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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din
Dacia Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră
de nobleţe, limba însă ne-am transcris-o din buchiile
voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale
limbilor surori”.
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1

2

GÂND ROMÂNESC
REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

ANUL XXVI, NR. 8 (290)
DECEMBRIE 2016

EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ „GÂND ROMÂNESC,
GÂND EUROPEAN” ŞI EDITURA „GENS LATINA”
ALBA IULIA

3

Revistă fondată în 1933 de Ion Chinezu
Fondator serie nouă
Virgil Şerbu Cisteianu
Director general
Director: Ironim Muntean
Director adj. Dumitru Mălin
Redactor-şef:Terezia Filip
Secretar general de redacţie
Ioan Alexandru Aldea
Membrii colegiului de redacţie:
George Baciu
Ioan Barbu
Victoria Fonari
Vasile Frăţilă
Galina Furdui
Daniela Gîfu
Vistian Goia
Elisabeta Isanos
Marian Nencescu
Dorin Oaidă
Roxana Pavnotescu
Viorel Pivniceru
Iuliu Pârvu
Anca Sîrghie
Ciprian Iulian Şoptică
Mihaela Emilia Vladu
Copyright Editura Gens Latina
I.S.S.N.: 1843-21882
Revista este înregistrată la Biblioteca Naţională a
României – Bucureşti, Depozitul Legal, Legea 111//1995
modificată prinLegea/ 594/2004

4

,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate
aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în
semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să
trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu
autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o
vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”.
ION CHINEZU
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Biserica ,, SF. Petru” de la Roma

Biserica ,,Sf.Treime” de la Blaj
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PF CARDINAL LUCIAN
ARHIEPISCOP MAJOR

SCRISOARE PASTORALĂ
LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI
Iubiţi fii sufleteşti,
De Sărbătoarea Naşterii Domnului, frumuseţea Evangheliei
atinge inimile noastre într-un fel cu totul aparte. Dumnezeu Cel
Mare şi Puternic se face Prunc Slab şi neputincios, pentru ca noi
să îndrăznim să-l iubim; prunc fiind, vine să se încredinţeze în
mâinile noastre. Luând asupra Sa natura umană, Dumnezeu ne
îmbracă din nou cu natura divină, aducând mântuire şi eliberare
pentru întreaga omenire.
,,Quod non est assumptum, non est sanatum” ne spune Sf.
Grigorie de Nazianz. Toate au fost asumate, toate iertate, toate
însănătoşite prin Întruparea Logosului Divin. Dumnezeu s-a făcut
om cu adevărat, întru toate asemenea nouă, înafară de păcat.
Păcatul strămoşeşsc nu l-a moştenit, fiindcă Întruparea ,,s-a
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făcut” de la Spiritul Sfânt şi din Maria, Fecioara Preacurată, cea
plină de har. De aceea, firea noastră omenească, înnoită prin
Întruparea Fiului, este chemată după exemplul Maicii Sfinte la o
nouă Creaţie, la un nou început. Păcatul nu este altceva decât
răzvrătirea noastră la a fi asemenea cu Dumnezeu, tocmai când,
paradoxal, ne doream mai mult ca oricând acest lucru în mod
greşit, ascultând şuieratul şarpelui din Grădina Raiului. Făcândune asemenea nouă, Mântuitorul ne arată în schimb adevărata cale,
revelându-ne iubirea şi îndurarea lui Dumnezeu: ,,Căci aşa a iubit
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan
3,16)
Parcurgând istoria poporului lui Israel, putem contempla o
cale lungă prin care Dumnezeu se face cunoscut, se descoperă
încetul cu încetul, se face prezent în mijlocul oamenilor, prin
cuvinte şi fapte concrete: trimite mijlocitori, precum Moise,
Profeţii şi Judecătorii, care comunică poporului voinţa Sa şi
amintesc mereu cât este de exigent Legământul încheiat între
popor şi Dumnezeu. Împlinirea acestor făgăduinţe o contemplăm
la Sfânta Întrupare a cuvântului. Acum revelaţia ajunge la
plinătate. În plus Isus din Nazaret, icoană a Tatălui, Creatorul
coboară în chip real în mijlocul poporului Său, vine să cerceteze
omenirea într-un mod care depăşeşte orice aşteptare: ,, Pe
Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul Cel Unul-Născut,
Care în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut (In 1,18).
Iubiţi fraţi în Cristos,
Crăciunul ne aduce aminte de un Prunc înfăţişat şi culcat în
iesle, mic şi neajutorat, născut într-o lume mare şi întunecoasă
precum peştera din icoane. Lîngă El stă o Maică ce contemplă,
luminată de o nespusă bucurie. În numele întregii omeniri Ea a
oferit neprihănit Lăcaş Împăratului Cerurilor, Stă de asemenea
Iosif, visător ca Înaintemergătorul său din Egipt de altădată, ce
lasă ca visele şi îngerii să-i învingă dubiile din suflet. Stăm şi noi,
împreună cu ei cântând: ,, Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis
în lume...” şi ne bucurăm împreună cu îngerii, păstorii şi magii,
pentru că acest Prunc plăpând din staul, Dumnezeul Cerurilor
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fiind, a vrut să vină la noi. Nu putem pătrunde pe deplin taina
aceasta, putem doar contempla. Profetul Isaia ne spune: ,,
Gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre şi căile Mele ca ale
voastre, zice Domnul. Şi cât de departe sunt cerurile de la
pământ, aşa de departe sunt căile Mele de căile voastre şi cugetele
Mele de cugetele voastre” (Isaia 55, 8-9). Aici stă de fapt
minunea cea mare: acum, de Crăciun, Creatorul Coboară din cer,
ia asupra Sa firea omenească şi căile noastre se întâlnesc. Timpul
şi spaţiul sunt covârşite de prezenţa Dumnezeului Puterilor
Cereşti, Om printre oameni. Nu mai există clipă sau loc în care El
să nu fie prezent, iar prezenţa Lui f ace spaţiul bucuriei, alungând
teama: ,,Nu vă temeţi, căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare
care va fi pentru tot poporul, că vi S-a născut astăzi Mântuitorul,
Care este Cristos Domnul” (Luca 2, 10-11).
Din păcate, cu ocazia Praznicului Naşterii Mântuitorului, nu
ne amintim doar de lucruri frumoase. Ne amintim şi de faptul că
pentru Isus, Maria şi Iosif, uşile locuitorilor din Betleem sunt
încuiate. În mod inevitabil apare întrebarea: cum ar sta oare
lucrurile dacă Sfânta Familie ar căuta lăcaş, bătând la uşa casei
noastre, astăzi în anul 2016? Ce se întâmplă atunci când bate la
uşa Europei şi a lumii de astăzi? ,, La ai săi a venit şi ai săi nu Lau primit (In 1,11). Are oare astăzi Dumnezeu un loc în viaţa şi
gândirea noastră, într-o lume ,, inteligentă” în care, pentru a fi
considerată ,,serioasă”, gândirea trebuie să excludă ,,ipoteza
Dumnezeu”? Îi contemplăm astăzi pe păstori spunându-şi unul
altuia: ,,Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul
acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut” (Cf
Lc 2,15). O sfântă curiozitate îi împinge să-L vadă în iesle pe
acest Prunc, vestit de îngeri ca Mesia cel mult aşteptat. De ce nu
ne-am lăsa şi noi cuprinşi de curiozitatea de a-l vedea mai
aproape de Prunc?
Dragi credincioşi,
Ne descoperim de multe ori atât de plini de noi înşine, încât
Dumnezeu nu mai are loc. Atât de plini de urgenţele şi priorităţile
noastre moderne, încât cei de lângă noi rămân afară. Crăciunul
vine să ne provoace tocmai în modul nostru de a vedea lumea şi
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pe noi înşine. Naşterea Domnului ne cere să ne convertim
simţurile, dar şi inteligenţa, voinţa şi raţiunea, până la a reevalua
raportul nostru cu realitatea. Privind la Pruncul plăpând din ieslea
Betleemului, suntem chemaţi să descoperim că El este prezent şi
viu în lumea în care trăim, şi să începem, poate pentru prima dată,
să-I percepem prezenţa la uşa vieţii noastre. Să îl rugăm de aceea
pe Domnul pentru ca sfânta curiozitate şi intima bucurie a
păstorilor să ne atingă şi pe noi în ziua de Crăciun. Să mergem şi
noi în spirit, grăbiţi, la Betleem! Ca să-L putem găsi şi vedea pe
Pruncul cel culcat în iesle, pe urmele magilor şi a păstorilor, va
trebui să ne plecăm nu doar genunchi, ci şi inimile, exclamând :
,, Taină străină văd şi preamărită: cer fiind peştera, scaun de
heruvimi Fecioara, ieslea sălaşurile, întru care S-a culcat Cel
neîncăput, Cristos Dumnezeu, pe care lăudându-L Îl preamărim”.
Dimpreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore,
Preasfinţia Sa Claudiu, Vă dorim din inimă sărbători sfinte şi
binecuvântate, are să vă apropie şi mai jmult de Isus, Cel care
vine.
Cu arhiereşti binecuvântări,
+ Cardinal Lucian
Arhiepiscop şi Mitropolit
Arhiepiscop Major
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MIHAELA EMILIA VLADU

CRĂCIUNUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNISM
Sărbătorile Crăciunului sunt bine reprezentate şi azi în zona
satului Năvodari, judeţul Teleorman, tradiţii venind parcă din
străfundul vremii, dar care, fireşte, şi-au modificat uneori esenţa,
alteori forma sub imperiul tehnologic şi de statut social.
La sat, Crăciunul face parte dintr-un ciclu de 12 zile – de la
25 decembrie la 6 ianuarie – care asigură trecerea Anului Vechi
spre Anul Nou, precedată de un post lung de 40 de zile, pe
parcursul căruia se ţin tot felul de sărbători.
Pregătirile pentru sărbătoarea Crăciunului, în satele
româneşti ale sudului ţării, încep cu tăierea porcului – Ignatul, un
ritual care şi-a pierdut aproape în întregime semnificaţia.
Surplusul de carne oferit de industria alimentară întregii
populaţii, de-a lungul anului, a anulat valoarea de sacrificiu ritual
al porcului de Ignat, care asigura familiei hrană pe tot parcursul
anului ce urma să vină. Locuitorii mediului rural nu-şi mai
sacrifică porcii la 20 decembrie, ci chiar înainte sau după ziua de
Ignat, atunci când la această tradiţie poate participa şi familia de
la oraş, care priveşte tot ceea ce se întâmplă doar ca pe un
eveniment, nu ca pe un ritual. Nici măcar nu mai ţin cont dacă
sacrificiul cade într-o duminică!
Ceea ce ţine de ritual, cum ar fi ,,semnul crucii, cu sânge de
porc, pe fruntea copiilor, ca să fie sănătoşi” făcut, după obicei, de
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bunica, nu este conştientizat azi ca o practică tradiţională, ci este
privit cu reţinere, scepticism şi chiar amuzament.
În afară de sacrificarea porcului de Ignat, Crăciunul nu poate
fi conceput în societatea tradiţională de azi fără colaci (bolindeţi,
turte), covrigi, de toate mărimile şi formele, care se dau copiilor
colindători, preotului, naşei şi moaşei sau se dau de pomană
pentru morţi şi se pun şi pe masa de Crăciun.
Împodobirea bradului de Crăciun rămâne o îndeletnicire
comună mult aşteptată şi azi în mediul citadin şi în cel urban. Dar
şi ea şi-a pierdut puterea sacră şi a ajuns să fie doar un copac
frumos decorat, uneori din plastic şi uneori chiar alb, după moda
zilei, cu globuleţe sofisticate, fundiţe şi şiruri de beteală, elemente
decorative ce înlocuiau covrigeii, merele şi nucile sau figurinele
de turtă dulce care făceau deliciul copilaşilor din bătătură.
În Ajunul Crăciunului, în seara de 23 decembrie, copiii merg
cu colindul pe la casele sătenilor care le împart bolindeţi, nuci,
mere şi covrigi de post, drept mulţumire pentru vestirea Naşterii
Domnului. În ziua de Crăciun, înainte de servirea mesei, se
împart colaci însoţiţi de carne de porc şi vin, binecuvântaţi, după
obicei, de femeile din casă. Acum acest ritual nu mai este
închinat Naşterii Mântuitorului, ci se face în amintirea morţilor:
să dai colaci, carne şi vin consătenilor şi să primeşti la fel
înseamnă de fapt ,,un schimb de daruri” în amintirea celor cu care
au vieţuit împreună şi care astăzi nu mai sunt.
Între Crăciun şi Anul Nou, copiii colindă tot satul – cu
Sorcova, Pluguşorul, Steaua, Capra şi Jianul –, ca toată
comunitatea să aibă un an spornic, cu lanuri bogate. Este o
tradiţie transmisă, din generaţie în generaţie, despre care putem
spune că se mai păstrează, dar care şi-a pierdut din puterea
magică cu care era învestită odinioară.
La cumpăna dintre anii încă se face Călindarul de ceapă: se
ia o ceapă mare şi se despică în două, apoi se scoate din fiecare
jumătate câte 6 foi. În fiecare foaie, care reprezintă cele 12 luni
ale anului, se pune sare şi se aşează pe un cârpător, începând cu
luna ianuarie-iunie, iulie-decembrie, împărţindu-se anul în două,
şi apoi se ,,sorocesc”, numindu-le în gând pe fiecare şi apoi
aşezându-se pe gâtul sobei. A doua zi, înainte de a se aprinde
focul în sobă, foile care vor avea în ele mai multă apă, provenită
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din sarea topită, vor arăta lunile ploioase, iar celelalte lunile
secetoase.
Tehnica de pregătire a sacrificării porcului era bine
cumpănită. Mai întâi, sacrificatorul (dinlăuntrul sau dinafara
gospodăriei) era dator să înceapă această lucrare cu cugetul
împăcat. Spălatul mâinilor, pentru purificare, ascuţirea cuţitului
pentru uşurarea de chinuri a animalului sacrificat, oferirea unui
păhărel de ţuică participanţilor – pentru întărirea sufletului – au
rămas şi azi ritualuri strict respectate în mediul sătesc. La acest
ritual participau numai bărbaţi sau tineri. Femeile urmau să
desăvârşească lucrarea de pregătire a bucatelor şi a conservării
cărnii. După ce porcul era pârlit cu paie, se freca cu sare şi mălai
pentru înmuierea şi curăţarea şoriciului, apoi era acoperit cu o
pătură, deasupra căreia se urca un băiat mai fraged, din
gospodărie. Acest gest putea fi interpretat ca un semn de protecţie
a copiilor faţă de dramatismul uciderii unui animal crescut în
curte încă de mic. Ataşamentul faţă de animalul sacrificat se
transformă astfel într-un gest de luare în posesie a trupului lipsit
de viaţă, pierzându-şi valoarea terifiantă.
Apoi porcului i se cresta căpăţâna în formă de cruce şi se
săra, era tranşat, dat la sare şi agăţat la streaşina casei pe o prăjină
pentru că nimeni nu avea voie să guste din canea porcului până în
ziua de Crăciun.
Cu zeci de ani în urmă, în vreme tinereţii bunicii, se mai
practica colindul numit Vasâlca (pe o tavă se punea căpăţâna
porcului şi se împodobea precum o mireasă). Însoţită de lăutari
(tobă, saxofon, „clanaretă”), Vasâlca pleca în colind pe la casele
sătenilor.
În comparaţie cu tradiţiile de iarnă ale satului, în oraş
colindul şi masa de Crăciun şi-au pierdut aproape complet
semnificaţia sacră. Astfel, copii din familii defavorizate încep
colindul în mijloacele de transport chiar cu o săptămână, două
înainte de sărbătoare iernii în speranţa obţinerii unui câştig modic
care să le asigure ceva de pus pe masă. Edilii oraşelor sau
comunelor pavoazează cu luminiţe, brazi şi alte felurite decoruri
spaţiile publice chiar cu o lună înainte. Vitrinele magazinelor îşi
schimbă şi ele înfăţişarea pentru a stimula nevoia de cumpărături
a clienţilor. Astfel atmosfera de Crăciun devine foarte familiară în
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ochii orăşenilor. În bună parte, sărbătorile de Crăciun au devenit
motiv de petrecere „în familie” sau cu prietenii prin locuri
publice, profitându-se de zilele libere oferite cu generozitate
salariaţilor. Pentru marea majoritate a citadinilor, mai puţin
postitori ca altădată, masa de Crăciun se transformă uneori într-un
drum către spital urmare a abundenţei culinare.
Copleşiţi de nostalgia locului natal, unii dintre citadini se mai
bucură de câteva manifestări rupte din inima satului şi
transplantate pe străzile urbei: tineri îmbrăcaţi într-un simulacru
de costum popular sau deghizaţi în Irozi, Jandarmi, în urşi sau
căpriţe, purtând măşti groteşti imaginând fiinţe fabuloase,
pocnesc din bice pentru alungarea duhurilor malefice, fac un
zgomot asurzitor, zile la rând, spre hazul copiilor şi necazul celor
ce nu preţuiesc o atare larmă printre blocuri şi pe străduţe. Nici
acest gen de manifestare nu poate fi conectat la vreo valoare
simbolică sau sacră, ci doar la una de tip rememorativ a unor
credinţe ancestrale din lumea satului din care se trage, totuşi,
marea masă a citadinilor.
De asemenea, pentru a intra în spiritul Crăciunului, citadinii
îşi cumpără bilete la concerte, spectacole unde se cântă colinde
sau participă la târguri culinare şi de obiecte organizate cu acest
prilej, pentru a se aproviziona cu cele necesare pentru masa de
Crăciun.
Tradiţiile de Crăciun între sat şi oraş tind să se uniformizeze
sub puternica influenţă a mass-media şi publicităţii excesive, cu
finalitate exclusiv economică. Numai o mică parte a cetăţenilor
mai respectă întru-totul frumoasele şi autenticele tradiţii ale
Naşterii Domnului, în general în zonele nepoluate de informaţia
mediatică şi de avantajele unei vieţi moderne.
BIBLIOGRAFIE
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BARBU-ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA,
PATRIA ŞI PATRIOTISMUL
Românii din România liberă nu numai că
sunt datori să facă unire, pentru că e
firească, pentru că e istorică, pentru că cer
pământul lor, întărit cu oasele
strămoşilor. Dar, noi, avem o datorie de
ordine morală covârşitoare: să deschidem
braţele acelor pe care i-am prigonit fără să
vrem, fără să ştim, într-un chip fatal, prin
oarba pismă a duşmanilor noştri seculari.
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PREOT IOAN MITROFAN

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ DE 1 DECEMBRIE
În fiecare an, de-o vreme încoace ne strângem festiv
pentru a sărbători şi a ne aduce aminte că există o sărbătoare a
românilor şi a României care datează de aproape 100 de ani:
întregirea ţării care a avut loc la 18 nov. 1918 (stil vechi) 1 dec.
1918 (după calendarul îndreptat).
Este evident că această subliniere în calendarul
evenimentelor ţării noastre nu este doar un eveniment de la Blaj,
sau de la Alba Iulia; se bucură să-şi amintească din istorie
evenimentul măreţ, puţini ar mai fi în ţara aceasta care să fi fost
personal prezenţi la eveniment.
Ce merită să reţinem este că momentul de bucurie şi
exuberanţă patriotică legată de evenimentul de la Alba Iulia are
antecedentele sale. De atunci şi până azi, graniţele fireşti
româneşti au suferit modificări şi au fost discutate făţiş sau
discret de forţe sau politici contestatare asupra a ceea ce a stabilit
Conferinţa păcii de la Paris (4 iunie 1920). La acea întrunire
diplomatică au participat delegaţii României: dr.Ioan Cantacuzino
şi Nicolae Titulescu iar pe de altă parte delegaţii Ungariei:
Agoston Bénárd şi Alfréd Drasche-Lázár de Thorda, care au
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semnat la Trianon Tratatul dintre Puterile Aliate şi Asociate şi
Ungaria, prin care era recunoscută unirea care avusese loc la Alba
Iulia1.
Ar mai fi de spus că harta României Mari de la 1 dec.1918 şi
harta României de azi puse în comparaţie ar aduce dinaintea
ochilor noştri argumente pentru afirmaţia că pe conturul
României au mai ronţăit acarienii şi istoria atât de complicată şi
totuşi simplă ne invită să medităm la un principiu de drept
internaţional pe care-l cuprinde şi Decalogul: „Să nu pofteşti nici
un lucru al aproapelui tău”.
Faptul că această zi a fost consacrată ca ziua naţională a
României, după alternativele din trecut (pe care nu trebuie să le
uităm!) a fost stabilită la 1 Decembrie este un gest frumos mai cu
seamă că, istoria recentă şi atitudinea românilor expresă sau tacită
faţă de ţara lor, merită să se orienteze după cuvintele imnului
„Deşteaptă-te române!”. Multe realităţi contemporane ne dau
impresia că e nevoie de această deşteptare şi păreri răzleţe şi
sceptice, însă nefondate - privitoare la sărbătorirea centenarului
Unirii - merită totuşi să ne învioreze puţin mintea şi inima sincer
românească.
Poate, pentru a nu rămâne doar la aspectul sărbătoresc al zile
de 1 Decembrie ar prinde bine punctarea unor repere ale istoriei
premergătoare evenimentului repere care au contribuit la
efervescenţa seculară a istoriei şi în ultima parte au dus la
declanşarea primului Război mondial, care a produs atâta
suferinţă şi tristeţe.
Integrarea europeană actuală se poate considera o consecinţă
a aspiraţiilor de veacuri de a trăi demni şi de a dobândi şi în ţara
noastră condiţiile şi demnitatea din ţările civilizate şi prospere.
Un prim val de emancipare l-a sugerat iluminismul european
în urma căruia ceva s-a mişcat în fiinţa neamului şi unele roade
au apărut; mă gândesc la curentul cultural născut în formă
specifică şi la noi, cunoscut ca Şcoala Ardeleană. În urma acestui
curent minţi lucide au transferat încetul cu încetul metoda
suplicilor pentru emanciparea poporului cu propăşirea neamului
1
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prin cultură şi educaţie. Ideile lămuritoare promovate de
intelectualii acelor vremi au trezit sentimentul de naţiune demnă
şi nobilă. Pe această direcţie Blajul a devenit un punct geografic
de referinţă. Transformarea lumii şi aspiraţiile spre „progres şi
civilizaţie” au adus în actualitatea vremii spiritul dreptăţii prin
emancipare care a provocat şi competiţia revoluţionară de
afirmare şi împlinirea năzuinţelor popoarelor de încadrare în
Europa naţiunilor2.
Pe teritoriul Transilvaniei fenomenul s-a manifestat prin
constituirea
asociaţiilor
culturale
ale
naţionalităţilor
conlocuitoare: români, maghiari, saşi, cu orientare spre afirmarea
identităţii naţionale, culturale. Printre români acest curent s-a
afirmat în activitatea ASTRA şi alte asociaţii similare începând
cu 1861. Ele au contribuit la instituţionalizarea culturii naţionale
şi la trezirea în masele largi ale naţiunii a conştiinţei de
apartenenţă la strămoşi demni şi emancipaţi în istoria universală.
Cum se obişnuieşte să se spună în prezent, au contribuit la
coagularea conştiinţei naţionale.
Sistemul politic al dualismului, a catalizat şi mai mult dorinţa
de emancipare a naţiunii române şi a dezvoltat mişcarea naţională
în toate straturile societăţii; a fost răspândită dorinţa de a şti, de a
se cultiva spiritul neamului prin publicaţiile şi scrierile epocii,
legate de aspectele pragmatice generale dar şi de trecutul istoric.
Se consolida în felul acesta şi o elită intelectuală românească şi
prin aceasta şi o strategie a mişcării de emancipare naţională.
Un instrument practic de emancipare l-a constituit
organizarea şi perfecţionarea învăţământului; prin aceasta se
urmărea diminuarea analfabetismului dominant şi de asemenea
înlăturarea influenţelor politice de deznaţionalizare prin
intermediul şcolilor orientate în acest scop de regimurile epocii.
Un rol deosebit şi rezistent la această tendinţă l-au avut şcolile
confesionale în care învăţarea se făcea în limba maternă. Este de
amintit instrumentalizarea învăţământului în scopuri politice
dominatoare, dacă amintim legislaţia şcolară maghiară din
Transilvania3.
2

Cf. op.cit. p.287.
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În 31 ian.1842 Dieta transilvană a hotărât ca în decurs de 10 ani limba
maghiară să fie intordusă în biserică, în şcoală şi în toate domeniile publice„
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Circula şi o anume relatare, tot de la Blaj, unde în
Consistoriu s-a decis să se înainteze împăratului, prin episcopul
Lemeni un energic protest, elaborat de Bărnuţiu, Rusu şi
prepozitul Simeon Crainic. În document sunt exprimate
convingerile lor în cuvintele: ”Mărturisim sincer că nu după zece
ani, dar nici după zece veacuri, ba niciodată, noi şi naţiunea
noastră nu putem fi obligaţi printr-o lege care, pentru datinele şi
credinţa noastră, pregăteşte un pericol şi un obstacol, iar pentru
naţionalitatea noastră ruină şi pieire”. 4
Legile Trefort din 1879, 1883 şi Apponyi din 1907, s.a.5 erau
şi ele orientate spre crearea naţiunii unice maghiare).
Pe scurt, învăţământul românesc şi diversificarea sa în scopul
pregătirii personalului de învăţământ, a contribuit la progresul
spiritual şi economic al românilor transilvăneni. Înfiinţarea
instituţiilor universitare a extins posibilitatea de a pregăti
specialişti pentru domeniile diferite ale administraţiei, ştiinţelor şi
culturii.
Apariţia unor lucrări şi autori de prestigiu în domenii
definitorii identitare, cu aportul bisericilor naţionale şi eforturile
pentru unificarea limbii şi modernizarea scrierii a preocupat
forurile academice apărute şi ele în teritoriul românesc. Tot ca
exemplu amintim că Timotei Cipariu – părintele filologiei
româneşti, are meritul de a fi întemeiat fonetica descriptivă
românească, şi de a fi introdus la Blaj tiparul cu caractere latine.
Apare în dezvoltarea culturală firească o literatură enciclopedică,
dicţionare de mare valoare, lucrări din domeniu folclorului
(menite şi ele să conştientizeze poporul asupra valorilor şi
semnificaţiei ancestrale a manifestărilor etnografice şi folclorice.
Pe de altă parte, publicaţiile cu spectru cultural şi politic au
dezvoltat apetitul pentru aceste probleme autohtone dar şi o
deschidere spre cultura universală.
Într-o a doua ordine de idei, izbucnirea Primului Război
Mondial a pus în mişcare un mecanism de trimitere în luptă a
apud Papiu Ilarian, Istoria românilor II,338 «în» BÂRLEA Octavian, Rolul
naţional al Şcolilor Blajului; în volum Omagiu Şcolilor Blajului, Paris 1955,
Blaj 2004, p.100 su
4
Ibidem Bârlea.
5
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tinerilor români transilvăneni în armata regimului austro-ungar.
Reacţia de autoconservare n-a întârziat, deoarece mulţi locuitori,
nu doar cei din contingentele încorporabile dar şi alţi civili au
început să treacă munţii în România, care se declarase neutră la
începutul războiului.
Atât formaţiunile politice Partidul Naţional Român precum şi
bisericile româneşti au îndemnat pe tineri la încorporare şi
loialitate faţă de Împăratul. Chemarea la încorporare şi decretele
guvernamentale au devenit mai atente, cu anumite libertăţi,
folosirea pe ordinele de chemare a limbii române, unele
manifestări patriotice permise. Astfel în primii ani ai războiului
lideri transilvăneni români s-au întâlnit cu reprezentanţii
autorităţilor maghiare, exprimându-şi unele revendicări pentru
când se va termina războiul; printre acestea se regăsea şi ideea de
autonomie deplină a Transilvaniei, cu parlament şi guvernator
propriu6.
Dinamica istorică a războiului a făcut ca Transilvania să fie
pentru puţin timp unul din teatrele de război deoarece în august
1916 – după aderarea României la puterile Antantei – armatele
române au pătruns în Transilvania cu obiectivul principal de a
elibera acest teritoriu de sub dominaţia austro-ungară. Acţiunea a
creat mare bulversare şi în rândul civililor mai întâi a românilor
apoi, printre domnii bogaţi care s-au refugiat în zona liniştită din
sudul principatului, în zona Sighişoarei. Ca o reacţie a
autorităţilor austro-ungare a fost o dezrădăcinare a păturilor
intelectuale româneşti şi relocarea lor în jurul oraşului Szolnok
sau ţinuţi în lagăre pe la Cluj, Făgăraş Sopron. Această bulversare
a populaţiei civile a atras alte suferinţe, neîncredere, procese
împotriva intelectualilor, etc. iar după retragerea trupelor din
Transilvania, a apărut un nou val de refugiaţi şi autoexilaţi de
teama represaliilor din partea autorităţilor austro-ungare. În
zonele de conflict confiscarea averilor şi interzicerea populaţiei
româneşti de a avea case sau terenuri s-a manifestat această
politică de curăţare a zonelor de elemente potenţial diversioniste.
Arestările şi deportările pentru munci în interesul războiului au

6

Idem p.312
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adus mari suferinţe populaţiei: forţa de muncă fiind folosită în
mine, industria de război sau domeniile funciare.
Printre acţiunile neomenoase se regăsea şi planul de
schimbare a configuraţiei etnice şi confesionale în Transilvania,
prin colonizări de populaţii străine.
În puţine cuvinte putem aminti că războiul acela ca orice
război de fapt, a adus multă suferinţă şi destrămare a fiinţei; pe
lângă cei care piereau le câmpul de luptă sau rămâneau invalizi, a
avut de suferit instituţia familiei: bărbaţii pe front cu sau fără
speranţa de a se reîntoarce acasă, femeile cu copiii acasă la munci
istovitoare şi vulnerabilităţi personale. A suferit natalitatea, s-au
împuţinat căsătoriile, a crescut mortalitatea, s-au degradat
obiceiurile sănătoase a scăzut numărul de căsătorii şi familii,
toate justificabile datorită războiului; povara războiului a adus cu
sine şi o degradare a sensului demnităţii personale, îmbolnăviri
datorate conduitei degradante, relaxare morală chiar în rândul
soldaţilor. Misiunea bisericii era îngreunată din lipsă de
argumente riguroase în vremi tulburi.
Un al treilea segment al evenimentelor premergătoare Unirii
de la 1 Dec. 1918 se datorează evoluţiei politico-militare şi socioeconomice care va pune capăt războiului. Şi de data aceea, ca şi
în multe alte momente când oamenii şi-au pus nădejdea că vin
americanii, cel puţin ideile Preşedintelui american Woodrow
Wilson au prins viaţă. Era în discuţie reorganizarea graniţelor
statelor europene; se simţea că monarhia austro-ungară se va
destrăma. Conceptul autodeterminării naţionale şi solidaritatea
naţională funcţiona şi la nivel politic. Deşi erau două orientări
promovate de Partidul Naţional Român şi Partidul Socialdemocrat din Ungaria, aceste formaţiuni politice s-au văzut puse
în faţa unei imperioase colaborări în vederea organizării luptei de
emancipare naţională a românilor din Transilvania. Ca să se
ajungă la momentul 1 Decembrie (respectiv 18 noiembrie) au
avut loc mai multe întruniri:
-în 12 oct. la Oradea Conferinţa comitetului Executiv al PNR
a adoptat o Declaraţie de principiu (elaborată de Vasile Goldiş)
prin care se exprima dorinţa naţiunii române din Ungaria şi
Ardeal de a-şi hotărî soarta în urma unei mari adunări naţionale.
Cu acea ocazie s-au reluat legăturile de colaborare PNR cu
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PSDR transilvănean. Reprezentantul PNR Al. Vaida Voievod a
susţinut în Parlamentul de la Budapesta la 18 oct. 1918 o
declaraţie de principii, de exprimare a independenţei naţiunii
române şi a dorinţei acesteia de secesiune faţă de Ungaria.
-la 28 oct. reprezentanţii celor două partide, tot în
Parlamentul de la Budapesta au decis să constituie pe bază de
paritate un organism care să coordoneze lupta de emancipare
naţională a românilor din Ungaria şi l-au numit Consiliu Naţional
Român Central. Constituirea acestui CNRC a avut loc în noaptea
de 30/31 octombrie la Budapesta şi era format din şase
reprezentanţi Vasile Goldiş, Stefan Cicio Pop, Teodor Mihali,
Alexandru Vaida-Voievod, Aurel Vlad şi Aurel Lazăr de la PNR
şi Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Enea Grapini, Basiliu Surdu, Tiron
Albani şi Iosif Renoiu de la PSDR. Constituirea Consiliului
naţional a constituit un pas major în direcţia autodeterminării şi a
pregătirii unirii Transilvaniei cu Vechiul Regat.7
Acest organism a devenit un fel de guvern provizoriu al
Transilvaniei şi s-a mutata cu sediul la Arad, în casa lui Şt. Cicio
Pop. În activitatea sa Consiliul s-a ocupat de înfiinţarea consiliilor
naţionale române pe întreg teritoriul Transilvaniei şi de asemenea
de organizarea gărzilor naţionale militare menite să protejeze
noua organizare administrativă românească din provincie.
-la 9 noiembrie într-o şedinţă cei şase din conducerea
Consiliului (Şt.Cicio Pop, Vasile Goldiş şi Aurel Lazăr împreună
cu social-democraţii Ion Flueraş, Iosif Jumanca şi Enea Grapini)
au pus problema preluării de către acest Consiliu a întregii
administraţii pe teritoriile locuite de români în Transilvania şi
Ungaria. Vasile Goldiş a propus în acest sens un „memorandum”
către guvernul maghiar cu răspuns în 15 zile iar Enea Grapini cu
social-democraţii s-au pronunţat pentru o discuţie „de la egal la
egal” cu vechii stăpâni. Au adresat o notă ultimativă trimisă
Consiliului Naţional Ungar şi s-au întâlnit în 13-14 noiembrie la
Arad, după toate regulile diplomatice. Comitetul a susţinut fără
echivoc dreptul românilor de a-şi decide singuri soarta, în baza
principiului autodeterminării naţionale. Cum tratativele de la
Arad au eşuat, pregătirea pentru unire a intrat în acţiune cu un
7
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manifest Către popoarele lumii, în care se exprima dorinţa
naţiunii române de a înfiinţa pe teritoriul pe care locuia „statul
său liber şi independent” şi cereau sprijin în realizarea sa. În
acelaşi timp s-a lansat şi Apelul pentru convocarea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia pentru ziua de 1 decembrie 1918, cu
norme de reprezentare prin deputaţi (delegaţi).
În baza acestor pregătiri la 18 noiembrie/1 decembrie 1918
cei 1228 delegaţi (deputaţi) de drept, au hotărât unirea pe vecie a
Transilvaniei cu România. Rezoluţiunea de unire cuprindea în
cele nouă puncte programul naţional şi social care a fost votat în
unanimitate de delegaţi. A fost o decizie primită cu entuziasm de
cei peste 100.000 de români prezenţi la Alba Iulia. La sfârşitul
adunării s-a desemnat marele Sfat Naţional român format din 200
de membri şi un organ executiv permanent – Consiliul dirigent al
Transilvaniei, Banatului şi teritoriilor româneşti din Ungaria,
având reşedinţa la Sibiu.
După eveniment, o delegaţie având în frunte pe Vasile
Goldiş, Al.Vaida Voievid, episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu
au prezentat la Bucureşti regelui Ferdinand I şi guvernului actul
unirii consfinţit prin Decretul-lege nr.3631 care preciza că
„Ţinuturile cuprinse în Hotărârea Adunării Naţionale de la Alba
Iulia, rămân de-a pururi unite cu Regatul României”. Următorul
decret nr.3632 stipula principiile şi formele administrării
provinciei. Aceste documente au fost ratificate într-o şedinţă
solemnă din 29 dec.1918 de către primul Parlament al României
Mari şi promulgate în 31 decembrie.
A fost nevoie însă de conferinţa de Pace, ţinută la Paris care
a recunoscut oficial şi internaţional unirea Transilvaniei cu statul
român, având ca argument realitatea geopolitică a majorităţii
româneşti a teritoriului şi adeziunea populară de apartenenţă la
Statul român.
După rezoluţia de la Alba Iulia care prevedea drepturi largi
acordate minorităţilor, a avut loc aderarea saşilor transilvăneni la
această unire printr-o Declaraţie de la Mediaş urmată de o Mare
adunare săsească de la Sighişoara din 6 noiembrie 1919. Cât
despre şvabii din Banat, după clarificările diferendelor dintre
români, sârbi şi şvabi privind o anume autonomie a Banatului, la
10 iulie 1919 o primă adunare şvăbească a acceptat unirea cu
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România iar un mesaj de loialitate faţă de statul român s-a
pronunţat de către Rudolf Brandsch în şedinţa din 18 dec.1919 a
Parlamentului României.
La sfârşitul acestei sumare relatări despre evoluţia europeană
a statelor înainte şi imediat după Primul Război
Mondial, transformare care a durat secole, şi care, pentru
România s-a finalizat prin constituirea Statului unitar naţional,
este momentul să cântărim importanţa afirmării fiinţei naţionale
în contextul şi relevanta vieţuire pe acelaşi teritoriu cu
naţionalităţile conlocuitoare în înalte idealuri de prosperitate şi
loială colaborare şi preţuire reciprocă.
Prin urmare, sărbătoarea Unirii de la 1 Dec. 1918 şi a
formării Statului România, cu unele neîmpliniri care s-au mai

manifestat şi poate mai persistă pe desenul graniţelor ţării, ne
obligă să ne plecăm frunţile din respect pentru cei ce şi-au jertfit
sângele şi viaţa ca astăzi să trăim în această patrie. Să
recompensăm jertfa lor nu numai în evenimente sărbătoreşti ci şi
continuând să trăim confirmând prin munca şi apartenenţa noastră
la realităţile româneşti contemporane, prin dragostea pentru glia
strămoşească şi apărarea din interior a idealurilor ei perene.
Blaj, la 21 nov.2016
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GEORGE BACIU

Că hotarul tău întâiul
Rușii ți l-au micșorat.

