare – Donmar
Shakespeare Trilogy - construit pe parcursul a patru ani ce cuprinde: Iulius
Cezar, Henric IV, Furtuna. Phyllida Lloyd este regizoare de film, teatru şi
operă şi e recunoscută în lumea artistică prin manifestul său feminist
materializat în producții jucate în exclusivitate de femei. Trilogia propune
inversarea ordinii instituită în lumea lui Shakespeare unde toți actorii erau
bărbați. Regizoarea motivează că rolurile feminine ce pot fi jucate după o
anumită vârstă sunt substanțial mai puține decât cele de bărbaților. Prin
urmare, demersul său artistic oferă oportunități de distribuire a femeilor în noi
registre dramatice. Dar este în plus animat de ideea că piesele lui Shakespeare,
atunci când sunt interpretate de un singur gen, emană o strălucire aparte
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inerentă structurii lor intrinsece. Travestiurile, deghizările, închipuitele iubiri
androgine prezente în mai toate comediile constituie o marcă relevantă a acestei
structuri; genurile şi rolurile pe care le întruchipează devin în mod natural
interşanjabile atunci când servesc unei cauze bune. Phyllida Lyold propune o
experiență inedită prin interpunerea unei realități fictive între lumea audienței
şi cea a scenei. Şi întocmai această realitate unifică ideatic cele trei piese.
Caracterele acestei lumi în interimat, menite să aducă un alt nivel de înțelegere
şi de receptare a operei, sunt deținute în penitenciarul din Bedford Hills,
Westchester. Ele îşi petrec timpul de detenție cochetând cu arta dramatică,
interpretând roluri ce metaforic se apropie de condiția lor şi care le deschid
oportunități de evadare sau transcendere prin artă. Insula din Furtuna – ca
spațiu izolat de lume, unde Antonio şi trupa sa sunt conjurați şi întemnițați de
Prospero - este un creuzet de creație, un spațiu magic al lumii ca teatru,
transfigurat de Phyllida Lyold metaforic în realitatea închisorii. Ideea este
concretizată încă din prima scenă dintre Prospero şi Miranda în care acesta îi
evocă un timp dinaintea exilului pe această insulă numită literal: temniță.
„Canst thou remember a time before we came unto this cell?‖ În aceeaşi
măsură, Roma lui Cezar deprivată de libertăți este asimilată unei închisori în
timp ce prințul Hal din Henric al IV se simte constrâns, manipulat şi controlat
între responsabilitatea sa de sânge şi fărădelegile lui Falstaff. Procesul artistic
este laborios. El se desfăşoară în afara granițelor teatrului. În penitenciarul din
Westchester, actorii şi personajele discută în detaliu opera în căutarea unor
similitudini între profilul psihologic al eroilor shakespearieni prinşi în temnițele
lor metaforice sau spirituale şi traumele celor care experimentează ad litteram
viața – ca închisoare. Ineditul demers indică deopotrivă importanța procesului
de distribuire în rol, în fapt de asociere a perechilor actor-personaj. Pentru că
personajele-actori ce aparțin realității ficționale vor rămâne aceleaşi pe
parcursul trilogiei. Configurarea personajului în multipla lui dimensiune de rol
în instanță al realității ficționale şi rol-monadă al universului literar face
alegerea mai dificilă pentru că presupune un joc ubicuu şi contextual ce trebuie
să conțină şi să alterneze imperceptibil cele două dimensiuni. Dar tocmai
această dedublare aduce originalitate montării, potențând şarja ce rezultă din
îmbinarea celor două surse de comic. Identificarea dintre personajele literare şi
personajele-actori se dovedeşte a fi un act terapeutic pentru deținutele ce se
lansează în arta confesiunii şi încearcă o detaşare prin auto-analiză.
