GÂND ROMÂNESC
Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

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

5

6

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

GEORGE COŞBUC (I)
20 septembrie 1866 – 9 mai 1918
,,O ţară care nu ştie să-şi apere poeţii va fi învinsă sau va
supraveţui lamentabil la coada altor naţiuni, fiindcă poezia e
sufletul unui popor care curge subteran prin veacuri şi îl face
nemuritor”
Marin Preda
Cuvintele acestea scrise cândva de
valorosul romancier Marin Preda sunt şi astăzi
de o dureroasă actualiate. Marii poeţi români
sunt marginalizaţi, sau pur şi simplu
intenţionat daţi uitării. Din rândul acestora
face parte şi George Coşbuc despre care
Jacob Popper scrie în monografia dedicată
poetului Firelor de tort: Coşbuc nu a fost
un poet luptător. Îi lipsea, pentru aceasta
fermitatea şi consecvenţa revoluţionară, îi
lipseau formaţia ideologică marxistă şi legătura
neîntreruptă cu clasa muncitoare şi cu Partidul
Muncitoresc”Se poate oare, spune şi scrie o mai mare aberaţie ca
aceasta!?!? O mare jignire.! Cu alte cuvinte, dacă nu a fost comunist, nu a
putut fi nici luptător pentru drepturile clasei muncitoare!!! Acelaşi critic
atacă şi latinitatea noastră scriind: Mitul latinităţii poporului român a fost
construit de burghezie din raţiuni politice şi economice foarte limpezi,
astăzi, pentru noi. Pornind de la faptul istoric al prezenţei elementului
latin în formarea poporului nostru, dar minimalizând colaborarea
acestora, ca de exemplu, cel slav, fostele clase conducătoare au propagat
mitul latinităţii spre a-şi justifica şovinismul şi tendiţele acaparatoare.
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Mitul gintei latine a tulburat perspectiva poeţilor care – ca
Alecsandri, autor al cunoscutului Cântec al gintei latine s-a ocupat înaintea
lui Coşbuc, de istoria noastră. [...] În loc să se arate caracterul agresiv, de
cotropire al campaniei lui Traian, se alunecă pe o linie romantică de
exaltare a eroismului ambelor tabere, accentul admiraţiei căzând totuşi
asupra ocupantului. Aceste citate reproduse din Jacob Popper, trebuie să
dea mult de gândit unor aşa zişi dacologi şi nu numai, care în încercarea lor
de a ,,reînvia vechea Dacie‖ devin sprijitori, cu voie sau fără voie, cu ştiinţă
sau fără ştiinţă, unor unelte potrivnice adevăratei istorii a poporului român.
Câtă utopie, ce naivitate! Ca să nu mai vorbim despre ,,lucrările istorice‖
deghizate, ale unui Lucian Boia, care cu un tupeu, greu de înţeles, într-una
din cărţile sale scrie: ,,dintre toate limbile latine, limba română e cea mai
nelatină limbă‖!!? Dar despre acest aspect vom vorbi cu alt prilej.
***
Poezia lui George Coşbuc aparţine patrimoniului cultural naţional şi,
deşi este considerat un poet care a scris poezii care se recitau la serbările
şcolare sau populare, creaţia sa îl recomandă drept un autor clasic al
literaturii române, un om cu un gust literar desăvîrşit şi un autor canonic,
care nu poate lipsi din manualele şcolare nici în ziua de azi. Şi acest lucru
este cu atât mai necesar cu cât, aşa cum afirmă Dumitru Micu în monografia
despre marele poet ardelean: […] poezia sa sună actual în conştiinţă.
Despre George Coşbuc s-a scris mult, dar din păcate nici până acuma
nu are o ediţie critică sau măcar una completă cum preciza Nicolae
Manolescu într-un articol publicat în ,, România literară‖ în anul 2011.
Biografia lui George Coşbuc începe undeva într-un spaţiu mirific, pe
valea Sălăuţei unde ,, Plopi-n umedul amurg/doinesc eterna jale‖, într-un sat
mioritic unde trăia familia preotului greco - catolic Sebastian Coşbuc şi a
Mariei Coşbuc fiică şi ea a preotului greco - catolic Avacum din Telciu, o
localitate, nu de parte de Hordou, satul unde s-a născut la 20 septembrie
marele poet ca al optulea copil din cei 14 câţi a fost.
Copilăria şi-o petrece în orizontul mitic al satului natal, în lumea fascinantă a
poveştilor pe care mama lor Maria, le spunea celor 14 copii în odaia mare,
unde erau atent supravegheaţi. Cu toate că tatăl său era om cu ştiinţă de carte,
primele noţiuni despre învăţătură le primeşte de la ţăranul Ion Guriţă care
ştia multe poveşti cu ,,… pajuri şi cu zmei‖. De la vârsta de cinci ani Coşbuc
a început să citească având ca ,, dascăl‖ pe diacul Tănăscucă Mocodean,
,,cântăreţ bisericesc, colăcar şi maestru de ceremonii în sat…‖.
În anul 1871 urmează şcoala primară în Hordou, pe care din motive
de boală le întrerupe. După 2 ani reia cursurile claselor a II şi a III a în satul
de naştere a mamei sale - Telciu – unde directorrul şcolii era unchiul său Ion
Ionaşcu cu care va învăţa limba germană. În anul 1875 îl găsim elev în clasa
a IV a la Şcoala Normală din Năsăud pe care o absolvă în iunie 1876. Din
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acest an, George Coşbuc urmează cursurile Gimnaziului Fundaţional din
Năsăud în cadrul cărora va face cunoştinţă cu literature română şi
universală, având aici profesori cu o înaltă pregtire care insuflă viitorului
poet dragostea pentru cultură. Stând în gazdă pe timpul şcolii, împreună cu
mai mulţi colegi la învăţătorul Ion Rotaru care avea o bibliotecă bogată în
cărţi şi reviste nemţeşti, având acces la biblioteca acestuia, Coşbuc citeşte pe
Lenau, Heine, Ruckert şi alţii.
Din această perioadă datează şi primele sale încercări lirice. Încă din
clasa a V a gimnazială (1880-1881) activează în cadrul Societăţii de lectură
Virtus Romana Rediviva din cadrul gimnaziului ca membru extraordinar,
apoi ca vicepreşedinte şi în cele din urmă preşedintele acestia începând din
anul 1883. În cadrul acestei Societăţi citeşte primele poezii şi începând din
1882-1883 le publică în revista Muza someşeană. Tot în cadrul acestei
societăţi citeşte traducerile făcute din Petöfi Şandor şi din Rückert, precum şi
o poveste populară, în 600 de versuri Pepelea din cenuşă.
Pe timpul cât este elev la Năsăud şi activează în cadrul acestei
societăţii Coşbuc ia contact cu literature clasică, mai ales cu literatura latină,
cu cea europeană şi i se dezvoltă dragostea pentru folclorul românesc şi
cărţile vechi care îi vor marca destinul creator.
În anul 1884, după ce promovează cu brio bacalaureatul, se înscrie la
Facultatea de Litere a Universităţii maghiare din Cluj care avea şi o catedră
de limba română. Aici frecventează cursurile de istoria grecilor, traducere şi
interpretare, de scrieri alese din celebrul orator roman Cicero născut în
localitatea Arpinum din Italia la 3 ianuarie 106 înainte de Cristos şi asasinat
la 7 decembrie 43 înainte de Cristos, teoria şi istoria retoricii la greci şi
romani şi istoria literaturii latine. La Cluj este numit în conducerea Societăţii
Iulia a studenţilor şi din decembrie 1884 începe colaborarea la Tribuna din
Sibiu înfiinţată şi condusă de Ioan Slavici.
Bolnav şi fără sprijin material, în anul 1886, studentul Coşbuc se
retrage şi frecventează doar anumite cursuri universitare.
Despre debutul lui literar Coşbuc spune: Întâiele încurajări mi le-au dat
profesorii mei de liceu care în vederea talentului meu literar mă scuteau de
studiile ştiinţifice ... şi Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15 ani
într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o mai am şi nici nu ştiu ce era, însă
îmi amintesc ca a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de fel de
încercări prin toate foile ardeleneşti. Coşbuc se referă la sprijinul pe care
pedagogul Vasile Petri i l-a acordat prin publicarea în paginile revistei
Şcoala practică a uneui traduceri, iar în noiembrie 1884, trimite la
revista Familia din Oradea poezia Aş vrea să fiu, semnată C. Boşcu, cu
specificarea „după Petöfi‖ .
Dar adevăratul debut publicistic se produce în acelaşi an 1884, în
revista Tribuna din Sibiu unde, în decembrie, îi apare în trei numere
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consecutive snoava versificată Filosofii şi plugarii snoavă versificată, pe un
subiect auzit de la Ion Guriţă cu peste 350 de rânduri semnată tot cu
pseudonimul C. Boşcu.
Ioan Slavici, conducătorul Tribunei, mai târziu, în cartea sa de amintiri,
scrie:
Într-una din zile am primit la redacţiune, pentru foiţa Tribunei, un
manuscript, curat şi citeţ, o snoavă versificată. Autorul se subscria Boşcu
şi plicul fusese-n Cluj pus la poştă. Mi se părea lucru învederat, că acel
Boşcu e-ncepător, student la universitatea din Cluj, şi mă bucuram, căci no fi, poate, adevărat că ziua bună de dimineaţă se cunoaşte, dar nu mai
încape nici o îndoială, că cei în adevăr aleşi chiar de la începutul lucrării
lor îşi dau destoiniciile pe faţă. Mi-a plăcut snoava, am publicat-o şi mi-am
aprins paie-n cap.
Slavici îl va căuta la Cluj şi îi propune să vină în redacţia revistei pe
care o conducea. George Coşbuc, încă înainte de a in tra în această redacţie
desfăşoară o rodnică activitate, debutând editorial cu patru broşuri: Blăstăm
de mamă, Legendă poporală din jurul Năsăudului şi Pe pământul
turcului (1885), Fata craiului din cetini, Draga mamei (1886), iar după ce
ajunge aici publică: Fulger. Poveste în versuri (1887), toate apărute în
colecţia Biblioteca Poporală a revistei Tribuna.
Din august 1887, Coşbuc ajunge la Sibiu, unde va rămâne până în 1889.
Slavici va consemna cu entuziasm evenimentul: „De vreo două săptămâni
avem aici pe Coşbuc, un admirabil băiat de vreo 21 de ani, unul din cele mai
distinse capete”. Mişcarea literară de la Tribuna a dus la cristalizarea poziţiei
lui Coşbuc faţă de literatură, în direcţia interesului către folclor, ca bază a
literaturii culte, şi către limbajul popular, orientată, în esenţă, spre idealul
restabilirii unităţii culturale a poporului român.
Timpul petrecut aici s-a dovedit a fi cel mai rodnic din activitatea sa.
Munca în redacţia Tribunei, alături de I. Slavici, I. Bechnitz, de Septimiu
Albini, Nicolae Popea toţi oameni cu o serioasă cultură, a însemnat o
adevărată şcoală literară.
„Gheorghe Coşbuc, înzestrat din belşug de către firea cea darnică, s-ar
fi ridicat în toate împrejurările deasupra contemporanilor săi, n-ar fi ieşit
ceea ce a fost dacă nu şi-ar fi croit lucrarea vieţii în mijlocul acestor oameni
cu cultură generală, care toţi erau scriitori.”
Anii petrecuţi în redacţia Tribunei sibiene (1887 - 1889) vor culmina cu
apariţia poemului Nunta Zamfirei, un poem - spectacol admirabil, care a
impresionat chiar şi pe Titu Maiorescu. Cu Nunta Zamfirei George Coşbuc sa impus definitiv în atenţia cititorilor şi a criticilor de peste munţi, fapt care ia creat aureola de mare poet. Şi tot cu ea s-a impus mai întâi şi la Bucureşti,
după ce fusese publicată în Convorbiri literare, în martie 1890.
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GEORGE COŞBUC

„Cel ce a cântat toate vitejiile neamului, de la Gelu al legendei până la
dorobanţii din 77, moare fără a fi văzut cu ochii sub steag pe aceia care au
onorat din nou sfântul drapel al ţării. Să lăsăm ca asupra frunţii lui palide,
acum liniştite, să cadă o umbră mângâietoare a depărtatului tricolor
nevăzut.
Nicolae Iorga

Cântec
Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plai
Din stejarul Romei tu mlădiţă ruptă
Şi-ţi cântai amarul din caval şi nai
Dar cumplit tu fosta-i când te-au dus în luptă
Ştefan şi Mihai.
Când ţi-or pune piedici duşmanii să cazi
Spada ta să fie, şi de-acum române,
Fulger care-aprinde, vânt ce rupe brazi,
Şi te-ncrede-a pururi că vei fi şi mâine
Tare cum eşti azi.
Sus ridică fruntea, vrednice popor!
Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume,
Toţi avem o ţintă şi un singur dorMândru să se-nalţe peste tot în lume
Steag ul tricolor!
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Spînzuraţi-l, de-i mişel,
Spînzuraţi-l, de-i mişel,
De-i nebun, la gard cu el;
De-i ciocoi cu fumuri,
Daţi-l celor lui de-un fel:
Cînilor din drumuri
Ce vă doare cui i-aţi spus?
Pentru cine-aţi tot adus
Smirna şi tămîia?
Latini jos şi lifte sus,
Iar în vîrf momîia
Buni or răi, romîni suntem,
Romînesc pămîntu-l vrem,
Romînească ţara.
Noi ne suferim ce-avem,
Noi purtăm ocară.
Cui nu-i place-aşa cum vrem
Ducă-se la dracul.
Ai venit la noi golan
Fără ţară, far-un ban,
Fără neam şi nume,
Şi-astăzi, cîne,-al meu duşman,
Vreai s-orbeşti o lume
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IOAN AL. ALDEA