DE ZIUA TA ŢARĂ
Țara mea cea mult prea tristă,
Țara mea cea mult bolnavă,
Trădătorii te vândură
Europei ca pe-o sclavă.

Dar nu-i bai, răbdăm pe toate,
Și ce-i rău și ce-i urât,
Vom fi iarăși ce am fost
Și mai mult decât atât.

Iar plătim tribut pe pace,
Alții sunt fanarioții,
Și-au pus oameni în guverne,
Au venit aici ca hoții.

Ţara mea cu doruri frânte,
Azi de a ta sărbătoare,
Cheamă-ți fiii ca să facă
Din nou România Mare.

Ne-au luat fabrici pe nimica,
Glia-i toată arendată,
Ne-au închis multe spitale,
Poate vom muri o dată.

De la Tisa, pân’ la Nistru
Să alerge iarăși dorul
Iar ţăranului să-i fie
Drept Biserică ogorul.

Trăim rău, de azi pe mâine,
Parc-am locui în gară,
În ogradă-s doar bătrânii,
Tineretul pleacă-afară

La mulți ani, frumoasă ţară!
Te iubim că ești a noastră
Și-o să te păstrăm în suflet
Ţară dacă și latină,
Lăcrimată-n rădăcină,
Țară sfântă română.

Ţara mea e iar decembre,
Alba iar a sângerat

25

ANCA SÂRGHIE

SIBIUL LUI GEORGE COŞBUC, TRIBUNISTUL (II)
Tânărul Coșbuc s-a oferit să-l ajute pe Slavici, în afara obligațiilor
de serviciu, și la aranjarea celor 2000 de documente din fondul Eudoxiu
Hurmuzachi, intervenind la textele în limba germană și latină. Așa se
explică de ce George i-a făcut lui Slavici impresia unui tânăr
conștiincios și redactorul-șef caută mereu alte soluții de ajutorare a
poetului, sprijin care putea să vină chiar și din partea mitropolitului
Vancea de la Blaj. „Băiatul lucrează mult și bine”, aprecia redactorulșef și de aceea merita să încerce oricare rezolvare.
Atunci când cu diferite treburi oficiale George este trimis fie la
Alba Iulia, fie la Deva sau la Blaj, el nu ezită să folosească orice prilej
spre a cunoaște oameni, tradiții. Se încântă de ritualul căsătoriei de la
Muntele Găina, de strigatul peste sat, ca cel mai aspru tribunal al obștei.
Vizitează Abrudul și Brașovul. Deliciul tovărășiei tribuniste erau
nopțile de „petrecere cu idei”. Negustorul cel generos Diamandi
Manole poreclea pe toți tribuniștii, întreținând atmosfera de veselie, dar
nu se știe ce poreclă alesese pentru Coșbuc.
În lumea ziaristică a Transilvaniei, procesele de presă curgeau
neîntrerupt și exact în primăvara lui 1888, când la guvernare liberalii
sunt înlocuiți cu conservatorii, Slavici invitat la București de T.
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Maiorescu pentru un alt post, se vede nevoit să refuze dintr-un
considerent moral, căci redacția „Tribunei” intra într-un al cincilea
proces, Slavici luând drumul temniței de la Vacs, pentru un an de
detenție, odată cu 100 florini amendă și 23 florini cheltuieli de judecată.
Motivul: „delict de agitație”.
Abia acum se găsesc banii necesari ca G. Coșbuc să fie angajat cu
600 florini pe an, el devenind redactor responsabil al „Tribunei”, ca
suplinitor temporar. El refuză să scrie articole politice, cum s-a insinuat,
căci el se ferea principial și prudent de politică. Avea nepublicate între
creațiile anului 1888 poezii ca Iarna pe uliță, Lupta vieții și, din
caietele anului 1889, Ispita, Fata mamei, Doina. Acum se afirmase cu
Rada, Mânioasa, Numai una, Fata morarului. În mai 1889 conturează
Nunta Zamfirei, la care scria de cinci ani, începând din 1884 de la
Năsăud, dar aceea fiind nepăstrată. El termină varianta scrisă la Gura
Râului din primăvara lui 1889, apărută în „Tribuna”. Observate atent,
aceste titluri configurează liniile de forță ale întregului său univers,
acum când a făcut trecerea de la simple versificații spre creații
originale, care aveau să revoluționeze lirismul național. În căutare de
rime pentru versurile sale, Coșbuc cere să i se spună în târgul lemnelor
cuvinte ce denumeau fiecare piesă a unui car sau admiră frumusețea
țărăncuțelor ori a slujnicuțelor tinere, care îi aprindeau imaginația și
astfel a scris el idila Rada. Nu mică i-a fost bucuria să descopere la un
moment dat că niște fete strânse în jurul unei broșurele râdeau pe rupte.
Erau tocmai poeziile sale. Chiar și între tovarășii de excursie spre
Păltiniș, Cisnădie, Săliște, el improviza versuri cu ușurința specifică
rapsodului popular.
La moartea lui Eminescu nu scrie niciun panegiric, probabil și
pentru că nu suferea filozofiile pesimiste, ca cea a lui Schopenhauer, și
nici pe poeții elegiaci.
După revenirea din închisoare, în 28 aug. 1889, I. Slavici este
primit sărbătorește cu un dineu, la care au participat 50 de invitați. Dar
el nu mai preia conducerea ziarului, rămasă în seama lui Septimiu
Albini. Problema irezolvabilă se dovedește a fi cea a stagiului militar,
pentru care George este somat să se prezinte la centrul de recrutare din
Năsăud. Starea sa de sănătate îndreptățește neînrolarea, dar nici la
ziarul sibian nu mai există retribuție pentru el.
Atunci când se înrăutățesc relațiile între Titu Maiorescu și Slavici,
nu se mai pune problema găsirii unei soluții pentru Coșbuc cel rămas
pe drumuri la Sibiu. Revenind în corespondența cu I. Bianu asupra
acestui aspect nesoluționat, la 1 decembrie 1889 Slavici ia decizia să
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treacă peste toate spre a solicita ca Maiorescu „să-i facă vreun rost”
tânărului poet. Insistând cu orice risc, Slavici subliniază calitatea
esențială a lui Coșbuc, talentul. Tonul epistolar își pierde orice asprime
atunci când Slavici se adresează cu un asemenea scop mentorului
Junimii: „…ajutați-mă să-l trimit pe Coșbuc la București, ca să-l vedeți.
Eu sunt sigur că e destul să-l vedeți ca să fiți de acord cu mine că
trebuie să facem tot ce ne stă prin putință ca talentul acesta să ajungă la
deplina lui desfășurare”. Argumentarea se bazează pe o ierarhizare
axiologică, în care tânărul necunoscut lui Maiorescu este deasupra
„mediocrilor Vlahuță și Nenițescu” sau deosebit de Eminescu cel „cu
cap năvalnic”.
După 2 ani și 4 luni de la sosirea în Sibiu, Coșbuc va fi încântat să
afle ce impresie extraordinară a făcut poemul său Nunta Zamfirei,
publicat prima dată în „Tribuna” din 12 mai 1889 și care va fi citit de
Maiorescu la cenaclul Junimii. În această atmosferă de entuziasm, el
pleacă la București. Totuși, așa cum comentează L. Velea, nu în acel
moment avea să fie publicată Nunta Zamfirei în „Convorbiri literare” și
nici nu se consemnează în Însemnări zilnice lectura ei la cenaclu. Intrat
în al treilea an de activitate gazetărească sibiană, Coșbuc nu mai
publică în „Tribuna” la fel de multe creații originale ca în anul
precedent. Este la fel de relevant faptul că mai târziu nu va păstra
pentru volumele ce vor fi tipărite la București decât puține producții ale
anotimpului sibian, dar acelea vor rămâne aproape neschimbate, ca
dovadă că în perioada „Tribunei” poetul atinsese maturitatea stilistică.
Atunci când totuși va interveni, o va face spre a scoate din text niște
forme străine de limba română („Pe Statu-Palmă-Barbă-Cot”, era pus în
rimă cu „Juca piticul ca pe drot”, iar germanismul „drot” va fi înlăturat
ulterior) sau prea regionale, dar și unele repetiții care amenințau
suplețea versurilor, șlefuite îndelung spre a nuanța cristalin ideea
poetică. Deși poemul-baladă Nunta Zamfirei îl impresionase pe
Maiorescu și poezia este citită în cenaclu, abia după 3 ani ea va fi
publicată în revista „Convorbiri literare”.
Ceea ce este cert rămâne faptul că mutarea „lui Coșbuc în capitala
României e exclusiv opera lui Slavici”. Rămâne incertă calea urmată de
el, fie că optase pentru linia legală sau trecuse prin vama cucului spre a
ajunge la București, dar este sigur că el ducea spre țară o zestre de
cunoștințe, ca „om care petrece nopțile citind… un tânăr cu mintea
bătrână…”) și de talent, care îl vor impune, fără îndoială. Coșbuc nu șia uitat prietenii sibieni și aproape în fiecare vară descindea pe locurile
tinereții lui poetice, dar numai clandestin, pentru că situația sa militară
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a rămas neclară până la data unei amnistii colective, după care, împins
de dor față de meleagurile natale, a vizitat Năsăudul și satele
împrejmuitoare ...
La Sibiu va reveni în 1910, iar împrejurarea în care s-a produs acea
vizită a devenit de mult timp o legendă, încă una încărcată de
semnificație. Poate că tocmai de aceea eu o reconstitui de câte ori intru
în celebra sală de spectacol a Palatului Astra, (devenit bibliotecă
județeană) la etajul II, unde aproape toată viața mea de profesor am citit
cu bucurie și cu folos. Pătrunzând în sala bogat ornamentată, având
geamuri înalte, unde se jucase prima piesă de teatru în limba română,
raportat la spațiul transilvan, îmi ridicam privirea spre balcon, căci
trecând în 1910 prin Sibiu, i-a cerut lui Octavian Goga să-l însoțească,
păstrând absoluta discreție. Coșbuc a urcat la balconul sălii spre a asista
la o manifestare a Societății Astra, socotind că nimeni nu-l va
recunoaște. El privea înlăcrimat la oamenii aceia vestimentați în
costume săliștene și se simțea copleșit de emoție. Cât se gândise la ei în
cei 20 de ani de când plecase de la „Tribuna”. Ar fi dorit să retrăiască
amintirile tinereții lui sibiene. N-a fost așa. Cineva l-a recunoscut și
vestea a trecut de la balcon în sala de jos, unde cu toții s-au ridicat în
picioare, animați de dorința de a-l zări pe marele poet. Un preot a dat
tonul și participanții au cântat în cor „Pe umeri pletele-i curg râu/
Mlădie-i ca un fir de grâu…”. N-ar fi putut exista un semn mai
edificator al adevărului că George Coșbuc nu a plecat cu totul din Sibiu,
ci rămăsese în amintirea localnicilor ca tribunistul de altădată, în ciuda
oricâtor tribulații la care l-a supus destinul și indiferent câtă glorie
încercase în acel răstimp al despărțirii.
Al. Dima va sintetiza în conferința sa rostită în 1938 legătura
indisolubilă care s-a creat între orașul Sibiu, cu mediul său intelectual
rafinat, grație amestecului de cultură germană și de mișcare trează a
românilor cărturari, focalizați spre idealurile Societății Astra, și
plămăditorul de poezii, aflat în plin proces de edificare artistică.
Atmosfera de emulație spirituală de aici o întrecea pe cea a Brașovului,
după opinia lui Gh. Bogdan Duică, citat de profesorul Dima, care nu
ezită să conchidăcă „redacția Tribunei era ea însăși o aleasă școală a
vieții politice și culturale, un loc de întâlnire a unor distinse spirite”.
Șansa a făcut ca direcția șaguniană a gândirii acelor intelectuali români,
care prin personalitatea lui I. Slavici se apropiau de reformele
junimismului estetic, să găsească la năsăudeanul școlit la Cluj un teren
propice de asimilare. Fără îndoială că George Coșbuc a făcut între
tribuniști un veritabil curs de perfecționare ca jurnalist și ca poet.
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Mândra cetate care l-a avut oaspete i-a fecundat talentul, ajutându-l să
facă pași deciși spre originalitate: „Coșbuc e atât de strâns legat de
orașul tinereții sale încât fără amintirea lui, Sibiul nu poate vorbi
îndestul inimilor românești.” (s. n.). Așadar, în convingerea lui Ioan
Slavici, imaginea literară a Sibiului acelui timp nu poate fi separată de
experiența pe care George Coșbuc a trăit-o acolo. Orașul de pe Cibin și
satele din vecinătate i-au oferit surse de inspirație pentru poezii ca
Numai una, Iarna pe uliță, pentru capodopera sa Nunta Zamfirei,
creații strâns legate de descinderile sale la Gura Râului. Așa s-au
plămădit atâtea alte idile ori balade, care ilustrează modul de a concep
eși de a trăi viața în cultul tradiției sempiterne la românii transilvăneni.
Atunci când s-a afirmat că George Coșbuc poate fi considerat un poet
mai național decât Eminescu, desigur la acest substrat profund de
românism se făcea trimitere. Edificările spirituale la generațiile care vor
trăi în epoca globalizării nu ar trebui să fie private de o asemenea
dimensiune a vieții noastre naționale, care nu-l situează pe George
Coșbuc într-o pagină muzeală de istorie literară, ci îl propune ca model
viu prin ce are opera sa general omenesc, exprimat într-o formă de
unică expresivitate.
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LIVIA FUMURESCU

ANIVERSARE VOEVODALĂ
Poate nu e întâmplător faptul că nepotul lui Alexandru
Vaida-Voevod, personalitate istorică de care se leagă actul
patriotic al Marii Uniri, s-a născut în luna împlinirii gândului de
unitate al neamului său şi în preajma Marelui Praznic al Naşterii
Mântuitorului. Prin bogata sa operă literară, nepotul împlineşte o
simbolică reiterare a aspiraţiilor ce năvălesc din urmă, încercând
renaşterea şi consolidarea lor în prezentul derutant.
Coborât din neam voevodal, Mircea Vaida-Voevod nu s-a
simţit strivit de aura înaintaş ilor, ci, dimpotrivă, s-a considerat
dator de a prelua şi de a promova idealurile predecesorilor,
filtrându-le prin erudiţia, competenţa şi sensibilitatea scriitorului,
care lasă moştenire semenilor o operă bogată, rotundă şi
complexă, de o certă valoare literară, istorică şi filozofică,
puternic amprentată de sensibilitatea şi de harul poetului.
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La împlinirea celor şaptezeci şi cinci de ani de viaţă, umbriţi
de-a lungul vremii de nedrepte şi dureroase încercări, Mircea
Vaida-Voevod are bucuria datoriei împlinite, oferind semenilor
valoroasele sale volume de versuri şi de proză, în care realizează
o impresionantă monografie spirituală, adevărat testament de
suflet pentru contemporani, dar şi pentru generaţiile viitoare. Cu
tenacitatea patriotului, a ţesut, cu migala unor răscolitoare
sentimente de dor şi de apartenenţă la istoria neamului său
încercat, episoade din trecut, cugetări şi nostalgii, parcurgând
calea spinoasă a clarificării, realizând un act de dreaptă reaşezare
a adevărului istoric, împlinindu-şi datoria sufletească faţă de cei
care au fost şi care sunt, mai ales în spaţiul transilvănean, în
Zarand, unde Horea şi Iancu glăsuiesc încă, printre şoaptele
gorunilor, despre demnitatea şi curajul predecesorilor, lăsate
moştenire urmaşilor.
Cu ani în urmă, în Bradul copilăriei, ca elev al Liceului
„Avram Iancu”, s-a modelat intelectual şi uman, beneficiind de
lumina şi spiritul unor dacăli de înaltă ţinută morală şi
profesională, în preajma cărora a descoperit tainele lumii şi
valorile tradiţionale, care depăşesc graniţele spaţiului şi timpului.
Hărţuit pentru originea sa socială, absolventul de liceu s-a angajat
la Trustul Aurului din Brad pentru a se „primeni social” la locul
de muncă. După un an, cu statut de fost muncitor, a devinit
student al Facultăţii de Filologie din Cluj, remarcându-se chiar
din primii ani prin intervenţii şi lucrări ştiinţifice de o înaltă
ţinută. Pentru colegi, au rămas de neuitat seminariile de literatură
română, universală sau de literatură comparată, în care studentul
Vaida, apreciat pentru disponibilităţile sale, expunea interesante
opinii despre operele unor remarcabili scriitori din literatura
română şi universală. Pe lângă generozitatea informaţiei, care
presupunea o bogată lectură selectivă de specialitate,
permiţându-i asocieri surprinzătoare, glasul său calm, cu
inflexiuni lirice păstrate în timp, cucerea asistenţa, creând o
atmosferă magică, propice receptării. Cu toate acestea, a fost târât
într-un simulacru de proces şi exclus din Asociaţia Studenţească,
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fiind acuzat că este nepotul lui Alexandru Vaida-Voevod, trecut
atunci „la index”. Johann Wolfgang Goethe afirma că: „Nu putem
ajunge la cer, până nu străbatem Pământul şi Iadul”. În acei ani
ai formării sale, studentul Vaida a cunoscut Iadul hărţuielilor şi
Pământul spinos al frustrărilor. Şi totuşi, faptul că fusese victima
nevinovată a unor absurde conjuncturi istorice ale anilor 55- 65
nu l-au demobilizat, ci l-au convins să dezvolte „talantul
creaţiei”, harul cu care fusese înzestrat de la naştere, trudind
pentru a-l spori şi a-l valorifica, împlinindu-şi astfel o datorie nu
numai faţă de contemporani şi înaintaşi, ci şi faţă de urmaşi. A
devenit o prezenţă activă şi apreciată în paginile revistelor
clujene, iar în anul 1969 a debutat editorial cu volumul de poezii
„Cenuşa verde”, metaforă cu o mare încărcătură afectivă şi
filozofică, ale cărei semnificaţii se reiau şi se amplifică în mare
parte dintre operele sale ulterioare, în versuri sau în proză,
evidenţiind durabilele legături dintre generaţiile din care ne
tragem seva, împlinindu-ne rostul pe acest pământ.
Temele majore, în jurul cărora se grupează scrierile sale sunt
concentrate în acest volum, în care crezul poetic reverberează
sensibil şi profund, dezvăluind „ propriul său suflet liric şi,
totodată, lumea de predilecţie spre care se îndreaptă gândurile şi
nostalgiile sale” ( Victor Felea). Conform afirmaţiei lui Nicolae
Manolescu, în acest volum se evidenţiază acel „transcendent care
coboară”, dezvăluind coordonatele durabile ale existenţei, prin
relaţia viaţă-moarte, trecere-permanenţă, mit-realitate autohtonă,
ideal- jertfă etc. Prin clepsidra vremurilor se scurge seva celor
care au fost, ridicându-se înspre cei care suntem, căci această
legătură dintre generaţii este nu numai subterană, ci şi cosmică: „
Apele se întorc prin cer, prin pământ,/ Se aud dibuind pe câte o
vale în sus,/ Încă o zi...va veni noaptea cea lungă,/ Apele vor
porni îndărăt spre izvoare/ Cu toţi morţii în picioare!” (
Strămoşii- din vol. „Cenuşa verde”). Metaforele bogate în
semnificaţii, grele de dor şi de cugetare, se regăsesc înnoite şi în
volumele de poezii „ Templul de sticlă; Marginea lacrimei; Cetăţi
şi călătorii; Extaze; Brocarturi şi pănură”, în care trecerea şi
permanenţa, Dălimanul, Bradul, Crişul, chipul lui Horea şi al
Iancului devin emblematice pentru zbuciumul căutărilor şi al
înţelegerii celui care slăveşte aspiraţia milenară înspre
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continuitatea neamului, a neatârnării, a adevărului şi a dreptăţii.
Poeziile din volumul „Pod peste Balcani. Poeme sumbre”
condamnă violenţa şi agresiunea, pledând poetic pentru paşnică
înţelegere.
Reluate selectiv, adăugându-li-se şi poezii inedite şi titluri mai
noi, în volumul „Ca o rană cunoaşterea”, poetul dezvăluie
dureroasa rană a înţelegerii transfigurată poetic, topind profunde
înţelesuri, precum rezultă din prefaţa cărţii, semnată de Dumitru
Micu: „ bătrânul Ardeal, ţara în întregul ei, şi-au găsit în Mircea
Vaida-Voevod un nou cântăreţ; nou nu doar în ordine
cronologică, ci şi în aceea mai subtilă, a sensibilităţii şi a
expresiei”.
Realităţile cotidiene devin pretexte pentru adânci reflecţii
filozofice, frecvente în operele scriitorului : „Din mărul împărţit
pe jumătate/ îţi dau jumătatea cea mai mare./ Niciodată, draga
mea, jumătăţile/ nu sunt egale. Niciodată nu putem fi/ la fel de
fericiţi, de nefericiţi,/ greutatea suferinţei din noi aceeaşi nu e,/
balanţa oscilează” ( Jumătatea cea mai mare, din vol. Extaze).
Temele preferate vibrează liric în volumul „Poeme de la Gorun”
- 2015, în care poetul reînvie forţa unui neam de patrioţi
zărăndeni, în frunte cu Horea şi Iancu, slujind aspiraţiile celor
mulţi, conservate în trăinicia gorunilor, cu rădăcinile adânc
înfipte în istoria Zarandului.
Polivalentul scriitor a abordat, cu responsabilitate
profesională, o diversitate de genuri şi
specii literare,
impresionând prin acurateţea construcţiei şi prin noutatea
perspectivei a ceea ce este temeinic clădit pe adevăratele valori
ale existenţei noastre. În aceeaşi ardere scormonitoare se înscriu
şi romanele cu infuzii autobiografice, reluând personaje şi
întâmplări din neamul Corindeştilor, suprapus familiei autorului.
Coordonatele epice se împletesc într-o viziune complementară şi
complexă în romanele sale : Soarele de la miezul nopţii - 1978;
Zile în cuibul păsării-1980; Vânătoarea de vrăjitoare -1986;
Corinda- 1988; volumul apărut în limba germană - Das testament
des letzem grafem- 1989; Oameni din Babilon - 2010; Corinda ediţie dfinitivă – 2011; Testamentul ultimului conte – 2014.
Personajele romanelor lui Mircea Vaida - Voevod se
individualizează prin secvenţe retorspective şi introspective,

34

printr-o largă paletă de procedee abil valorificate de autor.
Acţionând în împrejurări declanşate de conjuncturi sociopolitice, filozofând şi meditând asupra profundelor sensuri ale
existenţei omului şi ale permanenţei naţiunii, împletind vraja unor
omeneşti şi răscolitoare poveşti de dragoste, eroii cărţilor
contribuie la recompunerea unor perioade istorice, cărora
scriitorul le conferă profunzime şi claritate. Cei desprinşi din
arborele genealogic al acestui neam nu-şi trădează idelaurile,
căci: „Neamul Corindeştilor, prin destinul său, prin tot ceea ce
grăieşte istoria spiţei, a fost hărăzit să îmbrăţişeze lesne orice
era împotriva jugului de fier al oprimării naţionale, tot ce se
opunea deznaţionalizării”. Săpate în suflet şi în minte, cuvintele
curg, măsurând existenţa unor identităţii reale, devenite personaje
de roman, în care ficţiunea se clădeşte pe realităţi istorice,
reaşezate de nepot pe fundaţia solidă a unor adevăruri de
netăgăduit, trucate în anii dictaturii de către mentalităţi bolnave şi
absurde. Autorul pune sub reflectoarele conştiinţei patriotice, ale
iubirii de neam şi de ţară, nobleţea idealurilor, dar şi destinul
dramatic al Corindeştilor, peste care au trecut şenilele istoriei, în
conjuncturi social-politice potrivnice adevărului şi crezului
patriotic. În ciuda vicisitudinilor care i-au rostogolit, oamenii au
rămas verticali, consecvenţi idealurilor, legaţi de locuri, căci: „Un
Corinda nu fuge! Mai bine crăpăm decât să ne părăsim
pământul!”.

Marele om politic Alexandru Vaida-Voevod
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Scriitorul exprimă cu discreţie sentimente de emoţie filială, de
ataşament faţă de locurile cunoscute, faţă de personaje peste care
se cern incertitudinile sau absurdităţile acelor vremuri „în care
oricine poate nenoroci printr-un simplu anunţ necontrolat”.
Lirismul specific scriitorului ne cucereşte prin profunzimea
cugetărilor asupra existenţei omului, în general, şi a demnităţii
celor trecuţi prin iadul suferinţelor, în special. Emoţia urmaşului
şi sensibilitatea poetului se învăluie nostalgic şi, în acelaşi timp,
dureros, în destăinuirile epico- lirice din scrierile amintite.
Truda filologului şi exigenţa profesorului universitar erudit,
neobosit în investigaţiile sale literare, au rodit în lucrări de critică
şi de istorie literară (volumul „Ospăţul lui Trimalchio”, în seria „
Monografii”- vizând operele lui Sextil Puşcariu, Ion BudaiDeleanu, Ştefan Octavian Iosif, Lucian Blaga), ca şi în
competenţa şi acurateţea cu care a alcătuit şi îngrijit apariţia seriei
de „Opere”, vol. 1-5 ale lui Ion Vinea, volumul „Fefeleaga” de
Ion Agârbiceau, romanul „Craii de Curtea-Veche” de Mateiu
Caragiale şi volumul „Teatru” al lui Nicolae Iorga. La acestea se
cuvine să adăugăm „Antologia, traducere, studiu introductiv şi
note bibliografice - Cântece de la izvorul Dunării. 51 de poeţi
germani contemporani”(1991), dar şi studiile apărute în limba
germană „Lucian Blaga. Ein die deutsche literatur” (1992) şi
„Lucian Blaga. Ein rumanischer sichete und die deutsche
literatur” (1992), vizând relaţia lui Lucian Blaga şi literatura
germană. Reluarea şi completarea unor studii, articole, eseuri
despre literatura română în volumul „Turnul de fildeş”, cu
subtitlul „Însemnări solitare despre literatura română” (2003)
descoperă asemănări surprinzătoare între conţinutul ideatic al
operei unor scriitori din literatura română şi cea universală (Ion
Budai-Deleanu „Ţiganiada” şi Mihai Eminescu „ Scrisoarea III”
sau „ Împărat şi proletar” cu operele lui Montesquieu şi
J.J.Rousseau). Trimiterile şi asocierile inedite, în contextul cărora
se cuvine a înţelege mesajul patriotic al operei literare asupra
căreia se opreşte autorul, adăugând incursiunile comparatiste
asupra altor literaturi, dezvăluie clarviziunea cugetătorului pe
tărâmul istoriei, de care nu poate fi ruptă geneza oricărei lucrări
literare. Referindu-se la aceste „medalioane”, Nicolae Manolescu
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afirma : „Prin scrierile lui cele mai bune, Mircea Vaida este, fără
nicio discuţie, un critic original, o minte îndrăzneaţă şi
pătrunzătoare”. Se cuvine a remarca faptul că autorul valorifică,
într-o manieră nouă, temeinice cunoştinţe istorice, filozofice şi
mitologice care se adaugă competenţei literatului şi lingvistului.
În volumul „De la Inorog la Paşadia. Filonul Balcanic în
literatura română”- 2004, autorul conturează admirabile portrete,
în care „criticul e însoţit de scriitor”, căci sunt „ eseurile unui
român transilvănean, care meditează asupra aşezării casei sale
în imediata apropiere a Balcanilor” (autorul- în prefaţa „
Argument”).
Lista impresionantă a scrierilor lui Mircea Vaida-Voevod nu
e încheiată nici cu ceea ce a mai publicat (Mitologii critice 1978; Povestiri despre pământul ţării - 1979; Piesa de teatru
„Execuţia se repetă” - 1984; Conjuraţia împotriva Jugoslaviei 2001), dar nici cu ceea ce va mai publica, frământat de aceeaşi
dorinţă de a-şi folosi harul spre îmbogăţirea noastră spirituală.
Referindu-se la recentul volum de poeme „Stând în jilţ”
(2016) al lui Mircea Vaida-Voevod, apreciatul scriitor clujean
Mircea Popa conturează admirabil profilul scriitorului: „Om de
cultură profund, a cărui biografie în vremi de restrişte a stat sub
semnul bunicului său, Alexandru Vaida-Voevod, cu un tată supus
la ani de recluziune forţată prin gulagurile comuniste, urmaş al
uneia dintre cele mai vechi familii din Transilvania, Mircea Vaida
-Voevod simte cumplita ironie, devine un cronicar al ceasului de
faţă.” Aureolând parcă aniversarea celor 75 de ani, cartea
publicată în acest an, este o metaforă-sinteză a cugetărilor
scriitorului „... autorul unor poeme ale stingerii, amintirii, duratei,
rememorării, cutreierate de un timbru aparte, vădind lupta sa
orgolioasă de a reface momentele crepusculare ale unui timp
revolut ce ne însoţeşte memoria şi nu ne lasă să ne prefacem în
istorie fără să-i oferim acesteia zestrea propriului nostru adaus
spiritual” (Mircea Popa).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii
Ziariştilor din ţară, Mircea Vaida-Voevod a fost distins cu trei
premii ale Uniunii Scriitorilor, cu premiul Asociaţiei literare „
Burgschreiber” din Bavaria. Neobosit în a se dărui plenar naţiunii
sale, a înfiinţat Asociaţii Culturale şi Fundaţii, rămânând,
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totodată, fidel fiu al Bradului, oraşul care l-a situat între
personalităţile cu care se mândreşte, conferindu-i titlul de „
Cetăţean de onoare” al localităţii.
În ceas aniversar, ne unim gândurile şi simţămintele,
dorindu-i:
Ani mulţi şi luminoşi, la fel de rodnici şi de implicaţi în
destinul neamului său!

Mircea Vaida – Voevod la monumentul lui Alexandru Vaida
– Voevod
***
COLEGIUL DE REDACŢIE AL REVISTEI ,,GÂND
ROMĂNESC” ÎI DOREŞTE PRIETENULUI ŞI
COLABORATORULUI NOASTRU MIRCEA VAIDA –
VOEVOD, LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 75 DE ANI
MULTĂ SĂNĂTATE, PUTERE DE MUNCĂ ŞI ANI
MULŢI
ÎN FOLOSUL CULTURII ROMÂNEŞTI.

LA MULŢI ANI!
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CONSTANTIN CUBLEȘAN

STÂND ÎN JILȚ
Descendent dintr-un ținut istoric al Munților Apuseni,
Țara Zarandului, și dintr-o familie cu vechi atestări documentare
în mișcarea de afirmare națională a românilor de pretutindeni,
Mircea Vaida-Voevod s-a impus în literatură ca o conștiință
deplină a neamului, aceasta marcându-i, la cele mai înalte cote de
realizare artistică,toate scrierile, de la impunătorul roman
Corinda, dezvoltat p e coordonate biografice, până la actualul
volumde poeme, în deplină maturitate creatoare, Stând în jilț
(Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2016), o emoționantă evocare
metaforică a misionarismului ardelenesc, în cea mai bună tradiție
a poeziei lirice născută pe aceste meleaguri, de la Andrei
Mureșanu până la Octavian Goga și mai apoi la un Aron Cotruș
sau Ioan Alexandru. Iată, o familie de spirite menită a înnobila
verbul românesc în toată desăvârșirea lui modernă.
Jilțul („un jilț argintiu de platan,/ din Zarand”) devine aici
imagine emblematică a maiestății și demnității seminției, a
puterii de înstăpânire a unui destin vertebrat prin vremuri:„Mi-e
jilțul laviță din șist poros/ azi, gresie de cruci cioplesc în steni,/
jilț maiestuos – e pentru regi mireni,/ apoi, cel rustic, tron în Stil
Brigand,/ așa zisul Baroc Stâncos,/ un Bidermeier de Zarand.// Pe

39

scaun înalt de quarț,/ e înscăunat poetul solitar,/ în gând, treptat,
m-am preschimbat în var,/ sau troienit cu har ceresc/ în munții
unde cresc Gorunii,/ stareți de neam, cu suflet omenesc,/ ce fac
sfeștanii sub văpaia Lunii.// Pribeag străvechi pe drumri vechi de
țară,/ pe câte jilțuri oasele îmi stară,/ platanul argintiu, sau
palisandrul, fagul,/ gazde mi-au fost; azi așezat pe pragul/
bisericii zăresc pe cer zăganul,/ cu aripi mari îmbrățișând
Zarandul” (Bidermeier de Zarand).
E în totul o poezie viguroasă, ce se distinge cu
maiestuozitate în corul atâtor voci poetice mai noi (dar și mai
vechi), aparținând unor autori ce caută modele de exprimare în
songurile la modă de aiurea;e o poezie împlinită la școala marilor
noștri clasici ca și la cea a clasicilor universali, germani în speță,
având repere de claritate ideatică în versurile unor Heine sau
Schiller. E un ton mesianic, rostit cu patima unui rezoner al
istoriei și al făptașilor acesteia, aici în pădurile strămoșești sau
pretudindeni în țară, căci suferințele și idealurile, năzuințele în
hotărâri ca și în faptele celor răstigniți pe glie, au fost aceleași, în
toate timpurile:„De câte ori ne-am căinat amarul,/ de câte ori neam apărat cu parul,/ căci parul și românu-s frați de cruce,/ așa
păzeau răscrucea, la răscruce.// Venea vreun duce la răscruci
călare,/ noi îl croiam cu parul pe spinare,/ cu parun-n cap, acesta
este modrul,/ frați întru deplângere cu codrul,/ cu Dunărea, cu
vremea rea (…) Țărani cu pari se-ntorc de altădată,/ se-nchină
codrii sceptrului de par,/ când trece legiunea împărată,/ sau urcă
din pământ penați și lari,/ e lancea Horii, stavilă de lemn,/ că
parul ne e pravilă și semn” (Sceptru de par). Cu acest sentiment
receptează și realitatea imediată, puițin demnă în lumina idtoriei
(„Pretutindeni – trădători și trădări!” – Aferim!), vibrând tragic în
memoria celor dispăruți în temnițele comuniste sau pe șantierul
Canalului, de tristă memorie, de… arhitecții căruia, ca sistem,
încă nu ne-am putut elibera deplin:„Dacă spui adevărul riști să fii
condamnat!/ Închzitori comuniști, copii de închizitori comuniști,/
copii de copii… Căci, n-a încetat Canalul./ Cohorte de canalii neau dăruit Canalul./ În gropi comune, părinții noștri în Canal
rămân,/ pe malul Istrului, stăpân – Canalul! (…) Azi, de pe

40

margini de Canal/ privesc șenalul de cer și apă,/ încerc să
îmblânzesc un val,/ îl prind în mâini, îl încălzesc în palmă,/ dar
din pământ se-aude o sudalmă,/ căci amintirea sapă, a evadat un
gând,/ din brazdă latră câini, dar gândul scapă,/ frunză-n vânt”
(Canalul).
Poemele volumului au în substanța lor profunde meditații
asupra vieții, a existenței în general, asupra morții, asupra menirii
sale de poet („Am început să mă strămut în cărți” – Joc de țărci),
adesea versul fiind elegiac sau testamentar:„Când din mine vor
rămâne/ doar niște cuvinte,/ vei găsi în biblioteca de nuc/ o carte
din care îți vorbește/ bunul tău, un haiduc (…) Cuvintele îți vor fi
merinde,/ vor ține loc de îmbrățișare/ Cuvântul e o Vorbă Mare”
(O vorbă mare).
Tandrețea cu care adastă frmusețile ținutului de baștină,
nu lipsește; o frumoasă melancolie eminesciană se regăsește
distilată într-un soide ritual descriptiv, cu rezonanțe
religioase:„Peste lac un vultur trece/ Sau e stârc de apă rece?/
Cearcă-n minte să-l cuprinzi./ Umbră e? Înger de pază,/ cerc cu
cerc încercănează, se răstoarnă în oglinzi” (Luna văzută desus).
Ca și sentimentul iubirii care se declină din aceeași contopire cu
înveșnicita natură,dătătoare de viață:„Verde de vârsc,/ veșnic
verde,/ ochii tăi asemenea/ frunzei,/ asemenea vâscului/ crești în
mine./ Sunt copacul tău,/ gurunul tău./ Crește-mi din umăr,/ ani
fără număr –/ din sângele meu./ Semeni, mereu semeni/ cu
verdele senin-siniliu,/ al Nilului, cu ruga umilului pelerin/ rătăcit
în pustiu./ Verde viu! Verde viu!/ Lacrimă adâncă de dor,/ mă
constrângi să nu mor/ niciodată,/ să trăiesc încă/ și încă o dată,/
căci nu te pot pierde,/ suflete al meu/ veșnic verde” (Verde de
vâsc).
Solemn și robust, tandru și melancolic adesea, versul
ritualic al rostirii poetice cultivat de Mircea Vaida-Voevod se
impune puternic personalizat în peisajul liricii actuale, statuând
efigia unui creator autentic, robit fiorului istoriei naționale, ajuns,
iată, la vârsta înțelepților și a călăuzitorilor de drum prin vreme și
vremuri. Să-i urăm, deci, din toată inima, la ceas aniversar: La
mulți ani!
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IRONIM MUNTEAN