La intrarea în sala de spectacol, o nişă cu cărți poştale segregate pe
roluri poartă câte o inscripție cu premizele celei de-a doua realități. Urmărind
textul din colțul fotografiei descoperi câte ceva din destinul personajelor reale
ascunse în spatele personajelor-actori. Rolul principal al trilogiei este Hannah
(după numele ei real Judith Clark, condamnată la 75 ani de închisoare) care
joacă pe rând Brutus, Henric IV şi Prospero. Ea este interpretată de Harriet
Walter, actriță prin excelență shakespeariană deținând multiple premii pentru
roluri principale cu Royal Shakespeare Company, Donmar Warehouse (Tony
Awards, Olivier Award, Drama Desk Award). În Furtuna, celor două roluri
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(Hannah şi Propero) li se adaugă şi cel al regizoarei (Phyllida Lloyd), realizând
această corespondență inversă între autor şi personajul ce pune în scenă
realitatea creatorului său. Hannah conduce grupul dramatic al penitenciarului şi
constituie un fel de mentor spiritual pentru restul deținutelor pe care le inițiază
în arta dramatică. Deşi condamnată pe viață, Hannah îşi recunoaşte pe deplin
greşelile şi îşi asumă deliberat condiția despre care vorbeşte cu detaşare ca
despre o a treia persoană. Ea este singura care va rămâne nealterată în spațiul
îngust şi neconfortabil al conştiinței sale să-şi ducă mai departe destinul şi
povestea. Celelalte caractere îşi vor dezbrăca uniformele de penitenciar în
ultima scenă din Furtuna (piesa ce încheie trilogia), şi-şi vor lua rămas bun (nu
fără regret şi nostalgie!) de la Hannah - magicianul ce le-a conjurat în tărâmul
eliberator al artelor. Miranda (Ayesha – 22 de ani) o îmbrățişează şi îi întinde o
carte, pentru că Prospero le-a distrus pe ale lui deschizând simbolic, mai
departe, refugiul către alte lumi. Jocul de scenă al Ayeshei afirmă condiția ei
bipolară înscriind în acelaşi timp stările în extremis ale Mirandei – cea care n-a
cunoscut alte chipuri în afara monştrilor insulei - a cărei iubire se zbate confuz
între bătrânul ei tată şi tânărul Ferdinand.
Spectacolul începe în stradă. La intrarea în teatru eşti reținut de câțiva
polițişti ce asigură trecerea unui şir lung de deținuți legați între ei prin lanțuri
groase şi grele. Spațiul reprezentației este amenajat ca un amfiteatru cu scena la
mijloc şi înconjurat de un gard înalt de sârmă. În cele patru colțuri stau gardieni
sugerând că atât scena cât şi audiența se află într-o închisoare. Scena e lipsită
de orice recuzită în afara unui pat de celulă şi un scaun înalt de arbitru de unde
Prospero, cocoțat, îşi desfăşoară magia. Patul serveşte drept corabie cu două
rânduri de pasageri aşezați ordonat spate în spate şi la mijloc, Ariel în picioare ca un catarg - dirijează corabia către insula lui Prospero. În contextul atelierului
de creație, Ariel este interpretat de Sade – 26 de ani, spirit agitat,
temperamental – ce mărturiseşte că noua ei experiență o împiedică să-şi
canalizeze negativ energiile. Din scaunul de arbitru, Harriet Walter alunecă
imperceptibil de la un rol la altul: Prospero ce conduce magic toată suflarea de
pe insulă şi Hannah ce urmăreşte cu atenție pe tinerele ei studente. Pe fața ei se
derulează stări amestecate de uimire şi satisfacție – ca un regizor preocupat să
exploateze la maxim capacitatea de improvizație a actorilor.
Arhitectural, structura pirandelliană a reprezentației se desfăşoară pe
trei nivele concentrice: audiența, atelierul de creație (închisoarea) şi scena.
Pentru că nu au posibilitatea de-a porni în căutarea unui autor, personajele
penitenciarului, asemenea Ducelui de Milan, au la îndemâna cartea – opera ce-i
va ajuta să călătorească imaginar în marile închisori ale spiritului. Acolo se
întâlnesc magic cu calmul vizionar al lui Prospero, eliberat de patima pedepsei
şi furia răzbunării .