IACOB MÂRZA

În ziua de 19 noiembrie 2015 s-a stins din
viață, după o grea suferință, la doar 69 de ani,
prof. dr. Iacob Mârza, eminent dascăl și
istoric al culturii și învățământului din
Transilvania.
S-a născut la 18 august 1946, în satul Galtiu, comuna Sântimbru, judeţul
Alba, din părinţii Mârza Partenie şi Victoria (n. Groza). Studiile
elementarele-a făcut în satul natal iar cele medii la Liceul „Horea, Cloşca şi
Crişan‖ Alba Iulia (promoţia 1964); cele superioare la Universitatea „BabeșBolyai‖ din Cluj, Facultatea de Istorie-Filosofie, specialitatea Istorie medie a
României (promoţia 1969). Dintre dascăli şi mentori i-a avut pe Prof.
Nicolae Lascu, Acad. Prof. Ştefan Pascu, Prof. Francsisc Pall şi, mai ales,
Prof. Pompiliu Teodor (evident, prin ceea ce a scris pentru secolul al XVIIIlea românesc) şi Prof. David Prodan.
Debutează în cercetarea istorică chiar cu lucrarea de absolvire a
Facultăţii, în 1969, cu tema „Regium Gymnasium Zalathense (1790-1848),
încercare de monografie”, 84 p., iar în publicistica de specialitate cu
„Gramatica lui Andrei Şaguna”, în „Limba română‖, XX, 1, 1971.
Muzeograf la Muzeul Regional din Alba Iulia - ulterior Muzeul Național
al Unirii - (1969-1972), bibliotecar, bibliotecar principal, şef de birou la
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (1972-1993). Din 1993 conferențiar
și apoi profesor universitar doctor la Universitatea „1 Decembrie 1918‖ din
Alba Iulia, unde îndeplinește şi funcţii administrative (decan și rector).
Pregătește şi susţine examenul de doctorat în specialitatea Istorie
(Universitatea Cluj, 1985), cu teza: „Şcolile superioare de la Blaj şi rolul
lor în procesul de formare al intelectualităţii româneşti din
Transilvania”, avându-l coordonator pe acad. Şt. Pascu, teză apărută în
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volum în 1987, care a întrunit aprecieri critice favorabile în principalele
reviste de istorie din România şi a beneficiat de recenzii în Austria,
Germania, Ungaria, Slovacia etc. Aici a abordat sistematic, pentru prima
dată, problema conţinutului învăţământului în instituţiile unde s-au format
reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, lideri din generaţia Supplex Libellus
Valachorum (1791) şi intelectuali care au pregătit - teoretic şi practic revoluţia de la 1848.
Participă la sesiuni, colocvii, congrese şi seminarii de specialitate (la
nivel local, regional, naţional şi internaţional) şi a fost beneficiar al unor
stagii de documentare în Anglia, Germania, Slovacia, Italia, Ungaria;
figurează, din anul 1987, în Repertoire international des dix-huitièmistes
(Voltaire Foundation Taylor Institution, Oxford, Anglia); membru al
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi al Societăţii Istoricilor din
Transilvania şi Banat; prezent în Who’s who România, 2002, Bucureşti,
Pegassus Press, 2002, p. 393. A fost membru în Colegiul de redacţie al
publicaţiei Apulum (Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia), redactor
responsabil la Annales Universitatis Apulensis. Series Historica
(Universitatea „1 Decembrie 1918‖); membru în colegiul de redacţie la
Studia Universitatis Babes-Bolyai Series Theologia Graeco-Catholica,
Cluj-Napoca, Acta Musei Porolissensis, Zalău, Discobolul, Alba Iulia,
Cultura creştină (Mitropolia greco-catolică, Blaj) și Studia blasiensia,
Blaj.
A colaborat, cu texte de specialitate, la o serie de publicaţii de profil,
dintre care amintim: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj‖, „Apulum‖
(Alba Iulia), „Biblioteca şi cercetarea‖ (Cluj-Napoca), „Revista istorică‖,
„Revista muzeelor şi monumentelor‖, „Revue des études sud-est
européennes‖, „Revue roumaine d'histoire‖, „Sargetia‖ (Deva), „Secolul 20‖,
„Transyilvanian Review‖ (Cluj-Napoca).
Bibliografia Istorică a României înregistrează, începând cu 1971, un
număr impresionant (peste 350 de titluri de cărți, articole comunicări, studii,
referate, recenzii, în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare, la care
se adaugă recenzii, prezentări de cărţi ori texte tipărite în publicistica de
orientare culturală, răspândită în reviste locale, regionale şi naţionale), în
care se dezbat probleme ale culturii româneşti din Transilvania secolului
Luminilor, „Vormärz‖ şi din deceniul 5 al secolului al XIX-lea (structurile şi
conţinutul învăţământului, istoria cărţii şi a bibliotecilor, circulaţia cărţii
româneşti şi europene), pentru ca în ultimii ani să fie abordate probleme ale
istoriei istoriografiei româneşti.
S-au cercetat cu insistenţă diferite aspecte ale istoriei culturii româneşti
din Transilvania epocii Luminilor, cu predilecţie istoria învăţământului
românesc.
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Colaborator la monografia Alba Iulia 2000, Alba Iulia 1975;
colaborator la volumele: Enlightenment and Romanian Society, ClujNapoca, Dacia, 1980; Actes du Sixième Congrès International des
Lumières, Oxford, 1983; Ţara dintre cetăţi şi râuri, Bucureşti, Eminescu,
1984; Noul Testament de la Bălgrad, 1648, Alba Iulia, 1988; Bucoavna,
Bălgrad, 1699, Alba Iulia, 1988; Cultura şi societate în epoca modernă,
Cluj-Napoca, Dacia, 1990; Vibrácie, Bucureşti, Kriterion, 1992; 21. Abdos
Tagung Bratislava und Martin. 25. Bis 28 Mai 1992 Referate und
Beiträge, Berlin, 1992; editor Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile
româneşti /…/, Sibiu, 1838, Cluj-Napoca, Dacia, 1995 (în colaborare cu
prof. dr. Eva Mârza) - în „atenta şi competenta îngrijire a doi specialişti ce
demonstrează înalt profesionalism‖ (La republicarea „Disertaţiei despre
tipografiile româneşti‖ a lui Vasilie Popp - cronică publicată de prof. univ.
dr. Octavian Schiau în „Universul catedrei‖, nr. XXXXVI, 1995, p. 11);
Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe I. Brătianu, Cluj-Napoca,
1999; Spiritualitate transilvană şi istorie europeană (editor şi coautor),
Alba Iulia, 1999; Psaltirea, Bălgrad, 1699, Alba Iulia, 2001 (colaborare);
autor Etape şi momente din istoria învăţământului din Transilvania (sec.
XVIII-XIX), Sibiu, Imago, 2000; Semantică politică iluministă în
Transilvania (sec. XVII-XIX): glosar de termeni, Alba Iulia, 2002
(colaborare).
O parte din studii au fost dedicate cărţii străine vechi (manuscrise şi
tipărite), cu predilecţie codice şi tipărituri de la Biblioteca Batthyaneum
(codice miniate, aldine, elzevire, plantiene ş.a.). Amintim, în acest sens
Psaltirea lui David cu calendar, Bucureşti, „Meridiane‖, 1977 (în
colaborare cu Cristina L. Bica).
În anul 2000 obține dreptul de-a conduce Doctoratul în istorie. De
asemenea, a contribuit la organizarea liniei de masterat în Istoria culturii
(sec. XVII-XIX). A fost și director al Centrului de studii istorice şi
politologice „Iuliu Maniu‖, director al unor Granturi de tip A: 2000-2002 Preiluminism şi iluminism politic în Transilvania (sec. XVII-XIX) și 20032005 - Sens şi reprezentare în dinamica gândirii politice din Transilvania
(sec. XVII-XIX). Dicţionar terminologic explicativ). A fost cooptat ca
membru în „Comisia celor patru‖ din Programul de cercetare ştiinţifică
interuniversitară – Universitatea „1 Decembrie 1918‖, Facultatea de Istorie şi
Filologie, Catedra de Istorie – Universität Wien – Fakultät der Katholischen
Theologie – Stiftung „Pro Oriente‖ (din 2001), cu tema Unirea religioasă a
românilor ardeleni cu Biserica Romei.
Drept recunoaştere a muncii depuse la Universitate, i s-a conferit de
către Preşedintele României, Emil Constantinescu, prin Decretul nr. 525 din
1 decembrie 2000, Ordinul Naţional „Steaua României‖ în gradul de ofiţer.
În 2003 a primit din partea Primăriei municipiului Alba Iulia, „Diploma de
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onoare‖ pentru activitatea culturală şi de cercetare istorică desfăşurată pe
parcursul a 3 decenii, dar şi ca recunoaştere a muncii depuse în calitate de
profesor, decan şi rector la Alma Mater Apulensis.
Decan în două legislaturi la Facultatea de Ştiinţe, rector al Universităţii
între anii 2000-2004 a urmărit, în cadrul managementului universitar să
contribuie la dezvoltarea instituţiei, în concordanţă cu Planul strategic al
Universităţii „1 Decembrie 1918‖.
Prin cunoștințele sale vaste din domeniul istoriei culturii, prin întreaga
sa activitate didactică și de cercetare, dispariția prof. dr. Iacob Mârza a lăsat
un gol imens în istoriografia românească. El va rămâne veșnic în amintirea
colegilor, prietenilor și nenumăraților săi învățăcei, un exemplu de
CERCETĂTOR, DASCĂL și, mai ales, de OM.

SIT TIBI TERRA LEVIS, CARISSIME AMICE!
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MARIANA PÂNDARU BÂRGĂU

VALERIU BÂRGĂU
(07.03. 1950 – 03. 01. 2006)

Poet, publicist şi jurnalist Valeriu Bârgău s-a născut la 03.07.1950 în com.
Parincea, jud. Bacău.
Absolvent al Şcolii Militare a M.A.N. de la Sibiu.
La 1 februarie 1990 pune bazele Grupului de publicaţii CĂLĂUZA, care
cuprinde ziar, editură, revistă literară şi tipografie, pe care îl conduce până la
trecerea sa în nefiinţă.
Devine membru al Uniunii Scriitorilor din România în anul 1980 şi
membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România în anul 1994.
Debut editorial în anul 1978, cu volumul de poezii „Floarea soarelui sau
Mâna de lucru―, la Editura „Cartea Românească―.
De-a lungul vieţii publică peste 2000 de articole, cronici literare, recenzii,
critică şi istorie literară, reportaje, poezie.
I-au apărut peste 20 de volume de poezie, proză, reportaje.
Postum, prin grija soţiei sale, i-au mai apărut până acum, şase cărţi.
I sau acordat numeroase premii literare. Este prezent în Dicţionarul
General al Literaturii Române, literele A-B, Editat sub egida Academiei
Române, 2005 şi International Authors and Writers Who’s Who.
International Biographical Centre, Cambrige, England, 1988.
În data de 3 ianuarie 2006, trece în nefiinţă, la numai 55 de ani, în urma
unui accident vascular cerebral. Au trecut deci zece ani…
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INFARCT (1)
Explozia a avut loc
Deasupra hambarului cu îngeri
Unii caută să scape
Moartea râde şi se bucură
Toată albă
Nu neagră cum mi-o închipuiam
Bătute cu verigile
Arterele se caută una pe alta
Prin explozie
Cântecul sângelui se aude
decembrie 2003
INFARCT (2)
Cărnurile se distrug singure
Sângele-i o melasă pentru rozătoare
În faţa infuziilor
Omul devine mai uşor
Corpul se evaporă
Prin benzile albe de tifon
Mâncarea de cartofi
e-o cină zilnică
ceaiul neîndulcit, ah! diabetul altă gloabă de cal care stă să se spânzure
-bateţi şaua în cuie pe el.
Camera s-a făcut un ventriloc,
asistenta – o îngeriţă,
în dreapta începe să strige:
un brădean s-a urinat în pat
i s-a răsturnat plosca
între picioare,
ea, supărată, a venit şi-i dă
ceaiul sau supa cu linguriţa
face un semn din care reiese
că vrea să fumeze o ţigară
şi nu-şi găseşte degetele.
Din baie iese un bărbat
a cărei fată s-a măritat în Israel.
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În hârdăul din faţa mea sunt şi eu
nespălat şi îmbibat cu medicamente.
Nişte reviste care mă toacă mărunt
c-am luat apărarea scriitorului român.
Nu pot citi
literele au devenit nişte criminale
Cei ce scriu nu ştiu ce spun
Eu înot în sângele meu gros
şi explodez
ca o mină germană
de la începutul secolului.
Ies din groapă şi văd asistenta
cu aparatul să-mi facă EKG-ul
braţele de animal mă înşfacă
de picioare, de mâini, şi mă pupă pe piept
neputând să-mi fie frică de ea.
decembrie 2003
INFARCT (3)
Snopii roz de porţelan,
Iubirea e de creolină
îngerul e singur, viu
şi priveşte la mine
veştile de afară vin ca obuzele
trase după Saddam.
A propos, a sunat un ţărănoi
şi-a anunţat la reanimare
că a fost prins Ben Laden
şi râdea ca prostu’
că a fost prins alt ţăran
cu mitralieră…
Bună ziua tată care m-ai făcut
Ia zăhărelul de pe masă
şi pune turtele de Crăciun
pisează nuca, adună şolfa.
decembrie 2003
INFARCT (4)
Ia ochii de pe asistentă
şi lipeşte-i pe altceva
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Strânge schimbul în care eşti învelit.
Nu te culca pe ploscă
şi nu răcni ca nebunul la oxigen
Pe el nu-l doare
inima ta e o mistreaţă roz
pe care doctorul o mână
după jir
în pădurea de azbest
a pavilionului central
Doctorul Străuţ e mai alb decât laptele
Vorbind despre accidentul tău cardiovascular
inima ta îi face semn să tacă
De la grupul sanitar
iese moartea cu două ţigări
între degete şi cu două pumnale
uriaşe din visul întregului salon.
decembrie 2003
INFARCT (5)
Colesterolul curge leneş
mirosul are dinţi şi mă sufocă
Un oaspete cu gând alb
se strecoară în sângele meu
îl simt cum mă apasă
câteva ore călătorind
Nu mai sta pe spate
copacii au frunzele bete
şi mugurii osteniţi
E ca şopârla ce se corcoleşte
lângă sobă
alături de motanul alb
care taie calea inimii
Iau o felie de cârnaţ
şi mă tem că n-o pot mânca.
decembrie 2003
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MARIANA PÂNDARU
CUVÂNT DE ARAMĂ
Stol de păsări s-a lăsat pe câmpie
Şi a venit primăvara
Ai mei s-au răspândit
să mă caute
Şi m-au găsit într-un mugur
cu ochiul greu de lumină
Mi-au frământat gândurile
Mi-au pus într-un petec de iarbă
Tinereţea
Şi mi-au dat drumul în lume
spre cea mai superbă
cădere.
VERDELE ZID
Iată am ajuns lângă
verdele zid al pădurii…
Până aici, dropii fără pereche
mi-au fost călăuză
De-aici înainte
va trebui să mă strecor
– limbă de foc
spre malul pietros al râului.
Acolo aud un strigăt ciudat
bătându-se de pereţii
cu ierburi înalte
E pasărea visului meu
prinsă în laţul cuvântului.
TIMPUL CA LAMA UNUI CUŢIT
Între ceea ce sunt
şi ceea ce nu sunt
Se petrece timpul
ca lama unui cuţit
21

Chiar şi trupul
încet se supune
chiar şi incendiul
de necuvinte
totul devine
treptat-treptat pulbere.
POEZIA – COROANĂ DE SPINI
Dumnezeu
mi-a dat poezia
– coroană de spini
să pot traversa
mai uşor
deşertul acesta de viaţă
trăgând după mine
o cruce incandescentă
călcând eu – nisip
Pe nisip.
INIMA – PASĂRE LIBERĂ
Aţi văzut dumneavoastră
că inima
o ia uneori înainte
ca o frumoasă pasăre
de colivie
ce bezmetică zboară
în sfârşit liberă
Aţi văzut dumneavoastră
cât de repede e prinsă ea
– neştiutoarea –
în prizonieratul
furtunilor albe.
CUVINTELE ÎN LOCUL NOSTRU
Ne vine rândul încet-încet
să trecem în cântec
şi numai în cântec
Să îngenunchem
cu fiinţa noastră neîmpăcată
22

la rădăcina trifoiului
Ne vine rândul încet-încet
să lăsăm cuvintele
în locul nostru
ca şi când am fi fost
numai cuvinte
Trup – niciodată.
AMINTIRE TOPITĂ ÎN CEARA SUFLETULUI
La urma urmei
fiecare poartă în el
un joc de cuvinte –
gândeam, privind alfabetul
unui şarpe grăbit
pe netedul câmp de nisip…
Parcă mă aflam într-o sahară
parcă nu-mi găseam locul
în atâta pustietate
iar soarele – planeta mea norocoasă –
coborâse demult
pe cealaltă parte a lumii.
Tu, nu erai decât umbra
despre care nu vorbeam niciodată
o umbră din ce în ce
mai deformată de timp…
Acum, stând şi privind
am sentimentul
cocorului împuşcat cu glonţ de argint
Doar şarpele – lighioana de fulger –
mă duce cu gândul
la jocul cuvintelor
– joc de supravieţuire îndelungată.
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IOAN ADRIAN POPA

ÎN DIALOG CU FLORIN PIERSIC LA 80 DE ANI
„Am dat oamenilor mult din sufletul meu, din mintea mea, din tot ce
am avut eu mai bun, dar am primit înzecit de la ei”.