ÎNGERI DE HÂRTIE
Şi prin volumul de poeme Sfera frigului, Ed. Contemporanul,
2011 Aura Christi ne face o surpriză de proporţii rămânând
exponenta unei poezii pline de pathos abisal, o poetă voluntară şi
inepuizabilă, care se autoconstruieşte programatic: „Chiar şi-n
icnetul de dinaintea morţii/ eu voi rămâne poet”.
Mărturisirea de credinţă este relevantă: „Târziu am priceput/
cum poţi să exişti pe limită/ Şi să stai ochi în ochi cu zeii,/
repetând, fără să vrei, acele versuri,/ mereu copilăros, smucit,/
aidoma paşilor unui prea viu/ luminat profet,/ (p. 73). Volumul
stă sub pecetea a două motto-uri din J. W. Goethe: Totul le dau
zeii nesfârşiţii,/ Iubiţilor lor,...” şi „Aproape/ Şi greu de înşfăcat e
Zeul” şi din J. Ch. Friedrich Hölderlin prin care proiectează în
mit poezia sa, fărăr să renunţe la fireştile rădăcini naţionale în
linia lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, G. Bacovia, T. Arghezi
ori Nichita Stănescu (autor şi al volumului: Măreţia frigului).
Zeii sunt prezenţe tutelare în acest volum şi poemul:
Nesfârşitule..., din debutul volumului (identic cu Marele Anonim
ale lui Lucian Blaga) aduce în preajma Lui pe „zeii de la
început”, puterea Lui neagră „întoarce corăbiile din drum/ drept
spre matca zeilor... Între timp, zeii răvăşesc realitatea”.(p.13) Din
zeul tiranic a irumpt începuturile nopţii şi seara/ din coasta unui
zeu se prelinge (p. 19). „Zeul mare al casei/ O, cum el aleargă/
prin osia clipelor şi cânt/ şi râde şi plânge... zeul fugar” (p. 21).
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Lor „zeilor teribili/ cu rădăcina înfiptă în mit” (p. 29) li se
înclină, ca şi zeului de aer ori zeilor de iarbă.
Lucrurile sunt respiraţia zeilor,... ei se mută în florile de
câmp, iar fiinţele „suntem sorbiţi de gura unui zeu necunoscut”;
zeii sunt „scoşi de luptători din teacă”; piatra din care e făcut
Omphalos la Delphi „e cioplită din raza unui zeu (Apollo);
spaima existenţială este suspinul zeilor (p. 89). E firească
antropomorfizarea zeilor... în noaptea asta, am văzut/ capul unui
zeu odihnindu-se între culmi,/ ca un grec bătrân, uitat între
concepte” – imagine amintind de Ptolemeu (Laus Ptolemaei –
vol. lui Nichita Stănescu) definit drept „martorul bunului simţ” şi
al existenţei între-o poezie de idei, de factură naivă, care-i dă un
aer ludic în viziunea Aurei Christi: Pofta de a te juca crescând în
intensitate/ te face să crezi iarăşi şi iarăşi:/ şi soarele şi razele şi
delfinii capricioşi, despărţind apa de uscat/ pythonii de măslini –
de gelozia Herei,/ cerul – de iarba nevăzutelor./ Totul devine atât
de simplu şi limpede/ în lumina atroce a genezei de plumb (s. n.
p. 61).
Aura Christi continuă şi prin acest volum să dea expresiei
neliniştii metafizice existenţiale, are un puternic sentiment al
cosmicului relevând fondul veşnic al sufletului uman, există
legătură între planul ludic, copilăresc şi imensităţile astrale, iar
tălmăcirea, tâlcuirea suitei de psalmi e uşurată de poemele – arte
poetice din volum, care-i conţin câteva elemente ale programului
estetic. Cu laserul privirii surprinde momentul în care „soarele
cădea din mare-n cer/ rostogolit melodios în magma firii” poeta
fiind „martorul şi scribul/ cu rădăcina-n beznă strânsă./ Moartea
trecea râzând, călare/ pe un pegas, cu faţa plânsă./ Ropotul ei şiacum ţi-e-n sânge./ Te uiţi în inimă...” ( p. 23).
Poetul este „Îngerul de plumb”, ai cărui „Pegaşi nevăzuţi din
duhul nostru/ vin să se adape. Ce oră fără sfârşit!/ Gura cărui zeu
necunoscut ne soarbe?/ Totul, totul, totul este teribil!/ zeii se
mută-n florile de câmp” (p. 33).
În dialog cu trupul „îi vorbesc în gând... Îi vorbesc,
previzibil, ca şi când aş scrie./ Altceva nu ştiu să fac./ Vorbind cu
trupul, aştept versul care să-i taie/ respiraţia. Să taie în carnea lui
vie/ Pentru asta, da, merită să-mi fac viaţa praf şi pulbere,/
Aştept, aşadar, versul care să scuture la rădăcină/ arborele
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trupului. Să-l cutremure./ Să-i aducă lumina suferindă, enormă./
Şi-apoi cerul pe umeri./ Versul care să-i redăruiască viaţa/ din
valea uriaşă a căreia/ mâna ta mare, blând iubitoare/ să ne culeagă
şi-într-un târziu –/ să ne spulbere (p. 79).
O artă poetică puternică, austeră, cu funcţie cathartică, poezia
fiind aptă să emoţioneze, să cutremure lăuntric, să mişte fiinţa.
Titlul este expresia umanului integral sondat în subteranul
său, în profunzimile abisale, magmatice, frigul fiind
multisemantic în plan real şi imaginar, starea pereche a caldului,
transferat în plan psihic, arderea cauzată de „Puterea neagră din
sufletul meu/ şi-mi arde ochii/ Stau şi tremur în miezul torţei
atroce./ Mi-e frig. Din ce în ce mai frig./ Mi-e întuneric; sau poate
la mijloc nu e/ decât un soi de aspră lumină fără de nume... Frigul
creşte, se învolbură, se adună/ aşa cum – toamna târziu – din
sângele ţăranilor/ se adună – ca dintr-un surâs –/ Dumnezeu” (p.
14). Fiinţa tremură „în raza marelui frig (= moartea). El
marchează nu numai o stare, ci exprimă şi un concept de artă,
frigul atic (p. 57) defineşte rigoarea gândului rece în clasicismul
antic cu frumuseţea lui în perfecţiunea şi armonia formală. Frigul
e în imperiul morţii (p. 59). „Tot ce-am atins –/ spre marele frig/
şi spre fiinţă a deviat... Prin trupul meu, am văzut, am auzit,/ am
simţit iadul – şi cerul înalt şi subţire –/ şi frigul de neatins şi ce-a
găsit/ un liman în uimire” (p. 64). Frig ce în „Miez de decembrie”
(p. 65) în „Pastel de iarnă” când „Un frig de tremură îngeri în
vetre,/ silaba smulge lutul din cuvinte.../ frigul atroce ce scurmă
vidul pân’ la os,/ copaci visând că s-au născut aezi”. (p. 67)
Ajunsă „în surâsul lucrurilor/ îngânate afund/ de cel mai
stângaci heruvim/ covârşitor de vie./ Aici auzim spunându-se/
punct; nu-amin/ E zodia de fier a frigului./ Şi-n frig s-a făcut
târziu” (p. 71).
Majoritatea poemelor volumului sunt psalmi, unii aducând
elogii lui Dumnezeu, ca regii poeţi David şi Solomon, echivalat
cu Nesfârşitule, Străinul (amintind de Marele Anonim al lui
Lucian Blaga), fără graniţe, fără rude, „El e ceva înşurubat/ cu
precizie nebunească/ între lumi, între planete,/ între regnuri, între
ere/ El nu seamănă cu nimeni/ El nu seamănă cu nimic. Absolut/
... Şi totuşi îl cunosc, îl cunosc, îmi spun./ Nu se poate să fie
altminteri./ Tot ce este legat de el, de mine însumi/ violent mă
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aproprie, smulgându-mă/ din sclipitoarele cercuri mărunte ale
lumii /”.
Timpul este masca lui, a Nesfârşitului; şi dat la o parte „ne-ar
dezveli esenţa nesfârşitului;/ de origine mitică.” (p. 11) Este
marele nimeni/ cel care în viaţă – dormind adânc –/ te întârzie.
Fiinţă perisabilă, efemeră, supusă trecerii eşti „înfipt între
excesul de viaţă şi de moarte” şi lângă eternul Omphalos „unii
dintre noi – movile de oseminte,/ alţii grămăjoare de cuvinte./
Atunci cineva ne spune că au trecut/ prin ceva care a semănat
dureros de puţin cu viaţă (s. n. p. 45).
Moartea o punte/ spre un ochi mai mare,/ unde va începe un
alt cântec/ şi unde va fi – oho – va fi/ la fel de frig. (p. 59) „Şi pe
celălalt versant: viaţa...” (p. 77) pe care „lasă viaţa ta să curgă/
din trupul tău somnos, pribeag,/ spre locul unde paşte-un mânz/
gonit din veacul celălalt” (p. 92). Liniştea este magia trupului
„tovarăşi de destin şi mesager al morţii/ straniu pământ între ape
de nevăzut” (p. 85).
Ajutorul Nesfârşitului este îngerul păzitorul omului pe care-l
descoperim „Pe emisfera cealaltă” a ficţiunii unde „îngerii sunt
ciopliţi din aura fântânelor” din care se adapă (p. 38). Îngeri
exacţi, de abur, tremurând pe vatră, cu aripa sângerândă,
şchiopi, ambigui compun, cu serafimii, heruvimii o lume a
luminii aflată în opoziţie cu lumea negrului, la antipodul cromatic
al albului cu care se identifică în anumite mitologii.
Negrul în viziunea poetei se insinuează pretutindeni: E
„Puterea neagră” a Nesfârşitului, locuieşte absent dându-i
„mister negru”, locuieşte iubirea – aidoma cucului – lăcaşul/
celorlalte păsări/ se revarsă în negre, prea negre mătănii”... se
adună din soarele negru; E secundă neagră, „Aer negru”, „negru
anotimp/ de care eu mă sprijin/ cum ades mă sprijin/ de osia
fiinţei regăsite/ în arbori, pietre, iarbă, păsări.../ (p. 19).
Negrul, negrul, negrul,/ îţi sculptează mâinile, duhul,/ ... teajunge din urmă/ şi te odihneşte şi-n sfârşit te învinge:/ încă şi
încă odată” (p. 20), în negru este piatra, ochi, schelete, aştri.
Dimensiunea sacră a psalmilor e dată de prezenţa lui
Dumnezeu în dese invocaţii mărturisindu-i singurătatea, omului
de vântul pustiu, de golul care-l strânge de bolta care-l apasă pe
umeri „ştiind cum miroase sfârşitul; a lui Iisus în ultimul cuvânt

45

rostit (Stanţa, p. 25); de starea de veghe în catedrală şi cântecul
cu gura închisă (ca la Arghezi, prezent ca alt leitmotiv în volum
şi în viaţa reală şi în „cealaltă emisferă”, - a ficţiunii unde
„cântecul acesta cu gura închisă/ vine din locul însemnat de pietre
şi arbori,/ de astrul bolnav şi de cineva/ cioplit din stânca naivă a
serii (p. 38).
Lui Omphalos i se va inventa o gură spre a o „lăsa să cânte
cu gura închisă” (p. 47); Biserica scursă din cer/ între flori şi
semne de/ îndoieli şi măslini/ cu rădăcini sub pleoapele domului
de eter/ Biserica înaltă şi sfântă,/ Zidită în formă de lacrimă/
printre pelerini şi cactuşi./ Minune de piatră...” (p. 31); Formulele
de adresare către divinitate atestă familiaritatea: vecin, prieten,
stăpân, ce război, Domine, (p. 76), Doamne, (p. 87, 96) ori
simboluri divine: cruce, porumbel, Sfântul Duh; „El se adună din
cântec/ şi se sfârşeşte în polen – eretic” (p. 51)
O lirică vizionară de substanţă, uneori, dramatică, jucată în
stilul psihodramei Aura Christi integrează în volum cicluri
unitare, specifice reţelei sale tematice: ciclul ochiului, ciclul
trupului, ciclul Omphalos, fiecare compus dintr-un număr de
poeme cu o figuraţie specifică poetei.
Cele cinci poeme Omphalos (I, II, III, IV, V, p. 41-49)
amintesc de albumul comentat Europa acasă, rând pe rând fiind
„pământ surpat din mit/ zvâcnind în centrul lumii, la Delphi”,
„istm pierdut”; „în sine însuşi înşurubat”, topos şi obiect – martor
al istoriei, planetă, „cât unghia unui zeu,/ cât vârful suliţei
mânuită de Artemis,/ cât inelul mamei lui Apollo.../ aşteptând
cuvintele/ unei limbi nevorbite; care dacă „şi-ar înceta cântecul
noi am muri, pur şi simplu/ cu toţii, dintr-odată./ Absenţa
cântecului moarte înseamnă” (p. 46).
Omphalos e „un joc,/ Da nimic mai mult decât un joc sau un
mit” care „ne-arată câtă eternitate în noi se ascunde” (p. 48); e
„astru cernit, nod de mistere,/ polen eretic, fragment de magmă
egolatră!. (p. 49). Ochiul, leitmotiv al întregii opere a Aurei
Christi este, din care „ne tragem şi ne vom întoarce” Ce mare-i
Ochiul, Domine,/ ce greu e ochiul – statuie, albă,/ planetă
nesăbuită,/ mit respirând/ între iarba nopţilor/ şi gând/ Ce mare-i
ochiul (p. 62).
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Din ochi vine puterea întunecată; Ochii, ochii matcă
nesigură, străinătate a învierii; pentru măria sa – Ochiul – se duce
– secundă de secundă –/ cea mai atroce luptă”; Ochii temple
nelocuite „din ochi – osia, matca divină,/ temelia a toate...” (p.
57). Şase poeme gravitează în jurul trupului.
„Stau închis aici în trup, dat în loc de scară la cer. Infern e
trupul. Da. Trupul şi soarele./ În rest – nu-i de văzut nimic (p.75).
Topos al totului: Ce arenă, hélas, este trupul/ Cine luptă cu cine?/
Nu e nimeni aici, în iadul – trup. Gol. Deşert. Nu e nimeni.” (p.
77). Este spaţiu al claustrării: „Stau zăvorât aici în trup./ Nu ştiu
cum trece timpul./ Stau aici dintotdeauna/ şi „Ne având cu cine
vorbi,/ îi vorbesc trupului/ azvârlit în el ca într-un mormânt”. (p.
78). Îi vorbeşte „ca unui lucru./ Când sunt speriat de moarte”, îi
cântă, citeşte, „în cartea trupului semnele unui mister neostenit”
şi „El tace tot timpul. (p. 82). Spre a nu vorbi singur, caută o
soluţie: să dau glas trupului, (p. 83) trupului său din totdeauna.
Trupul, prea muritor, ca la Lucian Blaga a fost la început, toposul
linişti „atotştiutoare/ Au urmat, apoi, furtunile, căderea,/ grădina,
/fastul, vârful, orbirea. Şi pădurea/ de mesteceni prin care merg/
de secoli.../ devenind, prin metaforă revelatorie – litanie peste
culmi,/ templu al lumii de abur şi cântec,/ spre care mă reîntorc
ca un eretic ecou... (p. 86) care când „în tine încetineşte,/ magmai pulsează/ în albia lucrurilor/ Duhul ţi se întoarce/ spre marea
amiază”. (s. n. p. 70).
Materie, spirit, cerc al viului lut şi suflet, casă şi zid trupul
este motiv de contemplaţie şi de adoraţie. Şi volumul Sfera
frigului stă sub pecetea lui Apollo şi Dionysos, zeităţi tutelare în
scrisul Aurei Christi. Apollo “marele nostru patron”, (p. 47)
„patronul luminii şi artelor”, care „se regăseşte întors, în abisul
lăuntric, păstrând/ măsura în toate” (p. 58) aducând în lume
seninătatea prin „liniştea scursă din coasta lui Apollo” (p. 84);
spre „luminatul Apollo cineva de abur ar purta vasul albastru al
cerului/ cu grija de a-i păstra echilibrul pe cap” (p. 89); el
„Apollo pleoapa îşi strânge/ şi o transformă într-o casă”. Perechea
lui frenetică este Dionysos care „îşi regândeşte/ neostenit veşnica
patrie.” (p. 58).
Pe cât de densă este substanţa lirică vizionară a volumului pe
atât de variat este registrul stilistic în care topeşte specii literare
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numeroase: elegia (Elegia ochiului, Elegia trupului, Elegia
apusului) cu nostalgii, tristeţe, regrete, suspin; pastelul (Peisaj în
august, Peisaj de toamnă, Peisaj montan, Miez de decembrie, Ah
copacii goi – replică lui Bacovia – extraordinară – Pastel de
iarnă); stanţa, meditaţia cu lexic adecvat metaforic, sinestezic,
aliterativ, eufonic, cu pathos retoric interogativ, ori exclamativ şi
totdeauna atât de sugestiv şi muzical. Plină de inventivitate este
în arta combinatorie prozodică, versul cu rigoare clasică, cu strofe
catrene, rime perfecte – de cele mai multe ori încrucişate –
alternează cu strofa polimorfă, vers liber, rimă interioară şi
întotdeauna incantatorie, cu muzicalitate învăluitoare (Dormi.
Adormi. Ascunde-te, zaci încolăcit. Alene,/ aer negru, aer negru/
fulgeră din bolţi viclene... (p. 17) şi cu simbolism fonetic (aripa
sângerândă a unui înger).
O poetă cu timbru atât de original în generaţia ’90 la care
foamea de cuvânt este corespondent pentru foamea de a fi, iar
relaţia dintre eu şi cosmos impune o conştiinţă exemplară.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

ROMÂNIA – OMUL ŞI ORIGINALELE SALE.
IPOSTAZE TEATRALE FOLCLORICE
Antropologic vorbind, folclorul românesc oferă o bogăţie de
forme teatrale pe deplin constituite în Secolul Luminilor. Prin ele
se manifestă o sensibilitate de excepţie, o pătrunzătoare inteligenţă
şi o foarte personală modalitate de abordare culturală capabilă să
exprime o tulburătoare varietate de opţiuni definitorii.
Judecate dintr-o astfel de perspectivă, contribuţiile româneşti
în domeniu dau, în acelaşi timp, o indiscutabilă valoare
documentară, dar, mai ales, umană. Fiindcă o seminţie aptă să
reflecteze viaţa aşa cum au făcut-o românii, demonstrează o
ancestrală preocupare în domeniu şi o modernă forţă de oglindire
a respectivelor fenomene.
Aceste forme inedite şi chiar insolite de întruchipare a
omenescului se constituie într-un izvod general – omenesc de mare
reprezentativitate. Ele merită să fie cunoscute şi inserate într-un
context european, ambele realităţi neavând decât de câştigat de pe
urma acestei confruntări.
Menţionând unele din aceste modalităţi de apropriere a
ocultului relevat, indicăm o sursă de pregnantă originalitate care
se constituie într-o valoroasă contribuţie românească la arta
teatrului din perioada discutată.
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În Descriptio Moldaviae, Dimitrie Cantemir ne oferă date
importante despre brezaia şi despre căluşari. Turca sau brezaia
era un dans la care iniţial participau două personaje: cerbul sau
brezaia şi moşul. Cerbul simbolizează fertilitatea în general – a
ogoarelor şi turmelor. Moşul poartă şi el mască, însoţind brezaia
şi îndemnând-o să facă salturi şi mişcări, când caraghioase, când
groteşti. Cuplul alcătuit de ei este de binevestitor, stârnind
totodată veselia participanţilor.
Căluşarii sunt un grup de dansatori al căror principal atribut
este virtuozitatea. Mişcările lor aduc mai curând cu zborul, într-atât
sunt de rapide, de însufleţite. Roata pe care o descriu ne duce cu
gândul la astrele care se învârt în jurul soarelui. La început făcea
parte dintre pantomimele teatrale; astăzi însă caracterul este de
dans frenetic.
Unchiaşii se desfăşurau cu prilejul privegherii mortului. Dar
departe de a avea un aer impregnat de gravitatea momentului, ei
însemnau mai curând o invitaţie adresată celor vii de a nu uita să
se bucure de privilegiul de-a mai trăi. De obicei, unchiaşii erau
tineri travestiţi, purtând măşti groteşti, violent colorate şi al căror
obiectiv era să-i anime pe cei din jur. Unchiaşii erau o
transfigurare de la iniţialul lor substrat tragic spre o vădită viziune
comică, atestând optimismul dominant al firii românilor.
Cucii au cunoscut şi ei o transformare de la implicaţii păgâne
spre o orientare religioasă, ca în final să se stabilizeze pe
coordonatele mentalităţii ţărăneşti de elevată ţinută
gospodărească. Accentele critice la adresa feluritelor tipuri de
înapoiere sporeau veselia spectatorilor.
O altă varietate semnificativă o reprezintă alaiurile, o formă
sătească a carnavalurilor orăşeneşti. Ele erau punctate cu
momente dramatice, pantomime şi dansuri. Protagonistul
alaiurilor era măscăriciul. El a apărut în Evul Mediu şi era
deopotrivă actor, cântăreţ, dansator, devenind un autentic
animator al serbărilor care aveau loc de-a lungul anului.
Figura lui este aceea a unui adevărat conducător de joc,
distingându-se prin curaj civic, inventivitate mimică, abilitate
verbală şi de duh – criticând şi aspirând să îndrepte moravurile
semenilor. Observaţiile şfichiuitoare, gândurile scânteietoare,
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acrobaţiile realizau un tot al cărui scop esenţial era crearea unui
climat de bună dispoziţie.
În timp, odată cu creşterea influenţei turceşti (dacă nu cumva
tocmai pentru a o contracara) vor apare, având trăsături
asemănătoare măscăricilor, alţi divertizatori – pehlivanii, soitarii,
saltimbancii. Ei erau capabili să exercite asupra spectatorilor un
impact rezultat de pe urma folosirii forţei fizice (nu o dată însă
pură mistificare), îmbinată cu talentul de a imita, de a face farse,
de a spune glume licenţioase, combinaţie sortită să descreţească
frunţile asistenţei din ce în ce mai numeroase, chiar dacă nu şi
cine ştie cât de exigente.
De o înflorire aparte se bucură irozii, jocul păpuşilor,
haiducii, nunta ţărănească. Toate sunt pe o treaptă superioară faţă
de antecedentele alaiuri, prin înfiriparea dialogurilor, apariţia
personajelor individualizate, a temelor sociale şi psihologice,
valorificând, împreună, specificul „lumesc” al vieţii cotidiene.
Dialogurile contribuie la crearea unei conexiuni în stare să
intercondiţioneze relaţiile dintre mai multe personaje variat
structurate social şi divers colorate sufleteşte, elemente ce
contribuie la extinderea şi necontenita cizelare a textului.
Prezenţa acestuia într-o formă constituită va înlesni apariţia unor
autentice spectacole teatrale.
Irozii înfăţişează un moment din epopeea cristianică, şi
anume acela al naşterii Domnului. Naştere însoţită de uciderea
pruncilor din ordinul înspăimântatului Irod. Sunt semnalaţi încă din
secolul al XVIII-lea în Transilvania. Seminariştii o jucau de
Crăciun. Blajul şi Clujul sunt locurile de origine ale manifestărilor
numite şi Vicleimul sau Viflaimul, în funcţie de diversele regiuni
unde aveau loc.
De-a lungul vremii, toate ţinuturile româneşti vor adopta, cu
modificări de rigoare, acest tip de reprezentaţie. Ea va fi înrudită
ca tematică, dar se va distinge de la un ţinut la altul, nu atât ca
text, deoarece limba vorbită de români erau foarte unitară, cât
prin costumaţie şi număr de personaje. În ţesătura literară se vor
împleti colinde cu implicaţii profane, creându-se o oglindă
veridică a realităţii sociale, culturale şi umane.
Jocul păpuşilor, iniţial acompania Irozii, pe urmă însă a
cucerit statut independent. Păpuşile întruchipau tipuri umane –
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avarul, gelosul, leneşul, preotul, hainul, boierul rău, jandarmul –
în cheie preponderent satirică, stârnind hazul privitorilor, în
majoritate oameni simpli.
Între Jocul păpuşilor de la noi şi varietăţile străine –
Polichinelle, Pulcinella, Hans Wurst, Petruşka – existau
numeroase similitudini, dar şi distincte deosebiri. Cea mai
importantă o reprezenta slujirea idealurilor sociale româneşti –
complexul proces de modernizare cunoscut la scară naţională,
ambele efectuate cu o pronunţată notă specifică hazului cultivat
de poporul nostru. Un haz de o aparte complexitate, în care cele
mai variate şi contradictorii trăsături îşi dădeau mâna pentru ca
rodul astfel obţinut să întreacă orice aşteptare. Este un haz printre
componentele căruia găsim arta caricaturizării, suculenţa
glumelor, savoarea ironiei, toate irizări ale spiritului de observaţie
ieşit din comun al românului, magistral formulat, peste decenii,
de Caragiale când afirma: „Văd enorm. Simt monstruos”.
Haiducii sunt o expresie a complexelor realităţi româneşti.
La un pol se aflau opresorii, la celălalt oprimaţii. O astfel de
polarizare era cu neputinţă să nu creeze proprii săi anticorpi,
nimeni alţii decât aceşti oameni îndrăzneţi, animaţi de dorinţa de
a face dreptate. Trăsăturilor omeneşti imaginaţia populară le
adăuga caracteristici specifice legendarităţii.
Haiducul avea valori sufleteşti de majoră importanţă:
dragoste, compasiune, temeritate, fapt ce-l aşeza în imediata
vecinătate a unui Făt-Frumos. De aceea, el era o figură care
întreţinea încrederea că răul poate fi curmat.
Între haiducul nostru şi o viitoare varietate romantică a
tipului există numeroase puncte de contact. Pe toţi îi unea dorinţa
de a diminua răul din lume.
Nunta sau Nunta ţărănească, practicată mai ales în Moldova,
face dintr-un moment crucial pentru români – nunta – şi un prilej
de spectacol. Cei mai mulţi au înţeles nunta ca pe ceva care are loc
o dată în viaţă, de unde majora implicare în eveniment. Atât a
mirelui, cât şi a miresei, dar şi a celor ce alcătuiau împărătescul alai
format din cincizeci de persoane.
O astfel de paletă sufletească, în care elementele teatrale
abundă, era firesc a se constitui într-o mărturie impresionantă
despre ceea ce însemnau ele în configurarea unui portret de mare
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sugestivitate a po-porului român. Menţionându-le prezenţa, nu
facem decât să subliniem originalitatea contribuţiei româneşti în
această sferă esenţială a existenţei umane.
ARTA SPECTACOLULUI
Franţa. Existau trei teatre de primă importantă: Comedia
Franceză, Comedia italiană şi Opera.
Între primele două s-a instituit o bătălie indirectă, dar cum
miza ei nu era artistică, ci viza obţinerea unor privilegii egale, ea
nu este cine ştie cât de interesantă. Victoria le-a revenit
autohtonilor. Dar a fost o victorie à la Pyrus. Şi aceasta deoarece
orice instituţie care ajunge să deţină „monopolul” unei activităţi,
în loc să progreseze necontenit, rutina şi fidelele ei însoţitoare –
comoditatea, absenţa iniţiativei, automulţumirea – i-au
compromis rezultatele.
Teatrele, care au apărut – Varietés Amusants, Théâtre de la
Gaieté, Ambigu comique, Delassements comique –, situate fiecare
pe câte un bulevard –, inaugurând astfel ceea ce avea să se
numească ulterior „teatrul bulevardier”, întâmpinau dificultăţi.
Unele create chiar de Comedia Franceză care le impunea limitări
repertoriale.
În ciuda acestei situaţii, actori de valoare nu întârzie să se
afirme. Îşi continuă activitatea amintitul Michel Baron, care are
meritul de a fi format în persoana Adriennei Lecouvreur (16921730) o talentată tragediană.
Henri-Louis Lekain (1729-1778) este considerat creatorul
stilului interpretativ al timpului său. Împreună cu Hippolyte Clairon
(1723-1803) a contribuit la creşterea autorităţii actorului în
comunitate.
Lekain a fost memorabil în roluri ca Mahomed, Gingis han,
Orosman, Arsace. S-a afirmat şi ca „regizor”, funcţie pe care abia
secolul următor o va consacra, spectacolul Alzira pe care-l pune
în scenă fiind o mare izbândă.
Domnişoara Clairon şi-a folosit, în ciuda carenţelor fizice,
calităţile ei sufleteşti naturale. Deşi scundă, reuşea să-şi
impresioneze spectatorii prin mişcările, gesturile, vocea (cu
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inflexiuni de la autoritate până la suavitate), dar mai cu seamă prin
neobişnuita sa inteligenţă.
Cei doi luptă cot la cot pentru schimbarea mentalităţii asupra
costumelor, excesiv tributare şabloanelor vremii.
Amândoi au demonstrat şi calităţi de memorialişti, cu o ageră
privire asupra propriei lor arte, dar şi asupra vieţii în ansamblul ei
caleidoscopic, depăşind nivelul celor mai multe întreprinderi de
acest gen.
Maria Dumesnil (1711-1803), Jean Baptiste Brizard (17211791), Pierre Louis Préville (1721-1799) fiecare reprezintă o
prezenţă distinctă. Marie Dumesnil a repurtat succese în Meropa,
Clitemnestra, Semiramida, Rodoguna ş.a. Brizard, în Regele Lear,
Préville în Figaro.
Italia. În prim plan se află arta actoricească. Învechită în
multe privinţe, refractară sugestiilor reformatoare, dar cedând, în
cele din urmă, în faţa insistenţelor unui entuziast numit Carlo
Goldoni. Au existat însă şi trupe onorabile. Aceea a lui Sacchi s-a
distins mai ales în comedia dell’arte, stârnind atât admiraţia
localnicilor, cât şi a celor de pe alte meleaguri care au asistat la
reprezentaţiile ei. Printre aceşti iluştrii spectatori, locul de frunte
îl ocupă Goethe, care şi-a mărturisit încântarea resimţită la
contactul cu minunatul lor talent.
Peisajul era întregit de alte trupe itinerante. Acestea se aflau
sub îndrumarea lui Bonafede Vitali, Giuseppe Imer, Girolamo
Medebac, toate întreţinând vii legături cu cel mai prodigios
„livrator” de piese al momentului, amintitul Goldoni.
Actorii aveau unde să joace. Numai la Roma funcţionau opt
teatre. Napoli, Milano, Veneţia aveau şi ele câte şase.
Arhitectura celor mai multe teatre era atrăgătoare. Cel din
Verona (celebrele arene romane, şi astăzi în vogă), San Carlo din
Napoli, San Luca şi Sant-Angelo din Veneţia atrăgeau spectatorii
ca un magnet.
Se înregistrează remarcabile reuşite la nivelul sălii de
spectacol (apropiată de teatrul în aer liber elin), dar şi la acela al
montărilor. Rolul de căpetenie l-au avut Bibbiena (tatăl şi fiul). În
viziunea lor, decorurile au câştigat în expresivitate, sporind
senzaţia de implicare directă a spectatorilor.
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Anglia. Are şansa de-a fi văzut născându-se şi împlinindu-se
sub ochii ei – pe primul monstru sacru al artei actoriceşti, pe
numele său David Garrick (1716-1779).
În persoana lui s-au întâlnit un actor de mari trăiri lăuntrice,
un regizor căruia i se datorează numeroase inovaţii, un
conducător de trupă competent şi un autor dramatic notabil,
comedia lui Bontonul sau Viaţa mondenă fiind o reuşită a
genului.
Devenind şi proprietar de teatru (Drury-Lane), a avut
suplimentar posibilitatea de a decide atât asupra repertoriului, cât şi
asupra punerilor în scenă. În numeroasa echipă pe care şi-a
înfiripat-o un loc deosebit l-a avut scenograful Loterburg, al cărui
rol în crearea iluziilor scenice de mare efect a fost imens.
Deschis înnoirilor s-a arătat Garrick şi asupra costumelor
concepute să îmbine deopotrivă picturalul cu realitatea. Dacă
adăugăm şi înnoirile aduse iluminatului scenic întregim imaginea
lui de om de teatru total.
Posteritatea i-a reţinut însă trecerea prin lumea terestră mai
ales în calitatea sa de actor. Pe lângă har (ca parte înnăscută a
geniului), el s-a antrenat în cucerirea tuturor trăsăturilor care pot
fi obţinute printr-o susţinută activitate de autoperfecţionare.
Beneficiind de un glas cu rezonanţele orgii, şi l-a lucrat în
aşa fel încât nici un efect să nu-i rămână cu neputinţă de redat.
Era ostil declamaţiei, retorismului, grandilocvenţei, preferând
simplitatea şi firescul exprimării scenice.
Cele mai îndrăgite roluri au fost cele shakeasperiene:
Hamlet, Macheth, Richard al III-lea. Unul introspectiv, altul
reflexiv, iar al treilea subliniind, cu precădere, infernul din
străfundurile umane.
A făcut turnee repetate la Paris. Rezultatul mai puţin aşteptat,
a venit dinspre un teoretician: Diderot. Acesta avea să scrie
celebrul său Paradox asupra actorului aflat sub vraja
extraordinarelor lui viziuni scenice. Toate acestea ne îndreptăţesc
să susţinem că David Garrick este cel dintâi monstru sacru al
teatrului de pretutindeni.
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ

NUNTA ÎN POEZIA LUI TRAIAN DORZ –
REPERE ŞI SEMNIFICAŢII (I)
În lucrările de specialitate din diverse domenii (dicționare,
tratate, eseuri, studii etc.), nunta este definită – la modul general
(direct sau indirect) – ca act liber consimțit al unirii, în iubire,
dintre mire și mireasă. În opera lui Traian Dorz, străbătută de
puternice accente scripturistice, dar și de un pronunțat filon
mistic creștin, nunta, prilej special al unei profunde bucurii
lăuntrice sau al iubirii expansive, constituie tema centrală a
multor poeme (realizate în chip magistral) inspirate din alegoria
cărții
biblice
Cântarea
Cântărilor
și
dedicate
„cununiei”/„logodnei” dintre Dumnezeu și sufletul omenesc,
dintre Mirele Iisus și Biserica-Mireasă; este vorba de un gest al
împărtășirii veșnice dătător de sens și de viață nouă (deci,
trimițând la creație), de o legătură indisolubilă de iubire
desăvârșită, unificatoare și izbăvitoare, ca țel apoteotic al unui
gen de aspirație universală.
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Pe de altă parte, în cadrul obiceiurilor tradiţionale legate de
moarte, au fost reperate câteva etape principale, proprii
ceremonialurilor de trecere: despărţirea de cei vii, pregătirea
„păşirii” pe celălalt „tărâm”, integrarea în lumea morţilor. Din
punct de vedere poetico-filozofic, o relevanţă deosebită o are însă
metafora moarte – nuntă; de altfel, o asemenea „interpretare”, cu
origini într-un univers religios, cu semnificaţii mitice, alegorice şi
care permite „reîncadrarea în ordinea firească a rânduielii
cosmice”, constituie un aspect inedit al ceremonialului de
înmormântare la români, având în vedere că, în conştiinţa socială,
general-umană, „nunta este obligatorie pentru deplina valorificare
a existenţei omeneşti.”. „Iar acest mit ontic, perfect cristalizat,
reprezintă conversiunea spaţiului concret, profan, în timpul
abstract, cosmic”.
De aici, și legătura cu perspectiva creştină asupra morţii, căci,
în creştinism, fără a implica sentimentul fricii, al aneantizării sau
tragismul pierderii, moartea reprezintă, pentru cei pregătiţi, „o
punte de trecere din viaţa pământească spre viaţa eternă”, privită
însă ca moment excepţional, irepetabil, al fericirii supreme, de o
strălucire uluitoare, consecinţă firească a încununării jertfelor
necesare, în această viaţă, pe calea credinţei, aproape de
Dumnezeu: „Moartea-ţi poate fi grăbită /sau săracă, sau străină,
/dar Hristos ţi-o face dulce /ca o nuntă de lumină.” – scrie Traian
Dorz într-o poezie cu accente sapienţiale. Faptul aminteşte întru
câtva de năzuinţa permanentă a fiinţei de a se elibera de sub
teroarea limitărilor impuse de timpul şi spaţiul profan, spre a se
identifica total cu aceste ipostaze esenţiale ale dumnezeirii –
garanţie a libertăţii absolute: „O, moarte strălucită din clipa
biruinţei, /cum le răscumperi toate şi toate le-nsenini, /ce unic
imn de slavă înveşniceşti fiinţei /şi cum preschimbi în aur
cununile de spini! //Atâtor lupte-a noastre de-a’ lung de ani
purtate, /cereşti mărgăritare pe frunte le aşezi, /o, strălucită
moarte, sfinţindu-ni-le toate, /le-mbraci în curăţia divinelor
zăpezi. //Atâtor valuri grele spre noi dezlănţuite, /le-arăţi pe
creste slava păşirii lui Iisus; /şi toate-aceste valuri, sub tine
potolite, /dau liniştea acestui dumnezeiesc apus. //Atâtor lacrimi
aspre prin bezne şiroite, /le-arăţi pe stropi sărutul Prezenţei lui
Hristos, /o, moarte strălucită – şi toate-s negrăite /podoabe pentru
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Nunta cu Cel-în-veci-Frumos. //Atâtor suferinţe golgotic îndurate,
/le-arăţi c-aveau pe frunte ceva din Crucea Lui /şi toate-au altă
faţă şi-alt înţeles – şi toate, /tu, moarte strălucită, cântând, la cer
le sui. //Despovărării noastre cum îi încarci deodată /cereasca
greutate a slavei celor sfinţi! /– O, strălucită moarte, fii
binecuvântată, /cuprinde-ne în clipa supremei biruinţi!”.
În poezia lui Traian Dorz, departe de a primi accente tragice,
„nunta în moarte reprezintă o cale spre Dumnezeu”, o experienţăapogeu extatică, sublimată, un simbol al absolutului, al idealului
purificării, al armoniei desăvârşite, chiar dacă, în sens creştin,
acest lucru presupune sacrificiu, suferinţă, în vederea izbăvirii
sufletului („întemniţat” de barierele acestei lumi) pentru un nou
început, o nouă fiinţare în infinit, spre împlinirea destinului în
vederea căruia am fost creaţi. Faptul se transferă şi asupra eului
liric, în ipostaza de îndrumător al comunităţii; trăind „sentimentul
morţii mântuitoare”, el însuşi aşteaptă intrarea într-o altă
dimensiune, clipa unirii inseparabile cu nemurirea lui Dumnezeu
– întâlnire iniţiatică, de factură mistică (prin misterul nupţial pe
care îl implică), între efemer şi etern (ceea ce estompează
granițele fiinţei, aducând armonia şi eliberarea interioară),
îndemn permanent spre sine şi spre ceilalţi, cu care sufletul nu
încetează să fie într-o strânsă unitate a trării şi a credinţei: „Nu
mai plângeţi, ochi iubiţi, /lacrimă amară, /Faţa Scumpă ce-O
doriţi /tot pe norul ce-l priviţi /Se va-ntoarce iară. //Nu mai
plânge, suflet drag, /lângă ţărmul mării, /în curând al Nunţii Steag
/îţi va străluci pe prag /ceasul Cununării... /Nu mai plânge cu
amar, /inimă zdrobită, /peste-al tău cernit hotar /în curând veni-va
iar /lună strălucită. //– Fă-ţi mai vrednic sfântul spor /pentru Cel
ce Vine, /căci, grăbit, plecatul Dor, /pe acelaşi dulce nor /va veni
la tine. //Faţă scumpă, nu purta /văl de văduvie, /că-n curând pe
fruntea ta /dulce te va săruta Soţ de Veşnicie!”; „O, Dumnezeuleal Iubirii /ce una ne-ai dorit să fim, /în Sărbătoarea Nemuririi /fă
Nunta să ne-o prăznuim!...”; „Rămâi, fiul meu, în Domnul şi-n
acestea cât trăieşti, /căci prin ele-ajungi părtaşul Firii Lui
Dumnezeieşti; /cununat cu Nemurirea şi-nfiat de-un veşnic Har,
/între tine şi-ntre îngeri nu-i atunci niciun hotar.”. Nu e vorba însă
exclusiv (şi obligatoriu) despre dimensiunea unei alte existenţe,
despre structura de rezistenţă a eternităţii, ci, mai întâi, despre
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ceasul de taină al comuniunii de aici cu Dumnezeu, când fiinţa se
înalţă spre starea extatică a întâlnirii cu El, în adorare, rugăciune
şi dedicare continuă (emblemă a unei permanenţe): „E starea
sfântă, umple-ţi tot sufletul de soare /şi ochii de minune, şi
moartea de-nviere. /E starea sfântă, treci-o în Marea Sărbătoare
/pe care n-o poţi spune cu grai sau cu tăcere. //E-ndemnul sfânt,
sărută-l cu lacrima fierbinte, /cu mâinile-nsetate, cu strânsambrăţişare. /E-ndemnul sfânt, îmbracă-i divinele veşminte /şi
intră în Odaia de Nuntă lângă Soare.”.
Alteori, primirea cununii echivalează cu momentul unirii în
veşnicie cu Dumnezeu, ca răsplată pentru dedicarea plenară pe
calea credinţei, cu toate sacrificiile pe care ea le implică: „Cei ceau muncit au dreptul la odihnă, /cinstit e dreptul celor ce-au
muncit; /răsplata lor slăvită şi deplină /s-o dea Hristos în veacul
fericit. / [...] //Cei ce-au jertfit au drept la preţuire, /divin e dreptul
celor ce-au jertfit; /cununa lor de veşnică mărire /s-o dea Hristos
în cerul strălucit. //Cei ce-au luptat au dreptul la izbândă, / sublim
e dreptul celor ce-au luptat, /cinstirea lor c-o veşnică dobândă /s-o
dea Hristos în ceasul neuitat. //Cei ce-au iubit au dreptul la iubire,
/etern e dreptul celor ce-au iubit, /unirea lor cu veşnica-nsoţire /so dea Hristos în Raiul nesfârşit. //Cei ce-au învins au dreptul la
cunună, /ceresc e dreptul celor ce-au învins; /pe fruntea lor, ca
soarele, s-o pună /Hristos, Biruitorul Necuprins.”.
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MARIA OCTAVIAN PAVNOTESCU