Cele două lumi ale închisorii reale şi ficționale se suprapun, ele se
diferențiază scenografic, integrând scenete din Furtuna cu scurte momente de
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grup din viața penitenciarului. Vestimentația alternează între uniforma cenuşie,
haine pestrițe şi improvizate şi costume punk strident colorate ce îmbracă
monştrii insulei. Decorul insulei e încropit cu imaginație din jerbe de sticle de
plastic amestecate cu zdrențe şi legate între ele cu sfoară, răspândite peste tot,
sugerând economia de mijloace din spațiul închisorii. Caliban cel vesel cântă şi
dansează acompaniat la chitară de Sycorax. Se insistă mult asupra perechii
Sebastian şi Trinculo ce apar în câteva scenete în diverse costume estivale
încropite ad-hoc. Rolurile magistral interpretate cu accent scoțian (Karen
Dunbar şi Leah Harvey) transformă scena într-un musical cu efecte comice.
În amfiteatru, pe fiecare scaun stă un program şi o mică lanternă.
Locuitorul lui va fi arestat după gratii în timpul celor două ore fără pauză ale
reprezentației. La indicațiile lui Ariel, micile lanterne vor trebui aprinse şi
orientate către centru pentru a anunța noua ordine şi bunele auspicii reflectate
în constelația de pe bolta insulei. Urmează o ploaie de baloane albe – dirijabile
ce se îndreaptă către scenă - pe care se proiectează reclame-video ce derulează
lumea dezlănțuită din afara insulei sau închisorii, spre care pornesc cei
eliberați. Un sfârşit apocaliptic reaşează personajele în aceeaşi dispoziție din
expozițiune pe patul-corabie propulsat de ultima muncă a lui Ariel. În spațiul
cenuşiu şi gol al temniței, Hannah citeşte întinsă pe pat în timp ce Sycorax –
care are şi ea de îndeplinit o sentință mai lungă - dă cu aspiratorul.
Ce aduce nou față de Pirandello această viziunea originală a Phyllidei
Lloyd este dimensiunea temporală a unei inter-realități create în procesul
artistic în decursul a patru ani, alături de proiecția ei diversificată în operă
unificând teme universale ale spațiului shakespearian.
NY, Feb., 2017
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IOAN BRAD

O RETROSPECTIVĂ
NOSTALGICĂ, DAR NU NUMAI

Uneori , mai cu seamă după ce ai apucat să treci de o vârstă,
când povestești unora mai tineri câte ceva din cele prin care ai trecut, poţi
avea neplăcuta surpriză de a fi etichetat cu afirmatia: „am ajuns să trăim
din amintiri ,bătrâne‖.
Pe mine acest fapt nu m-a supărat niciodată, mai ales dacă mă
gândesc că unii ,sărmanii, n-au mai apucat să ajungă la anii bătrâneţii,au
încheiat prematur socotelile vieţii pe acest pământ, fără prea multe
amintiri și nostalgii.
Dacă ar fi să mă refer acum la ―trăitul din amintiri‖, pot afirma
că eu am făcut-o ―cu vârf și îndesat‖, uneori mai hazliu, alteori poate
chiar prea crud, așa după cum rezultă din cele descrise de mine în
romanul autobiografic ―CU CĂRŢILE PE FAŢĂ‖.
Faptele și personajele sînt descriese așa cum le-am perceput
eu, cum au rămas în memoria mea, fără menajamente, înflorituri sau
omisiuni și mărturisesc celor care vor citi, sau au citit deja cartea și vor
avea alte păreri privind unele aspecte sau despre nuanţa de umbră cu care
au fost zugrăvite anumite personaje, că nu am avut intenția să-i discreditez
faţă de cei care i-au cunoscut altfel.
Îmi cer scuze faţă de aceștia, dar pentru mine ei așa au fost și
vor rămâne, acum sânt împăcat cu toţi și mă gândesc că o dată și o dată,
fiecare va plăti pentru faptele sale, bune sau rele, cum au fost.
Ar fi tardiv acum și poate ar suna chiar demagogic să-mi
motivez multele greșeli pe care le-am făcut în viaţă, pe care însă mi le
asum și sânt perfect de accord cu zicala ―vai și amar de copilul care nu-și
asculă părinții‖.