Florin Piersic
— Maestre Florin Piersic, se spune că ceea ce suntem e darul dat de
Dumnezeu nouă, iar ceea ce devenim e darul nostru pentru Dumnezeu.
Dumneavoastră Dumnezeu v-a dăruit harul jocului scenic. În momentele în
care interpretaţi un rol simţiţi că întoarceţi către Dumnezeu, nu doar spre
public, darul care v-a fost făcut?
— Nu ştiu în ce măsură am un dar extraordinar, dar adevărul este că, spre
deosebire de alţi colegi ai mei, eu nu pot să spun că aş fi făcut o altă profesie. Cred
că e exagerat pentru mine, cât şi pentru alţi colegi ai mei care fac această profesie
frumoasă, nobilă şi grea. Cred că toţi ar fi încântaţi să audă vorbele dumneavoastră
frumoase. Nu cred că am un har extraordinar, pentru că mi se pare prea mult, eu zic
că sunt talentat. Cu talentul te naşti, asta nu se învaţă. Am avut foarte mari profesori
(regizori), spre exemplu profesoara mea din Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică (cum se chema pe vremuri) – doamna Marieta Sadova. O regizoare
extraordinară care avea şi preferinţe, ceea ce este şi normal, căci şi eu în viaţă
interacţionând cu prieteni, colegi, oameni pe care-i întâlnesc ori nu-i întâlnesc am
preferinţe – pentru ăla, pentru celălalt. Ea avea trei preferinţe: Leopoldina Bălănuţă
(Dumnezeu s-o ierte), Dumitru Furdui (şi pe el să-l ierte Cel de Sus) şi Florin
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Piersic. Am învăţat foarte multe de la această doamnă, iar terminând institutul am
avut o şansă foarte mare – l-am întâlnit pe cel care răspundea la numele Alexandru
Finţi, unul din marii regizori ai Teatrului Naţional. El mi-a dat nişte roluri
fenomenale. La el am jucat: „Maşina de scris‖ a lui Jean Cocteau, „Prinţul Mischin‖
din dramatizarea romanului „Idiotul‖ al lui Dostoievski, pe Lenny – un personaj
extraordinar care mi-a schimbat poteca vieţii. Cu talent, cu muncă, cu tot ce m-a
învăţat el am făcut acest personaj, Lenny, din piesa „Oameni şi şoareci‖ a lui
Steinbeck. Şi aş mai putea să spun: „Din jale se întrupează Electra‖ în care l-am
jucat pe Orin. Dar câte personaje minunate n-am jucat, toate cu dăruire, cu foarte
mult sacrificiu?! Dumneavoastră mi-aţi spus o întrebare care e legată de biserică şi
credinţă. Eu sunt fiul doamnei Piersic (nu mai este demult) – mama mea, pe care o
socotesc sfântă. Era foarte credincioasă, întrucât era fiică de preot. Dacă l-aţi vedea
într-o fotografie pe bunicul meu, aţi spune că nu-i adevărat cum arăta – semăna cu
mine în Mărgelatu’, vorbesc serios. Tot aşa cu o redingotă lungă, cu faţă de sfânt
pot să spun – bunicul meu, Paşcanu. Deci am crescut în acest cult al bisericii, dar nu
vreau să dezvolt asta şi să afirm că tot ce fac eu se întoarce la Dumnezeu. Nu pot să
spun asta pentru că nu ştiu. Nu pot să dezvolt acest subiect ce mi se pare foarte
frumos, dar laudativ pentru un om ca mine.
— Lev Tolstoi afirma: „Iubirea stă în calea morţii. Tot ceea ce înţeleg,
înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ceea ce există, există numai pentru că
iubesc. Totul e legat de iubire”. Există vreo părticică din ceea ce realizaţi pe
scenă ori în viaţa obişnuită care să nu aibă ca resort iubirea?
— Nu. Doar iubirea este esenţială în tot ce fac. Sunt îndrăgostit de meseria
asta şi cred că asta e clar pentru dumneavoastră, cât şi pentru toţi ceilalţi care mă
văd, care mă urmăresc într-o emisiune mai veche ori mai nouă sau în apariţii de
genul acelora în care eu sunt interactiv cu publicul. Am un recital care de cheamă
„Florin Piersic pur şi simplu‖ pe care-l ador, pentru că, de fapt, e biografia mea. Vă
spun sincer că tot ceea ce fac este cu gândul la părinţi, la ceea ce am moştenit, la
ceea ce gândesc că ar trebui să realizez în continuare, cu toate că vârsta îmi joacă
feste. De multe ori mă întreb, şi bine fac: cât mai pot să continuu pentru ca publicul
să nu simtă o clipă că sunt obosit, că n-am chef, că s-au mai terminat din resursele
pe care le am? Mă gândesc, de asemenea, că se cuvine să ştiu să mă retrag atunci
când trebuie. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu mă ocroteşte. Nu sunt un om care
să meargă la biserică tot timpul, să dau cu capul de pereţii ei. Eu socotesc aşa –
credinţa o are fiecare în suflet. Ea ţine şi de modul cum gândeşti. Nu sunt de acord
cu toţi cei care fac paradă de credinţa lor. Sigur că fiecare face cum vrea, dar eu vam spus părerea mea. Eu am credinţa în suflet şi atunci când mă reculeg vreau să fiu
singur, nu să mă duc să demonstrez că merg la biserică ori stau ore întregi acolo.
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— Marin Sorescu credea că ar trebui să se pună un grătar la intrarea
în fiecare suflet, ca să nu intre nimeni în el cu cuţitul. Ce grătar puneţi la
intrarea în sufletul dumneavoastră atunci când neaveniţii încearcă să cotrobăie
prin el?
— Nu pun niciun grătar. Sunt alături de toţi cei care se află pe lângă mine.
Îi simt, am această calitate. Am foarte multe defecte, dar am şi o calitate – simt
oamenii de când dau mâna cu ei sau din clipa în care îi privesc în ochi. Dacă mă
privesc în piept ori în umărul drept sau stâng sau se uită în jos înseamnă că nu fac
parte din familia mea de personaje. Aşa că grătarul de care făcea vorbire Marin
Sorescu eu nu-l împrumut, nici nu-l doresc.
— Un sfânt îndemna: „de vrei să fii fericit, dă oamenilor mai mult
decât aşteaptă de la tine şi din tot sufletul”. Dacă ar fi să ne plasăm în
interiorul acestor coordonate, este Florin Piersic un om fericit?
— Da. Sunt fericit pentru că în profesie am avut satisfacţii extraordinar de
mari. Deoarece aţi atins acest subiect, am să vă spun că într-o piesă în care jucam
(se chema „Dulcea pasăre a tinereţii‖ a lui Tennessee Williams) aveam o replică în
care îi spuneam partenerei mele, care era atunci Carmen Stănescu: „lady, să ştii că
am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei‖. Astăzi, replica asta nu mai
aparţine lui James Wayne, pe care nu l-am uitat, deşi l-am jucat cu foarte mulţi ani
în urmă. Astăzi spun replica mea, altfel: am dat oamenilor mult din sufletul meu,
din mintea mea, din tot ce-am avut eu mai bun, dar am primit înzecit de la ei.
— Vă mulţumesc pentru amabilitatea de a fi acceptat acest interviu şi
vă urez, în asentiment cu cititorii ziarului „Unirea”, multă sănătate, motive de
fericire în continuare şi să simţiţi mereu asupra dumneavoastră mâna
protectoare a lui Dumnezeu!
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IRONIM MUNTEAN

PASTELURILE TOAMNEI
Cu a noua carte de poeme: „Orbita zeului‖,
Bucureşti, Ideea Europeană, 2016, cea mai valoroasă
din tot ce a scris, până acum, Aura Christi se înscrie
în sfera liricii dense, contemporane, filtrând, în mod
polemic, din propriul suport biografic, esenţele marii
poezii naţionale (Eminescu, Blaga, Bacovia, Nichita
Stănescu) şi europene (Höelderlin, Rilke, Goethe,
Dante) din care alege motto-uri sau plutesc
parfumuri, răzbat ecouri din marile teme ale condiţiei
umane eterne. Ceea ce o individualizează pe poetă în
peisajul liricii actuale nu e doar profunzimea cu careşi sondează abisurile sufleteşti, subterana eu-lui zbuciumat, luciditatea cu
care-şi controlează dorurile vii şi patimile multe ale viului, hărăzit de
Creator, ci mai ales viziunea clasică asupra acestei nelinişti existenţiale
tălmăcită prin vers de muzicalitate interioară stăpânită, auster sobru de un
retorism încărcat de patos în forme riguroase, convingându-ne că dincolo de
această „Febră” în care: „Totul se amestecă, se învolbură / departe de bine /
departe de rău. / Aer irespirabil. Aici se trăieşte / ca şi cum se moare. Fugi.
Ascunde-te. / Lumea ta, Doamne? O junglă / care îţi taie respiraţia. Sau
niciodată! (p. 11) de acest zbucium, căutări, convulsii se încheagă o liniştesinteză, armonie, echilibru: Totul e liniştit / şi oarecum terminat. Să trăieşti zi
de zi / şi tot ce se întâmplă să numeşti simplu: viaţă, în timp ce viaţa e
departe de tot, / unde nu se ajunge cât ai clipi!/
Dar unde anume? Te tot întrebi şi cobori / în tine din ce în ce mai adânc; /
şi începi să vezi totul cu o altfel de limpezime: cerul înalt, cristalin, ziua de
vară, mâinile tale / ca nişte popoare de mâini. Cobori tot mai încet / până
recunoşti drumul care eşti tu însuţi / sau cineva uitat de veacuri care... (p. 45)
Un poem antologic în care natura interiorizată îţi revelă viaţa ca drum spre
tine, viaţa ca dar prin care treci prin topos, sacralizat pe drumul spre veşnicie,
prin tine în rugăciune. Poetă deplină, Aura Christi are antena sacrului, are
fler şi adulmecă sacrul, credinţa are ecou în sfera spiritului, în plan
intelectual, o face evidentă prin confesiune discretă, prin introspecţie
infinitezimală prin descriere a naturii astrale şi telurice, ori portretizând fiinţa
mirabil, empatic.
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Poezia descriptivă domină, mai mult de douăzeci de poeme reconstituind
rotaţia ciclică în sfera anotimpurilor într-un spaţiu sacralizat, surprins în
pasteluri psihologice, peisajul fiind pretext de reflecţie asupra efemerităţii
umane şi veşniciei naturii. Poeta mai rar descrie şi mai des contemplă,
sugerează eterna devenire, mişcare, curgere a elementelor cosmice sau
terestre, acvatice, silvestre, florale, faunistice, ornitologice într-un imaginar
poetic în care topeşte o multitudine de senzaţii veritabile sinestezii, în care
picturalul şi muzicalul se împreună, olfactivul şi tactilul coexistă, fiind
romantică prin cultul imaginaţiei şi sensibilităţii melancolice, nostalgice,
evocative şi clasică prin echilibru, armonie.
Nu tuturor anotimpurilor le acordă aceeaşi însemnătate, deşi doar
împreună sugerează trecerea, primăvara şi iarna figurează doar într-o
enumerare menită a evoca o stare sufletească, să şi-o explice: „Dar fă ceva
odată cu spaimele astea! / Uită-te, vin în stoluri, Doamne, precum ciorile
târzii / în prag de iarnă. Ascult murmurul subteran din mine / şi ştiu un
singur lucru şi anume că nu mai înţeleg nimic, / iar tu după ce mi te-ai arătat
nu mai vii... nu mi se arată, deşi îl aştept să vină aşa cum vine primăvara,
după o iarnă fără sfârşit şi simt că spaima / apărută ca din senin ca zeul visat
/ ieri noapte respiră prin mine‖ (s.n., p. 20-21).
Altă dată iarna este evocată spre a sublinia disconfortul vieţii în marile
oraşe şi bucuria trăită în locurile copilăriei, cu zăpezile de odinioară, noian
de alb, adus de lună şi „zâna ei / bună va aduce cele mai mari zăpezi. /
Straniu, a doua zi ningea ca-n basme. / În curând vedeau totul acoperit de
troiene / cât casa. Erau albi arborii, albe acoperişurile. / Animalul uriaş al
apocalipsei albe ne-nghiţea / în ritmuri precaute, viclene‖ (Apocalipsa albă,
p. 109).
Dintre cele trei poeme în care este menţionat anotimpul estival, „Ora
încinsă‖ este memorabil, aparţinând miezului de vară, în noapte, când în
„murmurul nu se ştie cui” şi a mâinii divine, făptura se adună dintr-o viaţă
devenită străină‖ şi „trupul i se lasă locuit de ceva neobişnuit şi atât de viu,
Doamne, adânc îngropat / înăuntru, tresărind şi gemând undeva / departe,
strâns adunat‖. Prin lanţ stilistic şi enumeraţii în comparaţie cu ecouri
expresioniste blagiene şi în tehnica picturii iconice să reveleze miracolele
sacrului „...ca fulgerele în stihii, / ca esenţa nevătămată – în nectar, ca fiinţa
care ştie totul – în sângele sfânt / ca aburul care aduce sfinţii dintre ramele /
printre noi, ca semnul nedefinit, / ce-l face Sfântul Ioan Botezătorul / să-l
recunoască – primul pe Iisus, / ca porunca dată la Ierihon / orbului Bartimen:
„Îndrăzneşte, ridică-te / căci te cheamă, apropie-te fii!‖ (s.n., p. 46).
Toamnei îi sunt dedicate cele mai multe poeme (18), dar deşi volumul
este pus sub semnul unui motto din Bacovia, natura în anotimpul autumnal
nu este expresia unei dezagregări sufleteşti, care intră în descompunere şi nu
e atinsă de moarte lentă inexorabilă, ca la poetul simbolist, cântăreţul
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tristeţilor iremediabile, al melancoliei ca deznădejde tragică. La Aura Christi
toamna este văzută mai degrabă, ca la pasteliştii noştri clasici: Alecsandri
(Toamna ţesătoare; a roadelor fertilităţi) şi Ion Pillat (a bogăţiei, abundenţei,
culesului evocator doar nostalgie şi senin al unei lumi patriarhale, ce
autohtoniza evenimentele biblice, ca „iconar”, stiliza imaginea în
modalitatea picturii naive / „cu calm magistrat‖ într-o viziune de o
dureroasă limpiditate asupra naturii complice şi oglindă a întregului
vagabondaj imagistic‖ (Nicolae Breban). Aura Christi asociază anotimpul
autumnal cu bogăţia: „ca nectarul, / toamna târziu în struguri‖ (p. 40) dar şi
cu aşteptarea morţii „s-a făcut târziu în târziul de totdeauna‖ / iar fratele
meu – aproapele – n-a mai venit. / Între timp s-a făcut noapte şi-n cer / Da e
toamnă peste tot şi eu n-am mai murit. / Important este să aştept. Cineva
cândva va veni să mă ia de aici. Ca dintr-o altă lume, / ce toamnă teribilă a
făcut pentru noi Dumnezeu‖ (s.n., p.50).
În toamnă viaţa şi moartea interferează: „şi mi se face dor de incredibila /
mea viaţă ca de un straniu eres / E toamnă. Totul pare rotund, împlinit /
Rugina, moartea şi aurul şi-au făcut cuib în frunze. / Totul pare sfârşit.
Definitiv Şi ce uriaşă-i amiaza / Lumina ajunsă în vârf pentru moarte s-a
pregătit / Îngeri cad din cer... (p. 52, s.n.).
Toamna este anotimp al împlinirii, al dării în pârg a luminii în fiinţă care
aşteaptă: „miresmele toamnei în mine să se aşeze / seara târziu când aripi bat
şi răscolesc văzduhul‖ mânând-o „spre orbita zeului necunoscut‖... (p. 53)
Acum soarele rodeşte în grădina spiritului fiinţei ca-n „gutuia ghiduşă‖ şi
struguri tari, iar miresmele mustesc. Toamna din noi / ne smulge şi ne duce
pe aripa / ei mare, străvezie‖ (p. 65) dar apar şi semnele surpării în nefiinţă,
în linişte absolută: „E toamnă; liniştea-i desăvârşită / în frunze, mări, oameni
şi scoici / Ce noapte-nfrigurată ca de criptă‖ surpându-se în veşnicie şi în
emisfera care îi revine toamnei, morţii... (p. 71). În toamnă e începutul şi
sfârşitul ca-n „Cartea Sfântă‖: „Toamnă sublimă profeţie / explorând
fântâni, păduri, culori / e un sfârşit ce-aduce / dinspre coroane fără frunze / a
stejarului, răsfrântă în văzduh / şi-n sunetele arcuite din sfintele valori‖
(Biblică, p. 72).
Pluteşte în atmosferă senzaţia de gol existenţial: „de pretutindeni brumar
ne face semne: / totul încet pare să ia sfârşit‖; „Dorul de moarte dezgroapă-n
fiecare / de secole uitate taine‖. Natura toată e atinsă de trecere: „Vântul ne
mână spre un nou sfârşit / cu toamna strânsă-n ochi, clepsidra / pietre,
Doamne, pentru a câta oară / sufletul singur se închide în măceşe / ca
soarele-n gutuia cu faţa-n zori aţintită / de zeii care printre noi coboară?‖ (p.
87). Supusă aceste ireversibile treceri fiinţa rememorează alte vremi: „Mă
smulg din mine: capu mi-l întorc / spre acea toamnă de demult; / văd ca prin
ceaţă pomul vieţii, animale, / preoţi dormind în zale. / Şi-un vâjâit al unui
cerc ascult‖ (p. 91). Stingerea este neîntreruptă şi o plimbare prin pădurea de
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mesteceni, când unii dintre ei îşi dau sufletul / Fără să ştii mergi printre
nevăzute cruci / Se aude nu se ştie de unde un strigăt asurzitor; târziu,
brumar te ia pe aripa-i mare şi te duce, / apoi tăcerile morţii, răvăşite, de
acolo de fură‖ (p. 95). În câteva poeme Aura Christi reface geneza, dar „ziua
a şaptea‖, devine şi simbol al sfârşitului: oamenii au „toamnă-n trup‖, în
tăcere de nepătruns „cad frunzele / şi cerul îşi adună tristeţile-n icoane, /
fântânile-şi adulmecă răcoarea, poteca-şi urcă sufletu-n lucarne. / Întreaga
toamnă îşi pune noi odăjdii, / cum a fost scris de mult în Cartea Sfântă‖ (p.
99). La Aura Christi, spaima morţii nu-şi face loc în suflet convinsă că:
„Letum non omnia finit / Cu moartea nu se sfârşeşte totul‖ (Propertius) va fi
un alt început cum crede şi Iosif Brodeski, poetul elogiat într-un poem şi pe
inscripţia tombală a poetului rus, înmormântat pe insula San Michele, în
apropierea lui Ezra Pound este dictonul lui Propertius: „Totul e cum s-a scris
în carte. / Din psalmi, războaie, istorii moarte, prin milenii hrisoave, curge
şi curge / privirea ta, uşor, demiurge/... În acest poem, singur prin tine /
apun, luminez, mă întunec, răsar, iubesc, mă sting în oricine / şi-n iarba
învinsă lunec” (p. 113).
Acest volum o înscrie pe Aura Christi pe orbita marii poezii moderne prin
viziunea în care abordează temele eterne ale condiţiei umane şi clasică prin
echilibrul armonios, seninătatea liricii sale atât de muzicale prin vers şi
expresie.
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ROXANA PAVNOTESCU