MARIN SORESCU
„Singur printre poeţi”, E. P. L., 1963; „Poeme”, 1965;
„Moartea ceasului”, Editura Tineretului, 1966; „Unde fugim de
acasă”, Editura Tineretului, 1966; „Poeme”, E. P. L., 1967;
„Tinereţea lui Don Quijote”, Editura Tineretului, 1968, „Teoria
sferelor de influenţă”, Eminescu, 1969; „Unghi”, Editura Cartea
Românească, 1970, „ O aripă şi un picior(despre cum era să
zbor)”, Albatros, Eminescu, 1973; „Astfel”, Junimea, 1973,
Editura Cartea Românească, 1974, „Norii”, Scrisul românesc,
1975.
Pentru Ion Pop, poezia lui Marin Sorescu s-a menţinut de la o
carte la alta „la un nivel constant ridicat, poetul, printre cei mai
productivi ai literaturii noastre actuale, opera în limitele aceleiaşi
formule, ale cărei articulaţii au devenit, cu timpul, suficient de
vizibile, pentru a mai putea menţine întotdeauna trează conştiinţa
scormonitoare a criticii.”
Marian Popa în al său „Dicţionar de literatură română
contemporană”, consideră lirica lui Sorescu „parodică”, opinând că
poezia sa e în acelaşi timp un act original şi inteligent de exegeză
literară.”
Foarte elogios, Aurel Martin consideră că Marin Sorescu „s-a
impus (şi nu numai în spaţiul naţional!) ca o personalitate poetică
dintre cele mai originale”.
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Petru Poantă vede esteticul creaţiei soresciene ameninţat de
„artizanat”. „Începând prin a contesta şi a parodia, poetul sfârşeşte
prin a propune o soluţie existenţială, sau o formulă... literară.”
Eugen Simion, în „Scriitorii români de azi”, preţuieşte efortul
poetului de a se exprima direct, în contextul unei poezii care îşi
caută o formulă cât mai alambicată, apreciind ca „semn de
inteligenţă” faptul că „simplifică versul şi-i descreţeşte fruntea.”
Marin Sorescu parodiază în permanenţă de la volumul „Singur
printre poeţi” la volumul „La lilieci”. Parodia lui înseamnă de fapt
un anumit fel de a privi lumea, cu bunăvoinţă, cu ironie,
înveselindu-se şi întristându-se totodată. Aşa se explică succesul de
public pe care l-a avut poetul şi rezervele pe care le-a formulat
critica. Al. Piru îl persiflează:
„Aşa intitulatele poeme din volumul „La lilieci” de Marin
Sorescu nu sunt poeme, ci scurte naraţiuni în proză, fals transpusă
în versuri, pentru cursivitate, în stilul umoristic al lui Mircea
Damian, Ion Iovescu, ori, mai curând, Amza Pellea, foarte gustat de
public, îndeosebi când îşi interpretează el singur monologurile la
Televiziune”.
De-altfel, livrescul e nota principală a acestei culegeri, unde
alteori putem identifica pe Geo Dumitrescu (ironizând viaţa rustică)
şi pe A. Păunescu (emoţionându-se de „mieii primi”). „Simt că-n
jurul meu ceva se scufundă/ şi sunt oarecum trist” („Întoarcere”).
Precursorii lui Marin Sorescu au fost citaţi mai toţi de critica
literară: Topârceanu, Minulescu, Queneau, Prévert, Maiakovski,
Urmuz; a fost citată avangarda (suprarealismul), cineva l-a asemuit
cu Charlot.
O caracteristică a poeziei lui este „propria convenţie, împotriva
convenţiei” (Ion Pop), „Sorescu este un critic al convenţiei literare.
Nu ştim însă dacă în viitor lirica lui Sorescu are şanse de reuşită
în partea ei elegiacă, „gravă”, cum susţine Ion Pop, având în vedere
că încercările în acest sens din ultimul volum,”Astfel”, sunt foarte
slabe. Marin Sorescu cu un ochi se-nveseleşte şi cu celălalt plânge
oarecum, ne mărturiseşte el însuşi. Aceasta este partea viabilă a
operei lui, este un „sensibil schimonosit”,cum spunea G. Călinescu
despre Urmuz, şi nu-l putem vedea altfel pe Sorescu şi-n viitor,
decât caricaturizând tragicul şi dând gravitate şi importanţă
banalului. Poezia lui este „spectacol de inteligentă”.
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În primul volum, „Singur printre poeţi”, Marin Sorescu
parodiază spiritual ceea ce este formal şi exterior; ceea ce a devenit
manieră în creaţia unui poet sau a unei generaţii, descoperind-o în
partea ei facilă; formalismul, expresia directă cu orice risc,
schematismul unei poezii de notaţie prost înţeleasă.
Parodiază pe marii poeţi şi satirizează şi desfiinţează ceea ce se
situează în afara talentului. Iată-l identificându-se cu Arghezi:
„Pândind păcatele femeii,/ O a văzut prin borta cheii” („Mâhniri”).
Acelaşi procedeu îl vom descoperi şi in parodierea cântecelor de
inimă albastră ale lui M. R. Paraschivescu. Poetul îi stăpâneşte
limbajul: „Boarfo! Nu ţi-a fost şucar/ Să bagi mâna-n buzunar?”.
Întoarcerea poeziei la istorie, la tradiţie o sesizează Marin Sorescu
la câţiva poeţi printre care şi A. E. Baconsky, intuind în acelaşi timp
tipul abisal, frământat de întrebări: „în mine-un scit se căuta pe
sine,/ având drept torţă marile nelinişti”. Pe Ion Horea îl parodiază
pentru nota ostentativ păşunistă: „Chiar în minuta asta pe-al şesului
porthart/ a mai căzut o nucă şi-un turchestan s-a spart”. Prin filtrul
ironiei sunt trecuţi Ion Gheorghe şi A. Păunescu, Ion Crânguleanu
şi C. Abăluţă, ultimul pentru poezia degenerată în reportaj.
Sesizează gratuitatea cripticului la N. Stănescu: „Unul, două…/
Unul două trei…/ Oh, P1, P2, P4, P7, P9/ Au îngenuncheat
zamfirul celor patru lei” („Ferestre la cub”). Sunt parodiaţi însă şi
marii poeţi al literaturii universale: Lafontaine, Petrarca, Serghei
Esenin, François Villon, Baudelaire.
Marin Sorescu încearcă „Libertatea de-a trage cu puşca”; spirit
iconoclast în descendenţa lui Geo Dumitrescu, caută să elibereze
poezia de tot ce a devenit convenţie şi ruralism, sentimentalism,
exces de modernism şi lipsă de poezie.
Cu volumul „Poeme” el este foarte preocupat de arta lui; poetul
caută cuvinte în care să încapă lumea dezmărginită: „Scriu pe
cutremure/ şi dacă unele cuvinte îmi alunecă mult mai încolo,/
Numai scoarţa pământului este de vină/ Cu lipsa ei de stabilitate”.
Lucid, vorbeşte despre valoarea relativă a operei literare: „Nici nu
ştii/ Când se cască sub masa ta un vulcan/ şi după o zi de muncă/ Te
poţi iscăli direct pe cenuşă” („Creaţie”). Cuvintele sunt
neputincioase în faţa universului: „într-o zi mă voi ridica de la masa
de scris/ şi voi începe să mă îndepărtez de cuvinte”. După o suită de
poeme programatice („Retroversiune”, „Fuge”, „Sepia”), ne asigură
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că lumea nu va reuşi să recepteze cantitatea de hârtie care se scrie;
scriitorii, nu se ştie de ce, se vor rata înainte de debut, sau odată cu
el („Hârtie”). Totuşi,în „Portretul artistului” crede în durabilitatea
operei lui: „Asemănarea era atât de perfectă,/ Încât, uitând să mă
iscălesc,/ Oamenii au scris ei singuri/ Numele meu/ Pe o piatră”.
Atitudinea poetului este paradoxală, tocmai pentru a ne descrie o
faţă ascunsă a lumii. Poemul „De două ori” reia ideea, parcă pentru
a ne convinge că acesta este sensul artei lui, şi anume, descoperirea
aspectului dual al firii: „Copacii au un hohot de râs/ în coroana de
frunze şi o lacrimă mare în rădăcină”, de aceea, poetul se uită la
lucruri de două ori: „Odată ca să fiu vesel,/ şi odată ca să fiu trist”.
Ne convinge astfel că arta lui este,de fapt,un rezultat al descoperirii
firii, al paradoxului ei. În acest context, şi receptarea artei lui este
dificilă, având în vedere învelişul vesel, superficial aparent şi
„miezul”, cum spune el mal târziu, grav şi trist. De aceea, în
poemul „Capriciu”, îşi va citi opera scaunelor din sufragerie:
„Scaunele sunt foarte receptive/ la poezie dacă ştii cum să le aşezi”.
Deci, poetul ne solicită înţelegerea şi receptarea la două nivele ale
lecturii: primul este cel superficial al fabulaţiei, care explică
succesul de public al poetului, al doilea constituit de semnificaţiile
grave pe care le desluşim la o lectură mai atentă. Observăm, de
exemplu, în volumul „Tinereţea lui Don Quijote”, o mai accentuată
preocupare nu numai pentru condiţia poeziei, cu acea libertate a
spiritului faţă de motivele poetice, ci şi un interes deosebit pentru
condiţia poetului, pentru ipostazele în care apare: umil, neputincios,
măreţ, faustic, demiurgic. Îşi va ucide chipul în oglindă (ca Ion
Barbu în poemul „Falduri”): „La sfârşitul fiecărei luni/ Fac la
marginea oglinzii/ O piramidă de capete,/ ca Lăpuşneanu”. Sorescu
este urmărit de dublul său multiplicat în oglinzi. Oglinda este
martora zădărniciei, gestul lui Sorescu fiind al conştiinţei morale,
dar şi al celei intelectuale, aşa cum apare şi la Wilson Wiliam din
poemul lui Barbu.
Ipostaza demiurgică în care apare creatorul („Vis”), nu exclude
ideea că arta cere sacrificiu: „Voi vă veţi îndepărta de mine/
Lăsându-mă să mă prăbuşesc singur/ De pe propria-mi zidire/ Aşa
cere tradiţia” („Meşterul Manole”).
Într-o zi însă îşi va contempla arta, solemn, ca Nero, pentru că
„nu se poate ca nici o literă să nu fi fost bună”. Aşa se explică
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marea precauţiune a poetului, nevoia permanentă de echilibru;
poetul dă sfaturi şi îşi dă sfaturi: „Verificaţi-vă poziţia în care
dormiţi,/ Înainte de fiecare vis/ Luaţi un felinar în mână/ Şi vedeţi
cum vă stau gândurile”.
Harul creaţiei nu este de la „Duhul sfânt”, ci de la iarba, munţii,
apele şi mai ales cerul care l-a dezmărginit. În afară de problema
creatorului, care se cuprinde în multe poeme ale volumului, simţim
în alte poeme semne de plictiseală albă, vecină cu angoasa, precum
şi o încercare de izolare într-o casă îndepărtată de toate locurile
cunoscute. Ceea ce îl oboseşte şi îl agasează este neputinţa: „Totul e
calculat dinainte/ Cu mare precizie,/ Numai noi, naivii/ Mai
umblăm pe la policlinici”. Volumul se numeşte „Moartea ceasului”,
pentru că poetul se vrea în afara timpului. Ceasornicul a obosit să
mai măsoare „destrămarea”, de aceea încearcă să se situeze într-un
timp demiurgic: „Unde ceasurile se potrivesc singure/ După inima
lui Dumnezeu”.
Marin Sorescu îşi construieşte poeziile după un anumit tipic;
formulează, în primele versuri ideea, apoi o comentează descriind o
lume de obiecte, se uimeşte, râde deschis, cum am spune, în văzul
lumii, pentru ca la sfârşit, cuvântul, versul-poantă să dea adevăratul
sens al poeziei. El conţine atitudinea poetului, gestul, ironia, satira,
tristeţea, de fapt sinceritatea poetului. Exemplul poemului
„Viziune” este edificator. Aflăm de la început că poetul se
dimensionează, pentru a lua în stăpânire realul, apoi urmăreşte cu
„ochii mari” propria evoluţie, reprezentând-o modular: „Luna
trecută, de pildă/ M-am îngrăşat în careul B8, A7/ Când am început
să prosper şi în careul A2, E9”. Lumea trece printr-un cataclism ce
o va dezechilibra; de aceea,poetul este nevoit să aştepte: „Să se mai
întremeze puţin/ să mă pot urca pe cântar”. Spre ce se îndreaptă
ultimul vers? Îşi pierde lumea echilibrul şi poetul nu se mai poate
raporta la ea? Sunt multe versuri interpretabile, sau care îţi dau
sentimentul de oboseală, de monotonie, poeme care nu ne mai ţin
interesul treaz. Exemplu: „Cum”, „Cu vârful degetelor”,
„Alfabetul”, „Ou”, „Semne”. Dar iată-l şi liric: „Iar când pe
zbârciturile de pe frunte/ încep să-nainteze gheţarii,/ atunci
îngenunche prin cimitire/ Bărbatul în faţa femeii,/ Fiul în faţa
tatălui/ Încercând să-şi sufle unul altuia/ câte un fir de iarbă verde”
(„Frescă”). În unele poeme din volumul „Tuşiţi”,spectacolul,
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spunea un critic, este de estradă, în el bufoneria îşi dă mâna cu
absurdul într-un dans ameţitor şi mustind de haz, sau sec.
Iată o strofă din poemul care dă titlul volumului („Tuşiţi”):
„Răguşit, piţigăiat, dogit,/ Cu pauze, în accese, uscat, pistruiat,/ Ca
la vocalize, ca la doctor./ Tuşiţi”. De fapt, poemul ne trimite la
poeziile manifest ale avangardiştilor, numai că la Marin Sorescu
umorul se converteşte în mască îndărătul căreia se ascunde
sensibilitatea poetului, trădând totodată şi o nelinişte intelectuală:
„Credeţi că spun rolul pentru voi,/ Ochii mei parcă se uită la voi,/
Când, de fapt, eu privesc peste capetele voastre”.
În volumul „Suflete, bun la toate”, poetul reia lirismul într-o
expresie mai directă şi mai definitorie pentru caracterizarea viziunii
lumii şi subiectivităţii sale. Poemul „Încurcat”, care deschide
cartea,realizează un dialog cu cititorii şi încearcă o definire a operei,
idee care va reveni în câteva poeme: „Evoluţie”, „Atavisme”,
„Pârghii”: „Dar la urma urmei/ Ce trebuie să găsiţi/ În rândurile
mele cuvinte?/ Eu am fost pictor/ şi toate acestea nu au fost altceva
decât/ Studii de riduri/ De pe fruntea mea”. Ironia intră în surdină,
rămâne poanta: „La manejul meu din nori/ Se încalecă erori/ Din
aproape în aproape,/ Saltă sufletul pe ape/ Sub copite eu în, silă,/ Ca
pustiul sub cămilă”. („inspiraţie”)... Snobismul, permanenta
simulare, nu-i mai trezeşte nici tristeţi, nici ironii acide. Falsul
motan este falsul creator: „Clipea din mustăţi odată, cam într-o
doară,/ şi simţea globul întreg parfumat azi - nimic,/ Nici un curent
electric,/ Copacii, casele, turnul de apă/ Au acelaşi miros de aer”
(„Falsul motan”).
Izolat de „tinerii cotoi”. poetul ţine ca arta lui să fie autentică şi
în consecinţă se luptă cu o avalanşă de cuvinte: „Ca într-o apă mă
scufund,/ Cu cât mai mult mă-ncaier”.
Într-un poem arghezian din volumul „Astfel”,poetul se simte
„scris” cu har dumnezeiesc: „Mi-a scris cu mâna-i Dumnezeu/ Ai
grijă şi de el a zis/ Uite pe lista ta l-am scris,/ Arată-i ţâţa ta-n
oglindă/ şi miere picură-i pe limbă”. Poetul este în căutarea
„sunetului mai pur”, deşi nu mai suntem Ulise, deşi marea s-a uscat
între timp, deşi ne lipseşte curajul şi nu ne mai fascinează mirajul
depărtărilor. Expus luminii şi soarelui, poetul poartă aureolă de
sfânt, se situează printre cei aleşi: „Mă simt ca omul zăpezilor,/
Scos din peşteră şi pus la soare,/ De i se topesc sloiurile/ De păr, de
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piept şi de picioare/ Şi rămâne neţărmurit,/ Fără blană şi în pielea
frumoasă/ Şi sufletul intră în el zbughit,/ Printr-o coastă, ca o Evă
întoarsă” („Senzaţie”). „Ziua”, „Şiroind de raze”, „Don Juan”,
„Coborâre” puteau să lipsească din volum.
Dar în „Mai la vorbe”, îi întrupează realmente cuvintele, ne
mărturiseşte poetul. Cuvântul cuprinde saci de timp şi lăzi cu slavă:
„Iar când v-am umplut de stele,/ Tot mai nesătul de buchii/ Mi-am
vârât în voi fiinţa/ înţesând-o cu genunchii”. La un pol uman şi la
celălalt, slăbiciuni şi porniri umane, nefaste şi ridicole. De aici
concentrarea şi supraaglomerarea generală de civilizaţie ce stăruie
în gânduri stranii: morţii sunt presaţi cu compresorul, prin cimitire
circulă ţevi de canalizare, se sparg mormintele („Concentrare”).
În ciclul „Trunchiate” e reluată ideea artei poetice: facerea
universului este un pretext de a vorbi despre creaţie: „Acum trebuie
să faci o nouă frază/ Tot universul”. Poemele se concentrează în
trei-patru versuri, uneori se încearcă o sensibilizare a ideii:
(„Urme”, „Vânt”, „Drum”, „Merg înainte spre moarte/ Cu coada
ochilor/ Târâş spre lucruri”). Ciclul „Către mare” nu mai aduce
nimic nou, realul se implică în poezie cam fără scânteie şi fără haz:
„din antichitate facem greşeli tactice, strategice, poetice, politice:
trenuri întregi de greşeli”, recunoaşte poetul.
Dincolo de aceste preocupări legate de arta lui, Sorescu aduce
lumea cu partea ei perisabilă, cu neajunsurile ei, cu marile ei
probleme; de aceea, în poemul „Întoarcere”, simte că „ceva” se
scufundă, „ceva” este cuprins de marea trecere, dar, fără să ajungă
la tristeţea sfâşietoare a lui Blaga, ne mărturiseşte că este „oarecum
trist”. Situat în descendenţa lui Urmuz, dar şi a lui Eugen Ionescu,
Marin Sorescu aduce o faţă tristă a lumii, încărcată de marile ei
probleme, de probleme nesemnificative aparent, dar atât de
importante în destinul omului.
Sorescu nu vrea să ne epateze nici prin filozofie, nici prin adâncă
reflexivitate, ci ne vorbeşte despre moarte, despre viaţă, citind întrun anumit fel existenţa: „Unde s-o fi tipărind/ viaţa asta a mea,/ Că
e plină de greşeli/ Inadmisibile”. Ştrengăreşte este privit şi
sentimentul morţii. Acest fel de-a privi moartea, ne trimite la „De-a
v-aţi ascunselea” a lui Tudor Arghezi: „Fluierul se aude strident/ În
spatele tuturor trecătorilor/ Care se fac vineţi, galbeni, verzi, roşii,/
Şi merg înainte ţepeni/ Fără a întoarce capul” („Fluierul”).
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După primul volum, poetul trece la o lirică de fantezie legată de
marile teme ale existentei.
„Fundamental, Marin Sorescu are capacitatea excepţională de a
surprinde fantasticul lucrurilor umile şi latura imensă a temelor
comune”.
Viaţa este receptată diferit de la individ la individ sau chiar la
acelaşi individ percepţia depinde de unghiul de vedere în care se
aşează („Unghi”). Alteori, lumea este văzută ca un univers închis,
repetabil, ca în poemul „Roata”. Atât în „Poeme”, cât şi în
„Moartea ceasului”, Sorescu încearcă o lirică reflexivă, într-o
formulă inedită şi o interpretare cu totul particulară, pentru a
dezvălui adevărul, nemurirea, angoasa, plictisul.
Asistăm la o redimensionare a majorului şi la o reabilitare a
banalului în sensul descoperirii unor semnificaţii noi, încercând alte
măsuri în fixarea valorilor. Apare, încă în acest volum, o sete de
dezmărginire, o sete cosmică precum în poemele „Târziu”, „Rame”,
„Focul sacru”. Apare obsesia divinului: „Dar când mă trezesc/ Văd
un ochi care mă pândeşte/ În piatra de acolo”.
Se simte, odată cu „Moartea ceasului”, parcă un accent liric mai
pronunţat, ce se amplifică şi mai mult în „Tinereţea lui Don
Quijote” cu un sentiment de nelinişte în faţa universului, a
perenităţii lumii. În poemul „Viziune”, sentimentul de nelinişte este
potenţat de lipsa de copilărie a copiilor: „Dar ei se nasc direct cu
mustăţi/ Şi nu mai au de trăit/ Decât şapte zile”. „Bile şi cercuri”
este poemul în care lumea este văzută geometric; cercul şi sfera
sunt imagini care ne trimit la Nichita Stănescu („Laus Ptolemaei”).
Concluzia e că zbaterea este inutilă, lumea se învârte într-un cerc
închis. Jocul este însă amuzant, până când se face târziu, când
jonglerul tată nu se mai întoarce.
Se încearcă o explicare a mecanismului mişcării lumii. În
poemele „Între stele”, „Mecanică simplă”, invocă mari creatori,
Eminescu, Shakespeare, Dante aşezaţi în unghiul reflecţiilor sale
legate de relativitatea lumii acesteia: „Fără îndoială, pământul/ Este
o mare/ Popicărie”. Volumul „Moartea ceasului” propune un „joc
frumos”, în care poetul este când faustic, când indiferent la tot ce se
întâmplă în jur, pentru ca în volumul următor să se identifice cu
Don Quijote, fără a cărui nebunie nu suntem oameni adevăraţi. Fără
să fim îndrăgostiţi fără cauză, ca şi eroul citat, nu putem fi sublimi.
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Poetul se confesează şi cu raportarea la univers; detaşarea de
lume, indiferenţa faţă de propriul eu devin obsesii: „Nici un colţ,
nici o linie frântă/ de care să te spânzuri” („Compunere”). Totul este
convenţie: râsul, plânsul, iubirea, măşti grimasate, mişcate pe o
imensă scenă, pe harta în care cele cinci continente realizează „O
mişcare de rotaţie în jurul soarelui/ Şi alta în jurul morţii”.
Alteori, pământul, omul, sapa, păianjenii, amoeba, seminţele,
târâtoarele sunt în călduri, sunt în stare de efervescenţă. Timpul îşi
face loc, distruge stabilitatea, timpul este cel al trecerii
„(Pedeapsa”). Se înregistrează tot ce mişcă: iarba, cuvintele, ceasul,
lucrurile, porii înhămaţi în „Herghelii infinite/ tropăind infinitul”
(„Mişcare”). Ipostaza lui Don Quijote o intuim şi în poemul
„Concurs”, în care aflăm că cel care stăpâneşte cel mai bine legile
avântului, deoarece poartă în sine geniul înălţării, primeşte „şi cele
mai multe pocnituri în cap”.
Şi în „Tinereţea lui Don Quijote”, Sorescu parodiază,
gesticulează larg sau reţinut, ironizează pornirile oamenilor,
degradarea lor, alienarea, toate fixate, cum s-a spus pe „mituri
întoarse”. El îmbină elementele biblice şi profane, livreşti în chip
laic („Adam”, „Pace”, „Licar”, „Vine”).
Dumnezeu a observat „această creaţie deşănţată a lui Adam/ L-a
chemat la el şi l-a sictirit Dumnezeieşte,/ Şi l-a izgonit din rai/
Pentru suprarealism.” („Adam”). Atâta vreme cât Marin Sorescu se
vrea singurul public al gândurilor lui, poezia este un act de
sinceritate. Dar să-l credem?
Poetul îşi ia o anumită libertate în interpretarea miturilor, creând
o noua simbolistică, cu deschideri spre existenţa noastră, nu numai
lipsită de strălucire, ci şi grotesc de banală. El vrea să ne convingă
că existenţa omului contemporan este sufocată de civilizaţie şi
protestul tragic se transformă în discurs epigramatic şi caricatural,
absurd sau trivial. ori pur şi simplu ne face să zâmbim.
Volumul „Tuşiţi” repetă în aceeaşi manieră tot ce e spus în cele
anterioare apariţiei lui. Acelaşi dozaj de inventivitate, acelaşi simţ al
colosalului într-un lung proces de „Demistificare a literaturii9..
Totuşi, trebuie remarcată reprezentaţia mai puţin veselă, ironia mai
aspră, satira mai acidă; totul stă sub semnul neputinţei care
accentuează profilul tragic al poeziei soresciene: „Altfel nu-mi
explic de ce nu opreşte nici o dată/ În nici o staţie,/ De ce nu face o

68

haltă,/ Am putea să-l dăm jos pe criminalul ăsta ramolit”
(„Halebarda”).
O caracteristică a poeziei lui Sorescu este teatralitatea.
Poemul „Lada” vorbeşte despre tragicul existenţei ce îşi găseşte
izvorul în nesiguranţa, în idealitatea în care trăieşte individul: „Şimi mai rămăsese lada aia imperfectă,/ Şi ei s-au aruncat în ea şi ei sau aruncat în ea aşa cum e, că erau tineri.”
Poetul se identifică cu eroul: „Eram la tărâmul mării,/
Distribuiam corăbii”. Apar doi inşi, nişte necunoscuţi, despre care
aflăm la sfârşit că erau tineri, şi povestea continuă, punctată din loc
în loc de dialog: „Nişte pânze, nişte sfori, na-ţi-vă”. Apare şi un al
treilea personaj în dialog cu scriitorul: „Şi uite-i cum plutesc peste
mine/ Şi se îndepărtează din ce în ce/ Şi mă obosesc făcându-mi
semn nou, pentru alţii” („Lada”). Mobilitatea de expunere se repetă
în citatul poem „Halebarda”.
După descrierea unei înghesuieli de balamuc în troleibuz,
intervine dialogul cu moşul bătrân ca lumea: „Nici o grijă, ţin cu
străşnicie de afurisita asta de cazma”. Troleibuzul este un fel de
moiră, el duce pasageri vii şi morţi, fără să oprească în nici o staţie,
pentru că are-n plan să meargă până la capăt”. Ultimul vers parcă
destinde puţin atmosfera creată, aparent, pentru că ea încearcă să
ascundă gravitatea situaţiei: „Moşul a şi intrat în vorbă cu mine./ E
din ce în ce mai politicos şi începem să discutăm despre vreme”.
Poate că poemul „Simetrie”, atât de citat de critica literară, nu
este numai un poem al opţiunii: „Am stat,/ Am făcut ochii mici,/
Mi-am ţuguiat buzele,/ Am tuşit,/ Şi-am luat-o pe cel din dreapta/
(Exact cel care nu trebuia,/ După cum s-a dovedit după aceea)”.
Poemul include însă un sentiment elegiac legat de nemulţumirea
permanentă a individului pentru alegerea făcută, pentru că niciodată
nu are certitudini: „Greşit, foarte greşit, cel din dreapta era/
adevăratul, marele drum cică”. Poetul prin acest „cică” parodiază
însuşi condiţia existenţială în spatele căreia se ascunde elegia
(starea faustică a omului): „Toiagul din mână mi-a îmbătrânit,/ Nu
mai dau din el muguri/ Să stau la umbra lor/ Când m-apucă
disperarea”.
Trimiterea pe care o face critica la I. L. Caragiale este valabilă.
De-altfel, vocaţia de dramaturg a lui Sorescu se vădeşte şi în
construcţia poemelor. Autorul morţii ceasului surprinde instantanee,
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momente în suita sentimentelor şi caracterelor omeneşti:
suspiciunea, în poemul „Pânda”, exasperarea celui „Care aduce
nămol”, adică spiritul dogmatic în „Echerul”, absurdul în „Cămila”,
incertitudinea, singurătatea, disperarea: „Există tristeţe la toate
nivelurile,/ Dumnezeu este deznădăjduit,/ Mă uit în ochii lui goi şi
mă pierd în ei./ El alunecă vâjâind în prăpastiile morţilor mele”
(„Prieteni”).
În dosul acestor măşti se află o lume tristă, pe care poetul o
descoperă, dar se vrea nepăsător, precum în poemul „Norii”:
„Curge lumea pe deasupra mea?/ Aşa privind în sus/ Am străbătut
cea mai mare parte/ din ea”. „Tehnica scamatorului” care scoate
obiecte imprevizibile în volumul „Tuşiţi” este înlocuită cu tonul
reţinut şi creşte relativ doza de ambiguitate şi de gravitate. Într-un
poem fără titlu, viaţa capătă schema calvarului: „În acest timp Isus e
batjocorit,/ Răstignit,/ Pus să se foiască pe cruce” este silit să bea
otravă şi cu cât coborâm în istorie, „Apa curge tot mai murdară/
Istoria îşi urmează cursul ei/ Iar Pilat din Pont continuă să-şi spele/
Cu satisfacţie tot mai mare/ Mâinile”.
Ideea se repetă în poemul „La lecţie”. Epoca pietrei necioplite,
pe bună dreptate, îl va lăsa pe poet repetent, pentru că şi în soare a
început să se vorbească: „Precum că pe pământ prostia va dispare/
în curând/ pe cale paşnică”. Dispreţul suveran faţă de lumea de
actori, care n-au învăţat nici măcar cum să-şi tină mâinile, care
simulează şi n-are nimic sfânt, o lume care ne aminteşte de
„Epigonii” lui Eminescu, şi-l exprimă poetul în poemul „Destin”:
„Şi astfel, după ce toată viaţa/ Mi-o închinasem artei,/ Am devenit
deodată celebru/ În calitate de crescător de păsări”.
Cu volumul „Suflete bun la toate” o nouă nelinişte este generată
de motivele „fortuna labilis” şi „vanitas-vanitatum”. Tiparele sunt
generale, poetul le adaugă nuanţe, dându-le noi dimensiuni
amplificate de tonul elegiac viaţa noastră la început mai domoală,/
apoi tot mai încruntată./ Pentru că nu este nici un fir de timp,/
Trebuie căutate alte dimensiuni”. O tristă reţinere, o permanentă
retuşare a existentei îl chinuieşte. „Ne trezim cu deşteptătorul./ Îl
punem şi în ceai/ Să ne sune când ajungem la sa-turaţie”.
Cauza este dezordinea care cuprinde lumea. Poemul „Viziune”
aduce un tablou răsturnat: arborii stau cu rădăcinile în aer, drumul
cu toate pietrele de pavaj o ia în toate direcţiile, îngrozind trecătorii,