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Am cam făcut în viaţă, nu întotdeauna după cum m-ar fi dus
capul sau m-au sfătuit părinţii, ci uneori și după cum m-a dus
valul,întâmpinând și bune și rele, iar acum dacă mă gândesc bine prin câte
am trecut: inundaţii, cutremure ( unul chiar veritabil, adică de pământ,
celelalte reprezentând anumite nereușite în viaţa de familie și profesională
) și o revoluţie urmată de schimbarea de regim social și politic, încerc
parcă să cred că a fost destul de interesant și că o viață liniară, fără căderi
și urcușuri ar fi fost monotonă și chiar de neconceput.
Acum, după mai bine de 25 de ani de când ne-am reîntors la
capitalism, personal mi-am făcut o părere despre cele două sisteme sociale
prin care am trecut, respectiv cel socialist (la început de democraţie
populară) şi cel capitalist. Dacă m-aş apuca să fac un comentariu mai mult
sau mai puţin obiectiv pe această temă, poate ar zice unii că sunt un
nostalgic al comunismului, mai ales că am făcut parte din structurile fostei
Securităţi, instituţie rămasă după `89 „ţap ispăşitor‖ al tuturor relelor din
timpul aşa zisei „epoci de aur a lui Ceauşescu‖.
Aşa s-a vrut de către foştii politicieni comunişti, acum cu toţii ascunşi
după masca de liberali, ţărănişti, P.S.D.-işti (cei mai mulţi) sau mai ştiu eu
cu ce nuanţă politică, de unde arată toţi cu degetul spre fosta Securitate,
uitând că până mai ieri, alaltăieri ei erau în Partidul „centru vital al
societăţii‖ de unde coordonau, conduceau şi controlau nu numai
Securitatea dar şi procuratura şi justiţia.
Despre reprezentanţii justiţiei ceauşiste au uitat cu toţii, ca şi când
acestea nici n-ar fi existat, deşi dosarele de cercetare penală iar apoi
instrumentarea în instanţe şi pedepsele erau date de către aceştia din urmă.
Mai mult, când s-a făcut marea restructurare a pensiilor şi salariilor,
domnii magistraţi, au fost singura categorie socială care nu a fost afectată
de această măsură, prevalându-se de principiul potrivit căruia „un drept
câştigat nu se pierde‖. De ce oare?... (!)
După evenimentele din decembrie ’89, toţi au schimbat „mantia roşie‖
pe blana de lup, dar au uitat să-şi schimbe şi năravurile, că de, nu s-ar mai
fi potrivit zicala „lupul îşi schimbă părul, da năravul, ba!‖(!)
Deunăzi am trecut prin oraşul de jos. În faţa Casei de Cultură a
Studenţilor, pe ―Aleea scriitorilor‖, am văzut busturile lui Eminescu,
Goga, Lăncrăjan, Coşbuc, Caragiale, Agârbiceanu şi alţii. Lumina piezişă
a soarelui de toamnă cădea pe chipurile acestora făcându-i parcă vii.
Păşeam încet cu smerenie prin faţa lor şi mă gândeam: fiecare la
vremea sa, călăuzit de Duh divin s-a aplecat în cele ce au scris şi asupra
celor năpăstuiţi de soartă, revenindu-mi în memorie frânturi din poezia lui
Eminescu ―Împărat și proletar‖, din ―Clăcașii‖ lui Goga sau pasaje din
―Fefeleaga‖ lui Agârbiceanu.
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Păşeam încet şi mă gândeam: ce oare ar fi avut fiecare de zis la
vremurile ce le trăim acum?
Mă uitam la ei întrebător şi parcă aşteptam un răspuns. Dar degeaba.
Ce au avut de spus, au spus la vremea lor, iar astăzi nu mai avem un
Caragiale pentru a pune în pagină comedia de zi cu zi pe care ne-o oferă
politicienii, așa zișii oameni de afaceri și cei care impart legea după
interesele lor de clan.