INCURSIUNI ÎN A TREIA DIMENSIUNE
Romanul A treia dimensiune a lui Bogdan
Burileanu, publicat la Editura Curtea Veche
în 2004, propune o frescă socială în racursi,
pornind de la personaje şi evenimente reale.
Martin Eissler, elvețian, chirurg de profesie,
participă activ la opera de restaurare a
României în cadrul „Operațiunii Satele
Româneşti‖,
în
perioada
imediat
postrevoluționară. Beneficiarul ajutoarelor
este Urzica Mică, un sat oltenesc înfrățit cu
comuna sa elvețiană, al cărei stil de viață și
civilizație se impune ca model satului
troglodit și insalubru, uitat la marginea
lumii. În subsidiar, Martin își caută iubirea (Ariana-Magdalena) pe care o
cunoaşte în timpul unui schimb de experiență într-o clinică universitară din
Târgu-Mureş. Hărțuită de securitate pentru relații cu un cetățean străin,
Ariana devine soția ofițerului de securitate (Dragu Şerban) desemnat să-i
urmărească corespondența cu tânărul Martin. Romanul pregătește pas cu pas
reîntâlnirea celor doi îndrăgostiți după zece ani, facilitată chiar de soțul
iubitei, în contextul unei Românii post-comuniste unde manipularea,
corupția și degradarea socială ating dimensiuni abominabile. Responsabilii
dezastrului sunt cam aceiași din fostul regim, atât că în plină democraturǎ,
situația nu mai poate fi controlată, lipsesc limitările și rigorile regimului
dictatorial.
Dimensiunea a treia reprezintă viața însăşi, dincolo de proiecție şi
reprezentare. A intra în a treia dimensiune înseamnă a pătrunde în miezul
lucrurilor şi în final a face un efort de înțelegere. Cunoașterea necarteziană,
în adâncime, revelă noi sau ascunse aspecte ale vieții, este o cunoaștere în
perspectivă, chiar dacă echivocă, pentru că a treia dimensiune deschide o
coordonată a îndoielii, a interpretării, a incertitudinii. Din spatele unui ecran,
al unei ferestre, al unui parbriz, sau al foii de hârtie, lumea se vede altfel: o
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felie de viață deformată, falsă şi înşelătoare asemenea imaginii din oglindă,
un joc secund, decantat de realitate. Cititorul este invitat alături de Martin
Eissler să facă o incursiune în a treia dimensiune. Călătoria la bordul unui
Volvo nu-i oferă eroului o lume mai puțin fascinantă sau mai puțin dragă,
dar oferă deschideri către dimensiunea a treia şi în acelaşi timp realizează o
distanțare de obiectul iubit; creează un spațiu tampon, protector ce îngăduie
mai mult timp pentru analiză și meditație.
Romanul este un studiu sociologic în evantai ce reuneşte mai multe
perspective - disertații prin care răzbate în surdină vocea autorului ce asistă
neputincios la declinul țării: străinul entuziast și caritabil - Martin Eissler,
Paul - șoferul-filozof, Alex - ziaristul pesimist și caustic, Şerban - securistul,
„greu” om de afaceri realizat în toate regimurile politice, Nona - anticăreasa
frumoasă, româncă fugită în Elveția.
În fapt, autorul se autoproiectează în fiecare dintre aceste personaje,
deschizând o polemică în care până și Şerban, securistul venal și inteligent,
își are glosa lui. Şerban întruchipează nefericirea demiurgului rău ce-și
disprețuiește propria creație. Magdalena este produsul lui, el a modelat-o
exploatând anumite vicii, profitabile pentru el, ale caracterului ei; ea este
urmărită și manipulată din umbră ca o păpușă cu sfori. Sforile sunt destul de
lungi ca să creeze iluzia independenței și să dea curs frivolității. Paul,
filozoful ratat, este o veritabilă porte voix a autorului, el teoretizează
trăsăturile naționale ale românilor, declamă, analizează și îşi confirmă
propriile teorii din spatele parbrizului, eșuând din când în când în
dimensiunea a treia pentru exemplificare. Eissler reprezintă acea
componentă discretă a autorului, ce se opune portretelor defetiste, cinice și
ironice ale celorlalte personaje. El ascunde perspectiva de iubire, de
patriotism pentru acest popor năpăstuit de propriile lui tare, pentru spațiul
geografic generos și sublim care-l conține. Singurul personaj care nu
participă manifest la acest studiu sociologic este Magdalena-Ariana, iubita
neamțului, cum o califică ironic propriul ei soț. Ea trăiește în mod esențial
sub semnul iubirii pierdute, desprinsă complet de o realitate în care e fals
angrenată, ca partener de afaceri, înlesnind prin grațiile ei jocul abil al
soțului. Personalitatea scindată a Magdalenei-Ariana, (motiv pentru care
personajul poartă două nume,) aduce un amestec controversat de feminitate,
mondenitate, superficialitate, decadență și, în același timp, puritate.
Magdalena este o victimă a fostului securist, transformat în marele om de
afaceri oneroase cu acoperiri caritabile, ce uzează de pârghiile corupției
oferite de reminiscențele vechiului regim. Ariana (nume rezervat exclusiv lui
Martin) nu mai crede în recuperarea iubirii după ultima scrisoare categorică
de despărțire, confecționată cu perversitate de securistul în misiune, ce aspira
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în solitudine la grațiile ei. Relația conjugală s-a degradat în acești zece ani,
în afara iubirii, discuțiile dintre soți frizează vulgaritatea, scenele de dragoste
se transformă în viol pentru că spiritul de posesiune al soțului înșelat trebuie
menținut cald. Magdalena suferă decepție după decepție: exmatricularea din
facultate, închisoarea, pierderea iremediabilă a iubitului, eșecul conjugal,
dezamăgirea cu amantul-popă‚ regele boschetarilor (cum îl numește Ştefan).
Iubirile Magdalenei sunt false închipuiri, proiecții nereușite ale lui Aimée
(Martin). În toată nefericirea ei, Magdalena ascunde bucuria unei iubiri
lăuntrice, pe care o poartă ca pe o efigie a resemnării. Magdalena nu se
întâlnește (textual) cu Ariana decât în finalul romanului când cei doi iubiți se
regăsesc în apartamentul conjugal, într-o sesiune de afaceri, pregătită
temeinic de soțul-demiurg.
Vocea auctorială se diversifică pe două planuri ce se întrepătrund: planul
narativ-descriptiv ce se realizează cinematografic, cu trimiteri livreşti
moromețiene și planul interior, socio-filozofic, în care microfonul se oferă pe
rând protagoniștilor. Paul filozofează cu clientul său, Martin, de la volanul
unui Volvo. Dragu se află într-un permanent monolog interior, sau în dialog
cu acea parte prodigioasă, creativă a lui care născoceşte, proiectează şi
prevede demiurgic mişcările victimelor sale. Portretele şarjate, pe care le
alcătuieşte în jurul personajelor de care se foloseşte abuziv şi dictatorial, au
pe lângă conotația hilară şi o semnificativă cotă de adevăr, ele vizează mai
ales slăbiciunile şi polarizează ridicolul. Nici Ariana, nici Eissler nu intuiesc
vreo clipă trecutul lui, legăturile cu fosta securitate. Afirmarea naivității
abominabile a eroilor este, în fapt, grațios transferată de la autor în cugetul
mârşav al executorului de inimi în suferință (motto-ul societății de spălare a
banilor în care Dragu vrea să-l implice pe elvețian). Glasul interior,
ipostaziat de Dragu, nu suferă vreo deghizare: aceeaşi ironie debordantă,
impudică şi insidioasă, forță de expresie concretizată într-un limbaj dur,
colorat, se instituie cu fervoarea pe care o simțim constant în glasul autorului
din planul narativ-descriptiv.
Martin este îndrăgostit de expresiile, proverbele și sintagmele românești ce
definesc o spiritualitate ce-i este cu totul străină, dar care îi este dragă.
Expresia „Mă descurc‖, devine un laitmotiv al romanului, pentru că trece pe
rȃnd prin gura tuturor personajelor. Ea înseamnă mai mult decât ieșirea
dintr-o încurcătură – este expresia șmecheriei, învârtelii, îmbrobodirii
adversarului, abordarea unei soluții originale, atipice, în afara rigorilor legii
și a bunului simț. Principiul descurcărelii se revelă ca metodă națională de-a
ieși dintr-o situație critică. Până şi Martin și-o însușește ironic când vrea săși scoată din impas interlocutorul. Descurcărețul zâmbește hoțește, și admite
că „s-a descurcat‖, ușor jenat scuzându-și mijloacele - „merge și așa‖ - dar
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nu cine știe ce - în fond, mândru de găselnița lui, pe baza altui principiu
îndrăgit de Martin, ca „la noi totul e posibil‖, sintagmă preluată de la
jurnalistul Alex.
Teoretizările continuă, Paul, şoferul-filozof vorbește cu indignare de
spiritul unei populații ce se traduce prin maxim de câștig cu un minim de
efort. (dar oare nu e asta esența capitalismului?) Același mecanism se
propagă la instituțiile statului și la guvern, cercul infracțional se lărgește,
corupția proliferează în interiorul unui organism social bolnav. Disputa
continuă printr-un joc de cuvinte: de ce o țară atât de frumoasă și bogată în
resurse naturale este calificată drept o țară din lumea a treia? În dimensiunea
a treia, lumea a treia își pierde sublimul iubirii pierdute și-și arată adevărata
sa față revelată de șoferul-filozof sau marcată de apariția misterioasă a
Arianei într-o nouă postură. În dimensiunea a treia dilema existențială în loc
să fie rezolvată, e doar foarte bine explicată, constată Eissler, preluând
instrumentele lui Paul, ca ipostaziere a românului, care s-a născut filozof:
„D-voastră, românii, nu duceți niciodată lipsă de explicații‖ sau „scuzele țin
loc de soluții‖.
Se născocesc cuvinte hibride, sugestive și cuprinzătoare care definesc
noua orânduire: democratura (democrație + dictatură) este o utopie la fel de
mare ca cea a comunismului, în care se muncește ca în socialism dar se
pretind salarii la standardele capitaliste.
Profilul național se reliefează şi din discuția cu cinicul jurnalist Alex.
Fatalismul, ca trăsătură ancestrală a spiritului românesc, este un amestec de
scepticism și resemnare – cum îl caracterizează pictorul bătrân operat de
Martin – ce se materializează într-o pasivitate agresivă, deconstructivă,
anunțând un fond pesimist. El se opune fausticului, spiritului catolic ce
încearcă să-și depășească condiția. Românul este persecutat de natură,
istorie, vecini și de multe ori de Dumnezeu însuși: istoria n-a prea vrut nici
ea, să fie darnică cu noi. În accepția lui Alex, fatalismul e rudă apropiată cu
neputința, el nu ține de înțelepciunea populară. Tonul relatării trădează un
consens filozofic între autor și acest personaj a cărui rubrică la ziar se
cheamă „Fără anestezie‖. Titlul trimite la filmul cu același nume al lui
Andrzej Wajda, unde camera întoarsă spre interior, autosurprinde intim rana
sângerândă de pe fața artistului. Ca și Wajda, Alex se auto-flagelează, scrisul
fără menajamente este în același timp și fără de speranță, pentru că
defetismul rămâne trăsătura esențială a neamului. Pentru exemplificare, se
relatează episodul cu vecinul căruia îi ia casa foc și nu face nici un demers
să-l stingă; înșfacă carnetul de CEC și contemplează de la distanță soarta –
fericit că a scăpat cu viață. Dacă așa a vrut D-zeu, el nu are rost să intervină.
Esența românismului - fatalismul - e concretizată în celebra zicală: „Dacă va
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fi să fie … va fi. Dacă nu – nu.‖ A sta cu mâinile în sân și a aștepta să se
coboare D-zeu printre boi, în aceeaşi idee a sofianismul lui Blaga, defineşte
postura ancestrală a românului – un fatalist optimist a cărui ultimă speranță e
credința.
Planul narativ-descriptiv surprinde periplul călătoriei spre Urzica Mică.
O frescă caricaturizată a abatorului de animale bolnave se definește în câteva
imagini de-o plasticitate uluitoare; grotescul și ultragiul condiției umane în
dimensiuni apocaliptice trimite la tablourile lui Goya. Metamorfozarea
ființei umane, ce devine ea însăși un animal bolnav, este surprinsă de la
producător la consumator: de la cei ce transformă suferința animalelor
agonizante în perpetuarea și răspândirea bolii, până la devoratorii neștiutori
sau dispuși din sărăcie să accepte acest produs ce emană miasme terifiante.
Itinerariul ce coteşte în vintrele acestei lumi constituie un moment
emblematic de intruziune în dimensiunea a treia. Paul explică în detaliu
verigile perverse ale acestui lanț morbid în consens cu mecanismele unei
societăți bolnave: vita ce agonizează în grajd, țăranul ce o valorifică la un
preț mai mic dar sigur, cei ce achiziționează produsul brut - negustorii
subversivi - și-l transportă la hăcuitorii de carne bolnavă ce-o tranșează în
râpa de la marginea drumului, … în sfârșit furnizorii către destinația finală,
cârciumi necontrolate sau grătare ad-hoc pe marginea drumului. O înșiruire
de imagini ce vizează estetica urâtului derulează o lume în profunzimea
mecanismelor ei întoarse și abominabile. În dimensiunea a treia, nu lumea,
ci ochii personajului martor se răstoarnă în orbite – ei privesc cu o
incontrolabilă greață la un peisaj ce odată l-a încântat atât de tare. Sublimul
fixat odinioară în ochii minții, se dezagregă și se deformează ca într-un
tablou expresionist, reliefând în culori stridente abaterile de la normă:
câmpul mănos abia cultivat ici și acolo, pășunea uscată de soare și lene,
peste tot descoperă semne ale neglijenței și dezinteresului ce aveau să
compromită cultura viitoare. O risipă nonșalantă guvernează lumea în noua
ei dimensiune. Acest pământ darnic, generos, înzestrat cu harul rodului - o
adevărate minune – cum îl numește autorul prin greața lui Eissler, ce ar
putea produce cu efort minim sau aproape singur, de-ar fi lăsat!, este distrus
sau părăginit prin indolență, derută și neputință. Imaginile difuzate se așază
în conștiința cititorului ca un documentar naturalist cu efecte expresioniste.
Peste ani, memoria noastră va aduce la mal crâmpeie din această lume uitată,
și ne vom strădui să ne amintim numele peliculei sau al regizorului ce-a
construit cu atâta forță și veridicitate această memorabilă ficțiune. Doctorul
Eissler pare să nu mai creadă nici el în recuperarea acestei națiuni. Oborul
odios continuă cu teoria furtului legitimat ca act de minimă subzistență în
lumina unei morale întoarse cu capul în jos – cel ce nu fură este considerat
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un prost, un inadaptat social. Discursul peripatetic (nu la pas, ci la volan)
este întrerupt de intruziunea unui tir ce se ia la întrecere cu un autobuz
angajat în depășire, deloc intimidat de Volvo-ul insignifiant ce vine spre el
din sensul opus. Umorul cinic și debordant al autorului nu se dezminte nici
în descrierea unor situații limită: textul unui epitaf de pe o cruce survine în
capul filozofului în timp ce iese hotărât din granițele drumului, survolând un
șanț și aterizând într-o miriște, ca pe-o gură de rai: „Aici odihnește cel ce
avea prioritate‖. Greața acumulată în timpul episodului cu abatorul de carne
bolnavă se materializează într-un vomitat lung, complet și eliberator.
Episoadele recurente ale lui Martin și ale echipei lui de binefacere pe
teritoriul Urzicii Mici, aflată într-o stare de derelicțiune și mizerie specifice
noii democraturi, sunt relatate cu un umor de tip moromețian. Şarmul lor
autentic se desfășoară colorat, pe anotimpuri. Mizeria estivală aduce un
univers troglodit; populația se complace într-o stare de înapoiere și inerție în
care cel mai mic efort pare inutil și lipsit de finalitate: găinile înnoptează prin
pomi, nimeni nu pare să se ostenească cu munca câmpului. O lume inertă
uitată la marginea lumii. Elvețienii harnici, veniți să le măture în ogradă,
sunt calificați drept pârdalnicii musafiri, ce se spetesc pentru nimic. Natura
afişează o ireconciliabilă stare de spleen şi tristețe. Poezia descrierilor de
natură e frustă dar încearcă o linie zveltă cu tentă impresionist-minimalistă:
universul e mărunt - siluete în ceață, o fâneață necosită. Prin opoziție,
următoarea tranșă de ajutoare ce soseşte în zodia frigului e întâmpinată cu
mult mai mare entuziasm de locatarii Urzicii, ce s-au trezit din indolența lor
ancestrală pentru a se înfrupta, care cum apuca, din darurile delegației. Dealtfel omătul purificator a acoperit cu totul mizeria, creând un tablou
expresiv cu garduri putrezite și crăci uscate, căruia i se adaugă efervescența
zglobie a sătenilor ieșiți cu toții să-i întâmpine pe elvețieni – o lume
breugheliană (așa cum se surprinde regizând-o însuși autorul) prin densitatea,
efervescența și imensitatea zăpezilor. Câteva personaje – prototipuri
sugestive ale funcțiilor pe care le ocupă – sunt aduse în plin plan; procedeul
e caricatura și crochiul, pentru că portretul e surprins mereu în mișcare. Şeful
de post, un gras ce se introduce bălmăjit cu un … oiu, pare că țopăia pe loc,
dar de fapt mergea, salută militărește cu mâna la chipiu într-o postură
marțială și cu cealaltă se sprijină să nu cadă, verifică cu o severitate
încruntată (așa cum a fost cândva instruit) pașapoartele potențialilor agenți
infiltrați pe teritoriul patriei. Primăritul Postolea apare în pragul edificiului
în costum național cu cioareci, brâu și bundiță peste care atârnă cocarda
tricoloră. Precum Moromete care-și ceartă fiii că lenevesc toată ziua,
Postolea își înjură fetele că stau la televizor în loc să hrănească găinile.
Numele sunt de extracție inferioară: Cașcarade, care ajunge medic din
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greșeală, ale cărui cele mai serioase realizări sunt certificatele de deces, a lu’
Boșcodeală care profitase, măgarul! să intre pe gratis la spectacolul de
semistriptis, unde se dezbrăca o amărâtă din Caracal până la sutien și
chiloți. Doar pȃ nă acolo a hotărât primarul că era „peremptoriu‖ (pentru căi plăcuse cum sună cuvântul!). Când Urzica mică va ajunge mare (adică se
va civiliza) atunci localnicii îi vor putea vedea țâțele și fofoloanca.
Ţara tuturor posibilităților oferă prilejul unor istorii cu caracter anecdotic ce
frizează absurdul, grotescul și abominabilul. Ele sunt străbătute de un umor
fabulos susținut de un vocabular colorat încărcat cu expresii, sintagme şi
trimiteri literare. Imaginile născute din suplețea şi ritmul inedit al textului
sunt animate de o culoare locală incertă la limita dintre spațiul rural în
dezagregare şi mahala. Dincolo de bucolicul alterat de noile mentalități şi
tendințe de parvenire, poezia subzistă şi se strecoară cu discreție. Remarcabil
este episodul cu mecanicul de locomotivă amator de prune, care opreşte
trenul în câmp şi trimite un copil ce păzea oile să-i aducă fructul fatidic.
Pentru că acesta refuză, conductorul părăseşte postul şi se suie în copac de
unde printr-o neglijență cade mort. Călătorii rămân perplecşi în plin câmp
pentru restul zilei; un maratonist soseşte în următoarea gară mică - tocmai
gara povestitorului - ca să anunțe incidentul. Un tânăr relatează că la fabrica
de pantofi unde lucra tatăl său s-a declarat grevă pentru că salariații și-au
pierdut dreptul de-a fura în timpul programului produsele lucrate de ei înșiși.
Ce reuşeşte Bogdan Burileanu cu deplinătate în acest roman este să te
țină cu sufletul la gură până la ultima pagină. Un ritm nebun, o vrie de
construcții narative, crochiuri și imagini expresioniste în animație, un colaj
năprasnic de idei, sentimente, și trăiri la limita grotescului, absurdului și a
sublimului. Ajuns la sfârşitul abrupt, vrei nu vrei, trebuie să te opreşti, dar
gâfâiala abia începe, textul continuă să ți se învârtă în cap, căutând soluții
compensatoare. Pentru că viața nu se opreşte cu ultima pagină a acestui
roman, ea se derulează obsesiv în ochiul închis şi după curgerea lină şi
amețitoare a genericului. Textul îți revine în minte după o vreme în
coordonate vizuale şi auditive, ca şi cum ai fi urmărit un film din care nu
prea-ți mai aminteşti actorii, dar atmosfera rămâne vie, amețitoare şi actuală.
Iar pelicula din capul tău – textul convertit subliminal în imagine – îți pare
un film semnat de Mircea Daneliuc, pe care regizorul a ratat să-l regizeze. La
limita dintre livresc (prin discursul intens moralizator) şi cinematografic,
scriitura e când dezinvoltă, colorată şi zburdalnică, când lapidară şi
sentențioasă.
Un dar remarcabil al povestirii, un portretist și un peisagist veritabil ce suflă
viață la modul animist peste orice element al acestui spațiu surprins în a treia
sa dimensiune, Bogdan Burileanu realizează un roman original, cu o
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arhitectură clasicizantă, desfăşurat într-o vrie de timp şi de haos ce vizează o
lume scăpată de sub control, în dezagregare. Se evocă acel timp moromețian
care n-a mai avut răbdare – din care țăranul a fost eradicat de mult, dar
însăşi omul e pe cale de dispariție.
New York, Feb. 2016
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Una din cele mai fecunde epoci ale teatrului (dacă nu cumva cea mai
rodnică din toate) este cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea
şi zilele noastre. Timp de un secol şi jumătate, curentele şi mişcările literare
(implicit teatrale) îşi vor disputa cu efervescenţă întâietatea sau se vor
succeda, dacă nu cumva vor coexista chiar în aceeaşi perioadă (şi uneori în
cadrul aceleiaşi opere), respingându-se cu vehemenţă sau înrâurindu-se cu
discreţie, potrivit mereu existentei dialectici sociale şi artistice.
Majoritatea dintre cele mai importante direcţii vor cunoaşte şi atuurile
de a avea o posteritate remarcabilă, fiind reîntâlnite în climatul ulterior
momentului când trăiesc apogeul, integrate mai puţin zgomotos, dar nu o
dată mai eficient, în noile pulsuri.
Ne aflăm, de fapt, în faţa unei caracteristici a epocii, deoarece tot ce se
petrece pe planul artei teatrale poate fi întâlnit deopotrivă în artele plastice,
în muzică, în arhitectură sau, superlativ, în noua artă care se constituie şi se
dezvoltă cu deosebită vigoare începând din ultimul deceniu al secolului al
XIX-lea – cinematografia.
Câteva dintre aceste noi orientări vor ţine să atragă atenţia asupra lor,
definindu-se tranşant şi în gura mare faţă de mişcările care le-au precedat – şi
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chiar de acelea cu care îşi împart vremea deplinei ecloziuni, fapt destul de
frecvent de acum înainte – altele, se vor impune fără prea mare gălăgie, dar
eficient.
Existenţa acestor numeroase curente, tendinţe, orientări, refasonări a
facilitat apariţia unui climat creator de majoră importanţă pentru întreaga
desfăşurare a artei universale (inclusiv aceea româ-nească, intrată pe făgaşul
unei uluitoare dezvoltări, dintre care teatrul avea să reprezinte piesa de
rezistenţă a întregului ansamblu de o frumuseţe spirituală întrevăzută dar
mult întrecută de tot ce se va întâmpla acum), contribuind, în mare măsură, la
mai mult decât spectaculosul progres înregistrat de fiecare artă în parte şi de
toate la un loc.
Exuberanţa fără precedent la care suntem martori atinge de a dreptul
luxuriantul. Orice încercare de a stabili ierarhii pe plan universal sau chiar în
contextul aceleiaşi mişcări se izbeşte de o neputinţă multilaterală, începând
de la dificultatea de a stabili criterii cât de cât precise până la aspectele care
depind de structurarea interioară a materialelor folosite pentru a exprima
câteodată noutăţi fără precedent până atunci.
Dificultăţile sunt amplificate şi de faptul că, timp de decenii, existenţa
umanităţii este divizată în cel puţin două universuri care stau faţă în faţă, se
contemplă, se analizează, se cântăresc reciproc pentru a se dezlănţui apoi în