70

poetul însuşi este descoperit în tabloul din perete. Aceeaşi lume
răsturnată apare în poemul „Carnaval”, unde poetul face schimb de
gânduri cu arborele căruia îi ia frunzele, pregătindu-se de carnaval.
Burlescul, grotescul, liricul fac tot mai mult loc dramaticului, deşi
ideea nu e nouă. Perfecţiunea sferei generează plictis pentru că,
pământul are formă de sferă, în virtutea principiului că „totul
trebuie să fie perfect”. Faptul de a trăi include şi reflecţii grave,
amar ironice. Dialogul cu divinitatea e punctat de sunete stranii.
Viaţa omului este o suită de relaxări („Contradicţii”). Lumea care se
va naşte îşi va avea originea tot în principiul masculin şi în cel
feminin ca-n „Rig-veda”: „Ce mai faci?/ într-o zi luna a întrebat
pământul”. Pământul dă un răspuns obosit şi grav: „O amoebă”. De
fapt, misterul vieţii este „Miezul”, ne-o spune, la modul blagian, în
poemul cu acelaşi nume. Miezul este sămânţa care va face să
prolifereze cerul, şi pământul, ea nu va mai rătăci în abis, ci va face
să apară bradul, muntele, întunericul şi lumina: „Va mângâia
pietrele şi le lasă gravide/ Fără nici o ruşine/ Ca un porc.” („Miez”).
Poetul încearcă să-şi reprezinte sufletul; acesta este burete, perie,
stea sau telescop. Privim cu sufletul lumea, întunericul şi lumina; ca
nişte cârtiţe, săpăm, suntem încă supuşi instinctualităţii şi
nepregătiţi să-l primim.
„Mă gândesc că tu ne încurci/ Că ne eşti prea de vreme, suflete/
O, suflete bun la toate”. Poetul pare a ironiza obişnuinţa de a pune
în toate suflet, când ar trebui să uzăm şi de indiferenţă.
În ciclul care le continuă pe cele precedente, poezia este de
notaţie, dar de o mare sensibilitate, transmiţând în imagini o anume
oboseală ce apasă lumea. Pleoapele cad de la înălţimi ameţitoare,
după o zi lungă, ca nişte „pietre aruncate în fântâni părăsite din
cauza adâncimii”, ele dau sentimentul de apăsare ce se topeşte întrun fel de desprindere de tot ce e contingent. Apăsarea e percepută
prin intermediul pleoapelor care survolează prăpăstii, astupându-le;
poetul îşi simte trupul electrizat de o stare de deschidere spre
transcendent. Închiderea pleoapelor e provocată de undeva de sus,
şi ea se coboară parcă ar fi suflet pe care poetul încearcă să-l atingă
până în vârful degetelor. Pleoapele alunecă în depărtări şi cine ştie:
„Câteodată nici nu se mai întorc înapoi”.
Lumea este bună şi rea, întunecată de pământ şi luminată de cer;
între cele două realităţi se află un „glassvand” - intrarea separată
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între frumos şi urât. Lumea este o arenă în care „Nemişcarea este/
pândă,/ Mişcarea salt.” („Unde”). Sentimentul de monotonie, de
viaţă banală, infinit repetabilă, apare şi în poemul „Întrebare”:
„Dumnezeule, toate zilele au fost/ Nu ne-a mai rămas nici o zi/
Nouă şi totuşi,până să înţelegi adevăratele relaţii dintre lucruri va
trebui să mori („Pantomimă”). lata câteva concluzii care ne trimit
iar la origini: „Un zbor galactic/ Parcă aş vrea să curg prin porii/
Unei alte lumini, spre lumina începutului pe care/ O tot laud.”
(ultimele două versuri sunt luate din L. Blaga) Important este să faci
ceva („Dictare”), deşi vei fi înfrânt: „Simt că în jurul meu ceva de
scufundă/ şi sunt oarecum trist”. Dualitatea conştiinţei este
inevitabilă. Important este să ştii să te dezbraci la timp de iluzii.
Poemul „A fost azi” este o sinteză a problematicii volumului: „Şi
vii şi vii de pretutindeni/ Ca un tren de marfă gol, vii/ şi nu te mai
termini”. Sentimentul de risipire este foarte puternic, egotismul
poetului este de ordin social, el se naşte din inconformism şi nu
poate dispare într-un context care-l uită: „/ Chiar şi nervii tăi/ Care
ţi s-au răsucit astăzi foarte artistic,/ vor putea fi folosiţi de ei cu
succes,/ drept zbârnăitoare/ La noul zmeu de hârtie”.
Volumul „Astfel” cuprinde mai multe cicluri: „Astfel”,
„Trunchiate”, „Sunet”, „Către mare”. Fiecare ciclu presupune un
anumit fel de interpretare a lumii şi o anumită formulă. Ciclul
„Astfel” se caracterizează prin reflexivitate şi o permanentă
raportare a omului la propriul eu şi la propriul lui destin: „Într-un
fel numai moartea/ Te face om, te scapă de alţii,/ Trăieşti în lume,
dar mori în tine,/ În eu./ E o victorie aceasta.” Un anumit sentiment
de strălucire, cel al sărbătoririi, se zbate ca o sete de glorie pledând
pentru bucuriile spiritului: „Numai pământul a avut noroc/ De
duminecă/ Mai iese lumea pe stradă,/ Mai fumează/ Se îmbracă mai
cu grijă/ şi nici nu se munceşte cine ştie ce” („Recapitulare”).
„Celula de viaţă umană şi familială în ipostaza idilică”
În volumul „La Lilieci”, Sorescu îmbrăţişează toate miturile
compromise prin lipsă de talent de barzii de la „Sămănătorul”,
„Ramuri”, „Luceafărul”: copilăria, înstrăinarea de sat, viaţa duioasă
de familie, poezia naturii, la plug, revelaţia divinităţii”. Există în
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acest volum teme cunoscute în lirica tradiţionaliştilor, în formula
uşor parodică, realizată pe două laturi pe de o parte,ochii copilului
ce se bucură şi trăiesc cu uimire şi înseninare tot ce amintirea a
putut păstra, pe de altă parte, trăirile omului matur, ale poetului
trecut prin cultură, care redescoperă teme cunoscute într-o anumită
epocă şi pe care le priveşte detaşat, dar şi cu un anume romantism
revendicat de locul în care s-a născut şi format.
Structura volumului ne trimite la „Amintirile” lui Ion Creangă şi
la „Desculţ” al lui Zaharia Stancu. Celula familiei, cu tot soiul de
rubedenii, copleşită de implicaţiile sărăciei, ale despărţirilor, ale
morţilor, cu o morală simplă, fără interiorizări grave, se află la
limita măsurii şi a echilibrului. Pitorescul balcanic, zâmbetul duios,
întâmplarea unită cu misterul, eterna dramă ţărănească incluzând
măştile ce amintesc de volumele anterioare sunt componente
interne ale unei structuri inerente literaturii de evocare. Aflăm că
Bulzeştii nu sunt „un sat oarecare”; acolo oamenii sunt harnici şi
satul are „rânduielile lui”, de aceea Moş Pătru Târziu regretă
vremurile de odinioară: „La noi muierea pupa mâna bărbatului... şi
din dumneata nu-l scotea niciodată”. Oamenii din Bulzeşti cred în
descântece şi în farmece (unde se sparge gălbenuşul acolo este
junghiul pe care îl tratează cu tutun şi cu muştar, ceapă, ulei, din
care se face un „bleasc” „şi se pune pe locul ăla să tragă durerea”
(„Junghiul”). Oamenii cred în vise, dintre care unele reflectă groaza
de secetă („Apele creşteau şi Ţaţa Maria se temea de sfârşitul
lumii”), cred în iele, în vrăjitori, în jocul albastru al comorilor:
„Comorile joacă noaptea pe dealuri”. Satul este patronat iarna de
lupi şi de Moşul, fostul logofăt din Veleşti, care dă oile lupilor,
pentru a apăra satul şi pentru a le astâmpăra fiarelor foamea. Copiii
sunt bolnavi de gâlci care trec cu trasul, şi oamenii de pelagră şi de
deochi, de care nu se vindecă decât descântaţi: „Gâlcile/
Motofălcile/ Plecară cu curcile/ Curcile s-au întors/ Gâlcile nu s-au
mai întors.” Stafiile, moroii vin la cişmele şi-i damblagesc pe cei
care vor să se răzbune, şi-i lasă betejiţi ca pe Grigore cel cu mâna
moale. Refugiul în această lume este generat de căutarea purităţii
pierdute. Neînvinsa nevoie de puritate explică şi înfăţişarea
sărbătorească, strălucitoare a satului, la anumite date.
Astfel, în zilele lui de sărbătoare, la lăsata secului, satul are ecoul
cel mai înalt şi gerul persistă, lumea se află într-o stare de
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încremenire şi poetul deapănă întâmplarea. „E ger, noaptea e
sticloasă/ şi salcâmii de pe coastă, clăile de fân toate pătulele şi/
Magaziile vergeluţe, sunt ca limba de clopot, gata să facă/ Bang./
Satul devine strălucitor” („La strigat”).
Locul de taifas este „patul” din faţa porţii, dumineca - când afli
ce au făcut lupii, ce a visat Gaga Rita, Ţaţa Anica şi alte vecine.
Sătenii privesc sus pe deal, pe unde oamenii trec în haine de
sărbătoare (lumea albă este lumea primenită în haine sărbătoreşti).
Poemele cu aparenţă de cronică sunt epice şi pline de mişcare şi
viaţă, ele materializează spiritul satului: „Săriţi lume, ţipa Leana./
Nea Dumitre, Nea Ioane,/ Duceţi-vă, daţi fuga-n/ Vale după ăl
nebun./ Ticu, Bag Samă Cazaca, Mitărănoaia, tot cătunul/ Se
strângea la panoramă”. Nu lipseşte coborârea evenimentului la
nivelul de înţelegere al copilului şi umorul absurd: „Unii abia
aşteptau să se facă mari/ şi să-şi pună ştreangul/ De gât/ Ca să se
strângă lumea, şi ei să facă pe grozavii,/ Morţi cu ochi beliţi”,
versuri în care apare şi tragicul, ca în poemul „Fusul”.
Moara aminteşte sătenilor de moartea morăresei, femeie tânără
şi frumoasă. Numele personajelor au sonorităţi stranii, şi ele se
potrivesc cu firea lor. În zilele de sărbătoare oamenii nu au poreclă
şi numele lor este şters, „nume de pomelnic”. Oamenii se nasc, fac
nunti, sufăr de arşiţă şi mor, prilej pentru poet de a ne prezenta
obiceiuri din moşi-strămoşi. Poemul „A bătut clopotul” dezvăluie
ţinuta folclorică de seninătate în faţa durerii şi a morţii. Pe Gogu cel
care umbla fudul prin sat, militar, „L-a pus în pomelnic,/ I-a dat o
oaie peste groapă,/ Au făcut ai lui şi pomană cu oale şi toiege” şi o
fată mare a scos din fântână treizeci de zile: „Câte o vadră de apă
ne-ncepută, asta în caz de sete/ Pe lumea ailaltă”. Moş Nicolae cere
să se cioplească lada de zestre: „Acum este foarte bucuros că
stejarul acela venea/ De minune”. Întâmplările cele mai vii, păstrate
cu sfinţenie în memorie, sunt însă cele legate de revoltă. Ţăranii, de
sărăcie şi, de nedreptăţile suferite, se răscoală. Astfel, întâmplarea
legată de o goană după curci îi dă poetului prilejul să explice
numele Piscului cu Bojii, mănăstire de călugări greci, care au luat
pământul sătenilor şi locul a fost prefăcut în cenuşă. Drumul până
în pisc este zugrăvit ca în marile romane: „Treceam Mătăsoaie, dam
în vâlceaua lui Niţă,/ Răzbeam în poiana Popii,/ Coboram coasta în
vâlceaua cu izvoarele/ Suiam iar printre stejarii bătrâni, dând cu
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piciorul/ în ciuperci,/ Mânătărci otrăvite/ Pălăria şarpelui,/
Răscoleam frunzele,/ intram prin tufişuri... când ieşeam în Piscul cu
Bojii,/ Ni se lumina de atâta lărgime („Piscul cu bojii”).
Poetul retrăieşte cu încântare peisajele de odinioară: „Când se
văd munţii” ei se văd rar, pentru că pădurile sunt în nori, şi pentru
că stelele sunt joase şi pâlpâie „de-ţi iau ochii/ Ca lumânările pe
colaci/ când aerul se ridică în sus, ei odată ţâşnesc pe-acolo/ Pe la
geana orizontului, se văd foarte aproape,/ Ţi se pare că te poţi sui pe
ei cu carul”. Satul îşi are hoţii şi milogii lui, pe Zarbă şi Riblă, a
căror prezenţă aduce şi o altă figură interesantă, factorul care face
politică şi caracterizează straniu destinul războiului. Teoria lui e că
„răzbelul se mai lungeşte/ Ne mai duce-aşa zece, cinşpe ani, că sunt
ţapeni şi ăia şi ăia./ Sunt ca boii ăia bici, care, când s-apucă-n
coarne,/ Se tot împing încolo şi-ncoace,/ Tot aştepţi să se biruie şi
nu se mai biruie/ Stau aşa şi se morâncesc”.
Discuţia ne aminteşte de personajul lui Marin Preda citat de
„Cocoşilă”, care vrea să explice şi el politica neamţului: „Neamţu e
ca alde Gheorghe al lui Udubeaşcă”, explică el. „Îl punea jos alde
Voicu Câinaru şi-l bătea de ziceai că-l omoară. Pe urmă se pomenea
iar cu el. Bine, mă Gheorghe, îi spunea el atunci al lui Câinaru, nu
te bătui eu pe tine alaltăieri? Ce-are a face! zicea al lui Udubeaşcă. Şi-l bătea iar? - Da!”. Marin Sorescu înfăţişează „celula familială”
sub patronajul mamei, care dă sfaturi copilului ca o altă Smarandă;
să nu-şi pună ţărână în cap pentru că face bube, să nu se culce în
iarbă, că îi intră un şarpe în gură („Momâile”). Tatăl era blând şi
visător, copilul îi păstrează o amintire duioasă; tatăl era un om
puternic, capabil să-l scoată din coarnele vitei nărăvaşe. Bunica era
o fiinţă stranie, maniacă, dormea pe scândură şi pe cergă după
cuptor („Baba”). Şirul de rubedenii sunt prezente, pentru a evoca
alte întâmplări. Ţaţa Manda îl va dezmoşteni pe Marin, pentru că îi
lasă ogorul nearat („Dezmoştenitul”).
Ca şi Darie, Marin pleacă la şcoală cu părere de rău, cu care
ocazie aflăm despre „Craiova văzută din car” că ar fi „cel mai
frumos oraş din lume”. Există o obsesie a foamei, a prânzului. „La
Lilieci” este sărbătoarea morţilor şi a prânzului. „Niciunde nu
mănânci o varză cu carne/ Mai gustoasă ca în cimitir”. Marin
Sorescu topeşte lumea reală în substratul lumii fantastice a satului, a
misterului, a spiritualităţii, printr-o transcriere exactă a limbii, a
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poreclelor, este satul de duminică dimineaţa: „Când cântă
păsărelele” şi e „un miros de lilieci înfloriţi/ Cum trebuie să fi
mirosit raiul din dreapta de la intrare” („La Lilieci”).
Marin Sorescu rămâne poet în ciuda multor neajunsuri
semnalate de critici, el vine cu un stil propriu în poezie scoţând la
iveală partea ridicola, caricată a existenţei. De fapt, Marin Sorescu
ne învaţă spaima de ridicol. Suntem ridicoli şi în partea noastră
gravă sau sublimă, şi atunci când devenim hilari şi absurzi.
Jovialitatea în acest caz devine aparentă, pentru că de fapt ea
ascunde faţa tristă a noastră. Numai de nu ar ajunge la manieră,
pentru că l-am simţit de foarte multe ori fals, facil, într-un limbaj
prea direct şi fără podoabe.
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NOTE AUTISTE
Dumnezeu e un copil autist
foarte bătrân,
cu nume nemţesc,
care uită cuvintele,
dar ştie zidi curcubeie,
aurore boreale
şi gândul că te iubesc,
care nu are nevoie de sunete,
de silabe, de vorbe,
de lumină, de umbră,
de zi sau de noapte…
Dar totuşi mă închin clorofilei,
respir,
sunt codru, cedru,
brad sau gorun.
Sunt orb, surd,
niciodată rostit,
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câtă risipă,
puteam să nu irosesc
nici un gând, nici o clipă,
ca vântul, ca frunza.
BAGĂ DE SEAMĂ
Am jilţuri peste jilţuri, peste
orizonturi, ani şi secoli,
căci fiecare are o poveste
a celor care stând în jilţuri,
soli ai puterii seculare,
trecură preamăriţi în catedrale,
sau regi pe palatine dale.
Bagă de seamă-chiar de eşti unul
perfid al banului, răul din tine
va sângera – buboi, noroi de ură,
căci, pân-la urmă omul face jilţul.
Azi, lumea slută, un festin în toi,
petrece în război, în nunţi macabre.
Tu stai semeţ pe jilţul de ţărână,
sub mari făclii şi candelabre,
din cupa ce o ţii în mână
tânjeşte tainic ochiul de cucută.
CU PANĂ DE BALZAC
Un scrib acrib lăsă un manuscris,
de alchimii cu aur şi cinabru,
gânduri pe care dacă şti citi
în dedesubtul vorbelor şi printre rânduri
vei fi bogat precum cel ce şi-a scris
dorinţele pe piele de onagru.
Căci vei intra în peştera onagră,
prin borta cheii de la uşa neagră.
Acolo, vraf sub pânze de păianjen
sunt tâmple pline de funingini,
un stânjen de idei
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scrise pe piei de înger-tatuate,
comori de duh, dar peste toateo trestie subţire ca un ac,
pană de cronicar, sau de Balzac.
Ia din sertar un maldăr de hârtie,
aşează-te pe prag şi scrie.
DREPT ÎN JILŢ
Bunul meu – cel cu mustăţi mari,
ca două aripi de şoim păsărar,
pentru că să jure i-a fost dat,
atunci, în jilţ s-a ridicat,
numai din jilţ putea vorbi în voie,
numai din jilţ dădea porunci.
Jilţul acesta s-a zidit în vremi, încet,
cu grinzile ce parcă-au prisosit
din cedri facerii de arcă,
cioplit de însuşi Noe,
cu fii săi – Sem şi Jafet.
Nu se-nfrăţeşte jilţul cu oricine,
căci Postăvarul Lumii – autarh,
împărtăşit cu taina peste veac,
orice postav ţi-ar da, ori catifea,
e bine de ştiut că nu poţi îmbrăca
un biet arac, sau câlţiul neclăit,
o ciuhă de ştiuleţi-în haina
ce adumbreşte jilţul de monarh.
Bătrânul meu – bătrân de peste zare,
stă drept în jilţ şi suflă-n lumânare.
VICIUL MĂTĂSII
Pe-un jilţ de răchită, din prispa căsii,
vorbesc cu floarea de nufăr din tău,
cred că banul e o veche ispită,
că mâţa blândă zgârie rău,
mângâi motanul, îl alint în sanscrită,
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de când mă ştiu sufăr de viciul mătăsii.
Şi iarăşi floarea de nufăr din lacuri
îmi tulbură gândul, acelaşi de veacuri,
mi-e pururi să mângâi mătasea în deşte,
lumină să simt cum din unghii îmi creşte,
în apa fântânii, lucie, lină.
Ascult în codrii cum aştri îşi scutur
polenul nocturn pe aripi de flutur.
Mi-e greu văzduhul de miasme, mi-e rău,
plină de sânge şi geamăt e viaţa,
freamăt, plop desfrunzit, plâng în tindă,
în oglindă îmi văd faţa şi viciul,
când Maimarele Lumii, un sămădău,
îşi mână cu biciul ciurda la ghindă.
N-are lumea nevoie de aştri,
de lacuri, de nuferi albaştri.
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ÎN AŞTEPTARE (III)8
În clasa lor, pe perete, era o fotografie înrămată frumos cu
regele Mihai, în straie militare cu o eşarfă albă, lată de-a
curmezişul pieptului, aşa ca regii. „Cine-i omul din tabloul de pe
perete?, o întrebă blând preotul pe o fată care mai mult croşeta pe
sub bancă decât scria. „Om frumos cu straiţa în spate”, zice aceea
repede, bucuroasă că a ştiut răspunsul. „Am râs toţi, ce să fi
făcut?” Învăţătorul a lăsat capul în pământ iar preotul şi-a
pieptănat barba cu degetele odată, de două ori, că nu ştia ce să
facă, nici ce să zică, apoi a plecat, dar nu supărat. Zâmbea şi el că
de râs nu se cuvenea. Era Mihai, mareşalul, regele în discuţie.
Fata a crescut, s-a măritat, a născut mai mulţi copii, dar zisa ei a
trecut din vorbă în vorbă şi s-a lipit de ea pentru totdeauna.
Îşi şterge cu mâna gura, apoi cu batista îşi curăţă palma. Nuşi priveşte mâinile mai de aproape niciodată. Nu şi le recunoaşte
aşa cum şi le simte acum: slabe cu venele îngroşate, parcă n-ar fi
ale lui. Azi dimineaţă l-a ras feciorul cel mare pe obraz, că el se
mai taie când îl apucă tremuratul şi nici cu vederea nu stă bine,
dar nici cu ochelari nu s-a obişnuit în veci. Fata zice că-s pe
măsura lui, dar pe el îl strâng pe după urechi şi-l apasă pe ochi,
nu-s de el. Şi ce să vadă? Feţe îngrijorate, curtea pe care abia de-o
8

Fragment din romanul Badanta
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mai cuprinde cu pasul? În grădină nici nu mai calcă, despre
animale ce să mai zică? Bietul câine, se lipeşte de el, de parcă sar teme să nu i-l ia cineva şi-l miroase într-un fel anume, simte
răul din stăpân şi iar scoate buba afară dacă ar putea.
Ar întreba cât e ora, dar nu vede pe nimeni cu ceas pe mână
şi nu-i sigur c-ar vrea cu adevărat să ştie cam câtă vreme a trecut
de când aşteaptă. Nu se uită nici acasă la el, nu se mai grăbeşte
nicăieri, nu-i mai pasă dacă în plouă fânul pe câmp, dacă-i săpată
grădina, ori ba, dacă-s lemne în şură. Nu-i treaba lui. El trece aşa,
dintr-o zi în alta, dintr-o noapte într-alta, întors cu gândul
înlăuntrul lui. Acolo îi ticăie ceasul, când mai repede, când mai
anevoie. Numai de nu s-ar opri că i-e milă de nevastă şi de copii.
Nu-i mai poate ajuta, poate că le şi îngreunează viaţa, dar până-i
capul familiei treaz, toate-s în ordine şi la locul lor. Câteodată
când nu poate dormi, se gândeşte dacă or fi mulţumiţi cu ce le
lasă. „Cum le-o fi sufletul!” El şi-a făcut datoria, cum a ştiut, cum
a putut, cum s-a priceput, să facă ei mai mult de-or putea şi i-a
duce capul, el e mulţumit cu truda lui. De ocară nu s-a făcut nici
el, nici pe-ai lui nu i-a ruşinat. Mergea drept pe uliţă. Apleca
obrazul doar la biserică, iar în genunchi a stat doar de câteva ori,
când s-a temut pentru viaţa unuia sau altuia dintre copii, până-au
prins puteri şi-au mai crescut. Bătătura i s-a umplut rând pe rând,
dar s-au descurcat, ei cu ei, că s-au îngrijit unul pe altul, el cu toţi,
că nevoile mari rămâneau în grija celor în putere şi „Doamne fii
binecuvântat, că până acum nu m-ai încercat cu greutăţi pe care
să nu le pot duce”.
Îl arde iar în coşul pieptului. Îşi apasă mâinile amândouă pe
locul dureros, „stai, stai, c-o fi leac şi pentru tine, acum că ne-am
găsit cu doctorul, treaba-i ca împlinită”. „Mută-i gândul”, zicea
nevasta când unul ori altul dintre copii plângea, că nu i se face pe
voie. Arată-i ceva, să nu-i mai stea mintea la plâns. Îşi mută şi el
gândul la obrazul femeii lui cu gura rotunjită în fel şi chip în
încercarea de a rosti două cuvinte, cu care a dat-o gata când s-a
întors din cătănie, „de la jendari”, cum zicea cu fală. „Misia
jendarului era să păzească ca ochii din cap inviolabilitatea
domiciliului”. „Zi după mine”. „Nu pot că-mi rup gura”, zicea
fata subţire şi tremurătoare, în faţa uniformei ce-l făcea pe
purtătorul ei demn de întreaga admiraţie. Râde încet, dar cu
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lacrimi, de la o vreme ele curg, fără motiv, „mai am încă urciorul
plin”, nu i-a simţit sărătura prea des, a plâns de puţine ori, mai
precis, o singură dată, aşa mai serios, mai din adâncul izvorului,
atunci când i-a murit băiatul cel mic, e mult de-atunci, dar rana-i
vie, că oricum ar da-o tot la durere revine, arsura-i acolo, nu-şi
poate muta gândul de la ea.
„Bun ar fi un pahar cu apă”. Când a urcat scările spre
cabinetul Profesorului a văzut mai jos un bufet cu de toate, sigur
au şi apă, dar se teme să se ducă singur până acolo. Câteodată îi
vine o slăbiciune atât de mare, că nu-l mai ţin picioarele, dar
dacă-i acasă, se prinde de pat, de scaun, de masă, aici n-ar avea
de ce se sprijini, s-ar putea lovi, i-ar mai face un necaz fetei. Mai
bine să se gândească la altceva. La nunţi. Nu la a lui, că el n-a
avut, a luat fata după eliberarea din armată şi s-au mutat ei doi în
căsuţa bătrânilor de la marginea satului, pe care i-au îngrijit pânăn ultimul lor ceas şi au rămas stăpâni în acea gospodărie. Deacolo a venit şi astăzi. Dar la nunţile altora a fost, cum să nu, că îi
erau neamuri şi-ţi bat obrazul dacă nu-i cinsteşti, şi-apoi aveau şi
ei copii mulţi, şi-or avea nevoie de nuntaşi cândva. În vreo şură
împodobită cu ţesături şi ramuri de copac înflorit, ori numai
înfrunzite, petreceau până târziu cu alţii de-o seamă cu ei, paharul
plin cu spirt îndoit cu apă şi îndulcit, le făceau ochii sticloşi şi le
lărgea gura a râs, iar mâncarea bună întotdeauna înjumătăţită, o
duceau merinde la copii, că le-ar fi stat îmbucătura în gât de n-o
împărţeau cu cei de-acasă. „Vezi, c-am şi petrecut la viaţa mea şi
încă de multe ori”, că la ei în sat toţi sunt rude cu toţi. I-ar fi
plăcut să ştie care a fost prima familie ce s-a aşezat acolo, între
dealuri, a auzit că cineva a scris o carte despre asta, dar el n-a
văzut în clar, negru pe alb, ce şi cum, s-a întrebat de multe ori,
care om să fi fost întemeietorul satului, i-ar fi plăcut să fie din
neamul lui, ar mai fi şters din vorba rea, cum că una din
străbunele lui ar fi locuit în pădure şi se ţinea de vrăjitorii.
I-ar prinde bine şi lui acum o vrăjitorie. În loc de bancă, ce-i
zdrobeşte oasele, să-l ducă cineva lin, pe sus, până-n grădina lui
sub prunul bistriţean. Fluiera cu clopul dat pe ceafă, ori de câte
ori se afla acolo, poamele erau dulci, umbra-umbră şi apa din
fântână lăsată la colţ de casă, rece, îi ostoia setea. Bun ar fi un
strop, să-şi umezească buzele. „Doamne iartă-mă c-am vorbit
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despre vrăjitorii, acelea-s cu Necuratul duse la capăt, iartă-mă,
Doamne, dar mi-i tare rău şi fata nu mai vine, grele ori fi
analizele acelea şi apăsător rezultatul, dacă de-atâta amar de
vreme nu se limpezesc. O fi aşa ca viitura ce mătură totul în calea
ei, apă neagră, mâloasă, ce-acoperă casă şi grădină, iar în urma ei
clisa groasă, lipicioasă îţi intră în piele şi-n aer, niciodată nu te
mai simţi curat după o viitură, dacă ai noroc să scapi, că de foc te
mai aperi, de apă n-ai cum.
Închide ochii şi se lasă mai jos pe bancă, într-o poziţie mai
bună. Pe jumătate culcat, parcă şi-a revenit un pic, dar fata prea
mult întârzie! Să nu i se fi întâmplat ceva şi el să nu ştie. O frică,
aşa ca un piron înroşit în foc, îi trece prin coşul pieptului, acolo
unde vâlvătaia-i mare şi apă s-o stingi nu-i. Apoi parcă începe să
respire mai bine, doar e la doctor, aici oricine-i în siguranţă, dacă
ţi-e rău deschizi numai o uşă şi totul se rezolvă eşti acasă la
vindecători aici, n-ai de ce te speria. Dar spaima rămâne acolo, ca
jarul în cuptorul de pâine după ce aluatul s-a copt, e una mai
veche clocită în nopţi de nesomn, când parca-i şti, dar nu vrei să
rosteşti numele răului. Dacă-l spui se împlineşte, dacă nu-i zici
numele, nu-i acolo, nu-i prezent, ca la şcoală. Unde-i cutare şi
cutare?” „Nu ştim”. Nu-s acolo, nu pot fi pedepsiţi, până se mai
văd în altă zi, se uită. „De m-ar uita şi pe mine răul, ori măcar sămi dea un pic de răgaz, să mă pot pregăti pentru hopul următor”.
Că şi înaintea unui deal te opreşti, te odihneşti, şi-apoi „hai în
sus” şi iar te opreşti să-ţi tragi răsuflarea şi tot aşa. A obosit şi săşi aducă aminte de una, de alta. Respiră mai greu numai
gândindu-se la dealurile urcate pieptiş. „Dă-le încolo, că ele-s la
locul lor, ori cu mine, ori fără mine, mai bine m-aş îngriji cumva
de un pahar de apă, că de nu-l beau, scot foc pe gură şi n-a şti fata
ce-i cu mine. Săraca!
Uite-o că vine cu o grămadă de hârtii în mână. Îi face semn
să stea pe loc, până se întoarce ea de la domnul Profesor. „Bine,
bine!” A înţeles cum merge treaba, doctorul trebuie să-i vadă
rezultatul analizei de la sânge, să vadă cum stă cu udul şi cu
altele, şi-apoi le pune cap la cap, ca la căpiţa de fân, întâi o bază
lată, apoi una mai îngustă, alta mai mică, până-n vârf, pe care-l
acoperi cu ce poţi, ca să-l fereşti de ploi, de vânt. El lua nişte
crengi din pădure şi le împletea cumva, în forma acoperişului de
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casă, dar mai uşor, că altfel tragi în jos fânul, dar dacă le pui cap
la cap, treaba-i bună şi clară. „Oare ce-or vorbi atât?!” Da, uite că
iese fata, îl ia de braţ, şi-l duce la marele Profesor să-i explice ce
şi cum, că vorbele lui au altă valoare decât ale fetei, decât ale lui.
„După cum arată analizele, nu eşti chiar de tot sănătos, dar nici
grav bolnav nu eşti. Ţi-am prescris nişte medicamente, care să-ţi
mai ia din dureri, că la anii Dumitale toate dor. „Domnule
Profesor, dar regim n-ar fi bine să ţin?” Abia acum ridică ochii
către Profesor, îi ţinuse aplecaţi de spaimă, dar după ce a aflat
răspunsul de la analize, şi-a mai venit în fire, dacă-i dă şi regim a
scăpat, mai are nădejdi. „Ar fi bine”, zice medicul încurajat
oarecum de întrebare, „ar fi bine”, repetă privind în ochii rotunjiţi
de speranţă ai pacientului, „puteţi mânca orice, dar, atenţie, fără
afumătură!”
Ies amândoi, el şi fata, din cabinet. Bătrânul le dă bineţe
celor pe lângă care trece, îi sunt oarecum vecini, a stat aproape o
zi în apropierea lor. Fata zâmbeşte, iar pasul lui e parcă mai uşor
la coborâre, se opreşte puţin în capul scărilor, trage aer în piept,
arsura-i tot acolo, dar „ce să te miri, că şi azi dimineaţă am
mâncat, vai de capul meu, un pic de tocăniţă cu afumătură. De
mâine, gata! Şi scara o iau de la pod. „Bine că mi-a dat domnul
Profesor regim. Ce zici?” „Foarte bine, tată, foarte bine”. Parcă-s
uzi obrajii fetei, dar sigur nu vede el bine. „De mâine port şi
ochelarii!” „Foarte bine, foarte bine, tată!”
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DANIELA GÎFU

25 ianuarie 2016
M-am salvat de singurătate
dintr-o pură întâmplare.
Cucerisem îndepărtarea serilor reci de iarnă.
Sub reflexele luminii stelare,
o mângâiere abia perceptibilă,
dar statornică,
mi-a amintit că respir.
Aveam să cunosc primul fior
alături de o arătare diafană
care-mi șoptea nostalgic rugăciunea de seară.
Acolo, îngenucheați, s-a deschis o nouă filă...
26 ianuarie 2016
M-am salvat de la fructul oprit...
Vreau să zic,
nu l-am gustat, dar
am ales să-i simt textura
care m-a umplut de căldura lui.
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Temperatura creștea cu repeziciune
și tot nu l-am azvârlit.
Am cedat cu voie energiei sale fizice și
de atunci lucrez în favoarea lui
a gustului obraznic,
a savorii prea plăcute
ca să-i te mai poți opune.
Atunci am înțeles.
27 ianuarie 2016
Nedreptățit, sunt culcat la pământ,
lipsit de toată clemența.
O realitate ce mi-a fost dat s-o trăiesc,
când începuse să-mi fie bine.
O viața trudită pe care nu o mai posed,
strădanii din care crezusem că am învățat câte ceva.
Înățăm să trăim cumpătat,
Poate prea cumpătat, mulți dintre noi.
Și când să beneficiem de cele acumulate,
Suntem chemați să dăm alte biruri.
Unde, totuși, greșim?!...
28 ianuarie 2016
Mulți dintre noi
Se lovesc de dificultăți.
și nu reușesc să le depășească.
Își aleg țeluri mult prea îndepărtate
și se avântă fără merinde suficiente la ei.
O culme mult prea sus
ne leagă sufletul de greșeală
și constatăm că ne-am zădărnicit în neant.
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Facem greșeli e începători în ale mersului
Concentrați prea mult să nu cădem
Nu mai vedem obstacolele.
Un început împiedicat se va reflecta până și în vise
Devenind incapabili să mai distingem realitatea
Ne îndepărtăm de iubire.
29 ianuarie 2016
Nu credeam să învăț a înțelege
necazul,
tristețea,
descurajarea...
Au pătruns în mine fără a bate la vreo fereastră
și așa m-au năpădit tulburările.
Vlăguită de o otravă rău mirositoare,
un timp,
doar imobilizare.
Am înțeles că trebuie să învăț cum s-o anihilez.
folosind puterile apei curgătoare.
O privesc, ascutând-o.
Că e izvor, râu, cascadă,
apa îmi eliberează ființa.
Imaginea reînnoirii vieții.
30 ianuarie 2016
Îți închipui că întâlnirea va fi minunată,
că vei atinge plăceri bucurătoare,
că-i vei putea împărtăși tăcutele emoții,
că veți petrece stăruind în iubire...
Cineva îți va spune:
„Nu există nici o formulă magică,

88

nici măcar o amuletă noroasă,
ci doar trăiri gustoase.
Și câte poți mânca???”
Înserarea îți aduce înțelepciunea
pe care nimeni nu ți-o poate lua.
Clipa adevărului sosi definitiv
și, după scurt timp,
te lași posedat de strădanie.
31 ianuarie 2016