Nu o să afirm niciodată că înainte de `89 a fost bine şi mai ales în
ultimii opt-zece ani, când a fost chiar rău, cu acele restricţii la alimente,
electricitate şi căldură, dar aşa rău cum era, concetăţenii noştri parcă erau
mai omenoşi, mai sufletişti, poate chiar mai patrioţi, aveau fiecare un
serviciu, o locuinţă şi până la urmă parcă şi o demnitate a fiecăruia.
Azi, ce să mai zicem? Cei care au eludat legile şi au vârât adânc mâna
în avuţia ţării, au furat pe rupte, sunt acum oameni de afaceri, iar după ce
şi-au făcut plinul cu vârf şi îndesat s-au băgat şi în politică, şi-au lărgit
buzunarele de la costumele lor de lux, pentru a fura şi mai mult de pe
această poziţie, în timp ce „proştii‖ oameni până mai ieri-alaltăieri
muncitori prin fabrici şi uzine, au ajuns să caute pe la tomberoanele de
gunoi o bucată de pâine.
Cu toţii însă ne-am câştigat libertatea de a vorbi, de a comenta sau de a
geme la urma urmei, fiindcă şi aşa nu ne aude nimeni, sau chiar dacă ne
aud, sunt unii de prin parlament, care mai ales în perioada campaniilor
electorale percep pentru scurt timp, că mai sânt şi necăjiţi în rândul
votanţilor, făcând fel de fel de promisiuni, pe care însă le uită imediat ce
au ajuns ―undeva acolo sus‖.
Practic, gândul acestora este doar la ce vor mai avea de „jumulit, de
ţepuit‖ din această ţărişoară, rămasă fără industrie, cu o agricultură
prăpădită, doar cu o societate de consum, la cheremul marilor puteri
europene sau de peste ocean. Cei tineri, care termină o şcoală, fie ea chiar
universitară, sunt cu gândul doar la plecat în străinătate, unde de cele mai
multe ori li se oferă o muncă mult sub nivelul pregătirii lor.
Dar, haide să las politica la o parte, să-mi văd în continuare de ale
mele, de soţie, cu care la anul dacă vom fi sănătoşi, vom sărbători 22 de
ani de căsnicie, de copiii mei, fiecare cu preocupările și rostul pe care și
l-a croit în viaţă , însă de multe ori mă gândesc, ce soartă or avea urmaşii
acestora sau chiar ei dacă vor ajunge la bătrâneţe.
Parcă mă apasă un sentiment de pesimism, de îngrijorare, nutrind
totuși speranţa că de la o vreme lucrurile vor evolua înspre bine şi vor
avea şi ei o umbră de noroc.
Alba Iulia 19.10.2016
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VALERIAN CIOBANU

DIN NOU ÎN BASARABIA
Timp de aproape o săptămână, la invitaţia unor prestigioase Instituţii de
învăţământ şi cultură din Chişinău, prin poeta şi criticul literar Lidia Grosu
profesor universitar şi secretar a senatului Universităţii de Stat, Centrul
Academic Internaţional ,, Mihai Eminescu‖, instituţie de cultură şi
biblioteconomic de mare prestigiu, biblioteca municipală ,, Bogdan Petriceicu
Haşdeu‖ şi biblioteca ,, Liviu Rebreanu ―, scriitorul albaiulian Virgil Şerbu
Cisteianu şi profesoara Mihaela Emilia Vladu din Bucureşti au fost oaspeţii
scriitorilor, oamenilor de cultură, studenţilor şi elevilor din Chişinău.
Prima întâlnire a avut loc la biblioteca ,, Liviu Rebreanu‖ în prezenţa a
numeroşi scriitori, profesori, studenţi şi elevi, moderatoarea întâlnirii a fost
prof. univ Lidia Grosu, poetă şi critic literar. Aici, au fost prezentate volumele
..Lucuian Blaga-viaţa şi opera în
perioada
comunismului‖,
,,
Adevărul despre viaţa şi moartea lui
Nichita Stănescu, ,, Învingător de
unul singur‖ şi ,, ,, Cărţi şi lecture‖
de Virgil Şerbu Cisteianu şi
volumele:
,,Ioan
Bianu
–

bibliografia românească veche‖
şi ,,Din corespondenţa inedită a
lui Ioan Bianu‖ de Mihaela
Emilia Vladu.