două războaie de o violenţă şi cu consecinţe catastrofale şi, ceea ce este mai
grav, de neverosimilă durată, antre-nând transformări iniţiale, pe urmă
adevărate mutaţii, cu repercusiuni de substanţă asupra totalităţii. O poziţie e
ocupată de totalitarism (cu variatele sale înfăţişări subsumate însă unui
singur chip, acela al opresiunii fără sfârşit) şi de umanism, el însuşi
îmbrăcând felurite opţiuni, ce vor fi concertate, în cele din urmă, într-un sens
eliberator.
Într-un asemenea univers divizat, mai mult sfâşiat, teatrul va cuceri o
individualitate încă mai clar, mai distinct precizată decât până atunci,
complexitatea sa tinzând să devină infinitudine inimaginabil de colorată şi de
bogată în sensuri. Fericita definiţie goetheană dată literaturii universale,
imaginată ca fugă muzicală în care glasurile popoarelor se aud rând pe rând,
este nu numai îndreptăţită, ci chiar ameliorată, în sensul că aceste „voci‖ nu
mai sunt succesive, ci simultane. Rezultatul? Fie o armonie care ne
familiarizează cu o muzică a sferelor celeste, fie o avalanşă de discordanţe
supărătoare, dar efectul este unul de o tulburătoare relevanţă pentru ceea ce
înseamnă omul şi umanitatea în acelaşi timp.
Teatrul în această epocă a marilor înnoiri ocupă un loc privilegiat,
devenind un soi de atelier alchimistic, capabil să distileze cele mai
neaşteptate tipuri de elixiruri – de la acela al tinereţii fără bătrâneţe până la
salvatoare remedii pentru aparent incurabile maladii sufleteşti.
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Realismul, naturalismul, simbolismul, expresionismul, dadaismul,
suprarealismul se constituie într-un elocvent lanţ de aur care leagă trecutul de
viitor într-un mod indestructibil. Şi promiţând alte şi alte semnificative
biruinţe.
REALISMUL
Cea mai fecundă direcţie în teatru şi în literatura universală este
realismul. El este considerat din perspectiva atitudinii, stilului sau metodei de
creaţie.
Ca atitudine, fără să fie teoretizat, îl întâlnim încă din antichitate, din
perioada lui Ghilgameş, a Vedelor, a poemelor homerice şi îşi face loc de-a
lungul tuturor celorlalte epoci – fabliaux-urile medievale, povestirile
renascentiste, romanul picaresc, piesele lui Shakespeare, referirile la
psihologia personajelor din creaţiile clasicismului, drama burgheză din
secolul al XVIII-lea, realiste chiar înainte ca realismul să se fi constituit ca
metodă.
Abia după ce se înfiripă doctrina clasică şi se impune viziunea
romantică, teoretizată astfel de numeroşi oameni de cultură, printre care
Hugo, teoria realismului se afirmă în cel mai înalt grad, şi „metoda‖ sa de
creaţie începe să fie formulată.
Cel dintâi care utilizează termenul de „realism‖, în accepţiunea de
mimesis, de imitaţie a naturii, este Schiller, în 1798. El susţine că francezii
sunt mai buni ca realişti decât ca idealişti.
În Franţa, termenul dobândeşte consistenţă în jurul anului 1850, când
picturile lui Courbet determină un întreg proces de pro şi contra, proces în
cadrul căruia se va auzi vocea lui Champfleury, care şi publică, în 1857,
volumul de eseuri Le Réalisme. În aceeaşi perioadă, Louis Edmond Durranty
editează revista Réalisme, care fără să aibă o viaţă prea lungă, izbuteşte totuşi
să atragă atenţia.
Problemele însă au fost puse încă de mai înainte de Stendhal, care
considera că romanul este o oglindă care merge pe stradă, şi de Balzac (în
1835), care cere romancierului să zugrăvească societatea aşa cum este ea, cu
discernământul şi obiectivitatea necesare, orice ar spune cititorii despre
modul în care este prezentată.
Statutul de doctrină va fi dobândit de realism prin Champfleury. Din
punctul lui de vedere, acesta nu este doar un curent literar oarecare;
rădăcinile lui sunt vechi şi năzuiau să cuprindă adevărurile vieţii. Revenind
la timpuri mai apropiate, descoperă precursori în romancierii satirici ai
secolului al XVII-lea, pe urmă în Diderot, Stendhal, Balzac, Dickens.
Scriitorului îi cere să fie un stenograf al vremii sale, să înregistreze
reacţiile celor mai diferite medii, conferind documentelor un loc aparte.
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Realismul e privit ca o expresie a banalităţii de fiecare zi, în cadrul căreia
omul trebuie observat în cât mai multe din atitudinile lui definitorii.
În laturile sale esenţiale, realismul s-a constituit ca o reacţie împotriva
romantismului şi a fost înlesnit de descoperirile ştiinţifice ale secolului al
XIX-lea, de accentuarea încleştărilor sociale, de ideile pozitiviste şi
materialiste care câştigau teren. Modalităţii romantice de a contempla lumea,
bazată pe sensibilitatea subiectivă şi imaginaţia debordantă, noua metodă îi
opune o privire lucidă, care nu se lasă înşelată de numeroasele travestiuri ale
aparenţelor. Iar principala formă de cuprindere a realităţii, alături de roman,
devine drama.
Drama realistă îşi propune să reflecteze universul contemporan în
totalitatea manifestărilor sale, omului revenindu-i locul de cinste, analizat în
contextul mediului natural, social şi istoric. Printre procedeele utilizate se
constată extinderea observaţiei şi reflecţiei morale întâlnite în operele
clasicilor, iar portretele personajelor sunt completate cu datele celor mai
recente cuceriri ale psihologiei.
Se consolidează sobrietatea stilului, predilecţia pentru adevăr şi
elementele concrete. Operele au un tot mai pronunţat caracter acuzator,
ţintele oferindu-le nenumăratele faţete ale condiţiei umane, care, în tendinţa
ei de a deveni tot mai dezinvoltă, dezvăluie, pe lângă o seamă de calităţi, şi
nenumărate slăbiciuni şi vicii. O serie de precursori valoroşi îşi fac apariţia
în diferite ţări ale Europei. Kleist, Büchner, Gutzkow, Hebbel, Gogol,
Alecsandri alcătuiesc o primă pleiadă. Iar până la sfârşitul secolului al XIXlea se vor mai impune Ibsen, Strindberg, Caragiale, Shaw, Wedekind, Cehov,
dramaturgi care dau realismului profunzime şi gravitate, o remarcabilă
diversitate. Fiindcă o caracteristică a creaţiilor dramatice ale autorilor
menţionaţi, şi nu numai a lor, o constituie interdependenţa curentelor literare,
adeseori în cadrul uneia şi aceleaşi piese, ca să nu mai vorbim despre
totalitatea operei majorităţii autorilor amintiţi. Ibsen este realist şi simbolist,
Strinberg realist, naturalist şi expresionist, Caragiale un realist consecvent,
Shaw un perfecţionist, Wedekind un anticipator al expresionismului, Cehov
are puternice note simbolice. Din această cauză devine din ce în ce mai
dificilă afilierea unui creator doar sub faldurile unuia şi aceluiaşi steag.
Realismul determină şi o deplasare vizibilă de la comic la pro-blematic
şi tragic. Termenul se îmbogăţeşte cu semnificaţii noi, adău-gate celor de
satiric, licenţios, ironic, prezente în orientarea sa încă din renaştere şi
clasicism. La fel de pregnantă este înclinarea spre a înţelege realismul ca
etern, atât ca atitudine, cât şi ca mişcare literară, sau curent specific unui
timp şi, mai ales, ca metodă de creaţie.
În această din urmă accepţiune, realismul se dovedeşte cel mai în
măsură să dea răspuns cât mai complet omului interesat de destinul său, care
şi-a făcut din cunoaşterea de sine şi de alţii un pol stabil. Realismul
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comunică plenar şi plastic iluzia vieţii, reflectând lumea socială, morală şi
intelectuală prin intermediul observaţiilor şi analizelor cum n-a izbutit s-o
facă nicio altă modalitate artistică.
Prin datele sale fundamentale, realismul se vădeşte o permanenţă a
artei (care admite, desigur, şi alte ipostaze) şi, în acelaşi timp, se recomandă
ca o întruchipare a spiritului critic, demistificator, raţiona-list. Datorită
mobilităţii sale multiple, realismul evoluează neîncetat, contribuind la o mai
profundă sondare a psihologiei, la diferenţierea tipurilor umane, la elucidarea
unor aspecte acreditate ca fiind misterioase, enigmatice.
Realismul facilitează îmbogăţirea raporturilor artistului cu viaţa, duce
la considerabila înmulţire a căilor de aflare a adevărului, la augmentarea
aspectelor legate de problemele constiinţei-oglindă, constiinţei-martor,
conştiinţei-judecător, înnoindu-şi necontenit substanţa din transformările ce se
petrec neîntrerupt în existenţa umană.
Se poate afirma, pe bună dreptate, că realismul s-a dovedit a fi oceanul
care a primit în matca sa planetară toate fluviile, înlesnindu-le fiecăruia un
mod propriu de „eliberare‖ care nu se află antrenat în nicio formă de
dependenţă. Omul, care-i oferă o substanţă nepieritoare, poate afirma despre
sine că nimic din ceea ce există în cosmos nu poate să-i rămână multă vreme
străin. O sumedenie de elanuri, create de numeroasele, dacă nu chiar
infinitele sale resurse de regenerare, îl duce până la mari depărtări în univers,
dacă nu altminteri, măcar pe cea mai specifică dintre căile care-i stau la
dispoziţie, imaginaţia.
Omul ivit şi cultivat între hotarele realismului este implicat în descifrarea
celor mai felurite mesaje pe care timpul şi spaţiul i le transmite. Toate îl
interesează, unele îl captivează de-a dreptul, destule îl îndeamnă să se
depăşească pe sine, dar cele mai dragi îi sunt totuşi cele pe care le-a numit atât
de sugestiv – chemări de dincolo de zare.
Edificându-şi un adevărat univers lăuntric din astfel de chemări de
dincolo de zare, omul realist (o rezultantă a contopirii idealităţii şi utopiei în
primitorul tipar al realităţii) poartă cele mai diverse bătălii a căror miză este,
de fiecare dată, alta, profund individualizatoare de destin, din toate la un loc
ivindu-se noi scopuri, noi ţeluri, noi idealuri. Ele alcătuiesc o magmă
incandescentă în stare să ofere un gen de combustibil care poate satisface
cele mai variate tipuri de zbor, fiindcă zborul rămâne una din constanţele
cele mai definitorii ale condiţiei umane.
Sentimentele, cu datele lor în necontenită prefacere, dar şi cu
caracteristicile lor din care se înjghebează eternitatea însăşi, omul realist le
aşază în centrul formării sale. Şi, dintre toate, cel mai important i se pare a fi
iubirea.
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Iubirii îşi închină omul realist tot ceea ce posedă mai bun fiindcă din
această închinare se naşte un el însuşi deopotrivă cu nemărginirea şi cu
veşnicia...
NATURALISMUL
Era cu neputinţă ca mişcarea de anchetă şi analiză, care este dominanta
specifică a secolului al XIX-lea, care a revoluţionat toate ştiinţele şi artele, să
lase la o parte arta dramatică. Această mişcare este una din rădăcinile
naturalismului. Cealaltă s-a constituit din opoziţia faţă de romantism şi chiar
faţă de clasicism.
În perioada acestuia din urmă, tragedia a domnit ca stăpână absolută.
Era rigidă şi intolerantă, nesuportând nicio veleitate de libertate, silind
spiritele cele mai mari să se supună inexorabilelor ei legi. Dar şi în această
formulă strâmtă, geniul a izbutit să construiască monumente de marmoră şi
de bronz.
Drama romantică a fost un pas spre drama naturalistă. Romanticii au
curăţat terenul, au proclamat libertatea artei. Dragostea lor de acţiune,
câteodată de-a dreptul neverosimilă, amestecul de comic şi de tragic,
căutările în privinţa decorurilor şi costumelor veridice sunt semne de
apropiere de viaţa reală.
Atât tragedia, cât şi drama romantică erau, din perspectiva lui Zola, ale
cărui idei le analizăm aici, desuete, vetuste chiar. Lor trebuia să li se opună
un autor dramatic nou, un temperament puternic, a cărui minte iscoditoare să
revoluţioneze convenţiile acceptate, implantând adevărata dramă în locul
minciunilor. Naturalismul trebuia să înnoiască critica şi istoria, supunând
omul şi faptele sale unei analize exacte, preocupată de circumstanţe, de
mediu, de cazurile organice.
Scriitorul naturalist porneşte să edifice o nouă lume, înarmat cu metoda
experimentală a lui Claude Bernard. Literatura trebuie să devină, prin această
metodă, din artă o ştiinţă. În consecinţă, naturaliştii vor face psihologie
ştiinţifică pentru a completa fiziologia ştiinţifică. Vor opera asupra
caracterelor, asupra pasiunilor, asupra faptelor umane şi sociale, aşa cum
chimistul şi fizicianul operează asupra corpurilor vii.
Naturalistul, plecând tot de la fapte cunoscute, ca savantul, are datoria
de a fi mai îndrăzneţ decât acesta în formularea ipotezelor spre necunoscut.
Naturalismul fiind doar o metodă, într-însa toate teoriile sunt admise. Însă nu
este vorba de teorii de artă, ci ştiinţifice. Din concurenţa lor va învinge aceea
care explică mai multe lucruri.
În naturalism nu sunt nici novatori, nici şefi de şcoală, ci muncitori mai
puternici sau mai slabi care nu sunt preocupaţi să cerceteze de ce se întâmplă
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fenomenele, ci numai cum apar ele, pentru a nu se rătăci în speculaţii
filosofice, totdeauna dăunătoare atât particularului, cât şi generalului.
Zola îşi propune să studieze temperamente, nu caractere. Personajele
create de el sunt dominate de nervi şi de sânge, sunt lipsite de liberul arbitru
şi sunt conduse în fiecare acţiune de un nou soi de fatalitate, reprezentată de
dorinţele trupului. Adeseori ele nu sunt decât brute umane.
Autorul naturalist urmăreşte, pas cu pas, acţiunea surdă a pasiunilor,
impulsul instinctului, tulburările cerebrale survenite ca urmare a unei crize
de nervi. Sufletul este cu desăvârşire absent.
Scopul scriitorului este, înainte de orice, un scop ştiinţific. Numai
studiul de acest tip este capabil să purifice ca focul. Cu alte cuvinte, Zola
desenează şi domeniul predilect al naturaliştilor. Ei trebuie să fie analişti ai
omului în acţiunea lui socială şi individuală, urmărind, în primul rând,
cunoaşterea vieţii pasionale şi intelectuale. El este de acord că epoca lui nu
cunoaşte încă reactive care descompun pasiunile şi care permit să fie
analizate. Vorbind ca un chimist, autorul francez continuă ca un fizician,
exprimându-şi convingerea că, într-un viitor greu de precizat, mecanismul
pasiunilor va putea fi montat şi demontat cu acelaşi succes.
Pentru naturalişti, acel circulus vital, de care vorbea Bernard,
demonstrând solidaritatea care leagă diferitele organe ale corpului uman, e
sinonim cu noţiunea de circulus social. La fel ca în organismul uman – când
un organ îmbolnăvindu-se afectează sănăta-tea întregului, şi când,
vindecându-l, sănătatea se restabileşte – Zola crede că, tămăduindu-l sau
făcându-l inofensiv pe individul atins de o boală morală, organismul social se
ameliorează.
Scriitorul naturalist nu va interveni direct în acest proces. El trebuie să
aibă atitudinea calmă a savantului care nu se supără pe azot fiindcă acesta e
impropriu vieţii. Aflând „determinismul‖ cutărui sau cutărui fenomen social
şi indicându-l justiţiei sau legislatorului, scriitorul îşi face datoria. Nu e
cazul, afirmă teoreticianul, să i se ceară anumite concluzii operei sale.
Observând psihicul omului şi comportarea lui socială, scriitorul şi-a făcut
datoria de „experimentator moralist‖ şi aceasta e foarte mult. Indicându-se
punctul cangrenat, poate interveni în cunoştinţă de cauză procurorul ca un
chirurg, izolând membrul bolnav al organismului social.
Zola, pornind tot de la Bernard, făcea din scriitori „judecători de
instrucţie ai oamenilor şi pasiunilor‖, cei care le întocmesc „dosarele‖ pentru
a fi la îndemâna autorităţilor. În virtutea formulei lui Zola, scriitorul ajunge
astfel, în mod paradoxal, un specimen de-a dreptul detestabil. Concluzie,
desigur, nedorită.
Un alt punct al doctrinei lui Zola a fost includerea „oribilului‖ în
mapele acestor judecători de instrucţie ai pasiunilor. Iarăşi, printr-o forţată şi
nefirească analogie cu formula îndreptăţită pentru medicină a aceluiaşi
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Claude Bernard – că în domeniul lui Esculap nu se poate face ştiinţă fără
laborator şi fără practică de spital –, autorul francez justifică tablourile
înspăimântătoare, adică insistenţa asupra scenelor şi detaliilor respingătoare,
frecvent întâlnite în opera naturaliştilor.
Analogia este falsă pentru că – dacă pentru un medic subiectul
profesional unic sunt maladiile în ce au ele mai fetid – patologicul e departe
de a fi unica temă a literaturii. Chiar scopul, indicat de Zola literaturii – acela
de a contribui la ameliorarea omului –, se realizează mult mai eficient şi mai
aproape de specificul artei prin înfăţişarea a ceea ce e mai înalt, mai frumos,
mai exemplar în om, decât prin etalarea cazurilor de descompunere a esenţei
umane. Necesară şi ea, dar numai ca parte componentă a întregului.
Piesa naturalistă este un fel de calc al romanului naturalist. Cum acesta
este compus dintr-o serie de scene, de descrieri, ea va fi o serie de tablouri.
Numărul lor nu e riguros fixat. Ele sunt legate printr-o intrigă care n-are prea
mare însemnătate. Acţiunea e simplă, fără evenimente neprevăzute care să
încurce totul, revelând progresiv natura intimă a personajelor.
O astfel de concepţie nu putea să se soldeze, prin ea însăşi, cu
capodopere. Nici măcar cu reuşite notabile. Dar, integrată în ansam-bluri
care urmăreau redarea general omenescului, constituit din componente de la
sublim la abject, îşi justifica, în bună măsură, utilitatea şi va fi valorificată,
câteodată, magistral de urmaşi mai înzestraţi teatral decât a fost Zola.
SIMBOLISMUL
Apare ca o reacţie împotriva naturalismului şi îşi propune să reliefeze
tragicul mai puţin spectaculos decât cel întâlnit în existenţa unor personaje ca
Agamemnon, Clitemnestra, Oreste, Electra, Oedip, Antigona, Medeea,
Fedra, Hamlet, Macbeth, Lear –, tragicul prezent în fiecare clipă a vieţii.
Este un tragic a cărui origine nu mai e constituită din lupta dintre două
mari puteri sufleteşti, a două concepţii de viaţă ireconciliante, a două sau mai
multe năzuinţe determinate de motivaţii contrare. Tragicul simbolist e un
rezultat al existenţei individului, existenţă supusă multiplelor influenţe ale
infinitului cosmic necontenit activ. El înlocuieşte dialogul raţiunii şi al
sentimentelor cu acela dintre natura tainică a omului şi propriul său destin,
un dialog şovăielnic şi nu o dată dureros, care dezvăluie însă miile de
legături dintre lucruri, nebănuite că ar putea exista.
Simboliştii încearcă să sublinieze programatic ceea ce în creaţia
shakespeareană, de pildă, e implicit prezent în marile capodopere, sub
înfăţişarea nemărginirii sentimentelor, prin tăceri, prin premoniţii greu
tălmăcibile, printr-o soartă presimţită fără ca organul care împlineşte
revelarea să poată fi precizat. Şi nespus de semnificativ, moartea devine o
protagonistă „din umbră‖ a cărei prezenţă se instalează în fiecare cuvânt, în
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fiecare gest, în fiecare mişcare, subliniind dacă nu zădărnicia, în orice caz
precaritatea condiţiei umane.
Totul concură la înfăptuirea unei stări de consubstanţialitate cu întregul
cosmic, consubstanţialitate dominată de o linişte care poate înspăimânta,
dacă ne gândim din ce este ea alcătuită.
Sentimentul fericirii posibile stârneşte aproape întotdeauna o mare
îngrijorare deoarece face vizibilă o bună parte a existenţei umane altminteri
nevăzută. Şi tot ce nu este vizibil odată revelat poate fi resimţit mai acut
decât durerea cauzată de o armă obişnuită în drama anterioară simbolismului.
De asemenea, în spatele sentimentului certitudinii, necontenita tragedie a
făpturii umane plină de ciudăţenii, descoperă uşile teatrului care se vrea, în
sfârşit, cel adevărat.
Trăirile naturii umane pot fi mai intense atunci când aude „vocile‖
statornice şi curate ale insondabilului infinit decât atunci când e ameninţată
de sabia duşmanului sau se contopeşte cu extazul sărutului cu fiinţa iubită.
Omul simbolist îşi descoperă adevăratele dimensiuni nu numai în imensitatea
furtunii, ci şi în străfulgerările clipei. Aceste două dimensiuni sunt sortite să-i
confere o imagine dacă nu mai substanţială, oricum mai neliniştitoare prin
misteriosul antrenat în configurarea imaginii sale.
Teatrul, aşa cum mai este conceput, e la fel de desuet ca sculptura
tradiţională şi a rămas în urma muzicii şi a picturii care au izbutit să reveleze
ceea ce părea ascuns, caracteristicile vieţii mai puţin decorativă, dar mai
plină de profunzime, îmbogăţită în sensuri şi cu o încărcătură spirituală mai
mare.
Autorul dramatic simbolist trebuie să se elibereze de redarea
psihologiilor rudimentare presupuse de victoria sau omorârea adversarilor,
care nu pot surprinde variatele nuanţe ale trăirilor enigmatice în
sugestivitatea lor.
Anecdota, oricât de violentă ar fi, e mai săracă decât ceea ce se petrece
pe tărâmul inefabil al impalpabilului. Şi se întâmplă în acest fel deoarece
existenţa umană a evoluat de la faza ei barbară când atentatele, uciderile îi
exprimau esenţa, spre o etapă în care vechea recuzită e înlocuită de factori
noi, sufleteşti, în stare să spiritualizeze până şi lacrimile. (Ulterior un
iluminat avea să spună că anumite flori îşi deschid corolele numai dacă sunt
udate cu lacrimile celor mai înălţătoare sentimente!)
În locul concepţiei de viaţă cvasiprimitivă a teatrului de până la el,
constituită din acţiunile unui soţ înşelat care îşi ucide soţia, sau a unei femei
care îşi otrăveşte amantul, sau un fiu care îşi răzbună tatăl, simbolismul
aduce în scenă o viaţă legată de izvoarele şi tainele ei prin fire mai greu de
sesizat; tot el zugrăveşte frumuseţea, măreţia, gravitatea umilei existenţe
zilnice. El îşi face un titlu de onoare din a înfăţişa o prezenţă nedefinibilă, o
putere sau o zeitate care sălăşluieşte în preajma noastră.
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Dramaturgului simbolist, un moşneag încremenit în lumea lui, luminat
de lampa ce-l veghează, conectat la toate legile eterne care stăpânesc
existenţa, a cărui tăcere interpretează tot ce-l înconjoară, deşi adeseori
adevăratele semnificaţii îi scapă, suportându-şi sufletul şi destinul, trăind
într-o permanentă comuniune cu totul, fără să realizeze însă câte puteri aflate
în vecinătatea sa nu ajung să-l slujească deoarece le ignoră, dramaturgului
simbolist un astfel de personaj i se pare că trăieşte o viaţă mai intensă decât
cea a lui Othello, şi e foarte asemănătoare cu a lui Hamlet, care, tot amânând
să înfăptuiască, are în schimb posibilitatea să trăiască.
Maurice Maeterlinck, ale cărui idei le-am concentrat aici, a scris
numeroase piese structurate potrivit concepţiei sale: Prinţesa Maleine,
Intrusa, Orbii, Cele şapte prinţese, Pelleas şi Mélisande, Interior, Alladine şi
Palomide, Aglavaine şi Sélysette, Ariana şi Barbă Albastră, dar capodopera
sa este Păsărea albastră.
Toate reprezintă o încercare de a privi lumea prin telescopul
misteriosului, inefabilului, visării, infinitului, contribuind la nuanţarea
înţelegerii sufleteşti, dar nu s-au impus la fel de puternic în conştiinţa
umanităţii ca lucrările dramatice condamnate de el cu atâta subtilitate dar,
vai, şi cu destulă suficienţă.
Teatrul simbolist (a nu se confunda cu cel de factură simbolică!) a
înviorat climatul teatral al epocii, dar nu i-a supravieţuit acesteia. A reuşit săi influenţeze parţial pe unii dramaturgi ulteriori, soarta lui fiind aceiaşi cu a
naturalismului, pe care a căutat să-l combată.
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MIHAELA EMILIA VLADU