Nu credeam să te mai aflu...
Și încă atât de cuprins de zariștea
ascunsă de gânduri,
de vise
de nerăbdare.
Prima dată,
printr-o respirare vecină,
am cunoscut New Yorkul
înzăpezit de așteptare.
În cartierul fără nume,
un tânăr bărbat,
sau măcar un închipuit tânăr bărbat,
cu un suflet îngăduitor,
spijinit de pervazul unei ferestre citinde,
într-o imensitate de ezitări,
la o posibilă imaginară femeie
care-i șoptește „Ce lună splendidă!”
Apoi tace.
La celălalt capăt al cerului,
la o fereastră-n oglindă,
femeia își lipește gândul
de promisiunea unei
ninsori încă necitite.
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DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (IX)
Eu eram, însă, foarte decepţionat. O viaţă am visat, fără nici o
speranţă reală, să ajung să văd vreodată turnul ăsta. Ca profesor,
predam o lecţie, la nu mai ştiu care clasă de liceu, despre el. Cu
anul când a fost construit, de către cine, cu ce ocazie, cu toate
datele tehnice, până şi numărul şuruburilor ce-l ţin încheiat. Mi-l
închipuiam atunci ca pe o minune din „O mie şi una de nopţi”. Ca
pe un tron al lui Dumnezeu, legând pământul de cer şi invers. Iar
acum ce vedeam. Am refuzat să urc: de fapt pe scări, pe unde se
putea urca pe atunci încă gratis, nu ne mai ţineau picioarele, iar
nu ştiu câţi franci, ca să urcăm cu liftul, nu m-am îndurat, din
nou, să scot din buzunar. Am lăsat-o baltă, pe altădată. Şi
altădată, în următorii ani, am urcat, ba chiar de mai multe ori,
până la platforma cea mai desus accesibilă turiştilor. De-abia de
acolo, de sus, am văzut ce minunată privelişte a Parisului, şi nu
numai, ţi se deschide, până departe, în toate cele patru zări. Şi miam cerut scuze, în gând, falnicului Tour Eiffel pentru că l-am
ocărât când l-am întâlnit prima oară.
De altfel nu era pentru prima dată când realitatea mă
dezamăgea. Pățisem de multe ori în viață că-mi închipuisem,
visasem cu ochii deschiși la unele lucruri sau locuri pe care le
credeam de o frumusețe fantastică. Iar când ajungeam să le văd
sau să le înțeleg realitatea mă dezumflam ca o minge de plastic
înţepată nemilos cu un cui. De exemplu Poiana Braşov. Toată
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copilăria mi-o închpuisem ca pe o poiană din rai, în mijlocul unor
păduri de aur şi argint. Cu cabane şi castele construite din pietre
preţioase sau lemn ceresc, cu animale ale pădurii care vin şi te
sărută ca pe un frate, până şi urşii eu îi vedeam acolo buni şi
blânzi, iar lupii jucându-se de-a „piua” cu mieii. Când, de-abia
prin clasele de liceu, sau în primul an de facultate, am ajuns şi
acolo, am fost la fel de dezamăgit ca la vederea Turnului Eiffel.
Păi câte poieni, mult mai frumoase decât cea a Braşovului, aveam
noi prin Apusenii noştri!? Nu m-au dezamăgit, în schimb,
Versaille, Schönbrun sau Sorbona pentru că aşa mi le închipuiam.
Palate impunătoare, cu grădini nesfârşite, fântâni arteziene,
sculpturi, oglinzi şi tot restul. Nu ştiu cum ar fi dacă aş putea
vedea vreodată, să zicem, Grădinile suspendate ale Semiramidei.
Pentru că nici nu vă pot descrie cum mi le închipui eu. Ceva pe
aproape de cum îmi închipui raiul, pe care, de altfel, ca şi
dumneavoastră probabil, mi-l închipui în toate felurile frumoase
posibile. Până la limita ideii de frumuseţe, pace şi armonie. Şi,
totuşi, Raiul, nu aş vrea să-l văd! Sau nu foarte curând! Ba cât
mai târziu posibil! Deşi sunt foarte curios cum arată şi iadul. Cel
de dincolo, pentru că pe cel de pe pământ l-am văzut, nu o dată.
Măcar la televizor! Cine ştie dacă voi ajunge cândva să fac măcar
o vizită scurtă şi pe acolo. Că permanent, evident, nu mi-e deloc
la îndemână să rămân, vorba lui Mark Twain, deşi, cu siguranţă
mi-aş găsi prieteni şi-acolo şi acolo!
Apropo de Sorbona, nu m-a impresionat prea tare clădirea în
sine. Mai degrabă faptul că, fiind vară, nici un picior de student
sau profesor n-am întâlnit pe acolo. În schimb totul era deschis,
uşile erau vraişte, nici un portar măcar. Ne-am plimbat pe
coridoare cum am vrut. Am intrat prin sălile de curs, am folosit
toaletele (ah, toaletele, ce problemă sunt ele când vizitezi
Parisul!)! Am ieşit şi-am înconjurat acel mare şi impunător
edificiu, am intrat din nou, am studiat zeci de inscripţii de pe
pereţi aşa încât pot să spun că am fost şi eu pentru mai mult de o
oră student (de la a studia!) la Sorbona. Am folosit, în sfârşit,
pentru ultima oară o toaletă a Sorbonei şi am plecat mai departe
spre Domul Invalizilor sau cine ştie ce alte comori istorice,
culturale şi arhitecturale ale Parisului. O scurtă săptămână
întreagă, în fiecare zi, cu sandwich-uri româneşti într-o plasă de
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vinilin, cu sticle de apă luate de la chiuvetă să nu cheltuim, că naveam de unde, am vizitat tot ce s-a putut. Mai mult pe dinafară
desigur, acolo unde era cu taxă, că nu ne permiteam, din acelaşi
simplu motiv al lipsei de bani, să intrăm.
Nu vreau să înşir aici toate obiectivele vizitate. Sunt prea
cunoscute numele lor şi prea mulţi, dacă nu toţi cei care au vizitat
vreodată Parisul, se făloşesc cu ce au văzut. De parcă ei şi numai
ei ar fi ajuns, efectiv pe acolo. Mai degrabă vă voi descrie, pentru
picanteria ei, vizita noastră în Place Pigalle şi Place Blanche,
atraşi, mai ales eu, de „curvele” Parisului. În primele zile am tot
dat prioritate altor obiective turistice „mai importante”, desigur.
Dar mereu rămâneau „nesatisfăcute”, pe lista mea de curiozităţi,
Moulin Rouge şi Place Pigalle. Tot că să se facă vreme mai bună,
să nu mai plouă măcar. Doar „curvele” alea n-or să stea
dezbrăcate, în fundul gol, pe străzi, oricât or fi fetele de fierbinţi
şi de dornice de „răcoreală”! Cum vreme bună, ne-am dat seama
că la Paris nu prea există, într-o îmbâcsită şi umedă după-amiază,
cu umbrele în mâini, am luat-o, iarăşi pe jos, spre colina
Monmartre, cartierul artiştilor. Care ce artişti pot fi ei dacă nu au
muze şi sex pentru inspiraţie şi transpiraţie!? Am întrebat mereu,
cam cu jenă aşa, în ce direcţie şi cam pe unde s-ar afla Place
Pigalle? Mi se părea că toţi trecătorii pe care-i întrebam şuierau
apoi în urma noastră: „Perverşilor!”. Aşa că mai la îndemână îmi
venea să întreb de „le célebre cabaret Moulin Rouge”. Acolo am
şi ajuns, ghidaţi de tot felul de indicaţii ale celor care, ca şi noi, se
hotărâseră să înfrunte ploaia mocănească a Parisului şi să iasă din
casă în acea după-amiază. Era devreme, cabaretul avea uşile
încuiate. De fapt n-am îndrăznit să tragem de ele, doar ne-am
uitat de afară şi am văzut nişte scări largi care coborau undeva
spre o sală şi o scenă goală. În rest ne-am uitat tâmpiţi la eliceareclamă a morii de vânt, la celelalte elemente ţipătoare din jur şi
ne-am grăbit să începem explorarea Pieţii Pigalle. Evident că
fiind şi cam devreme, de-abia se însera, dar, probabil, şi din cauza
vremii aceleia câinoase, nici o „putain”, nici îmbrăcată, nici
dezbrăcată, nu se plimba pe stradă. Dacă nu am fi văzut peste tot
firmele şi reclamele magazinelor de sex-shop, cinematografele şi
barurile erotice, am fi zis că am nimerit în cine ştie ce alt cartier.
Madama mea, mai din adevărată sau falsă pudoare, mai din
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oboseala picioarelor, a şi refuzat, la un moment dat, să mergem
mai departe. S-a aşezat jos, pe o margine de trotuar, pe o plasă de
plastic găsită la îndemână, şi mi-a spus: „Du-te unde vrei, eu te
aştept aici!”. Şi n-a mai vrut să se depărteze, prea mult, de
Moulin Rouge. Eu, mort de curiozitate să dau faţă în faţă măcar
cu o „curvă”, cât de cât autentică, am dat ocol la toată Place
Pigalle. M-am apropiat, la distanţă, totuşi, de uşile barurilor şi deabia aici, la unele dintre aceste baruri, au început să iasă fete
semi-dezbrăcate şi bine boite care să-mi facă lasciv semn cu
degetul sau cu ţuguierea buzelor. Mă pofteau să intru,
promiţându-mi, din gesturi şi priviri provocatoare, fericiri şi
plăceri de neimaginat. Evident că, impotent financiar şi moral, mam îndepărtat de acele uşi, dar mi-am luat curajul să intru, totuşi,
într-un sex-shop, cu instrumente de lucru de toate mărimile,
culorile şi formele. Aici am asistat la o scenă, chiar de neimaginat
pe la noi. Un bărbat mai trecut şi o fată foarte tânără, cam de
vârsta unei fete de liceu, făceau cumpărături. Cei doi se opriseră
lângă un container plin cu penisuri-vibratoare şi bărbatul o tot
interoga pe nimfetă, luând, pe rând, în mână, tot alt şi alt
instrument din acela, dacă unul sau altul dintre ele i-ar conveni.
În cele din urmă fata s-a decis şi a ales ceva destul de baban, de
culoare neagră şi cu destule verigi şi încreţituri pe suprafaţa
lucrativă. Bărbatul a plătit, fata a primit obiectul împachetat din
mâna vânzătoarei, l-a pus surâzând pervers în poşetă şi au dat să
plece. După ce au ieşit pe uşă, vânzătoarea, o sexoasă şi ea, una
din aia de cred că nu i-ar fi ajuns tot containerul acela plin ca să
se satisfacă pe deplin, fiindcă rămăsesem, pentru moment,
singurul client, s-a întors mustăcind spre mine şi, fără să-i cer,
mi-a explicat: „Ce tată cumsecade! Cum se îngrijeşte de nevoile
fiicei sale. I-a făcut un cadou frumos şi necesar!”. „Erau tată şi
fiică?”, am întrebat eu, foarte mirat. „Da. Dar ce vi se pare aşa de
curios?”. „Eu sunt român şi la noi aşa ceva nu se întâmplă. Taţii
nu se îngrijesc de nevoile sexuale ale fiicelor lor. Şi le satisfac
singure cum pot, cu cine pot sau cu ce pot!”. „Da? Aici este un
lucru obişnuit ca părinţii să se ocupe şi de această nevoie a
fiicelor lor. La noi sunt destui taţi care le fac cunoştinţă fetelor
lor, aflate la vârsta începutului vieţii sexuale, cu bărbaţi mai
copţi. Prieteni sau colegi de serviciu de-ai părinţilor. Bărbaţi în
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care au încredere că nu-şi vor bate joc de ele şi le vor învăţa cu
grijă ce este sexul matur şi bine chibzuit. Asta, ca să nu cadă pe
mâna unor terchea-berchea, imaturi şi neiniţiaţi, ei înşişi, care, în
loc să le provoace plăcere, le pot provoca doar sarcini, dezamăgiri
şi suferinţe”. Cu această nouă lecţie de viaţă „capitalistă” am
părăsit sex-shopul fără ca eu să cumpăr nimic. Închipuindu-mi,
naiv, că eu am destul şi pentru toată viaţa. Ba mai pot împrumuta,
cu generozitate, oricui s-ar nimeri. O, tempora, o, mores!
(Cicero). M-am dus să-mi recuperez „ma femme” ca nu cumva so fi agăţat vreo cocotă masculină, s-o tragă în vreun gang din
acela sordid şi cine ştie ce noi experienţe franţuzeşti s-o mai
înveţe şi pe neîndemânatica de ea. Am găsit-o însă, zgribulind
sub umbrelă, aşezată pe aceeaşi pungă de plastic şi, precum
pisoiul care se săturase de sex pe acoperiş, ne-am îndreptat şi noi,
cu toată viteza, spre Place de la République. Am mai ajuns de
atunci, de câteva ori, la Paris, dar niciodată în Place Pigalle.
Dommage!
Ultima dată, în anul 2009, am ajuns în Oraşul Luminilor, în
calitate de profesor, la o formare, în cadrul unei burse Comenius.
Făceam cursuri în buricul Parisului, lângă Centrul Pompidou, dar
locuiam undeva mai la margine, într-un fel de cămin studenţesc.
Un studiou, cum îi ziceau ei, scăldându-se cu peretetele din spate
în apele Senei, iar cu faţada de intrare dând într-o străduţă
îngustă, cu sens unic. Deşi puteam atunci să călătoresc comod cu
avionul, pe banii statului, cu s-ar zice, m-a pus supărarea şi
dorinţa mea de aventură să mă duc în Franţa tot cu maşina mea.
De data aceasta un Golf IV, super dotat. Profesorul, omul care
răspundea, la Paris, de formarea noastră, uitase să-mi spună, în
numeroasele e-mailuri prin care corespondaserăm înaintea
plecării de acasă, că acel cămin unde voi fi cazat nu dispune de
nici o curte interioară, de nici o parcare privată şi că, în Paris,
toate parcările publice sunt cu plată. Şi încă ce plată! Deci nu voi
avea unde să-mi las maşina pentru cele vreo două săptămâni cât
voi fi, din nou, locuitor al acestui oraş de vis. Abia ajuns la faţa
locului, pe străduţa cu sens unic, mi-am dat seama, citind
anunţurile de pe parcomate care indicau 2 euro ora şi văzând
semnul de circulaţie cu ridicarea maşinilor parcate aiurea, că am
îmbulinat-o! Am crezut că turbez, că îmi pierd minţile! De plătit
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nu-mi dădea mâna, în nici un caz, să plătesc o parcare, nu-mi
ajungea bursa Comenius, iar altă soluţie nu se întrevedea de nici
un fel! Priveam întruna spre maşina parcată neregulamentar,
parcă o şi vedeam în fiecare clipă ridicată de „hingherii” de
maşini ai acelui cartier, dar nu puteam şti unde s-o duc. Am intrat
într-un bar din vecinătate şi o domnişoară tânără, o copilă în fapt,
destul de amabilă, când m-a văzut atât de disperat, mi-a oferit o
soluţie: să-mi scot maşina undeva în afara Parisului, sau măcar pe
la periferie. Poate voi găsi pe acolo parcările unor magazine de
mare suprafaţă, poate cine ştie... Oricum aici nu mă sfătuia s-o
mai las nici măcar un minut. Căci, da, în orice clipă putea fi
ridicată. Se întâmpla asta chiar tot timpul! „Şi eu cu ce să vin
înapoi şi cum voi mai găsi adresa, căci până aici mă adusese
GPS-ul”. „Cu metroul. Memoraţi bine adresa unde vă aflaţi acum
şi veţi găsi un metrou, sau alt mijloc de transport, care să vă
aducă înapoi”, m-a încurajat tânăra fată. N-am mai stat pe
gânduri. Am rugat-o să-mi spună numele unei suburbii a Parisului
aflată cât mai aproape de locul unde ne aflam noi. Am scris pe
GPS acea denumire pe care azi n-o mai ştiu şi m-am lăsat dus de
voia hazardului.
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GEORGE BACIU

*
Februarie miroase a gutuie putredă,
cerul dansează pe ochii lunii,
în pijama,
iar noaptea își pune mărțișor,
pregătindu-se de balul echinocțiului
de primăvară.
Eu te iubesc sub cearceaful gândului,
pe furiș de iarna geloasă.
*
Chiar dacă ochii tăi
zâmbesc atunci când te chem
pe fila inimii,
buzele încă mai suspină amurgul
sinucis între noi.
*
Of, ce frig e afară, trista mea!
Gerul a înghețat pe obrajii tăi
ascunși sub zâmbetul omului de zăpadă,
supărat că dimineața de mâine
l-a certat cu indiferență.
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*
Ieri,
dimineața, ascunsă sub cearceaf,
îți mângâia trupul
încă plin de gustul primei iubiri.
*
Se aude vara
tropotind pe drumul
cu plopi știrbi.
Râul, trezit devreme,
cască pe umărul zăvoiului.
De atâta căldură
gândurile florilor transpiră
sub fereastra amiezei cu tupeu de amantă.
*
Lucrurile au suflet.
Ieri, pe raftul cu obiecte de aruncat,
o vază de lut, ciobită înspre inimă,
își plângea florile ofilite
de plictiseala frumosului uitat in petale.
*
Toamna oftează la capul podului.
Vântul trece supărat
către parcul cu plimbări pe furiș.
Departe,
visul tău își șterge ridurile
cu roua noptii trecute..
*
Cad frunzele de pe trupul toamnei.
Cerul e ruginit pe buze,
luna se scaldă în privirea lacului de sub deal,
vântul dansează tango
la cârciuma de peste drum.
Stelele trec spre apus cu bruma de mână.
*
Crivățul, abia ieșit din poșeta iernii,
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trece șchiopătând înspre gara
din marginea orașului cu pete pe obraz.
Cerul, tremurând de frig,
își încălzea palmele în buzunarul felinarului
de la capătul peronului.
A început să ningă pe buzele lunii...
*
Ziua stă în pat.
A răcit ieri pe bulevard,
fiindcă legănase în pleoape
roua de pe tălpile curcubelului.

98

RAISA BOIANGIU

CLARA. CHIAR?
(Povestire)
Stau de veghe în grota de la subsol, aici mi-e locul, se pare.
Nici cald, nici frig, ca pe o altă planetă. Vremea aceeaşi, fără
anotimpuri, fără nimic ciudat, schimbător.
Aud o muzicuţă, ce anacronic instrument. Şi-o alarmă: ăsta
da instrument de scandal. Dar nu-mi pasă, a trecut şi gata. N-a
lăsat nici o urmă, poate doar în pulsaţiile inimii mele, oarecum
înteţite.
Ce savant încerc să mă exprim, dar, se pare că savantlâcul
nu-i de mine. Şi totuşi, îmi place să palavragesc, dacă a scrie
înseamnă a palavragi pe file.
Trebuie să zic ceva despre mine - Clara! De ce Clara? că aşa
mă numesc eu. Nu Roşu şi Negru - a la Stendhal, autorul acela pe
care-l iubeam în tinereţe că a ştiut să scrie iubirea faţă de femei,
femeiuşti etc., pentru că el chiar a trăit iubirea - marile,
fandositele lui iubiri, încurcate uneori de existenţa lupilor soţi.
Suferinţe, vindecabile răni din iubire.
Iubirile mele? Să le zic iubiri? N-au fost chiar asta.
Îl iubeam pe tata? La trei ani mi-a povestit mama, eu, Clara –
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i-am vărsat cerneala roşie de pe birou pe actele lui contabile.
Şi cât
s-a necăjit. Voiam să-i atrag atenţia cu ceva?
La cinci ani i-am uns cu resturile mele fecale, marginile
portiţei de pe veranda unde-şi proptea palmele când venea de la
serviciu. Şi el zicea: cine dracu a uns pe aici cu căcat! Furios îşi
mirosea degetele pe rând, parcă nu-i venea să creadă asta.
Eu priveam pe după albia de lemn care era proptită de zid,
gata să cotcodăcesc de râs: ha, ha, ha! cu plăcere.
Sau alta şi mai boacănă, tot pe-atunci. Scoteam frumuşel
ligheanul de sub lavoar cu chestiile alea de bărbierit şi-l
blagosloveam ca-ntr-un botez, cu resturile mele lichide!
Ce-aveam cu el? Păi, când venea acasă, nu prea mă vedea şi
nici la mama nu se uita...
Trebuia să fac ceva şi... făceam ce făceam. Mama era
bolnavă de stomac, slabă, mai în vârstă decât tata.
Ce-i făceam eu tatei era o dovadă de iubire? Păi, într-un fel
da. Parcă îi spuneam că să nu mai fie rău cu mama că mie nu-mi
place
să-l aud cu vorbele de rahat adresate mamei care plângea,
slabă şi urâţită, cu ochii ei frumoşi, negri, umeziţi, pe care
doream să-i ocrotesc, să-i văd veseli şi nepăsători.
Iubirea faţă de tatăl meu? Era tatăl meu, ce naiba!
La şase ani ai mei a dispărut de tot, fizic din viaţa mea,
trăitor undeva într-un ţinut îndepărtat, rece şi posibil, fără iubire...
Dacă eu nu eram lângă el.
Eu, Clara, ca să uit de dispreţul lui tăios faţă de mama, mă
duceam în vecini la Tudor - vărul meu. Treceam prin gardul
despărţitor: răspundeam aşa la chemarea lui.
Clara, auzeam că-mi zicea, Clarra - lungind ,,r”-ul. El mă
voia. Era fiul unui frate de-al tatei - inginer agronom. Mai avea
şi-o soră mai mare: o domnişoară deja. Cu ea nu mă jucam că era
prea mare faţă de mine.
El, Tudor - rotunjelul în toate, ce faţă de buflici, lubeniţă
zemoasă, roşul din obraji picurând, în goana lui nebună. Avea
braţe rotunjite, păreau acaparatoare de vânt, în mers aproape
razant cu pământul: vâj, vâj, făcea şi alerga cu braţele alea de
pâine moale, lunguiaţă, încheiate cu degete mici-mici, pierdute în
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smocul de carne al mâinii - braţ, nimic distinct - un mecanism în
mişcare - bai! şi bai! mă speria fugind. Ameţită îl priveam. Aş fi
vrut să stea într-un loc, dar... Îl urmăream cu privirea, picam în
iarbă cu oftat:
- Tu, stai!
Îl apucam de marginea pantalonilor scurţi şi ne răsturnam
amândoi.
El alerga cu mine agăţată de pantalonii lui şi se-n-vârtea şi eu
zbieram!
Ce pereche! De fapt mie mi se părea că sunt o bucăţică din el
şi mi-era frică să nu mă desprind şi să pic şi el să rămână fără
mine. Of!
Mă lăsa aşa cu faţa-n sus pe-o stâncă golaşă, îmi trăgea
chiloţeii şi zicea:
- Stai aşa, nu te mişca, să te vadă şi pe tine soarele. O, ce ai
acolo!? Ar trebui să te mai speli. Ia hai la râu cu mine, hai!
- M-am spălat! Ce, tu nu vezi! Sunt curată.
- Păi, tocmai că nu-mi place asta la tine. Cine-i prea curat pe
dinafară, înseamnă că-i murdar...
El era şcolar în clasa a doua. Şi eu...nimic, nici măcar la
grădi.
Mama lui era învăţătoare - tanti a mea - Aglaia parcă o
chema, mda, aşa.
Îl striga:
- Hai odată, Tudor, că-i târziu. Unde eşti?
- Chimiţă, ziceam eu încet să nu m-audă.
- Să m-aştepţi aici că... auzi... să m-aştepţi!
Prima întâlnire. Să-l aştept. Ce emoţie! Pe corpul meu gol se
plimba soarele. Îmi pipăiam buricuţul. Ce senzaţie. Burtica atunci
o descopeream. Şi genunchii zdreliţi de goana prin grădină. Nu
mă plângeam. Era în mine o plăcere nebună.
- Mă doare, mă ustură, mă dor genunchii, mă doare spatele
zdrelit de pietrele din curte. El mă târa! Îl aştept. Nu plec.
Bunica cu ţipete sticloase, tăind aerul.
- Lara... la... ra...! Vino să-ţi bei laptele. Unde eşti vietate?!
În cocina porcilor?
De ce nu? Mă băgam şi acolo şi călcam în nămolul ăla jilav grav mirositor, o casă a scroafei cu trei purceluşi, care sugeau cu
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obidă, mititei ca nişte şobolani. Să beau şi eu laptele purceluşii, să
sug, precum purceluşii ei. Cum ar fi asta?
Plăcerea mea de a fi în cocina porcilor şi de a-mi lipăi peacolo picioarele şi eventual, a pica în nămolul înconjurător.
- Mâcă, sunt aici.
- Acolo eşti, diavoliţo, de ce te bagi în cocină!?
- Ca să văd mai bine porcişorii. Nu vezi ce frumoşi sunt şi
cum papă cu poftă... mare, mare.
Bunica Stepanida, înaltă şi sfătoasă, mă lua de chica
lipicioasă a părului şi m-arunca în albia de lemn pregătită în
curte. Era botezul meu în fiecare dimineaţă. Ea-i povestea tatei,
când venea de la slujbă, cam ce făceam eu şi el nu se mira, ştia el
ce ştia, că ce fac eu, ce-i făceam şi lui, minuni - cu mizerii!
Dansul meu prin nămolul alunecos şi dorul de a fi şi altceva,
chiar porcuşor, în aşteptarea lui Tudor de la şcoală!
Treceam iar şi iar, prin locul acela dintre două scânduri de
gard, mă subţiam ca o andrea şi pătrundeam în curtea lui Tudor Ică îi ziceam. Îl strigam chiar când era la şcoală, aşa, de plăcerea
numelui: I-că, I-că, plăcerea rostirii silabice.
I-că... pauza-i ,,Icul meu”.
Ştiam că e al meu. Cum? Prin forţa voinţei mele. Îl vedeam
cu basca lui pe capul rotunjel, cu burtica lui străjuindu-i corpul
musculos şi mersul ,,desblehuit”, cum zicea bunica Stepanida,
când îl vedea trecând prin curtea lui:
- Uite-te, îi zicea bunicului, ce dezblehuit e! Cu cine-o fi
semănând, că tatăl lui a fost altfel, când era ca el. Eh!
Oftatul ei mi-l făcea mai apropiat. Parcă şi eu eram cam
dezblehuită şi...eram doi dezblehuiţi.
- Ică, strigam, strig: Iii-că, respirând după fiecare i şi el vine,
legănându-se, cu basca pe-o parte, cu maieul lung, depăşindu-i
buricuţul. Iacătă-l pe Ică! şatenul voinicel.
Puteam face cu el o poveste. Aveam boala asta să fac
poveşti. Zicea mama:
- Tu ce mormăi acolo?
- Fac poveşti! Unde auzisem eu vorbele astea, dar făceam
poveşti, până-mi obosea limba-n gură: ala-bala, bla, bla-bla-bla!
Câţi ani aveam atunci? Cred că m-apropiam de cinci.
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EUGEN ZAINEA

ROMÂNIA ETERNA
„Şi cel din urmă al meu cuvânt va fi
încă un imn ţie, ţara mea mult
dragă.”
Nicolae Bălcescu
Ţară de vis, de doine şi balade,
Cu munţi, câmpii şi oameni cumsecade
Eşti nu doar vatra sfântă a româneştii naţii,
Ci rădăcina însăşi a vechi civilizaţii.
Te-a dăruit cu dragoste mare Cel de Sus,
Cu frumuseţi divine, menite să cinstească
Aşa cum se cuvine, grădina pământească a
A Maicii Născătoare a pruncului Iisus.
Chiar dacă de o vreme se vede că nu ştim
Să apărăm comoara din vatra strămoşească
Şi am lăsat vremelnici satrapi s-o risipească,
Tu, dulce Românie, să ştii că te iubim!
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Şi credem că e vremea din nou să ne trezim,
fim iar demnitate şi solidaritate,
Credinţă, unitate şi suveranitate.
Să fim iar Naţiune şi patrioţi să fim!
Iar cei ce ne sunt duşmani, să nu-şi imagineze
Că-n ţara lor, românii-au ajuns sa fie sclavi
Pe la vreo nou născută, trufaşă Înaltă Poartă,
Că am ajuns o ţară de laşi şi de gângavi
Pe care ei să-ncerce s-o şteargă de pe hartă.
Ca unul, la pericol vom fi pe metereze!
Şi chiar de, prea ades, sămânţa ne e seacă,
Mai ştim, fiţi siguri, scoate paloşul din teacă!
Noi, turma creştinată a Sfântului Andrei,
Dacă va fi nevoie, vom fi iar pui de lei.
Şi pregătiţi de vremea vrăjmaşă care vine,
Ne-om aminti de fapta lui Mircea la Rovine,
De jertfa fără seamăn de principi Brâncoveni,
Sau de plăieşii moldavi căzuţi la Războieni.
De principele mândru şi brav, ce-ntâia oară
A adunat românii într-o unică ţară,
Alăturând Moldova, Muntenia, Ardeal,
De veşnic neuitatul şi dârzul Mareşal.
Suntem una cu Ţara, pământul, veşnicia,
Sub pavăza credinţei. TRĂIASCĂ ROMÂNIA!
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IULIU PÂRVU

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
17 august – Rabat (Maroc).

Ne sculăm devreme, pregătiți sufletește să atacăm, azi,
Casablanca și Rabat. Tare bine ne-am simțit în Hotel Golden
Tulip Farah. Și parcul hotelului este minunat, ca să nu mai vorbim
de cântecul privighetorilor, mai ales dimineața și seara. Dejunăm
ca lumea, ne facem și oareșice provizii pentru masa de prânz, în
special fructe și produse de patiserie. Numai biata Lici și
Romanița, colega-i de cameră, trec printr-un incident la
despărțire. Sunt întoarse din autocar la recepție, ca să achite o
consumație comandată în cameră. Lucrurile se lămuresc repede,
după ce a dat cu ochii de ele recepționera. Nu dumnealor erau în
discuție, ci o pereche tânără din Germania, care a ocupat camera
înaintea lor. Mai apar într-o excursie și asemenea momente. Și ca
un făcut, tot nașă-mi i se întâmplă.
Până să ieșim din Marrakech, facem un fel de tur al orașului.
Bulevardul Central Mahomed V, dar și celelalte, cu edificii
impunătoare (Palatul congreselor, Opera, Gara...) sunt
încântătoare. Orașul Roșu, Orașul Palmierilor își justifică
supranumele în fiecare dintre ipostaze.

105

Drum întins spre Casablanca. Autostradă. Zonă colinară. În
stânga, dealuri stâncoase, fără vegetație. În dreapta, câmpuri arse.
Așezări berbere, case înconjurate cu ziduri de piatră înalte ca
niște cetăți. Zona de câmpie care urmează e fără personalitate.
Doar de la un loc apar livezile și câmpul capătă față. Pe lângă
localități, pâlcuri de oi și de capre. Ghidul începe să facă
prezentările. Casablanca este capitala industrială și comercială a
Marocului. Cel mai populat oraș din regat și cel mai renumit. Are
cele mai importante instalații portuare de pe continentul african la
Oceanul Atlantic. Aici ancorează vase din Europa, Africa și
America de Sud, în special din Brazilia și Argentina. Aspectul de
acum al urbei li se datorează, în mare, arhitecților francezi.
Orașul nou nu a distrus, însă, ci a conservat construcțiile vechi, în
stil arab, cu valoare de patrimoniu. În vechime, așezarea se
numea Anfa, jucând un rol important în istoria marocană de la
îngemănarea secolelor VII-VIII. Trăiau aici mulți corsari, care
atacau frecvent vasele cu mărfuri europene. Așa se face că în
1468, portughezii au ocupat orașul, stăpânindu-l până în 1755. Ei
i-au tradus numele în portugheză botezându-l Casa Blanca. După
ce lusitanii s-au retras, orașul a fost ocupat de spanioli, care i-au
conservat noul nume, legându-i termenii: Casablanca. Și așa a
rămas până astăzi. Când Marocul a intrat sub protectorat francez,
a fost ridicat portul modern, care a stat la baza dezvoltării sale
economice spectaculoase. După câștigarea independenței, regii
marocani, în special Mahomed V și Hassan II, au stimulat
dezvoltarea modernă a orașului, asigurându-i un statut de
metropolă. Astăzi are peste 3,5 milioane de locuitori și este foarte
căutat de turiști, pentru că oferă condiții de agrement la cele mai
înalte standarde europene.
După această prezentare, Domnul Mugur ne dă filmul
american Casablanca, primit cu maxim interes. Cei mai mulți lau vizionat, acum doar îl revăd, însă o fac cu plăcere. Cum eu nu
mă omor după filme, prefer să privesc pe geamul autocarului,
atent la decor. Circulația pe autostradă este redusă. Marocanii nu
au atâtea automobile câte sunt la noi. În zonele agricole, se
pregătește a doua recoltă. Mulți cactuși. În zona colinară, multe
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plantații pe versanți, în special măslini, dar și alte specii de
pomet. Așezările, pe aici, sunt parcă mai numeroase. Pământ
roșiatic. Contrastele cromatice în decor, mai vii... Oprim într-o
benzinărie, pentru popasul cerut de doamne. Suntem asaltați de
un grup de copii, numai băieți, care ne oferă spre cumpărare niște
șiraguri confecționate din ceva semințe de arbuști, pe care le-au
colorat în fel și chip. Lumea nu-i bagă în seamă, își vede de-ale
sale pe la toaletă, la restaurant sau în magazin. Eu intru în vorbă
cu unul care mă privea cu niște ochi încărcați de tristețe. Îmi cere
trei euro pe un șirag, apoi coboară prețul la doi. Poate că și așa
era mult. Nu am nici o monedă în buzunar, îi cer, de aceea,
Elenei. Ea, nu și nu, să nu mai cheltui banii pe prostii. Băiatul
scade prețul la un euro, dar nici așa nu o înduplecă. Se
încăpățânează în refuz, cum are câteodată obiceiul. Nu-mi era de
marfă, cât mă înduioșau ochii atât de rugători ai băiatului. Cine
știe ce sărăcie are acasă, ce nevoi îl încearcă, iar eu nu pot să-i
dau un ban din compasiune, căci nevastă-mea și-a văzut de drum,
lăsându-mă singur. Mă vor urmări ochii aceia triști multă vreme...
Și în Maroc, ca pe la noi. Apropierea de un oraș mare se simte
în procesul de urbanizare mai intensă a zonei. Șosele mai bune,
case noi, așezări mai bine edificate, câmpuri mai atent lucrate,
unități economice mai răsărite... Casablanca își arată fața de
metropolă de cum intri în oraș. Bulevarde largi, cu patru sau șase
benzi de circulație, edificii moderne și ultramoderne, unele
asociind stilului european elemente maure. Cartierul Anfa pare
cel mai select. Vile elegante, grădini luxuriante, palmieri, flori,
vegetație exotică, palate, câteva ale unor șeici din țările arabe, cu
gardă la intrare. Este evident că aici locuiesc oameni cu foarte
mulți bani, poate numai sezonier, cum europenii înstăriți se retrag
la Monte Carlo... Noi parcăm pe Cornișă, un fel de istm de-a
lungul Oceanului, cu multe, multe terase. Minunat loc de
plimbare, pentru care ni se rezervă 45 de minute. Boarea oceanică
face căldura mai suportabilă. Întinsul albastru ne mângâie
privirea. Țărmul e stâncos, așa că cei care țin mult să-și înmoaie
picioarele în apele Atlanticului nu prea au cum. Abia la capătul
falezei se întrezărește o plajă, dar este destul de departe până la
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ea. Plimbare agreabilă, mai ales pentru desfătarea privirii și
desmorțirea picioarelor. Nu a fost timp nici pentru baie, nici
pentru statul la masă pe terasă. Ne adunăm la autocar punctual.
Dar pe când să plecăm, ghidului local nu-i ieșea la număr o
persoană. Identificăm repede absentul. Un bucureștean cel puțin
ciudat. I-am zis curtezanul, pentru că le-a luat la rând pe toate
doamnele singure. Ne-a abordat și pe domni, pe chestiuni
profesionale. Prost nu e, pare citit, se pricepe la toate. Nu știu cât
intelectual sadea ori simplu belfer. Pe mine, bunăoară, m-a luat
cu Chomsky și „ăla de-a scris Numele trandafirului”, aflând că
sunt profesor de limba română. De-o vreme, și-a schimbat
câmpul de acțiune. Cum oprim undeva, abordează localnici,
angajându-i în conversații lungi, pe toată durata staționării.
Lumea a început să clevetească pe seama lui, eu ce-l mai apăr de
bârfe. „Poate e sociolog, ripostez, și s-a angajat în cercetări pe
teren”. Mai întârziase în câteva rânduri, dar acum întrece orice
limită. Nu dublu la 45 de minute, ci mult peste. Și furia ghizilor,
dar și furia grupului sunt greu de stăpânit. După ce sosește, se
dezlănțuiesc asupra bietului om chiar înainte ca acesta să încerce
o motivare. Nu mi-am crezut capabili companionii de atâta
vehemență... Înțelegem de la Domnul Mugur că, în continuare,
vizita la obiectivele turistice din program va fi precipitată. Ne
îndreptăm spre Moscheea Hassan II. În drum, dăm peste palatul
șeicului Arabiei Saudite, păzit pe măsură. Nu prea departe, tot
între ziduri, cartierul săracilor, dând impresia unui spațiu în
carantină. Încă o mostră a contrastelor Marocului.
Moscheea Hassan II a devenit, pentru marocani, un simbol. Și
într-adevăr, este nu numai un edificiu impozant, cum altul nu se
află prin aceste locuri, ci și un complex religios și cultural cu
rezonanță puternică în spațiul islamic. Hassan II a urcat pe tron în
1961, succedându-i tatălui său Mahomed V. După ce s-a achitat
cu pioșenie de o obligație filială, ridicând la Rabat un mausoleu,
a decis să fie concentrate energiile țării edificării acestei moschei
monumentale, unul dintre cele mai mari edificii religioase din
lume și al doilea , în lumea musulmană, după cel de la Mecca.
Totul a fost gândit în cele mai mici amănunte. Plasarea sa nu pe
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țărmul Atlanticului, ci în apele acestuia, răspunde unor versete
din Coran („Tronul lui Dumnezeu este pe ape”; „În apă își au
originea toate formele de viață”) Arhitectura moscheii, dată fiind
situarea ei în extremitatea nord-vestică a Islamului, trebuia să
marcheze convergența mai multor civilizații în acest spațiu, cea
africană, cea europeană, cea mediteraneană (bizantină) și cea
arabă, aceasta ca expresie a necesarei toleranțe între cetățenii
țării. S-au investit în edificarea moscheii nu numai bani, ci și
imense energii umane. Aflăm că regele Hassan II a fost bun
prieten cu N. Ceaușescu. S-ar putea spune, deci, că s-au
contaminat de grandomanie unul de la altul. Așa gândim noi,
românii, sau măcar unii dintre noi. Marocanii văd lucrurile cu
totul altfel. Ei își manifestă admirația pentru fostul rege, sunt
mândri de edificiile pe care le-a înălțat. În viziunea lor, istoria nu
și-i asumă decât pe acei conducători care au convertit sacrificiul
colectiv în opere monumentale. Pigmeii, care nu fac decât
gălăgie, sunt respinși de istorie... Este greu de cuprins în câteva
cuvinte monumentalitatea acestei mochei, impecabila sa armonie
arhitecturală, desăvârșita artă decorativă. Totul, în exterior, este
lucrat în piatră, ușile porților de intrare sunt făcute din metale
rare. Minaretul moscheii are o înălțime de 200 de metri și e văzut
până la mari depărtări. Îți vine greu să-ți înalți privirea până spre
vârful său, în înaltul cerului, dar, oricum, broderiile sculpturale în
verde, galben și alb impresionează la fel de puternic ca înălțimea
sa... Așteptăm minute bune până să intrăm. Dar a meritat
așteptarea. Înăuntru, totul e în marmoră. Coloane impresionante,
bolți
impresionante,
cupole
impresionante,
plafoane
impresionante,
candelabre
impresionante,
mozaicuri
impresionante! Bravo, marocanilor, amintire veșnică lui Hassan
II ! Ați dat nu numai țării voastre, ci lumii, un monument unic...
Ni se rezervă și plăcerea unui tur al orașului, care intra , de
altfel, în programul zilei. Este clar că ne aflăm într-o metropolă.
Bulevardele au aspectul celor occidentale, dar nu și solemnitatea
lor. Poate că e și dificil să se ajungă la așa ceva în Orient. Oprim,
mai mult pentru fotografii, în Piața Mahomed V, socotită centrul
orașului. Spațiu larg, în care se intersectează mai multe
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bulevarde, cu rondouri de trandafiri, cu palmieri, dar mai ales cu
o fântână arteziană ce pune în mișcare mai multe țâșnitori, spre a
împrospăta aerul sufocat de căldură. În jurul ei se plimbă lumea,
ca să se răcorească. Edificiiile administrative care mărginesc
laturile pieței au un regim de înălțime limitat, încât induc mai
degrabă un sentiment de intimitate decât unul de supunere în fața
autorității. Aici și-a găsit locul să protesteze un bărbat de vârstă
mijlocie, intelectual ajuns șomer, dacă am înțeles bine. Vorbea
franțuzește și chema lumea la solidaritate socială și la revoltă. Nu
s-a adunat nimeni în jurul său, și nu întâmplător. Ghidul local ne
spune că asemenea proteste individuale sunt tolerate, dar când se
organizează grupuri, intervine cu destulă forță poliția... În
continuarea turului, în Piața Națiunilor Unite, poposim circa o
oră. Ne plimbăm și pe străzile din jur. Intrăm, astfel, în contact cu
lumea orașului. Se circulă cum se circulă; se vorbește în gura
mare; femeile, tot în caftane, nu s-au prea emancipat; multe
perechi tinere: soții – bărbați maturi, soțiile – aproape
adolescente; mulți copii, preponderent băieți, destul de
plângăcioși. Este lumea islamică, așa cum poate fi văzută și în
altă parte. Oameni frumoși, cu chip expresiv, arămiu, bine
proporționați, ieșiți dintr-un alambic istoric în care s-au distilat
soiuri umane de multe feluri.
Cam asta este Casablanca. La o oră târzie a după-amiezii,
pornim spre Rabat. Noroc că distanța între orașe e mică.
Înaintăm pe autostrada de pe țărmul Atlanticului. În autocar,
aceeași muzică orientală... Sună Tincuța. Se întoarce de la
Amsterdam, unde a participat cu succes la o acțiune în domeniul
ei artistic. E bucuroasă... Circulație intensă. Zona pe unde trecem
– puternic industrializată. Câmpurile – ca în luna august. Pometul
emană în jur un verde sănătos. Domnul Mugur începe să ne
prezinte informații despre oraș. Capitală administrativă a
Regatului Maroc, deși populația sa e numai pe jumătate din cea a
Casablancăi. Încă o așezare cu istorie veche în spate. În Imperiul
Roman, sub împăratul Traian, a fost ridicată la rang de municipiu,
ca Napoca noastră. Pe atunci se numea Tingitania. Actualul nume
l-a primit în secolul VIII, în forma Ribat, când Salih, șef de trib
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berber, s-a convertit la islamism și a construit un zid de apărare,
ribat, ca să se apere de armatele Bizanțului. Prin secolul XIII, lau stăpânit regii din dinastia Alhomades. Cu vremea, a ajuns fief
al corsarilor, cunoscând o puternică dezvoltare. Acestei situații i
s-a pus capăt în secolul XIX. După ce Marocul a ajuns sub
protectorat francez, Rabat-ul a intrat într-un proces de
modernizare, care continuă până astăzi. Regele Mahomed V i-a
redat statutul de capitală administrativă când țara și-a câștigat
independența... Sub aspect arhitectural, deși s-a construit mult în
ultima vreme, edilii au avut grijă să conserve toate vechile
monumente care dau personalitate orașului. Are multe grădini, cu
vegetație din zona mediteraniană, are bulevarde largi și
luminoase, iar peste toate are o poziție geografică extrem de
avantajoasă. Orașul este străbătut de râul Bou Regreg, care aici se
varsă în Atlantic... Cu aceste informații, intrăm în capitala
Marocului și o străbatem pe B-dul Hassan II, până în preajma
Medinei, unde avem rezervate locuri la Hotel Bouregrege.
Suntem într-o zonă centrală a orașului, foarte-foarte aglomerată.
Abia putem pătrunde cu autocarul spre locul de parcare. Pare că
tot Rabat-ul s-a adunat aici. De la fereastra camerei de hotel,
spectacolul uman ni se prezintă și mai animat. Zidurile care
înconjoară Medina sunt neîncăpătoare pentru câtă lume a inundat
în acest perimetru. De aceea s-a revărsat și în afară. Nașă-mea
vine cu antiebola ei înainte de cină, după care vom coborî în
stradă. Numai că se dezlănțuie o furtună, încât tot programul se
dă peste cap. Într-un sfert de oră, mulțimea s-a împrăștiat și
spațiul s-a golit. Nu mai avem la ce să coborâm. Schimbăm
câteva impresii ca între soți, ne gândim la cei dragi, la ce avem de
făcut după ce ne întoarcem acasă și ne culcăm. Am parcurs doar
11 zile de excursie și mai sunt înainte 14.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