După ce poeta Lidia Grosu a
vorbit despre motivul prezenţei
celor două personalităţi ale
culturii, recmarcând în mod desoebit colaborarea statornicită între
scriitorii basarabeni şi scriitorul albaiulian Virgil Şerbu Cisteianu,
vorbitoarea a arătat că de ani de zile acesta vine ca invitat de diferite
instituţii culturale precum: Universitatea Tiraspol, Biblioteca Naţională
din Chişinău, Biblioteca ,,Alba Iulia‖ din Chişinău, Saloanele
Internaţionale de Carte, Târgurile de carte pentru copii, moderând şi
prezentând cărţile diferiţilor autori basarabeni sau albaiulieni şi nu
numai, fără nici o recompensă din partea cuiva, a arătat că la această
întâlnire de suflet, pentru prima dată, participă şi cercetătoarea Mihaela
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Emilia Vladu din Bucureşti care şi-a prezentat cele două cărţi de o
valoare majoră. Pentru istoriografia noastră.
Revenind asupra personalităţii lui Virgil Şerbu Cisteianu, poerta şi
critical literar Lidia Grosu, a insistat asupra imensei contribuţii aduse de
omul de cultură albaiulian la descoperirea şi editarea cu proprii săi bani a
operei poetului martir Nicolae Ţurcanu, care timp de 27 de ani a suferit
ororile gulagului siberian, alături de mare scriitor rus Alexandr
Soljenitin.
Deasemenea Doamna Lidia Grosu, poetă, a prezentat apoi
comunicarea cu tema: Poezia lui Virgil Şerbu Cisteianu: tentaţia
filosofică a "minţii fără spaţiu". A urmat prelegerea Domnului Virgil
Şerbu Cisteianu cu tema: Personalităţi marcante ale neamului românesc:
Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Doru Popovici. Au luat cuvîntul
Victoria Fonari, poetă, dr., conf. univ., USM; Ghenadie Râbacov, prof.,
Şef Catedră , ULIM. A urmat prezentarea monografiilor: Ioan Bianu şi
din corespondenţa inedită a lui Ioan Bianu, autoare Mihaela Emilia
Vladu, profesoară, Bucureşti. A urmat prezentarea "Revistei Gând
Românesc" în dialog cu invitatul special Virgil Şerbu Cisteianu. Nu a
lipsit nici recitalul de muzică şi poezie în baza operei poetice a
protagonistului cu participarea elevilor de la Liceul George Călinescu,
coordonator Ana Palade, poetă, profesoară de chimie şi elevilor de la
Liceul Seral nr 2, coordonator Sabina Cojocaru, poetă, profesoară de
limba şi literatura română. A fost o duminică plină de cântece, poezii,
creaţie, oameni notorii şi multă dispoziţie bună Am organizat
Conferinţa ştiinţifică - Personalităţi marcante ale neamului românesc în
colaborare cu Omul de Cultură Virgil Şerbu Cisteianu, scriitor, director
general, fondator serie nouă al Revistei GÂND ROMÂNESC, Alba
Iulia, editor ―Gens Latina‖, însoţit de dna Mihaela Emilia Vladu,
profesoară la Bucureşti. Conferinţa a fost moderată de Doamna Lidia
Grosu. Întâlnirea a durat patru ore şi s-a încheiat cu o mică agapă oferiă
de conducerea bibliotecii.
Cea de a doua întălnire a oaspeţilor a avut loc luni, 3 aprilie 2017 la
Biblioteca Municipală ,, B.P. Haşdeu‖ organizată de dr. conf. univ.
Victoria Fonari la care pe lângă numeroşii scriitori au participat şi un
grup mare de studente de la Universitatea de Stat din Chişinău, unele
dintre ele fiind colaboratoare ale revistei .. Gând Românesc‖.
Dar, despre această întâlnire, şi mai ales despre cea de la Centrul
Academic Internaţional ,, Mihai Eminescu‖, organizată, cu adevărat, la o
ţinută academică înaltă, cititorii revistei vor afla informaţii detaliate în
nr. din luna mai.
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