Piesa 121
România
Parohia Comuneĭ Tulnicĭ
Plasa Vrancea, Jud. Putna
No. 8
1898 Oct. în 4 dile
D[omnu]le Bianu,
Cu respect aduc la cunoscinţa DVoastră că în Parohia Tulnicĭ
cercetând nu am găsit cărţĭ vechĭ tipărite între aniĭ 1508-1830 ci biserica
aceştei parohii posedă tot cărţi nouĕ.
Primiţi D[omnu]le Bianu osebitele mele consideraţiunĭ şi
repectul ce vă conserv.
Paroh, N. Ziacones [semnătură]
D-Sale
D[omnu] lui Ion Bianu, Bibliotecarul Academiei Române, Bucurescĭ.
1

Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu - Apelul
Academiei Române şi corespondenţa oficială purtată pentru urmărirea cărţilor vechi
româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2)
varia 3 – Piesă 12.
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Piesa 13
REGATUL ROMÂNIEI
ŞCOALA PRIMARĂ
MIXTO-RURALĂ din Serbĭ
Comuna Giurgiana
Plasa Zeletni, Judeţul Tecuciŭ
No. 61
1898, Luna Noembre în 15 zile
S’a înaintat o listă de cărţi vechĭ.
Domnule Bianu,
Conform apelului ,,Academiei Române‖ din 30 Iunie 1898 am
onóre a vé înainta o dată cu acésta o listă de cărţile vechĭ aflate pe la
bisericĭ, preoţĭ şi alte persóne din acéstă comună precum şi din altele,
rugându-vé să bine voiţi a né comunica dacă mai e necesitate să vi-le mai
înaintăm, supunendu-vi tot o dată cunoscintei, că consimt proprietariĭ să
înainteze ,,Academiei‖ pentru un scurt timp, însă pe urmă să li se restitue. –
Bine voiţi vé rog Domnule Bianu a primi asig[urarea]
consid[eraţiuni] mele.
Învéţător diriginte, [semnătură indescifrabilă]