VALORIFICAREA VIEŢII
Simt că un lucru trebuie, cu necesitate, precizat dinainte: din
dificilă, prea agitată, prea încărcată, prea înaintată, şi, de ce nu, să
recunoaştem, imperfectă. Nu ştiu în ce măsură a ajuns Leibniz să
creadă, cu atâta fidelitate, în ideea existenţei unei lumi
considerată drept cea mai bună dintre toate lumile posibile. Iată
ce spunea el, în Eseu de teodicee: „Dumnezeu are grijă de
univers; el nu neglijează nimic, alege mai binele la modul
absolut”. Câtă siguranţă, totuşi, pentru un reprezentant al
modernităţii, câtă descoperire, pentru un revoluţionar în logică,
pentru un monstru sacru al gândirii moderne! Se vede, prin acest
exemplu, cu câtă putere spiritul gândirii medievale şi-a activat
forţa lui de iluzionare.
Pronia divină, desigur, nu poate fi altcumva manifestată
decât la scară cosmică, şi nu numai. Ea pătrunde aprioric la toate
nivelurile de existenţă: existenţa „în”, „întru”, „de” şi „pentru”
sine. Oricum, Leibniz nu scapă din vedere pragmatismul
divinităţii: „iubirea lui Dumnezeu pentru orice lucru creat e
proporţională cu preţul acelui lucru”. Astfel, ideea cuantificării
axiologice se postulează datorită raţionalităţii universale a
conştiinţei divine. Accentul valoric al divinităţii are, în mod
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surprinzător, o formă logică, standardizată, a economiei
existenţei.
Pragmatismul divinităţii constă în tendinţa justificării
utilitare a unui lucru, anume, sensul semnificării continue a
onticului. Aşa stând lucrurile, în viziunea capitalizării existenţei,
am adormit omul romantic, din mine, şi l-am trezit pe cel raţional.
Şi, ce credeţi c-am obţinut? Am redescoperit, încă o dată, cât de
rece şi indiferentă este lumea de azi. Ba, mai mult, mi-am
reconfirmat cât de gravă poate fi artificialitatea şi materialitatea
sinistră a auto-personalizării, sau cât de searbădă şi comică poate
fi crearea unui cult al destinului personal. De asemenea, m-am
întrebat: de unde vine prostia asta schizoidă a mistificării sinelui,
o prostie, de altfel, atât de malefică? Răspuns: din cauza Sinecentrismului, epidemic şi atomizant. El este, în fapt, după teoria
liberală a egoismului raţional, forma cea mai naturală de
justificare a unui sens al vieţii. Sensul vieţii, în toată greutatea sa
hermeneutică, nu are justificare şi, cu atât mai puţin, întemeiere,
decât în corelaţie cu puterea de voinţă a sinelui. Precizez, că nu
trebuie să vedem, în această sintagmă, nici o formă de
nietzscheanism, freudism, darwinism sau altele asemenea.
Oricum, indiferent de cât de afectaţi am fi de mizeria sinecentrismului, ni se descoperă, astăzi, modelul unei existenţe pluricontextuale, în care, Autoritatea Hiperbunului ne va cheama
mereu la o nouă trezire de conştiinţă.
Revelaţia inutilităţii conştiinţei, ea însăşi o logică a
existenţei, ne dezvăluie marea minciună a umanităţii, a elitei
creatoare de conştiinţă morală: inventarea unei vinovăţii. Cu toate
că nu ne mai înspăimântăm de ferocitatea gândirii sistematice,
ideea nesusţinerii şi, uneori, a eradicării raţiunii rămâne impasul
primordial în valorificarea vieţii. Şi aceasta, întrucât raţiunea,
prin ferocitatea-i analitică, paradoxal, poate fi chiar interminabila
sursă a unei motivaţii existenţiale, în sens de trăire, în sine, a
vieţii, la un mod cât mai înalt posibil. Aşadar, pe lângă simpla
trăire a vieţii, omul, prin intermediul raţiunii, mai are şi
capacitatea deosebită de a o semnifica, ba, mai mult, de a o
conştientiza, întrebându-se mereu cu adâncă luciditate: „pentru
ce”, „de ce” şi „pentru cine” trăieşte?
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Astfel, inevitabil, ajungem la redescoperirea şi valorificarea
inducţiei, a revelaţiei intuitive, a logicii inconştientului, şi chiar
ne punem problema cuantificării şi sistematizării neprevăzutelor
impulsiuni, dorinţe, intenţii, afecte, sentimente etc. Cum putem,
însă, cuantifica afecţiunile? Am putea crede că o posibilă
cuantificare a acestora ar fi, tocmai, iluzia conştiinţei în puterea
sa de a controla, instinctiv, natura. Însăşi Natura s-a apărat de
ferocitatea mutaţiei ontice, care s-a putut produce odată cu
apariţia conştiinţei, (văzută ca efect al exploatării intensive a
raţiunii) prin aceleaşi milenare legi instinctuale, ale „devenirii
fiinţei”. Împotriva vieţii, bineînţeles, nu poate sta decât moartea.
Care, şi ea, la rândul ei, nu este decât un simplu „fenomen
natural”. Nimic, însă, nu ne poate justifica şi ascunde lipsa
noastră de înţelepciune, precum şi căderea în uşurătatea
imediatului. Oricum şi oricând, avem în faţă, deschisă,
posibilitatea acceptării răbdării şi reorientării sensului vieţii.
Nu ne interesează, acum, apriorismul sensului vieţii, şi
anume dacă actuala direcţie a sensului vieţii este înscrisă,
fundamental, de la originea însăşi a vieţii, în principiile logice sau
ilogice ale începutului (vechea obsesie presocratică). Mai
important este, acum, modul în care noi înşine (ca şi constituenţi
anonimi, dar, totodată, complici la determinarea sensului vieţii)
mai putem încă aduce un plus de mai bine în evoluţia acestei
săgeţi a sensului vieţii. Acest minim-plus-de-mai-bine,
considerându-l a fi aportul nostru de demnitate, vizavi de
semnificarea vieţii.
Iată, de pildă, ce gândea Immanuel Kant, vizavi de aceasta,
în Religia în limitele raţiunii: „ Nu e pentru noi esenţial şi deci
nici necesar să ştim ceea ce Dumnezeu poate face sau a făcut
pentru mântuirea noastră, ci să ştim ce trebuie să facem noi înşine
pentru a merita ajutorul lui”. Contrar stoicilor, Kant susţine că nu
înclinaţiile fireşti (nevinovate în sinea lor) sunt cauza răutăţilor
noastre, ci doar întrebuinţarea greşită, a lor. Nu e de mirare, de ce
însuşi Kant a ajuns, prin riguroasă argumentare, la ideea unui
pragmatism moral, şi, deci, implicit, al unuia divin. De altfel,
justificarea pragmatismului divin reiese, tocmai, din necesitatea
unei determinări ontologice a sensului vieţii. Cum ar putea coborî
Dumnezeu, demnitatea graţiei, incomprehensibilă şi insensibilă,
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totodată, pentru lumea grăbită în care trăim, dacă nu, prin
atenuarea şi sublimarea infinitului sacru din Fiinţa-i, în
modalităţile diferenţiate de fiinţare, cu scopul precis al
valorificării vieţii?
Deşi s-a dat un sens iniţial al vieţii, teleologic, viaţa îşi
continuă, cursul, dar aceasta explicitându-se sub impulsul
autosemnificării fiecărei existenţe finite, în parte. Gradul de sens
pe care o existenţă oarecare îl poartă Fiinţei (la modul general)
contribuie succesiv la formarea teleologică a devenirii sensului
vieţii. Sensul vieţii devine, în funcţie de puterea de atingere a
unui nivel teleologic al existenţei, cât mai demn cu putinţă. Putem
spune, aşadar, fără reţinere, cum că demnitatea existenţei este
direct proporţională cu direcţia sensului vieţii.
Deontologic, se impune ca fiinţa umană, în ciuda conştiinţei
sale finitudinale, să depăşească neşansa autorevelării demnităţii,
ca prin însăşi nemărginitele potenţe ale liberului său arbitru să
atenueze, prin morală, cultură, ştiinţă etc., obiectivitatea
teleologică a sensului vieţii. Astfel, omul trebuie să-şi caute, cu
orice preţ, valorificarea propriei vieţi, evitând extremele
(surplusul de sens sau neajunsul de sens), precum şi tentaţia
idealului de a atinge un echilibru de sens dat vieţii. Primele două
extreme, surplusul de sens, sau neajunsul de sens, ţin de o
maladie a semnificării vieţii, datorate, fie ignoranţei, fie, pur şi
simplu, unei patologii a înţelegerii. A treia extremă, idealul unui
echilibru de sens, ţine de refuzul realităţii, ce se manifestă ca o
boală a orientării, ca o dramatică necunoaştere a direcţionării
juste a sensului vieţii. Tipologia acestor entităţi umane se deduce
de la sine: sinucigaşul, prea-iubitorul de arginţi, nihilistul pasiv,
pervertitul, îngâmfatul, desfrânatul, nemulţumitorul, autoamăgitorul, etc.
Pe noi, însă, ne interesează prevenirea şi, deci, eliminarea,
din start, a acestor maladii ontologice. Căci, odată cu
înrădăcinarea dezorientării şi cu formarea tot mai accentuată a
tipului maladiv (exemplificat mai sus) ce ţine de neînţelegerea
orientării sau semnificării vieţii, găsirea unei terapii sau a unei
reţete de vindecare este tot mai dificilă. Munca psihologilor, a
asistenţilor sociali sau a sociologilor, va fi cu mult mai uşurată
dacă, în acelaşi timp, gânditorul de astăzi şi nu numai, (aici îşi are
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loc orice posibil trezitor de conştiinţă, fie că-i poet, fie că-i
epistemolog, fie că-i om de ştiinţă, artist plastic, preot sau om
simplu) îşi va înţelege misiunea şi va şti să anunţe, să acţioneze,
din timp, împotriva naşterii unor astfel de maladii a demnităţii
ontice.
Desigur, fiecare secol şi fiecare epocă îşi are gânditorul,
filosoful, profetul şi poetul ei. Depinde, acum, de maturizarea
mentalităţilor masei, de modul în care isteria şi euforia libertăţii,
a egalităţii şi a dreptăţii sunt just utilizate, în funcţie de nevoile
istorice. Cu cât răspunsul individului şi al societăţii, în faţa
istoriei, este mai raţional, mai înţelept şi mai demn de a fi luat ca
exemplu de valorificare glorioasă a vieţii, cu atât viaţa şi istoria
vieţii sunt mai uşor de acceptat şi suportat. Viaţa niciodată nu
trebuie să ajungă fie suportabilă, fie un produs al comodităţii prin
tehnică, cultură şi economie, mai bună; viaţa trebuie, în primul
rând, trăită, aşa cum este ea, în calitatea ei de viaţă, apoi
permanent redescoperită şi resemnificată, în funcţie de
obiectivele ei iniţiale.
Sub impulsul „elanului vital”, viaţa trebuie trăită şi simţită în
toată graţia firescului ei. Împlinirea Fiindului nu se face, de altfel,
decât printr-o iubire sinceră a vieţii. Prin iubire înţelegând
expandare a individului în sensul trăirii totale, în chiar însuşi
spaţiul privat al vieţii celuilalt. În conglomeratul trăirilor găsim,
oricum, o formă unică de simţire a vieţii, anume: sentimentul pur
al iubirii. Din aceasta, izvorăşte mereu o eternă euforie a
inocenţei şi înţelepciunii. Modelul unei sincerităţi absolute fiind,
după reprezentările renascentiste şi bizantine, icoana pruncului cu
mângâierea caldă a mamei, alături, desigur, de zâmbetul plin de
fericire al tatălui. Iată, efectul estetic al libertăţii, „bucuria simplă
de a trăi”, după cum, poetic zicea filosoful Constantin Noica, în
scrierile sale din tinereţe.
Formalizarea sincerităţii, prin contabilizarea trăirilor şi
contractualizarea iubirii, este, în schimb, imaginea extrem de
urâtă a devalorizării vieţii. Forţarea, mascarea sau analizarea
continuă a unui sentiment al vieţii, fiind primii paşi siguri către
desemnificarea existenţei. Deşi, „atunci-ul”, cuprinde trecutul şi
viitorul (anume amintirea şi visarea), veşnicia constă, paradoxal,
în activarea continuă a „acum-ului”. Pare o formă de
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inconştientă autoiluzionare, această încredere euforică în
„prezent”, iar aceasta este tocmai logica însăşi a realităţii.
„Săgeata timpului” fiind, după cum recunosc unii epistemologi
contemporani, însăşi reprezentarea mentală a curgerii ontice.
Desigur, improbabilitatea şi incomprehensivitatea curgerii vieţii
ne conduc la postularea şi, deci, la acceptarea legii entropice, a
normalizării indiferenţei haosului (haosul înţeles, astfel, ca
structură variabilă a ordinii şi dezordinii).
Cum trebuie privit, de altfel, spectacolul existenţei? Cu
indiferenţa mascată a unui actor sau cu obiectivitatea şi
omniscienţa regizorului? Cu superioritatea dramaturgului,
creatorul de facto a acestei opere a vieţii, sau doar cu simpla
prezenţă, absolut indiferentă, a decorului, care nici măcar
instinctiv nu-şi cunoaşte imensul rol în desfăşurarea
spectacolului, în sine? Cred că, în fiecare moment al
spectacolului, Ascunsul şi Neascunsul creaţiei în sine trebuie să
coexiste haotic, în noi, ca forme reale ale complexului ontic. Căci
noi, purtăm, mereu, în devenirea noastră, esenţa luminii şi nopţii
primordiale.
„Lucifericul” şi „paradisiacul” coexistă, dintotdeauna, în
potenţa libertăţii iubirii. Alegerea vieţii şi valorificarea pozitivă
sau negativă a ei, a stat, de la începuturi, în om, fie în neputinţa,
fie în voinţa lui de nestăvilită putere. Putere, în sensul libertăţii
valorificării crescânde a vieţii. Nebunia de a crede cu cerbicie în
importanţa infinită acordată clipei prezente, în simplitatea de a fi,
„acum”, ca „oricând” şi „oriunde”. Iată un mod de a vedea,
veşnicia şi plinătatea ontică, în însuşi faptul de a fi ceva, mai mult
decât cineva. Accentuarea existenţei, la modul impersonal,
tinzând către infinitul simplu.
A pune sens şi viaţă într-un sărut, într-un trandafir, într-o
strângere de mână, într-o cină sănătoasă, într-o strângere la piept
şi, de ce nu, într-un sex copios şi o muzică bună, iată noua formă
a sacrului post-modern, religia simplicităţii în contexul
capitalizării de semnificaţii. Religie izvorâtă din nevoia de a trăi
viaţa în simplitatea ei absolută, cu mijloacele lugubre ale
capitalizării sensului şi a non-sensului. Iată religia postmodernităţii desacralizate, dar negolite, încă, de profunzime
spirituală, în tot ceea ce înseamnă viaţă şi trăirea ei la maximum.
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Folosesc, aici, cuvântul „religie”, doar cu sensul lui pur
etimologic: re-lego, ce înseamnă restabilirea unei legi, ordini, în
funcţie de cerinţele prezentului. „Re-lego” presupune, din capul
locului, transformare, schimbare în direcţia curgerii vieţii.
Deplasările sau stagnările de sens ale existenţei fiind realizate, în
funcţie de direcţiile vieţii.
Cum putem, însă, rămâne fermi şi statornici în valorificarea
vieţii, dacă noi uităm însăşi principiile esenţiale ce stau, pe veci,
la fundamentarea existenţei: dragostea, credinţa şi nădejdea.
Greşeala apare atunci când noi nu ştim a spori, sincer, în cele ce
stau mereu la temelia vieţii. Încercăm acum o scurtă definiţie a
celor 3 principii:
- dragostea: principiul primordial al existenţei, archeul
Fiinţei, motivul ontologic suprem al evoluţiei vieţii.
- credinţa: suportul deontologic al sensului vieţii, suprema
înţelegere a lumii, prin suspendarea falsei voinţe a conştiinţei
finitudinale.
- nădejdea: exerciţiul eternei resemnificări a vieţii prin însăşi
nebunia suspendării.
Folosim aici, cuvântul „suspendare”, în sens pur
fenomenologic. Şi ne referim, aici, la fenomenologia iubirii, pe
care noi o înţelegem ca manifestare a adevăratului sentiment al
iubirii, prin voinţa de putere. Să dobândim, aşadar, înţelepciunea
iertării şi demnitatea răscumpărării! Numai aşa ne putem elibera
de boala în care post-modernismul a început să cadă: maladia de
a te încrede mereu în fascinaţia autoderminării. Şi aceasta, n-ar
avea consecinţe atât de grave dacă maladia autoderminării s-ar
naşte din acea autorevelaţie a demnităţii, proprie valorificării de
sine a vieţii omului. Gravitatea maladiei apare, atunci când
individul începe să trăiască din plin în iluzia superiorităţii. Când
individul nu se mai poate elibera de sine, creându-şi un cult al
sinelui, încă din viaţă, manifestându-şi, totodată, şi marea oroare
faţă de ceilalţi, maladia însingurării în care tocmai riscă să se
înfunde devenind un real pericol de integrare ontică.
Lepădarea de sine, devenind imposibilă, din cauza acestui
nou „modus vivendis” (trăirea deplină în iluzia superiorităţii),
maladia însingurării riscă extinderea. Sub inconştienţa acestui
nou tip de individualism (cel trăitor doar în fascinaţia propriei
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putinţe de a fi şi, nu altfel, decât deasupra celorlalţi, dar pe
spinarea tuturora) trăim falsa victorie a identităţii asupra
alterităţii, victorie născută şi din înţelegerea greşită a problemei
eu-celălalt, sau, în plan extins, eu-altceva. Greşeala iniţială constă
în falsa înţelegere a problemei, ca dualism contradictoriu şi nu ca
fenomen ontic pluri-contextual. Putem vorbi chiar, în acest fel,
despre mitul lui „altfel”, care, în fond, ascunde o nouă faţă a
mitului lui „acelaşi”. Este însă, permis a vedea, Fiinţa, ca pe o
problemă de formalizare a devenirii? În ce măsură putem vorbi de
un pariu, al demnităţii existenţei, cu sine însăşi? Răspunsul şi-l va
da fiecare, satisfăcător sau nu, aşa cum va crede el de cuviinţă.
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Ridică-te, Basarabie,
Trecută prin foc şi prin sabie
strâmbate

Bătută, ca vita, pe spate
Cu biciul legii

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

EMIL LOTEANU – UN DESTIN MARCAT DE
CHEMAREA STELELOR
Aş vrea să las acestui veac de foc
Un vers, un dor...
(Emil Loteanu)
Dorința arzătoare de a stinge focul lăuntric cu izvorul
versului, a făcut din Emil LOTEANU în discipol al zeiței
MINERVA,care și-a deschis sufletul cu cheia cuvântului ne-
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ezitând să mărturisească acest lucru:Toate sursele de inspiraţie
vin din experienţa de viaţă pe care am acumulat-o, din
resorturile mele sufleteşti, iată care era permanenta sursă de
alimentare cu sevă poetică a dânsului.
Cu prilejul aniversării jubiliare a 80 de ani de la nașterea
actorului, regizorului și poetului Emil LOTEANU, cenaclul
literar Magia cuvântului din cadrul Bibliotecii Centrale BM
B.P.HAȘDEU, Chișinău, poeta Victoria Fonari, în rol de
animator spiritual, a readus în circuitul valoric creația acestuia,
prin organizarea la 3 noiembrie 2016 a Conferinței: EMIL
LOTEANU – între regie și poezie, încurajând participarea
cadrelor didactice și a discipolilor copleșiți de arma străvechii
slove. Personal am proiectat dimensiunea personalizată eului liric
lotenian pătruns de CHEMAREA STELELOR, pentru a creiona
destinul poetic al distinsei personalități sus-numite.
În circumstanțele actuale, subiectul în cauză își certifică
actualitatea și importanța prin investirea eului liric cu funcția de
mediator dintre gîndurile, sentimentele și emoțiile poetului și
felul cum sunt receptate de lectori, astfel, oricărei atitudini a eului
liric îi corespunde într-o anumită măsură o imagine, printre cele
mai frecvent întîlnite se numără: imaginea eului căutător și a celui
creator.
Cercetătoarea în domeniu L. Usatâi distinge în această
privinţă două tipuri de eu liric: eul impersonal şi eul personalizat.
Referindu-se la primul tip, enunţă următoarele: „Eul care adoptă
alocuţiunea la persoana a treia este absent în universul actualizat,
fapt ce-l lipseşte de posibilitatea de a-şi dezvălui o identitate
certă” [6, p. 28], cel de-al doilea tip de eu liric este cel
personalizat, pe care L. Usatâi îl conceptualizează ca fiind
„prezent în cadrul lumii evocate prin discurs, afirmându-şi prin
atitudini o individualitate definită” [6, p. 28], marca de
„personalizat” ne impune în mod involuntar asociaţia de
personalitate, şi de fapt aşa şi se pretează, drept umbra gândului
reflectată prin mijloace expresive cu care instrumentează omul de
creație.
Imaginea eului creator se reflectă reușit în artele poetice, ce
au drept sursă de alimentare propriile trăiri ale poetului Emil
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Loteanu care mărturisește: Toate sursele de inspiraţie vin din
experienţa de viaţă pe care am acumulat-o, din resorturile mele
sufleteşti, din amintirile despre copilărie, Moldova natală şi
oamenii ei. (...) Oriunde m-aş afla şi orice m-ar preocupa, trăiesc
cu sufletul pe pământul Moldovei [5, p. 29], ecoul acestor trăiri se
materializează în versurile:
Mi-i cântecul din vână de țăran
A miriște miroase și-a izvoare.
De la străbuni îl știu și-n gura mare
Îl spun si-l port în mine an de an.
(Credo)
Cuvântul poetic ascuns în metafora cîntecului păstrează
imanențele cadrului rustic:Mi-i cântecul din vână de țăran/A
miriște miroase și-a izvoare din care pornește filonul imaginației
poetice loteniene.
Margareta Curtescu în studiul: Reflexe ale mitului orfic în
poezia românească susține următoarele: Anunțat ori sugerat,
elementul orfic, resuscitat de un autor implică relevarea
destinului său artistic din perspectivă matricială [1, p. 8], întradevăr, imaginea eului creator încheie loteniană prinde contur
grație notelor de optimism pe care le emană versurile:
Alege-ți, primăvara drept mireasă,
Din darul timpului alege-ți dorȘi să te mistui ca o stea frumoasă,
Ce sensul vieții l-a găsit în zbor!
(Zbor)
Alegoria nunții eului iric cu primăvara sugerează conjugarea
sentimentului cu forța acerbă a inspirației, sub constelația
dragostei din care se nasc stelele. Indetificându-se cu steaua, eul
lotenian își pregătește zborul către culmile sale spiritual marcate
de Chemarea stelelor:
Stelelor, stelelor,
Scumpe mirese albastre,
Știți oare voi,
Despre dragostea mea?
Dorul acesta de stele
Zvâcnește în suflet,
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În tâmple…
El trece din sânge
În sânge
El trece din tată
În fiu.
Focul albastru al stelelor
Ochiul mi-l umple,
Coborând până-n fundul orbitei
Puternic și viu.
(Chemarea stelelor)
Motivul stelelor devine refrenul care leagă incandescenata
dorință de plăsmuire: Dorul acesta de stele/ Zvâcnește în suflet,
/În tâmple…cu incertitudinile sugerate de interogațiile retorice:
Știți oare voi,/ Despre dragostea mea? Pe această lungime de
undă, cercetătorul Mihail Dolgan, în studiul monografic: Poezia
contemporană, mod de existență în metaforă și idee remarcă
următoarele: Versul lui Emil Loteanu, plăsmuit în spiritul esteticii
neo-romantismului se caracterizează prin tensiune lirică o
sugestivitate metaforico-simbolică prospătă și frapantă [3, p.
466], tensiunea lirică e provocată de profunda criză de conștiință
în care eul căutător încearcă să revină pe Itaca proprie spiritului
său:
Stelelor, stelelor,
Îmi voi întinde aripile,
Străbătând către voi
Câmpiile cosmice,
Reci,
Voi întrece clipele
Eu – fiul veacului meu
Douăzeci!
În aceeași ordine de idei, imaginea vizuală a câmpiilor
cosmice spre care își întinde aripile eul lotenian vine să
accentuieze problema trecerii fulgerătoare prin timp, când spiritul
consună cu secolul în care se naște un om de litere, fapt despre
care Mircea Eliade, în studiul: Sacru și profan, menționează:
Lumea este de fapt, întemeiată pe izbucnirea sacrului în mit [4,
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p.75], devenim martorii unei asemenea izbucniri dacă acceptăm a
observa lumea prin prisma ochilor din secvența:
Ochii mei lumina vor s-o strângă.
Dar de-o fi să aibă cruntă soartă,
Nu vreau întunericul să-l stingă Soarele mai bine să mi-l ardă!
(Ochii mei)
Ochii - expresia plastică a oglinzilor sufletului lotenian sunt
copleșiți de setea absolutului, refuzând cu îndârjire orice reacție
de reprimare a acestui imbold lăuntric, arderea presupune
mistuirea eului între dorința de a descompune firul vieții în
incertitudini și de a-l recompune din imagini lăuntrice, percepute
de coardele sensibile ale inimii, observând perseverența cu care
eul căutător își urmărește destinul împlinindu-l prin dragoste:
M-am logodit cu cea mai depărtată stea,
Cât mi-o fi veacul să tot urc spre ea Să-mi fie drumul nevoios și lung
Și niciodată, poate, să n-ajung....
În studiul: Idee și imagine poetică, M. Dolgan aduce în primplan: dorul de necunoscut și de visare înaripată [2, p. 267],
retrăgându-se în iubire ca în cea dintâi matrice:
Mâna mea,
Rătăcind prin ruine,
Te caută pe tine,
Te strigă pe tine!
Ca două cosmic paralele
Mâinile mele…
Aleargă prin beznă
Spre constelații…
Apoi se întorc
Ostenite și calde
Se culcă-n zăpada
Palmelor tale!
(Mâini de plebeu)
Ruinile amintirilor devin elemente cu potențial de purificare
spirituală, care nu-i dezleagă meșterului taina, dacă nu recunosc
formula magică a palmei femeii, ne induce cu gândul la mitul
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estetic românesc, dar în textul respectiv mâna meșterului e cea
care caută dezlegarea printr-un strigăt: Te strigă pe tine! Ecoul
străbate: Ca două cosmic paralele/ M/inile mele… ca în cele din
urmă să se reintegreze în spațiul edenic pierdut și regăsit:
Palmelor tale!
O altă metaforă a creației poetice o recunoaștem din textul:
Metamorfoză: unde iubita e percepută drept vioară, simbolizând
depășirea unei acute crize de inspirație și revigorare a forțelor
poetice prin re-descoperirea amintirii ca generator de stări
sufletești de maximă intensitate:
Tu îmi păreai vioară,
Trezind tulburătoare melodii…
Eu te-am găsit – femeie și vioară În lumea unei dragoste târzii.
Necesitatea păstrării unei asemenea bijuterii face din eul liric
victima propriului labirint:
Mi-s ochii arși de frumusețea ta
Și în adâncul ambelor orbite,
Eu chipul ți l-am ferecat pe veci
Ca în străfundul unei piramide…
(Metamorfoză)
Destinul lui Emil LOTEANU s-a îngemănat cu eul liric
personalizat, urmându-i îndemnul, drept mărturie generațiilor
posterioare rămâne amalgamul de strigăte interioare
înmănunchiate în volume de versuri cu care ne-au delectat
sufletul.
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VICTORIA FONARI

POEZIA ŞI EXTRĂDAREA TIMPULUI
Trăind pe malul Nistrului, lucrând în fiecare zi în puţinele
clădiri rămase din sec. al XIX-lea în Soroca, Petre Popa simte
acut cuvântul artistic. Funcția de director artistic la Teatrul „V.
Apostol”se transpune în respirația poetică consemnată în cărțile
sale de versuri. Fiind direcționat fie de înălțimile stâncilor, fie de
spiritul pietrelor și al izvoarelor, autorul urcă pe „Scara timpului”,
volum apărut în colecția Opera Omnia – Poezie Contemporană,
TipoMoldova, 2015.
Poezia este clădită pe relația dintre timp – spațiu – emoții. Pe
axa xyz, din punctul eului liric, se purcede izometric la
construcția lumii: „Mișcarea nu este / interesată de sens, / precum
sensul / de mișcare”. Antiteza îl atrage și deși arborează concepte,
acestea nu apar rigide, ele se transfigurează în metafore și de aici
începe parcursul în lumea artistică.
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Timpul constituie veriga dintre neam și poet, dintre părinți și
nepoți, dintre viață și neant. Sensul de a scrie constă în a vocifera
„singurătatea goală”: „Acum știu de ce, /pentru ce m-au născut
părinții. /De multă tăcere devenise /două cimitire de cuvinte.
/Aveau nevoie de-o cruce grăitoare”. Pe cântarul valoric al
cuvintelor tăcute și al celor rostite, scriitorul descoperă
dimensiunea tăcerii – a gândurilor subînțelese, a gesturilor– care
este în conexiune cu dinamica acțiunii. Tăcerea devine egală cu
mișcarea stelelor, care are forța de a se juca cu timpul, nu în cheia
argheziană, dar în cea de a grăbi și de a opri timpul în plăcerea
vieții: „Părinții ne-au învățat să ne jucăm cu /timpul” (Singurul
joc). Misterul de a determina Cronosul din optica tradiției îi oferă
liniștea de a savura timpul. Nocturnul îi aduce semen de îngeri:
semința de busuioc – germenul în care se ascunde androginic
viața și moartea: „A rămas să mă ascund /cu sămânța în pământ”
(Sămânța).
Poetul Petre Popa nu este unul egocentric, dar pronumele eu
care apare în rarele cazuri implică responsabilitatea de a percepe
neauzitul, necuvântatul: „Eu caut /Cuvântul pentru rana /tăcerii”.
Tăcerea în cuvânt corelează stihii emoționale. Tăcerea înglobează
trăirile pe care le suportă doar poezia. Liniștea concentrează
emoția tranzitată în lumea artei. Disecarea în silabe valorifică
pulsul cuvântului care percepe strigătul și tăcerea, înțelege ura și
iubirea, coordonează rațiunea și sentimentul. Chirurgia de a
explica în cuvinte tăcerea este similară cu dăltuirea în piatră:
„Michelangelo /pătrundea în împărăția morții, ca hoțul într-o
vistierie. /Cu mușchii truditelor cadavre ridică pe socluri
veșnicia” (Piramidele). Arta constituie fiorul de a trăi eternitatea
prin inspirație, prin tăcerea durută, prin strigătul tăiat în dalta
cuvântului care întrevede înălțimea rădăcinii și adâncimea
zborului.
Dorința de a-și împlini umanul îl provoacă la valorificarea
scării timpului în propria existență – de a se reconstrui într-un
cotidian, de a nu trăda viziunea de artist în numele
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automatismului. Memoria pietrei (determinate de dorința: „piatra
să te țină minte”) ține de conjunctura panteistă de a fi o parte
componentă a acestei lumi.
Poezia lui Petre Popa este din lumină și umbră, care urcă
adâncind și coboară înălțând. Adâncimea se măsoară în mare,
gânduri și privire, iar înălțimea – în aripi de pasăre, crengile
bătrânului nuc și aspirații trăite emotiv. Pe aceste trepte se simte
dificultatea de a percepe viața pe segmente: „Linii drepte, /vă
urăsc pentru încăpățânare. /Linii curbe, /vă urăsc pentru șovăială.
/Linii întrerupte, /vă urăsc pentru lipsa de ambiție. /Linii
punctate, /vă urăsc pentru fățărnicie. /Linii încrucișate, /vă urăsc
pentru simbolul fatalității /(…) /Mă obosește existența în
păienjeniș” (Linia). Pe treptele „Scării timpului” se fixează
titlurile: Gând, Sisif, Lerui Ler, Cetatea Sorocii, Rădăcinile
aripilor, Semne de carte.
Timpul îmbrățișează nu doar propriul destin, ci și verigile
legate de părinți, străbuni, copii și nepoți – este o antiteză care se
sincopează într-o monadă, țesută din trecut și viitor.
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GALINA FURDUI

***
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine
Cauza lumii caut şi-aud cum vine, vine
Să-aprindă-n os de verbe scânteia cea divină
Aşa mângâietoare şi-atât, atât de plină,
Şi-atât de harnică-n dorinţa ei de bine
Că freamătă-universuri în palma ce ne ţine.
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine...
Cauza lumii caut. Aud că vine-vine,
Că vine-ncet spre tine şi iar prin foc, spre mine,
Să şteargă de pe-obraz verbe ce nasc suspine...
Cauza lumii-am zis? Aici s-o ştie cine-i,
Când sufletele cântă în os de rădăcine
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine

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

LUCIAN BLAGA - UN ARHITECT DE SUFLETE
Pentru spaţiul basarabean, poetul Lucian Blaga a fost foarte
mult timp o enigmă literară, interzisă în acelaşi timp, din cauza
contextului social-politic nefavorabil. Accesul liber la studiul
creaţiei marelui filozof a fost posibilă abia în anii Renaşterii
Naţionale. Mult prea târziu, astfel fiind private de bucuria
cunoaşterii scriitorului numeroase generații de basarabeni.
Lucian Blaga reprezintă poetul care m-a fascinat din prima.
Am auzit de Lucian Blaga pentruprima dată în anii de liceu. Ne-a
cucerit pe toţi cu originala viziune a cunoaşterii lumii. Ne
minunam de originalitatea abordării temelor precum dragostea,
moartea, viaţa. Probabil că pentru românii din ţară e ceva firesc,
deoarece nu au fost privaţi, decât de o parte, din scriitorii
neamului în perioada comunistă.
Blaga a fost marea revelaţie. Acest filosof şi poet ca creat
primul sistem filosofic românesc. Ne întrebam miraţi: cu ce poţi
veni nou într-o eră în care nu e nimic nou sub soare ? Am aflat
din ars poetica blagiană Eu nu strivesc corola de minuni a lumii.
Optica blagiană ne-a făcut să reflectăm şi să privim altfel viaţa.
Pentru noi, generaţia mutilată sufleteşte şi crescută cu valorile
comuniste, s-au deschis noi orizonturi spirituale.
Optimismul debordant al Poemelor luminii ne-a umplut
sufletele de candoare, sete de viaţă şi dor de absolut. Studiul
operelor blagiene a contribuit la o cunoaştere a identităţii noastre
naționale. Astfel am înţeles cu toţii mai bine cine suntem şi de
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unde venim. De asemenea, am realizat faptul că nu suntem
singuri, că avem o Patrie care ne poate oferi atâtea bogăţii
spirituale despre care nici nu bănuiam. Cât de enigmatic părea
Ardealul, această oază de românism, ce a dăruit culturii româneşti
personalităţile de vază ale neamului nostru.
Hronicul şi cântecul vârstelor a cultivat atât de subtil şi tandru
dragostea pentru lectură şi în acelaşi timp a prezentat un model al
familiei româneşti. Respectul şi dragostea pentru cei care şi-au
dat viaţă: Mama şi Tata. Căldura sufletească a acestei creaţii mi-a
încălzit sufletul când am fost la studii, ajutându-mă să rezist
dorului de casă. Eram acasă, la Bucureşti, dar totodată departe de
casă, de Chişinău.
Graţie lui Blaga, am învăţat multe lucruri despre cultura
germană, adică ce înseamnă să fii tu însuşi, călăuzit de nişte
modele pe măsură. Am încercat să preiau şi să dezvolt în propriami viaţă principiile axiologice blagiene. Căutarea sinelui
reprezintă primul pas spre o autocunoaştere absolută: Sufletul lui
e în căutare,/ în mută, seculară căutare,/ de totdeauna,/ şi până
la cele din urmă hotare.
Definirea sufletului românesc am cunoscut-o, citind aforismele
blagiene. Cum este să suferi de prea mult suflet? De ce nu poţi să
te înalţi, dacă nu cazi ? Când viaţa nu are un rost ce ne facem?
Această suită de întrebări m-a făcut să conştientizez valoarea
omului pe pământ şi patrimoniul cultural al operei filosofice a
poetului luminilor.
Profunzimea sentimentului dragostei emană miraculos forţa
creatoare a iubirii, pe care marele poet o înveşmântează în poezie.
Dragostea pentru femeia iubită este demnă de urmat pentru orice
bărbat ce-ţi doreşte o viaţă fericită. Scriitorul oferă cheia de a
ajunge la inima celei mai dificile femei: Femeie,/ ce mare porţi în
inimă şi cine eşti?/ Mai cântă-mi inc-o dată dorul tău,/ să te
ascult/ şi clipele să-mi pară nişte muguri plini,/ din care infloresc
aievea – veşnicii.
Devotamentul pentru Patrie este fundamental, fiind necesar
fiecărui tânăr român: Când ar fi să dau vreo povaţă unui tânăr,
iată pe care i-aş da-o: Tinere, să-ţi faci patria scumpă şi sfântă
ca şi mama! S-o iubeşti şi s-o respecţi din adâncul sufletului tău.
De dragostea şi de respectul tău pentru ea să nu faci vreodată
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reclamă şi paradă. Ba, ai dreptul şi datoria să urăşti, să loveşti,
să sfarmi pe acei fraţi ai tăi ticăloşi, care, în loc s-o iubească şi
s-o respecte ca pe o mamă, cuminte, onestă şi severă, o curtează,
o măgulesc şi exaltează ca pe o bătrână cochetă nebună.
Cât de actuală e această povaţă pentru Basarabia, în contextul
situației social-politice prin care trecem. Valorile devin nonvalori, oamenii sunt debusolaţi, fiindu-le răpit dreptul la libera
alegere. Dragă poete, ce soluţii metafizice ai avea şi pentru noi
cei pierduţi în iureşul istoriei?
Mi se perindă în memorie reflecţiile ziaristului Lucian Blaga
că visătorii fac istoria. De unde să găsim puterea de a mai visa
într-o lume în care ţi se ia şi acest drept, fiindcă ne confruntăm cu
o realitate crudă şi amară? Să credem în noi, în poporul nostru, în
sacrificiile înaintaşilor noştri.
Să ne întoarcem la începuturi, la acel loc sacru de unde s-a
născut şi veşnicia-satul românesc. Anume de aici să repornim în
căutarea sinelui pierdut şi a fericirii. În acest spaţiu sacru găseşti
acea substanţă sufletească ce te face imun la dezastrele lumii de
orice natură.
Desigur, opera blagiană deschide multiple perspective de
interpretare, oferind totodată alternative şi soluţii problemelor
cotidiene. Consider că abordarea axiologică a universului poetic
blagian, va constitui acea axă spirituală a sufletului românesc de
pretutindeni, devenind o inepuizabilă sursă de creaţie şi inspiraţie
naţională.
Trăim timpuri în care avem oportunitatea de a citi diverse
opere ale scriitorilor de pe întregul mapamond. Ca profesor de
limbă şi literatură română sunt nespus de bucuroasă pentru elevii
mei ce pot studia nestingherit operele scriitorilor români. Aş vrea
să cred că vor aprecia şi vor fi demni de această ocazie ce le-o
oferă destinul şi poporul din care fac parte.
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LIDIA GROSU