Domnieĭ-Sale
Domnuluĭ Ioan Bianu
Bibliotecarul Academiei Române … Bucuresci.
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Piesa 14
Învéţătorul şcoleĭ rurale
din
Comuna Guvbănescĭ-Coţofanca
Plasa Negoieşti, Judeţul Ilfov
No. 6
1898, Octombrie 3
Onorabile Domn!
Respectos, Vé comunic că în urma ordinuluĭ Domnuluĭ Revisor
respect No. 780, urmat după al Domnului Ministru al Instrucţiuneĭ Publice, –
am cercetat cu d’amĕnuntul apelul Domnieĭ-Vóstr-şi resultatu este; că nu se
găsescŭ cărţĭ vechi tipărite între anii 1508 şi 1830 –.
Primiţi,Vé rog, asigurarea osibiteĭ mele stime şi consideraţiunĭ.
Învéţător, M. Scărlătescu [semnătură)
Domniei Séle
Domnului Ioan Bianu, Bibliotecarul Academieĭ
Române.
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Piesa 16
România
Scóla primară rurală micstă
din
Satul Mărgineni, Comuna Mărgineni
Plasa de Sus Mijlocu, Judeţul Némţu
No. 50
1899 Februar 16
Obiectul: Se réspunde că nu sunt cărţi vechi
bisericeşti sau de alt feliu în acestă localitate.
Domnule Bibliotecar!
Conformându-né ordinului circular N. 220 din 30 Ianuarie anul
Curent 1899, al Domnului Revisor scolar circonscripţiunei Némţu; Am
destinse onóre a vé supune cunoştinţei că, după cercetările ce am făcut în
acéstă localitate, nu sau găsit cărţile vechi bisericeşti sau de alt fel din acelea
care figuréde pe pe lista ce visa în [...] de Domnia vóstré.
Bine voiţi, vé rog, Domnule Bibliotecar a primi asigurarea
profundului meu respect cevă conserv.
Învéţător, E. Angel [semnătură]
Domniei Salle
Domnului Bibliotecar Academiei Române din Bucuresci.
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Piesa 17
Parochia
1899 Marte 7
Comunei Făgetului
din Judeţui Oltu
No. 17
Domnule!
Réspund cu onóre la apelul pentru cărţile că; în Parochia acestei
comune nu se găsește nici uă carte de cele vechi care să nu fie trecută în lista
Dvóstră.
Primiţi Domnule încredinţarea osebitei mele consideraţiuni.
Paroh Pr., G. Făgeţianu [semnătură)
Dséle
Domnului Ión Bianu Bibliotecarul Acad[emiei] Române
Bucureşti
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DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT
Suntem în „zilele de foc‖, ale Revoluţiei Române din 1989. Atunci când,
noi, kulturnicii de la Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă,
lâncezeam prin birourile noastre, deoarece tocmai ne pierduserăm orice
obiect al muncii. Noi, conştiincioşii, lipsiţii de scrupule, obedienţii slugoi ai
partidului comunist. Partid care acum părea că-i pe cale de-a se duce
dracului. Cu politica lui cretină cu tot. Inclusiv politica lui culturală în care
noi aveam misiunea de-a face, prin cultură, „educaţie comunistă a maselor de
oameni ai muncii‖ (citat din şeful meu pravoslavnic de atunci).
La un moment dat, în secretariat, sună telefonul şi, absolut din
întâmplare, răspunde tovarăşa vicepreşedintă D., o dulceaţă de fată, de vreo
35 de ani, cu craci şi crupă de iapă de rasă. Una care credea, şi ea, în partidul
comunist cât crede brusturele că-i trandafir. Dar făcea şi ea, ca şi noi toţi,
aceeaşi „educaţie comunistă...‖. După o tinereţe furtunoasă petrecută la
„pionieri‖, ajunsese, cum-necum, vicepreşedintă la cultură. Pentru nişte
calităţi mai mult sau mai puţin evidente, pe care nu le comentez eu aici. Cu
franceza, însă, tovarăşa vice D. nu prea le avea, iar la celălalt capăt de fir
cineva tocmai i se adresa în franceză. Cum se întâmpla pe atunci, că tot
Occidentul se îndrăgostise de România şi voia să vină încoace cu ajutoare.
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Probabil formând un număr la întâmplare, luat din vreo carte de telefon,
cineva din Franţa dăduse tocmai peste numărul nostru de la cultură. S-a
nimerit, de asemenea, ca eu să mă aflu la doi paşi de tovarăşa D., crăcoasa
noastră şefă care, ştiind că eu eram, totuşi, profesor de franceză, mi-a întins
receptorul. De la celălalt capăt apela, într-adevăr, un anume Monsieur
Escallon. Consilier ecologic al primăriei unui mic orăşel francez, Thonon les
Bains. Un orăşel splendid, prosper şi cochet (cum aveam să constat, cu ochii
mei, mai târziu cu vreo doi ani!) situat pe malul lacului Leman. Vecin, pe
partea cealaltă de lac, cu frumoasa şi renumita Genevă elveţiană. Francezii
de acolo vroiau, evident, să găsească în România, un oraş sau o comună cam
de mărimea orăşelului lor, să se înfrăţească după moda acelor zile şi să vină,
urgent, cu ajutoare. Eu, la repezeală, le-am propus, mai întâi, Sebeşul. M-au
întrebat cam cât este de mare şi dacă mai ştiu pe alţii care ar fi posibil să vină
cu ajutoare acolo. Le-am spus că nu ştiu, dar probabil că Sebeşului îi vor sări
în ajutor nemţii, deoarece fusese cândva un orăşel al saşilor, vechiul
Muhlbach, care mai avea şi atunci ceva sămânţă de saşi prin el. Au refuzat
atunci Sebeşul, cerându-mi să mă gândesc la altceva. În acest caz le-am spus
că, dacă nu le este cu supărare, eu le-aş propune comuna mea natală, Baia de
Arieş. O mică localitate din Munţii Apuseni, formată, în principal, din familii
de mineri, deoarece aici există, (exista încă pe atunci, căci acum nu mai
există!), o importantă exploatare minieră. Au îmbrăţişat, la repezeală, ideea.
Mi-au cerut să le fac rost de numărul de telefon al primăriei de acolo, numele
primarului cel nou, alte date de contact. Urma ca eu să fiu intermediarul,
ghidul şi translatorul nemijlocit al unei asemenea viitoare înfrăţiri. Şi, peste
nu multă vreme, după ce am tot ţinut legătura între Primărie şi francezi,
aceştia din urmă, o delegaţie de-a lor, mai bine spus, a sosit cu camioanele
încărcate la Baia de Arieş. Evident că localnicii i-au primit şi i-au ţinut pe
palme. Nu eram noi chiar aşa săraci cum credeau ei. Aveam păstrăvi pe la
Poşaga de Sus, aveam ţuică de prună, de-aceea din munte, de optzeci de
grade şi nu de treizeci ca la olteni! Că la noi aia-i temperatură. Aveam vin
adus de către primar, special de la Jidvei, aveam de toate, ce mai! S-or fi şi
mirat, or fi fost chiar dezamăgiţi franţuzoii ăia că nu ne-au găsit întinşi pe
faţa pământului, cu pielea la uscat şi gemând de foame şi mizerie. Aşa cum
ne descriau ziarele lor. Dar ne plăcea chiar şi nouă să lăsăm să se creadă cam fi cam aşa. Desigur, doar cu două-trei luni înainte, magazinele şi
restaurantele noastre erau complet goale. N-aveai de unde cumpăra un şorici
sau o copită, că de unde carne? Dar, toţi românii, fiecare cum puteam, cu stat
la cozi, cu riscul de a înfunda ani grei de puşcărie pentru că ai sacrificat un
viţel din ograda proprie, cu toate umilinţele şi înjosirile, ne descurcam
cumva. Toţi aveam până la urmă frigiderul plin. Asta dacă posedam cumva
un frigider. Luat, şi acela, cu pile mari, adus direct de la Găieşti, după ani de
încercări şi aşteptare şi după ce dădeai oricât pe el. Aşa se întâmpla şi la
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cumpărarea unui televizor, a unui fier de călcat, a unei veioze, a unei sticle
de ulei, a unui pachet de chibrituri, un pachet de zahăr (cartelat!) sau de sare,
ca să nu mai vorbim de o maşină Dacia…
Acum, însă, Petre Roman, recentul idol fără gât al tuturor femeilor
românce, deschisese depozitele ceauşiste, găsise nu ştiu de unde mărfuri de
tot felul, carne, brânză, lapte, ulei, unt, ouă, şi, culmea, până şi benzină, la
discreţie! Unde dracu, doamne iartă-mă, fuseseră pitite până acum, toate
astea!? Desigur nu era raiul din occident, francezii puteau observa foarte bine
toate rănile noastre încă sângerânde. Dacă nu în magazine, se putea citi toată
mizeria trecutului pe feţele noastre pământii, scofâlcite. În ochii morţi, ori
de-abia reînviaţi, dar plini de speranţe cu care ne priveam, de acum, viitorul.
Oricum băieşenii mei i-au ospătat pe aducătorii de zdrenţe foarte bine.
Francezii, în schimb, pe lângă ajutoarele descărcate în faţa Primăriei,
invitându-i la ei, acolo la Thonon. Nu mai ştiu pe câţi dintre oficialii locali,
alături de una dintre profesoarele de franceză de la liceul din comună,
împreună cu soţul său, tot profesor, fostul meu diriginte drag. Profesoara asta
fusese preferată de către domnul primar, pe post de translator, în locul meu,
cel de la judeţ, care nu-i eram tot timpul la îndemână şi nici nu se prea omora
el să mă bage la răsplată pe mine, neînsemnatul de-acum, de la judeţ… Deci
în prima vară, cea din 1990, eu n-am avut şansa să pot primi, de nicăieri,
vreo chemare în Franţa. Şi niciunde în Occident. Că atunci doar aşa se
puteau vizita ţările, foste capitaliste, din vest: dacă cineva îţi făcea o „lettre
d’hebergement‖, o „chemare‖ cum îi ziceam noi. Document cu care stăteai,
apoi, nopţi şi zile la cozi la ambasada sau consulatul din Bucureşti sau de
aiurea al ţării respective, până obţineai viza, dacă o obţineai. De-abia după
aceea putea începe marea aventură a vieţii tale. Adică să ajungi să vezi de
exemplu Turnul Eiffel din Paris, după ce învăţaseși cu admiraţie despre el la
şcoală şi după ce zeci de ani ai predat, apoi, la catedră unor elevi mediocri o
lecţie seducătoare despre minunea acelui turn, simbol al Franţei. Turn pe
care tu nu aveai cum spera să-l şi vezi vreodată în realitate. Puteai, cel mult,
după revoluţie, să te duci în Ungaria, să-ţi vinzi toate serviciile de bucătărie
şi bibelourile de porţelan din casă, tot coniacul „Unirea‖ furat de către vreun
complice de la încă prospera Întreprindere „Vinalcool‖, toate nucile din nucii
patriei, toţi rulmenţii şi bilele mari de la uzinele de preparare! Să faci rost de
forinţi spre a-ţi cumpăra casetofon, blugi, vegeta şi alte renumite condimente
ungureşti, care la noi tot nu se găseau! Aşa le puteai demonstra ungurilor că
noi am fost primii în Ardeal, vorba poeziei: „Attila, mergând călare/Cu
gânduri cuceritoare/Întâlni o apă mare/Opărit la cur, la coaie/Se-aruncă să
facă baie/Când să iasă iar la mal/P..a haine, p..a cal/No, cine-o fost primu-n
Ardeal?‖.
În ce-a de-a doua vară, cea a lui 1991, mi-am luat inima în dinţi şi am
scris o scrisoare Primăriei din Thonon les Bains. Mai exact consilierului
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ecologist Escallon, cel care sunase cu doi ani înainte la telefonul nostru de la
cultură. Îi aminteam de acea convorbire lui Monsieur Escallon, îi
împrospătam memoria şi cu faptul că eu le recomandasem şi facilitasem
legătura cu Baia de Arieş. Ziceam că sunt şi eu profesor de franceză, dar că
mie n-are cine-mi face acea „lettre d’hebegement‖. Deci fără ajutorul unei
asemenea invitaţii nu voi putea vedea în vecii-vecilor, amin, Franţa. Cu alte
cuvinte apelam la înţelegerea şi ajutorul său în acest sens. Generos, domnul
Escallon, dusese rugămintea mea la urechile primarului său, precum şi
celorlalţi consilieri, colegii săi, şi aşa se face că m-am trezit cu un telefon în
care eram asigurat că voi fi, chiar în acea vară, pentru cel puţin o lună,
oaspetele primăriei din Thonon. Şi totul pe cheltuiala acelei primării, eu
urmând să-mi achit doar transportul până acolo. În scurt timp am primit şi
nesperata chemare, am răbdat umilinţa şederii vreo două zile şi două nopţi la
nesfârşita coadă de la Ambasada Franţei din Bucureşti, dar iată ziua dorului
împlinit, eliberarea poporului lui Israel din robia Egipetului, plecarea în
căutarea spaţiului visat.
Am încărcat, până la refuzul-refuzului, biata noastră Dacie 1300,
albastră, noroc că nu prea veche. I-am pus benzină, nu doar în rezervor ci şi
în toate canistrele posibile (era încă mult mai ieftină la noi, nu ne aliniaserăm
cu preţurile, căci cu salariile, nici până azi!) şi am pornit în necunoscut. Ni se
refuzase o viză de trecere prin Austria aşa că eram obligaţi să urmăm ruta:
Iugoslavia, Italia, Franţa. Dar în Iugoslavia începuse, chiar în acea, vară un
inimaginabil şi cumplit război fratricid. De fapt nici nu prea ştiam noi bine ce
se petrecea, cu adevărat, pe-acolo. Ajunşi la Moraviţa, grănicerii români de
la acest punct de frontieră, cu paşapoartele noastre noi-nouţe în mâinile
păroase, ne întrebară: „Unde mergeţi‖. Să fi auzit cu ce sfielnică, dar
triumfătoare mândrie patriotică le-am răspuns: „În Franţa.‖ Era ca şi când am
fi plecat pentru totdeauna de aici, nu ne-am mai fi întors niciodată la graniţa
asta care fusese timp de nu mai puţin de 42 de ani, un zid de puşcărie pentru
întreaga mea existenţă de până atunci. „În Franţa, am repetat, să se audă şi să
se ştie!‖. Un grănicer mustăcios, gras şi prosper (căci greu au dus-o vameşii
şi grănicerii şi pe vremea răposatului întru Târgovişte!), ne-a tăiat atunci
brusc tot elanul: „Pe aici nu mergeţi nicăieri, n-aţi auzit că în Iugoslavia este
război?‖. Nu-mi venea să-mi cred urechilor că ni se spunea precum le-au
spus românii nemţilor la Mărăşeşti: „Pe-aici nu se trece!‖. „Dar pe unde să
trecem, domnule, dacă nu ni s-a dat viză de Austria? Pe unde am putea
ajunge în Franţa?‖. „Prin cer, cu avionul, mi-a răspuns, rânjind,
mustăciosul‖. „Dar eu vreau să văd lumea, să ies din închisoare şi să văd
pământul libertăţii!‖. Norocul nostru că un coleg de-al căpcăunului ăstuia
umflat, unul mai subţirel la trup, dar mai gras la minte, a venit cu o sentinţă
salvatoare: „Lasă-i, măi, Secărică să treacă, ducă-se dracului, că şi-aşa îi
opresc şi-i întorc sârbii‖. Atunci, pac, tâmpitul, ne-a trăsnit în paşaport
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ştampila bubuitoare şi ne-a dat drumul din colivie. Vă închipuiţi cu ce
emoţii, plesnitoare de inimă, am păşit în graniţa sârbească. Dar ăia nici nu sau sinchisit de noi. Au trântit iarăşi, precum o copită de cal, şi ştampila lor
grea în firavul, dar mândrul, nostru românesc paşaport, şi, la război, pardon,
doamne fereşte, în Franţa frate! Ne vedem la Thonon les Bains. Ehei, doar că
până acolo, cuvântul din poveste, înainte mult mai este. În primul rând că, la
nici 10 kilometri mai departe de graniţă, o maşină de poliţie cu nişte punkişti
în scăfârliile goale, dar cu pistoale la brâu şi însemne oficiale pe maşină, neau oprit şi ne-au scuturat de toţi dinarii iugoslavi câţi îi aveam asupra
noastră, pe motiv că nu ni se aprindea un bec pe stop. Dacă nu le dădeam,
fără nici o chitanţă, ci doar aşa, ca-n codru, toţi banii sârbeşti pe care
recunoscusem că-i avem (că despre puţinele mărci germane, ascunse printre
multele noastre bagaje, nu suflasem o vorbă!), ne ameninţau că ne aruncă
paşapoartele într-un pârâu ce se legăna nepăsător prin apropiere, în timp ce
noi ne dezintegram de frică şi de disperare.
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ADI TRAVADI

Îţi trăieşti viaţa?
Îţi trăieşti
viaţa?
Eşti
prizonierul ei?
Surghiunit
în existenţă,
Bântuit
de nelinişti,
Rătăcit
pe cărări
Uitând
să te întorci
în tine?
*
Parfum îmbietor
Fidelitatea?
Datoria?
Un parfum
îmbietor,
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Îţi leagă glezna
de pământ
Cu aurul
pe deget.
Pasărea vie
din piept
Zbătându-se,
îşi rupe
aripile
De coastele
temniţei
În neputinţa
de a-şi uita
instinctul
libertăţii.
*
Iluzii
Ceri
veridicitatea,
O poti suporta?
Cauti drumul
pe care n-a
călcat
nimeni?
Ai ochi
să-l vezi?!
Mintea ţi-e plină
de iluzii
şi credinţe false!
*
Cel de alături
Privirea lui ar trebui
Să te vindece
de disperare,
Să-ţi uşureze
povara orei,
Să-ţi încarce mintea
cu melodii.
Glasul lui
să-ţi aline sufletul
Să nu aibă goluri,
Cuvântul lui
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să te plaseze
în centrul lumii
Unde totul
să-ţi fie
familiar.
Dar...
se strecoară
umbra
duplicităţii.
*
Magie
Dragostea!
O magie
narcotizantă!
O încercare disperată
de a-l supune
pe celălalt
Şi de a-l împovăra
Cu pofte şi capricii
ce tind
să
devină legi.
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IONEL NEAMTZU