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

136

PERSPECTIVĂ HOLISTICĂ
Mă integrez în eclipsa acestor ochi:
transfer energetic nereuşit
în tendinţa mea de-a-l cunoaşte pe-un... nimeni.
Factorii de decizie s-au înmulţit,
discernământul este în căutare.
SEMNUL DEMASCATOR
Mă întrebase dacă ceea ce îmi dăruia
recupera risipa mea de timp
iq-ul meu
trăgea din răsputeri
să urce dealul îndoielilor ce îl rodea:
pe pisc se deschidea
o panoramă a plăcerilor de disconfort –
pentru care
bilet de intrare nu-mi rezervasem.
SCHIMB DE ENERGII
Disperarea incertitudinii
nu mai este treaba nebunilor,
în aprig duel, cei deştepţi,
pe valul euforiei pragmatice,
se descompun unităţi convenţionale.
pe patul suferinţei,
cultura e într-o totală decepţie:
ochiul vigilent dormitează.
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DOCTORUL ŞI SAVANTUL MIHAI CIOBANU
LA CEAS ANIVERSAR!
Când scrii despre om oarecare și-i descrii calitățile sale de
profesionist încununate de succese remarcabile s-ar părea că a
doua oară nu mai are rost să i-ai pixul în mână ca să-i
caracterizezi aptitudinile deja cunoscute. Despre distinsul
manager în medicină, savantul Mihai Ciobanu s-au ticluit mai
multe eseuri, profiluri de portret, crochiuri, reportaje etc. , fiind
catalogat ca o persoană notorie al plaiului nostru basarabean. Și
eu am avut plăcutul prilej ca să-i dedic bunului meu coleg de
breaslă și prieten câteva pagini de revistă apreciindu-i meritele
sale la justa lor valoare. Îl cunosc pe doctorul Mihai Ciobanu, nici
mai mult nici mai puțin, de-o jumătate de veac, dar cu cât trece
timpul mă conving încă odată că și acești ani nu sunt în de ajuns
ca să pătrunzi în toate activitățile unui om care permanent și le
valorifică.
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Activitatea conducătorului unei instituţii de stat medicale
într-o oarecare măsură poate fi comparată cu cea de pugilist.
Boxerul urcă pe ring, să lupte cu adversarul său, intenţionând să
câştige, aplicându-şi măiestria în văzul publicului din sală.
Pugilistul luptă, loveşte şi nu rareori cade la podea, ca să se ridice
şi din nou să lupte în numele victoriei scontate. Şi conducătorul
unei instituţii luptă, aplicând diferite metode tradiţionale şi statale
pentru a învinge boala în numele sănătăţii pacienţilor săi. El are
grijă de instituţia pe care o conduce, ca să fie la timp reparată şi
renovată cu tehnică medicală modernă, ca personalul medical săşi perfecţioneze cunoştinţele şi să fie nişte profesionişti de
valoare, ca bolnavii să fie bine îngrijiţi, hrăniţi şi asiguraţi cu
medicamentele necesare pentru a le fi salvată şi întremată
sănătatea. Conducătorul unei instituţii medicale de stat, în virtutea
unor circumstanţe imprevizibile, volens, nolens poate comite şi
unele greşeli, ca să fie bătut pentru ele, ca mai apoi să se ridice
din nou şi să lupte în numele cauzei şi ideii respective. Pe bolnav
nu-l interesează posibilităţile şi metodele din spital, dânsul este
interesat să se trateze şi să fie externat sănătos. Un conducător
adevărat al unei instituţii medicale conştientizează acest lucru,
făcând tot ce este omeneşte posibil pentru a-şi însănătoşi bolnavii
şi a-i purta de grijă personalului medical, ca şi acesta să aibă
condiţiile necesare de muncă şi să fie remunerat la timp. Cu
mâinile goale nu poate fi nimicit nici un virus sau microb sau
boala respectivă.
Distinsul manager al ocrotirii sănătăţii Mihai Ciobanu,
directorul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel
Mihail”, doctor în medicină, conferenţiar universitar, cavaler
al Ordinului „Gloria Muncii” şi al Ordinului de Onoare, încă
de pe când era student al Facultăţii de Medicină Generală a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţeanu” a dat dovadă de caracter şi ambiţie,
demonstrându-le colegilor săi de studii că-n viaţa de toate zilele
poţi obţine multe dacă ştii să înfrunţi cu demnitate greutăţile careţi stau în cale şi ispitele la care omul mai este şi încercat.
Calităţile de manager şi de doctor sufletist ale lui Mihai Ciobanu
au început a se manifesta încă pe când acesta era medic-şef
adjunct al Spitalului raional Hânceşti, ca nu peste mult timp să-i

139

fie încredinţat şi postul de medic-şef al Spitalului raional
Sângerei, concomitent colaborând cu Catedra de medicină socială
şi organizarea ocrotirii sănătăţii a Universităţii. Practic, odată cu
numirea în postul de medic-şef, Spitalul raional Sângerei şi-a pus
o nouă mantie. Reparaţiile capitale, construcţiile noi, renovare,
înzestrarea şi amenajarea secţiilor şi saloanelor din spitalele şi
ambulatoariile de circumscripţie cu utilaj modern au devenit
priorităţi în activitatea tânărului conducător al instituţiei medicale
raionale Mihai Ciobanu. Conform ordinului Ministerului
Sănătăţii, Spitalul raional Sângerei, în anii 1976-1983, a fost baza
clinică a Catedrei de medicină socială şi organizare a ocrotirii
sănătăţii a Universităţii. În scurt timp, despre acest spital, în
frunte cu medicul-şef Mihai Ciobanu, a început să se vorbească
de bine nu numai în republica noastră, ci şi în întreaga Uniune
Sovietică. Mai mult, conducătorii unicului partid de pe timpuri lau delegat la Congresul unional, caz unic pe timpuri ca un medic
să ia parte la lucrările celui mai înalt for de partid de pe timpuri.
Mulţi din colegii lui de acum îl şi vedeau pe Mihai Ciobanu în
posturi şi mai înalte. Şi n-au dat greş, căci Domnia Sa, în pofida
unor cumpene crunte, care ţin doar de-un trecut uitat, doctorul
Mihai Ciobanu este transferat la Chişinău în funcţia de medic-şef
al Asociaţiei Medicale Teritoriale Centru din Chişinău. Aceasta,
la fel, fiind baza clinică a Catedrei de medicină socială şi
organizare a ocrotirii sănătăţii a Universităţii. Subsemnatului, în
calitate de preşedinte al Fondului Carităţii şi Sănătăţii din
Republica Moldova, de foarte multe ori i-a fost dat să se adreseze
domnului medic-şef Mihai Ciobanu ca să organizeze consultaţii
medicale pentru oamenii nevoiaşi şi totdeauna auzea unul şi
acelaşi răspuns: Îl aştept de urgenţă la mine! sau Când poate să
vină? Foarte mulţi pacienţi i-au fost şi-i sunt recunoscători pentru
binele pe care l-a făcut şi-l face doctorul Mihai Ciobanu. Urcând
pe treptele ierarhice ale organizatorilor ocrotirii sănătăţii, Mihai
Ciobanu, prin hotărâre de guvern, în anul 1997, este numit primviceministru al Sănătăţii, manifestând capacităţi uluitoare de
diriguitor al medicinei autohtone, ca în scurt timp să fie numit şi
consilier principal de stat în problemele sociale ale primministrului. Pe parcursul activităţii sale practice, Mihai Ciobanu
niciodată nu s-a despărţit de ştiinţă şi, sub conducerea
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profesorului-academician Eugen Popuşoi, în 1997 susţine cu brio
teza de doctor în medicină, îmbinând munca de administrator cu
aceea de conferenţiar universitar. Cele peste 90 de publicaţii
ştiinţifice vorbesc de la sine despre activitatea ştiinţifico-practică
al doctorului Mihai Ciobanu.
Mai bine de 15 ani Mihai Ciobanu deţine funcţia de
director al Spitalului Clinic Municipal ,,Sfântul Arhanghel
Mihail” din Chişinău. Cine a păşit pragul acestei prestigioase
instituţii medicale poate trage concluziile de rigoare. Este un
spital de nerecunoscut, cu cadre profesionale de înaltă calificare
şi cu utilaj medical modern.
Mihai Ciobanu, eminent al ocrotirii sănătăţii, doctor în
medicină, conferenţiar universitar, decorat cu Ordinul „Gloria
Muncii” şi Ordinul de Onoare şi cu medalia de aur ,,Nikolai
Pirogov”, preşedinte al primei companii de asigurări facultative
în medicină ,,Asimed Moldova”, coautor al Legii privind
asigurările în sănătate, ca slujitor fidel a lui Hippocrates, are
grijă ca pacienţii săi să fie vegheaţi în permanenţă pentru a
combate orice boală şi a ieşi învingător în numele vieţii şi
sănătăţii omului. Vom avea cetăţeni sănătoşi, vom avea şi o
societate sănătoasă! Iar societatea noastră are nevoie ca niciodată
de oameni sănătoşi, dârji şi cu demnitate. Doctorul Mihai
Ciobanu fără doar şi poate că este unul dintre promotorii acestei
doleanţe! Aidoma unui pugilist de performanţă, Domnia Sa vine
la spital, îşi pune halatul alb şi mănuşile de… doctor, ca să lupte
şi să iasă învingător. Şi totdeauna iese, căci ştie şi să lupte, şi să
aline suferinţele bolnavilor, obţinând laurii bine meritaţi. Mai
mult, distinsul manager al ocrotirii sănătăţii Mihai Ciobanu a
deschis şi un mic lăcaş sfânt, chiar în blocul administrativ al
spitalului, pentru a-şi apropia şi mai mult de Dumnezeu pacienţii,
dar şi personalul medical. Cu alte cuvinte, omul este tratat nu
numai medicamentos, ci şi spiritual, ceea ce înseamnă foarte
mult. Dctorul Mihai Ciobanu a ridicat şi o biserică, conform
proiectului şi canoanelor religioase. La ea vin să se roage Bunului
nostru Dumnezeu şi bolnavii, şi locatarii din preajma spitalului, şi
toţi enoriaşii dornici de cuvântul biblic. Și eu am trecut zilele
acestea pe la lăcașul sfânt ctitorit de către doctorul Mihai
Ciobanu, ca mai apoi să întru și în biroul său din blocul
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administrativ și să-l întreb cum o mai duce și ce mai nou prin
spitalul pe care-l conduce cu onoare? Răspunsul a fost foarte
succint: Bine, dar mai am încă foarte multe proiecte de realizat
dacă-mi vor permite anii! Mi-am încurajat bunul meu coleg și
prieten, declarând-ui că vârsta lui de septuagenar îl obligă la noi
realizări și să nu uite, că Suveranul Pontif de la Vatican a fost
ales la cei 77 de ani ai săi, Sofocle, care a trăit 90 de ani, a creat
geniala sa lucrare „Regele Oedip” la 75 de ani, iar câţiva ani mai
târziu a creat „Oedip în Colona”. Cunoscutul poet şi gânditor
german Goethe a scris opera „Faust” la vârsta de 83 de ani. Dar
la ce vârstă au fost create capodoperele lui Michelangelo,
Raffaello, Tiziani, Boticelli? Așa că, prieten drag, nu-mi rămâne
decât să-ți amintesc cuvintele lui Bernard Show care la vârsta de
94 de ani a scris: „Trăiţi-vă viaţa deplin, dedaţi-vă confraţilor şi
atunci veţi muri strigând: Eu mi-am împlinit misiunea pe pământ,
am făcut mai mult decât mi se cădea”. Până la vârsta lui Bernard
Show, doctorul și savantul Mihai Ciobanu mai are de parcurs un
sfert de veac ! Multă sănătate și noi realizări de valoare, doctore!
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ELENA RĂILEANU

Mă uimești
Îmi deschid ochii
Și ascultă vocea tandră,
iubitoare sufletului meu.
Te aleg și mă uimești,
Prin mii de lacrimi,
Coborâți din ochii tăi.
Ascult adierea cântecului,
Pământului și a tot ce este el.
În mine se întinde un Univers
Și astăzi e la fel ca și al tău.
Rugă către cer
Crește-n mine o floare,
Crește în mine un izvor
Crește în mine o păpădie
Să pot și eu să zbor.
Crește în mine un soare
Crește al tău dor
Să pot să fiu mai bună
În jurul vremelor.
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Refugiu
Te-aș iubi de m-ai lăsa
Să plâng de tot ce n-am uitat,
Te-aș iubi de m-ai lăsa
Să urlu atunci când ești
Un vinovat,
Te-aș iubi și n-aș pleca
Atunci când fața îmi întorceai,
Te-aș iubi și aș lăsa
În urma mea un rai.
Mă doare
Oare de ce așa se întâmplă în viață?
Oare de ce noi nu putem să ne iubim?
Oare de ce în unica suflare
E ura noastră și ceva să dovedim?
Oare de ce în viață răul mai apare
Căci suntem noi suflete de Dumnezeu?
Oare de ce lumina nu apare
Și ne scurgem îndată, toți la rău?
Oare de ce nu este siguranță
Și nu mai credem în Dumnezeu?
Oare de ce se duce toată viața
Și tot cârtim și iar fugim la rău?
M-am plictisit
M-am plictisit de tine
M-am plictisit de mine,
M-am plictisit de tot ce e în jur
M-am plictisit de amândoi în același trup.
M-am plictisit să zbor
Atunci când nu văd nimic,
Și să cant, când
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Sufletul e amărât.
Când n-am nimic
În jurul meu duios
Și frunzele se tot aud ,
Din ce în ce mai zgomotos.
M-am plictisit să văd
Oameni goi în jurul meu
Care spun întruna,
Ce am de făcut, mereu.
M-am plictisit
De tot ce n-am trăit
De graiul cel frumos
Care nu l-am absorbit.
De mâna cea caldă și frumoasă,
De cerul înstelat,
De mamele ce plâng adesea
Singure și neajutorat.
M-am plictisit
Și n-am ce spune
Căci sunt un om
Cu sau fără rost,
Ce aleargă într-una
Să găsească adăpost.
Astăzi nu e de mirare
Că viața nu are culoare
Și toate în jur ce par frumos
Se preling într-un gri întunecos.
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4 CATRENE
Întrebările spinoase niciodată nu vor
Să audă un răspuns cald, binevoitor,
Caută să-l înjosească pe omul întrebat,
Apoi să răspuns corect n-a dat.
***
Poţi la orice să te-aştepţi şi de la oameni deştepţi ai ţării,
Când agera raţiune devine roaba minciunii
Ce ţine-n mâini puterea toată şi-i aduce la mizerii,
Şi ca să scape de ea, susţin bezna ficţiunii.
***
Greutăţile vieţii nu le măsoară cântarul
Şi nici litrul nu spune cât de mare-i amarul,
Ci atitudinea noastră faţă de ele
Le face mai uşoare, le face mai grele.
***
Răul pe care-1 faci ca să-ţi fie bine
Mai devreme, mai târziu se întoarce la tine
Cu durerea celui cui i l-ai făcut,
Să simţi şi tu chinul pe care l-a avut.
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ

O NOUĂ CARTE DESPRE VALEA ALMĂJULUI
De-a lungul timpului, Valea Almăjului a suscitat interesul
cercetătorilor din diverse domenii (istorie, sociologie, folclor,
etnografie, muzică, lingvistică, literatură, spiritualitate etc.), care
i-au şi consacrat numeroase studii, ocupându-se de abordarea
unor aspecte identitare legate de acest areal considerat oarecum
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izolat de zonele învecinate şi, tocmai din considerentul amintit,
mai conservator, inclusiv în ceea ce priveşte datinile populare.
În volumele în care se analizează diverse caracteristici ale
culturii tradiţionale din Depresiunea Almăjului, fenomenul
colindatului nu a fost prezentat în ansamblul său, deşi anumite
referiri la tradiţiile de iarnă se fac în monografiile localităţilor
almăjene, precum şi în lucrări aparţinând lui Sabin V. Drăgoi
(122 melodii poporale din judeţul Caraş, în deosebi din ValeaAlmăjului, culese şi notate de Sabin V. Drăgoi, Bucureşti, Cartea
Românească, 1937), lui Emil Petrovici (Folklor din Valea
Almăjului, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, III (1935), p. 25158), lui Nicolae Ursu (Cântece şi jocuri populare româneşti din
Valea Almăjului (Banat), Bucureşti, Editura Muzicală, 1958),
care cuprind şi texte ceremoniale de acest tip. Nimeni nu a
realizat însă, până în prezent, o descriere etnografică specială a
obiceiurilor de iarnă practicate în Almăj, dintre care se
evidenţiază colindatul – manifestarea cea mai reprezentativă din
cadrul lor. De aceea, putem afirma că ne aflăm în faţa primului
studiu amplu de gen, concretizat într-o cercetare de factură
etnologică, intitulată Obiceiuri de iarnă în Valea Almăjului
(judeţul Caraş-Severin). Colindele şi colindatul – carte elaborată
de Maria Vâtcă şi apărută, la începutul lui 2016, la Editura
Excelsior Art din Timişoara.
Fără a-şi propune o abordare integratoare, de natură
monografică, autoarea urmăreşte, din perspectiva precizată mai
sus, „prezentarea manifestărilor practicate în localităţile din zonă,
încercarea de recuperare, de coroborare şi chiar de colaţionare a
textelor ceremoniale ori a variantelor consemnate în cercetări şi
culegeri anterioare cu cele obţinute de noi de la informatori care
le (mai) cunosc – aşadar, preluarea lor din diferite surse şi
clasificarea adecvată, în vederea obţinerii (parţial prin posibilă
reconstituire) a unui corpus cât mai bogat şi mai nuanţat.”
(Argument, p. 7).
Primul capitol – conceput sub forma unui „excurs
documentar-bibliografic” (p. 13) – conţine date generale despre
arealul cercetat (aşezare geografică, trăsături ale reliefului,
particularităţi etnografice, repere istorice şi sociale, originea
toponimului Almăj ş.a.).
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Secţiunea a doua începe prin trasarea câtorva coordonate
teoretice privind conceptul de obicei, apoi sunt descrise concret
manifestările caracteristice perioadei de iarnă, privite în
sincretismul lor, începând cu postul Crăciunului (15 noiembrie),
până la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie), şi
sunt analizate toate practicile din acest interval (Sfântul Andrei,
Sfânta Varvara, Sfântul Nicolae, Ignatul, Ajunul Crăciunului şi al
Anului Nou, Sfântul Vasile, Boboteaza, praznicul casei,
obiceiurile culinare etc.).
Capitolul al treilea subliniază particularităţile colindatului, în
calitate de context pentru colind, cu funcţiile şi clasificările lui,
opusul acestuia – descolindatul – şi colindele, ca „poezii” / texte
ale obiceiului menţionat, nu doar din perspectivă teoretică, ci şi
cu referire concretă la manifestările aferente din fiecare localitate
sau la textele ceremoniale din Almăj (colinde, cântece de stea)
care au putut fi recuperate din diverse surse bibliografice ori prin
intermediul anchetelor de teren întreprinse de autoare, în perioada
2012-2015, în toate aşezările din zonă. Demersul intenţionează
discutarea situaţiei textelor în a doua jumătate a secolului trecut,
paralel cu cea din vremea noastră, dar şi compararea variantelor
cenzurate, publicate de Nicolae Ursu, cu manuscrisul său
original, păstrat, astăzi, în Arhiva de Folclor a Academiei
Române, filiala Cluj-Napoca. De altfel, Maria Vâtcă acordă o
atenţie deosebită, cu adevărat recuperatoare, textelor ceremoniale
din Almăj, mărturisind fără echivoc, în repetate rânduri, scopul
esenţial al lucrării: tezaurizarea materialului etnografic specific
sărbătorilor de iarnă în Almăj, ca punct de reper necesar pentru
viitoarele analize de specialitate.
În ultima parte sunt abordate aspecte privitoare la
etnoestetica acestor creaţii „populare”, la sincretismul text –
melodie din structura lor, alături de analiza succintă a
componentei muzicale. De asemenea, se au în vedere prezentarea
personajelor implicate în acţiunile reflectate de textele
ceremoniale din zona cercetată, anumite valenţe simbolice ale
vegetalului, câteva simboluri zoomorfe din obiceiurile propriuzise şi din creaţiile tipice care le însoţesc.
În final, se formulează o serie de concluzii pertinente,
desprinse din cele expuse, relevându-se, totodată, şi deschiderile
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spre noi abordări ale temei.
Corpusul de texte, plasat într-o secţiune separată, include
creaţiile tradiţionale recuperate din lucrările publicate, precum şi
cele obţinute în urma propriilor anchete.
Dincolo de o susţinută documentare pe teren, lucrarea se
fundamentează pe o bibliografie amplă, alcătuită din volume
dedicate culturii tradiţionale orale, categoriei obiceiurilor,
clasificării lor raportate la realitatea faptică şi la unele aspecte
strâns legate de comunitatea de tip arhaic a Văii Almăjului.
Anexele cuprind imagini reprezentative pentru tema în
discuţie, pe lângă precizările privind sistemul de redare în scris a
rostirii dialectale bănăţene.
Aşadar, demersul propus de Maria Vâtcă are ca obiectiv „atât
o privire generală asupra manifestărilor ceremoniale şi festivspectaculare din perioada de iarnă, cât şi o analiză comparativă
referitoare la obiceiul colindatului (context) şi la textele
ceremoniale (colindele), pentru a putea observa pregnanţa cu care
acestea s-au păstrat până în zilele noastre.” (Argument, p. 11).
Pentru identificarea şi discutarea trăsăturilor obiceiurilor de iarnă
în general, ale colindatului în special, din zona supusă cercetării,
mai ales din perspectiva relaţiei tradiţie – contemporaneitate,
metodologia urmărită este una complexă şi dinamică, împletind
studiul bibliografiei cu interpretarea faptelor concrete, cu
consultarea unor culegeri de folclor din zonă şi cu anchetele de
teren. Totodată, în ceea ce priveşte transcrierea textelor şi a altor
materiale obţinute în urma intervievării informatorilor, este de
remarcat că autoarea aplică, în mod consecvent, sistemul de
redare în scris aşa cum a fost stabilit, în vederea editării textelor
de literatură dialectală bănăţeană, de specialişti actuali (prof.
univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, prof. Simion Dănilă şi prof.
univ. dr. Cornel Ungureanu), „în forma finală din volumele
premiate la ediţia a IV-a, 2015-2016, a Concursului de literatură
dialectală bănăţeană «Marius Munteanu», Timişoara.”
(Argument, p. 11).
Un aport meritoriu îl are analiza amplă a textelor ritualceremoniale, Maria Vâtcă fiind avantajată, în acest sens, de
formaţia sa muzicală, de cunoştinţele din sfera etnomuzicologiei,
care îi permit un comentariu tehnic de specialitate cu privire la
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relaţia text – melodie în colinda tradiţională. De asemenea, unele
dintre subcapitole pot alcătui, cu certitudine, articole solide, bine
gândite şi scrise cu pasiune, pentru posibile dicţionare speciale
care ar avea în vedere înregistrarea unor particularităţi ori a unor
valenţe simbolice ale obiceiurilor din arealul amintit.
Volumul se prezintă unitar, ca o cercetare interdisciplinară,
îmbinându-se armonios aspecte şi noţiuni din domenii variate
(folclor, etnografie, lingvistică, religie etc.), necesare pentru a
contura specificul unui spaţiu unic din partea sudică a Banatului.
Lucrarea nu constituie însă o simplă culegere de fapte, de date, de
informaţii diverse, ci rezultatele obţinute sunt prelucrate şi
interpretate adecvat, comparate şi explicate cu rigurozitate, în
vederea realizării unui veritabil studiu de caz care vine să
completeze contribuţiile anterioare la cercetarea obiceiurilor de
iarnă – un segment important al culturii şi spiritualităţii
tradiţionale din Valea Almăjului.
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EMINA CĂPĂLNĂŞAN

CU DORZIANA PE GENUNCHI,
DINCOLO DE CONFORTUL DE ZI CU ZI
În fiecare imensă bucurie trăiește clandestin o dureroasă
melancolie, ca picătura pierdută de ochi, născătoare de zâmbet
sau ca zâmbetul ce îngroapă visarea ușoară. Sunt cam tânără și
cam profană și prea iubitoare de tot ce-i lumesc: cărți cu autori ce
empatizează printre rânduri cu vreun criminal, rafturi de pantofi
din toate timpurile și de toate culorile, discurs politic, demență
postcolonială, formă, material și materie și tot ce se vede și îți
sare în ochi și trece dincolo de retină și lumină până ce cade în
întuneric; dar tocmai în asta rezidă interesantul: să scriu eu despre
cum timpul aleargă altfel, despre cum pagini de memorii și poezii
mistico-religioase te opresc din tot ce-i identificabil și etichetabil,
despre cum se adună oameni într-o seară și uită de „acasă” al lor
clasic și realist, și te fac și pe tine să uiți și să te uiți în sus, în sus
spre porți și spre îngeri, dacă nu direct spre Dumnezeu. Și te mai
fac să te uiți în jos, să-ți pleci modest fruntea și ochii spre coperte
frumoase, care te încurcă prin simplitatea lor: Dorziana – o
(re)construcție a textului prin limbaj, dar care te înarmează cu
măcar o întrebare: cine sau ce e Dorziana?
Am aflat, dar nu imediat; au știut organizatorii să țeasă pânza
cu ordine, dar și cu mister, cu precizie, dar și cu firesc sau
spontan, cu anunțuri, dar și cu fărâma aceea de imprevizibil care
nu te lasă să pleci. E clar că multe paradoxuri și antinomii sunt
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inextricabil legate și nu-i firesc să vrem a le lămuri vreodată –
după cum nici nu te poți apuca a vorbi de Dumnezeu oricum și
oriunde. Îți trebuie un context, un text dictat de undeva și prins cu
tencuiala de pe pereți pe-o bucată de sticlă sau pe-o bucată de
minte. Mi-a stat rațiunea în loc când am auzit asta! Mai citisem
eu Jurnalul fericirii, ale cărui pagini conturau backgroundul
carceral și-mi amintesc și de Cel mai iubit dintre pământeni, care
numai iubit nu putea fi după cât s-a luptat cu hazardul și tot n-a
reușit să-l îmblânzească sau să-l înduplece, dar de Traian Dorz și
al său univers închis-deschis numai de la Florina Băcilă am auzit;
iar ea a vrut ca mulți alții să afle de Traian Dorz – și cam așa a
putut să-și facă visul: fapte, scriind programat despre un poet a
cărui operă n-o găsești între coperte și nici foaie peste foaie în
bibliotecă.
Pentru că trebuia la rându-i să fie (de)scrisă, Dorziana și-a
primit botezul într-o joi, alături de un alt feminin formal, Rolul
religiei în dinamica identitară a comunităților, într-o ramă
potrivită unui tablou despre tot ce-i dincolo de ce se știe: Repere
identitare ale spiritualității românești. Întâia care și-a înlănțuit
cuvintele sub forma darului a fost Valy Ceia, despre care Florina
Băcilă vorbea plimbându-și frumos lexemele de la înălțimile
condescendenței la dulcele familiar-posesiv: „doamna
profesoară”, „colega mea”, iar „doamna profesoară” m-a făcut să
rețin că, prin Florina și prin Dorziana, vom putea trăi mai puțin
inerțial, că rândurile ce se dăruiesc paginilor traduc minuția de
aurar a autoarei și că lecția discretă și confesiunea sublimată nu
pot sta decât sub semnul etichetelor: însemnat, valoros, durabil.
La acest eveniment literele frumoase nu au rămas nespuse și
nici necântate, iar emoția Crăciunului netrăit încă a fost anticipată
prin vocea Luminiței Safta. Invitația la lectură a fost, așadar,
făcută și de dublul său într-ale artelor, muzica.
Organizatorii s-au asigurat să nu ne ia visarea-n adopție, să nu
ne gândim la perioada colindelor, cu clopote și cozonaci, cu
zăpadă și fulgi pentru oameni-copii, cu liste întinse de cadouri și
nume, oboseală și stres, și zile cu vizite la neamuri, vecini, colegi,
cunoștințe, din conștiință, de voie, de nevoie, de silă... și ne-au
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adus cu tălpile înapoi pe pământ. Era rândul (cum le-a rânduit
Florina pe toate!) „profesorului-poet”, Iosif Băcilă, să vorbească
despre minunile din galantarul Banatului lui (și-al meu): oameni
gospodari, tineri destoinici, „Almăjana”, Valea Miracolelor,
cartea Mariei Vâtcă (ce prezintă atât partea literară a colindului,
cât și partea muzicală a obiceiului), Valea Almăjului – oameni și
fapte, alt proiect care se va scrie sub semnătura tatălui și a fiicei.
Pentru că nu știu de miracole fără triadă, pe lângă autori și
cititori, a vorbit și editorul – Corina Victoria Sein, pe umerii
căreia se ridică edificiul editorial Excelsior Art. Cărțile se fac din
cărți, editurile – din colaboratori și un citat îl cheamă mereu pe
un altul, iar un nume își strigă mereu prenumele și perechea: Ion
Marin Almăjan, Mirela-Ioana Borchin, Eugen Dorcescu.
Dorziana nu apare, se dorește mireasă care întârzie și te face
să te fâțâi de atâta așteptare, să te uiți la ceas, care e și mai
mofturos și nu-i chip să se împiedice. Dar nu-i nimic – ni se dă
hrana cuvenită sufletului: cartea lui Lazăr Anton despre religie și
ambițioasa geografie, știința care se încăpățânează să stăpânească
înălțimi și adâncimi, acaparatoare de simțuri vizuale și iată că,
acum, și de cele ce au de-a face cu dimensiuni mai puțin
măsurabile – spiritul. Cu ochii blocați la culori și diagrame,
complexități grafice, derulări de slide-uri, am sărit de la local la
global, de la spațiu la actualul greu de pus în cuvinte, la toleranță,
la identitate, la geografia sistemelor religioase. A fost ritmul
perfect pentru următorul moment: grupul coral „Dorziana”,
amintitor de țara corurilor și a fanfarelor, punctul și virgula,
semnul necesar pentru a-i oferi serii timpul de a coborî.
Vecernia într-o sală caldă, în care oamenii sunt așezați (pe
scaune, la minte și la inimă), după care Nicolae Popa – prozaic și
rațional. Nu mi s-a părut deloc așa, a vorbit modest – nerealist de
modest. A vorbit frumos despre carte și oameni, despre geografia
care nu mai înseamnă doar țări, orașe, adâncimi. Are umor,
seriozitate, ne captează atenția – strașnic profesor! Vorbește
despre cartea lui Lazăr Anton, despre trimiterile din text la Biblie,
la Coran, despre fotografiile interpretate, despre repere raționale
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și vizuale, despre cartea plăcută la citit, fără colesterol și nefiind
producătoare de amețeli.
S-a revenit la colinde și la Biblie, la poeți uniți de faptul că leau făcut loc între versurile lor lui Iisus (cel din copilărie), Maicii
Domnului cu toată povestea ei, simplității vieții și-a tainei de
dincolo de viață. A fost Alecsandri, au fost și Eminescu,
Macedonski, Arghezi și este Traian Dorz – că nu degeaba
Dorziana se autodefinește ca fiind o reconstrucție, ca să se țină
mai bine de prezent.
În sfârșit, Dorziana! Glasul feminin de la început și-a găsit
partenerele de dialog: Simona Constantinovici și Florina Băcilă
(cu povestea ei de început, cu finalul fericit, cu întoarcere, cu
întrebări, cu căutări, niciodată cu stângăcii, ci mereu cu privit
înainte).
Am uitat să mă uit la ceas, să văd dacă Simona
Constantinovici și-a îndeplinit blânda temere de a nu se încadra în
timp – atât de cuceritor a vorbit despre stilistica sufletului creștin,
despre bunica ei cu tot cu timpu-i sfânt de rugăciune, despre
aprinzătorul de stele, despre o cuvioasă prietenie, despre muzica
lui Dumnezeu și despre Florina, autorul de carte care vede ceea
ce un ochi obișnuit nu poate vedea, care s-a învestit cu toate
puterile să refacă prin cuvânt o realitate, un pasionat
scormonitor care se detașează de modernitate și care te obligă și
pe tine, cititorule, să te lași purtat de vălul cititului și al citatelor
din Traian Dorz.
Apoi s-a schimbat registrul (cum a avut grijă Florina să ne
anunțe), Iulia Andreea Anton a cântat acompaniată, la pian, de
tatăl său și s-a mai schimbat o dată registrul. E încă un mister (pe
care nici nu vreau să-l descâlcesc ca să nu-i calc pe frumusețe)
cum poate Florina să vorbească despre asemenea înălțimi,
rămânând cu picioarele ferm, obiectiv, științific pe pământ: 17
ani în închisoare, 7 condamnări, poezie luminoasă, strălucitoare,
trista constatare că Traian Dorz nu este înregistrat în multe dintre
antologiile cunoscute. A vorbit Florina despre restituire și chiar
asta a și făcut: a mediat, a făcut dar din dar, a luat harul în brațe,
și l-a făcut partener de condei și ne-a oferit versuri, interpretări,
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răspunsuri la întrebări – ale sale și ale noastre. „Nu mi-a fost ușor,
dar nici greu!”. Cu siguranță nu i-a fost pentru că destinația
reconstrucției, exegeza fabulos de complexă cu coperte frumoase
și simple, a meritat fiecare drum, fiecare fișă, fiecare căutare,
fiecare pagină dată spre stânga: de istoria filozofiei și de filozofia
culturii, de antropologie, de muzicologie, de lingvistică, de
stilistică, de literatură, de teorie literară. Și dacă de acum 2000 de
ani și până în prezent s-au tot țesut necoincidențial oameni și
fapte, contexte și texte, ochi și oglinzi întoarse înspre interior,
Dorziana trebuie să-și găsească dublul – o ediție critică
neîntreruptă de timp și de linii spațiale. Prin urmare, Florina
Băcilă întâi a căutat poeziile, ca în final să-l poată găsi pe Traian
Dorz. Și pe sine; și astfel a ajuns să culeagă laurii sub forma
inedită a vorbelor profesorului Alexandru Metea: „Bravo, mă, ești
grozavă!”.
Păstrez ideea și distanța, dar întorc din nou, din taste, vorbele
acestea, cu mult entuziasm și cu promisiunea de a mai lăsa și în
alt context confortul de zi cu zi pentru un astfel de eveniment, fie
el numit botez sau logodnă. Florina Băcilă a văzut ce înseamnă să
visezi ani de zile la câteva minute și noi, cei din fața ei, am văzut
concretizată ideea de a trage cu ochiul în spațiul dumnezeiesc,
dincolo de cortina greoaie a vreunui altar, de practici știute și
neînțelese, de coperte de piele, dure și nechemătoare. Ne-ai
mulțumit tuturor, Florina! Dar ție, ție cine îți mulțumește? Cu
câte „mulțumescuri” lumești te-ai mulțumi? Tu poți și vrei mai
mult, așa-i?
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Dacă finalul evenimentului le-a revenit unui teolog, Zaharia
Pereș, și unui maramureșean, Petru Giurgi, aș încheia și eu așa,
nelumesc, dar lumesc, un pic prozaic, cu sentimentul că scriind
toate astea „Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și piciorul pe
coadă” (Marin Sorescu): Dumnezeu te-mburde-n Rai! Cu tot cu
Dorziana!!
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