ATENŢIE MĂRITĂ
Runcan avea un prieten poet despre care
nu mai auzise din primăvară nimic. se
numea Borojan. Îi pierduse urma din clipa
când începuseră bombardamentele aeriene.
Într-o zi fu chemat la telefon. Bucuria lui
Runcan fu foarte mare auzind glasul
acestui prieten. Trăia și era sănătos.
Borojan scăpase dintr-un mare pericol,
după ce trecuse prin peripeții îngrozitoare,
în care era gata să-și piardă viața. Se
mutase în alt cartier, casa fiindu-i
bombardată. Cu toate acestea, nu-și
pierduse optimismul sănătos cu care era
înzestrat și care-l făcea să înfrunte senin
cele mai crunte lovituri ale sorții.
Runcan porni într-o după masă să-l viziteze, după ce se asigurase în
prealabil că nu e niciun pericol aerian. Americanii nu prea aveau obiceiul să
vină după masă. Totuși era prudent să consulți înainte de a pleca undeva la
drum aparatul de radio, care transmitea din oră în oră comunicatul asupra
situației aeriene.
Își găsi prietenul tot atât de bine dispus și exuberant, de parcă nu s-ar
fi întâmplat nimic, deși își pierduse toate lucrurile și locuiau acum împreună
cu soția lui în cameră mobilată. El îi istorisi cum reușise să scape din
mijlocul bombelor, riscându-și viața la fiecare pas. Stătea pe Grant, cartier
foarte mult bombardat. Când se dădea alarma, el nu pleca niciodată nicăieri,
rămânând în casă, fără să-i pese de ceea ce se va întâmpla. În ziua când avu
loc unul dintre cele mai mari bombardamente asupra Bucureștenilor, era
tocmai Duminică. Voia să plece la biserică, dar auzind sirena sunând, rămase
acasă. După o jumătate de oră, începură să cadă bombele ca grindina. Jur
împrejur erau numai explozii. Borojan ieși din casă afară înspăimântat,
deoarece era evident că era repedat cartierul său. Câteva case dimprejur ce
fură atinse de bombe incendiare, se mistuiau în flăcări.
Borojan se trânti la pământ în mijlocul străzii; asurzise de plesniturile
exploziilor. O bombă incendiară căzu pe casa lui. Fără a ezita, el se ridică,
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intră în casă printre flăcări și se duse direct la bibliotecă. Unica lui grijă era
să-și salveze cărțile și manuscrisele. Nu-i păsa de obiectele prețioase ce le
avea în casă. Soția lui era tot atât de curajoasă; înfrunta primejdia, salvând
câte ceva din îmbrăcăminte și își îndemna soțul să facă la fel. El însă era
preocupat numai de bunuri spirituale. Materia nu-l interesa, deși era
amenințat să nu aibă pe ce pune capul. Intra în casă, ca un somnambul, fără
să țină seamă că aceasta este gata să se prăbușească și mai smulgea o carte
din prada mistuitoare a flăcărilor. Pe fața lui, înnegrită de fum, strălucea
bucuria că a mai salvat o operă de la pieire. Cu toate acestea, nu putut salva
decât o parte foarte mică de lucrări. Din acest motiv era disperat.
Borojan, după ce termină istorisirea, spuse îngândurat:
Să știi că se va petrece un eveniment important. Nu-mi place liniștea
aceasta.
Americanii ne lasă în pace de câtva timp, iar Rușii sparg frontul, zise
Runcan. E o strategie ingenioasă. În orice caz, drama noastră se apropie de
sfârșit. Dacă nu se grăbesc ai noștri să întâmpine evenimentele, va fi prea
târziu. Partidele și-au reluat activitatea și au început să se întrunească pe
ascuns.
Factorul politic trebuie să intervină neapărat, altfel suntem pierduți.
Runcan discută încă mult timp în casa ospitalieră a prietenului său,
unde se simțea totdeauna bine. Spre seară plecă, pentru a nu fi prins de
alarmă. Numai în cartierul său avea sentimentul siguranței și nu-i plăcea să
stea mult timp departe de el. Când ajunse în str. L. din Rahova, respiră
ușurat. Această stradă semăna cu artera principală a unui oraș de provincie.
Aici aveau loc seara plimbări regulate, lumea se întâlnea și vorbea. Perechi
treceau alene ca în timpuri bune, fără să le pese că sunt în pragul unor
evenimente horărâtoare. Pe la porțile caselor stăteau de vorbă fete și băieți;
printre ei, mulți erau ofițeri, unii dintre ei însurați, însă în Rahova, se
conformau curentului general și umblau după aventuri. Fetele din acest
cartier nu trăiseră poate niciodată atât de bine ca acum, când aveau la
dispoziție atâția militari.
La colțul din strada Amurgului și Aleea Trandafirilor aveau obiceiul
să se adune seara la taifas așteptând în același timp și comunicatul aerian.
Stăteau târziu, vorbind cu fetele, care veneau să se intereseze și ele dacă pot
dormi liniștite la noapte.
Mișki se ducea din când în când în birou, întreba Apărarea Pasivă
prin telefon care e situația, imitând vocea lui Conu Georgică, apoi le spunea
celor ce așteptau dacă e mărită sau nu. La acest colț istoric venea multă lume
din mahala, pentru a afla prețioasele informații.
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Runcan știa că-l prinde pe Mișki aici. Îl căută prin întuneric dar nu-l
găsi. Întrebă pe Pintea și pe Brosu, care erau prietenele lor, dacă știu ceva de
el.
- E sus la d-l Colonel, zise Pintea. Trebuie să vină îndată, căci a plecat de
mult. Cred că aduce vești importante.
- Poate ne aduce ordinul să ne facem bagajele, zise Brosu alarmat.
- În noaptea aceasta multe capete se vor frământa pentru a găsi o soluție.
N-aș vrea să fiu în pielea lor. Mă simt destul de prost și în pielea mea.
- Mie nu mi-ar pare rău să plecăm, zise Pintea voios. Prea am prins
rădăcini aici.
Prietenia lui, Silica, ripostă ofensată:
-Să-ți fie rușine! Vrei să te scapi de noi?
- Care noi?
- Noi, fetele de pe aici.
-Vrem să facem loc și altora.
Mișki nu mai venea și lumea deveni nerăbdătoare. Nu știa cărui
motiv se datorește această întârziere. Fantezia începu să lucreze. Oamenii
așteptau parcă pronunțarea unei sentințe și rândurile lor creșteau din ce în ce,
devenind o ceată de umbre în întuneric, ce se mișcau fantomatic. Lumea
presimțea că se va întâmpla ceva foarte important. câte o lanternă despica
întunericul și se stingea repede. Timpul era frumos; cerul era senin și pur,
presărat cu stele strălucitoare. Cu toate acestea Americanii nu veneau, deși
aveau condiții atmosferice prielnice pentru zbor. Oamenii îi așteptau parcă să
vină, pentru a pune capăt îndoielii și chinului lor. Decât această nesiguranță,
mai bine acceptau să fugă din nou la câmp și să revină apoi liniștiți acasă. La
unii li se făcuse chiar dor de un bombardament. Fără alarme, existența părea
monotonă. Alarmele făceau parte din viața lor de toate zilele și când ele nu
aveau loc, le lipsea parcă însăși bucata de pâine.
Runcan văzu o siluetă cunoscută în întuneric, care se oprea cercetător
pe la diferite grupuri. O recunoscu imediat.
- Tu ești, Viorica?
- Ah, de cânt te căutăm. Vreau să te rog să dormi astă seară la mine, căci
nu știu de ce, dar mi-e frică. Lumea spuse că se va întâmpla ceva.
Runcan râse înveselit de această teamă copilărească, apoi o luă pe
Viorica de braț și porni cu ea pe Aleea Trandafirilor, fără a mai aștepta pe
Mișki. Pintea și Brosu își îndreptară lanternele asupra lor. Se auziră
exclamații de surpriză.
- Să venim și noi? întrebă insinuant.
- Te rog să ne-o prezinți pe duduia, spuse Pintea.
Runcan le răspunse din mers:
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- Mâine. Acum e întuneric și nu-i puteți vedea fața.
- N-are a face. Știm cine este.
- Foarte bine. Atunci curiozitatea vă este satisfăcută.
Pe drum, Runcan îi spuse Vioricăi:
- Vii tu la mine astă seară. Nu vreau să am neplăcerea de a da ochii cu
logodnicul tău, care ar putea să ne facă o surpriză și să sosească.
- N-ai nici o grijă, i-am luat cheia de la portiță. Dacă ar veni, n-ar putea
intra.
- Are să ciocănească la geam.
- Nu-i deschis. Va crede că nu sunt acasă. La tine e greu să mergem,
fiindcă trebuie să treci prin camera lui Costache. Lenuța ar împrăștia zvonul
imediat în toată mahalaua.
- Mahalaua știe deja tot. Prea des ne-a văzut împreună. În ceea ce privește
Lenuța, să știi că nu-i o fată rea. De mult mă bate la cap că trebuie să-mi iau
o gagică. I se pare ceva anormal că mă culc singur în camera mea. Acum are
prilejul să constate contrariul.
- Nu e fată rea, totuși e invidioasă. Pe mine cel puțin mă pizmuiește, poate
fiindcă sunt frumoasă. Mai bine să mergem la mine. De logodnicul meu să nai teamă, căci știu eu să-l manevrez. De altfel, aș vrea să termin cu el.
Ajunși în fața casei scunde, Viorica se opri. Privi cerul înstelat și
obrazul ei se lumină în bătaia lunii. Statura ei se prifila în întuneric, părând o
zeitate antică ce-și pregătește intrarea în Olimp. Femeia aceasta n-avea
cultură și totuși avea în ea ceva mult mai atrăgător decât toate femeile din
lumea bună. Era de o simplicitate familiară, nu făcea mofturi, trăia în lumea
ei așa cum trăiește orice ființă dotată cu simțuri și dorințe. Nu era artificială
cum sunt unele fete ce vor să pară altceva decât ceea ce sunt în realitate.
Viorica nu făcea caz de morală; aceasta părea că nu-și întinde imperiul
legilor până la ea. Orice ar fi făcut ea, îi stătea bine, fiindcă era săvârșit în
mod natural. Părea o bucată ruptă chiar din natură, fiind determinată numai
de imbolduri și instincte sănătoase.
Intrați în casă, Viorica puse imediat masa, desfăcu o cutie de sardele
și scoase o sticlă de vin înfundat, pe care o cumpărase din vreme. Lui
Runcan mâncarea aceasta în doi i se părea totdeauna delicioasă; evoca
intimitatea de familie, pe care anii de concentrare nu-i permiteau să o simtă.
Dacă n-ar fi fost Viorica încurcată cu un altul, s-ar fi mutat la ea, sau ar fi
luat împreună o cameră.
Erau adânciți în mâncare, când se auziră pe stradă câteva chiote.
Ascultară atenți.
- Ce s-a întâmplat? întrebă Viorica, sărind de la masă și apropiindu-se de
geam.
- Probabil niște cheflii, zise Runcan, fără să se miște de lângă mâncare.
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Zgomotul nu semăna cu gălăgia unor oameni veniți de la chef. Părea
că are cauze cu totul deosebite. Runcan ascultă atent, când auzi deodată în
vecini un strigăt isteric de femeie:
- Pace, pace!
Era mai mult horcăit decât un țipăt, un horcăit de fericire, de exaltare,
de nebunie. Lumea de pe stradă părea și ea înnebunită, căci alerga fără să-și
găsească rostul. Toate porțile se populară cu oameni, care discutau aprins și
din când în când izbucneau în urale.
- Trebuie că s-a întâmplat ceva deosebit, zise Runcan. Haide să ieșim!
Afară întâlniră vecinii, care erau plini de bucurie. Unii mai
neîncrezători, aveau o ținută moderată. Se încinse o horă, în care fură
cuprinși și Runcan cu Viorica, fără să fie dumiriți asupra motivului acestei
jubilări. Un concentrat, care se afla printre ei, îl lămuri pe Runcan.
-S-a anunțat astă seară la radio că România a ieșit din război. am încheiat
armistițiu.
O voce din mulțime strigă:
- Ura, trăiască pacea!
Runcan se smulse din mijlocul dansului și se retrase într-un grup,
unde se comenta evenimentul.
- Ei, ce zici de pace? îl întrebă un camarad. A venit mai repede decât am
fi crezut.
- Ce pace, domnilor? zise Runcan cuprins de presimțiri triste. Aceasta nu
e încă pace. e numai lichidarea unui capitol. Se deschide acum alt capitol, în
care vom avea încă de luptat.
- De luptat, cu cine?
- Cu Nemții.
- Se spune că ei vor evacua țara în liniște.
- Asta să o crezi d-ta. Ai să vezi mâine ce se va întâmpla, dacă nu va
începe poate chiar astăzi comedia.
În acel moment se auzi un răpăit de mitralieră. Lumea, trezită la
realitate, se împrăștie spre casă, cu elanul frânt. În locul bucuriei, se ivi
groaza. Fiecare căuta să fie cât mai repede sub acoperișul lui, crezând că aici
ca fi apărat mai bine. Veselia se spulberă și liniștea își cuceri din nou locul.
Numai câteva împușcături ce se auzeau din oraș, o mai tulburau.
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VISTIAN GOIA

PESCĂRUŞUL DE PE CATARG
Cine n-a locuit o vară întreagă, dacă nu câţiva ani, într-un oraş situat pe malul mării,
nu-şi poate da seama de farmecul aparte al unei astfel de aşezări normande. Oamenii de
aci sunt, dacă îi priveşti cu atenţie, de rase, religii şi psihologii diferite, dar cu toţii cam
visători şi melancolici, chiar taciturni în comportarea lor diurnă.
Orăşelul Dieppe, de pe malul francez al Mării Mânecii, nu face excepţie. Pe
bulevardele centrale, prin cafenele ori aşezaţi pe băncile de la întretăierea străzilor, ei sunt
aceeaşi, calmi, indiferenţi faţă de cei din jur, departe de vivacitatea şi neastâmpărul
conaţionalilor din Paris sau din marile oraşe din sudul Franţei.
Dacă nu zilnic, măcar de 23 ori pe săptămână, cei care locuiesc mai departe de malul
mării simt că trebuie să facă mici plimbări pe litoral. Aci, ei se opresc la unul din
chioşcurile cochete, multicolore, situate la câţiva metri de pietrişul mării. Comandă nişte
cartofi prăjiţi, aşezaţi piramidal pe farfuriile de plastic, lângă care mai pun acele pahare
înalte, pline cu îngheţată de fructe, vanilie, ciocolată, nucă de cocos. Alţi localnici preferă
clătitele sau „gaufres‖ (un fel de prăjituri cu ciocolată şi frişcă).
De obicei, ei se grupează în jurul unor mese rotunde, de la patru persoane în sus, rar
se văd câte două la o masă. Cei vârstnici povestesc pe şoptite, pe când tinerii vorbesc cu
un timbru apăsat, fără teama că ar deranja pe cineva.
Majoritatea localnicilor şi chiar o parte din turişti sunt blonzi, amintind, probabil, de
originea lor anglosaxonă. Persoanele feminine din Normandia franceză nu sunt frumoase
ca cele din România, departe de şarmul cunoscut al franţuzoaicelor propriuzise. Pe plajă,
cei care formează grupuri mari, compacte, sunt negrii (africani), arabii din Algeria şi
Maroc, la fel asiaticii (chinezi şi japonezi). „Coloraţii‖ sunt voioşi, chiar gălăgioşi, fără să
le pese de autohtonii din jur.
Localnicii se deosebesc de turişti prin calmul lor proverbial. Privesc marea cu
fizionomia visătorilor dintotdeauna, parcă vor să dezlege misterul ei de nepătruns. Chiar
alternarea valurilor mânate de flux sau reflux le întăreşte convingerea că la fel e şi viaţa
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lor. De aceea, în pauzele dintre conversaţii, ei sunt parcă împietriţi la faţă şi nu le place să
fie deranjaţi.
Însă, când localnicii sadea ne întâlnesc pe noi, (bunicii din România) cu cărucioarele
în care prind viaţă nepoţii noştri, se apropie atât cucoanele, cât şi bătrânii. Zâmbesc, salută
cu acele cuvinte cantabile (bonjour, bonsoir) şi se opresc lângă cărucior, aplecându-se să
vadă bine bebeluşul care doarme ori se joacă, pe tăcute, cu figurinele agăţate deasupra sa.
Pe faţa franţuzoaicelor se poate citi un sentiment de regret şi melancolie. Într-adevăr,
rar se văd bătrâni autohtoni împingând cărucioare cu nepoţei. Bunicii francezi călătoresc
în toate punctele cardinale, obligându-i pe părinţi să-şi crească chiar ei odraslele.
Asemănător se comportă venerabilii din toate ţările din partea de vest a continentului. În
sezonul rece, cei din Dieppe populează cafenelele de pe bulevardele centrale, unde stau
ceasuri întregi, conversând cu o plăcere pe care nu o găseşti la alte neamuri.
Diana, nepoţica noastră, de trei ani, este mereu neastâmpărată. Vrea să se dea pe
„hintă‖ cel puţin 23 ceasuri, iar dacă se plictiseşte, o ia de mână pe mama sau pe bunica şi
le trage după ea până în preajma valurilor. Rosteşte mereu acelaşi cuvânt – marea, marea!
Se opreşte şi-şi descalţă săndăluţele, pentru a intra în apa destul de răcoroasă. Apoi fuge,
se stropeşte, râde şi se opreşte când pescăruşii sunt aproape de ea. Foarte greu le rosteşte
numele. Vrea să se apropie de un pescăruş care caută hrană prin nisipul rămas umed, după
retragerea valurilor, spre largul mării. În zadar îi explică bunica pe un ton părintesc că
pescăruşul este o pasăre care trăieşte pe lângă ape şi se hrăneşte numai cu peşte. Aşa cum
oamenii trăiesc în blocuri sau în case elegante, pentru pescăruşi apa este „casa‖ lor. Diana
ar vrea să pipăie penele lor albe, ciocul lung şi roşu, dar niciunul nu se opreşte. Pescăruşii
poposesc din zbor pe malul mării sau al lacurilor, se cocoaţă pe crengile unor copaci uscaţi
sau pe acoperişurile caselor, fără să se îndepărteze prea mult de apa mării, unde găsesc
mici peştişori şi insecte acvatice – hrana lor dintotdeauna.
Strigătele lor puternice o impresionează pe fetiţă în fiecare zi. Pentru a scăpa
câteodată de prezenţa lor, bunica o duce pe Diana pe bulevardul principal, Grand Rue
(Strada Mare). De obicei, se opresc în faţa restaurantului Café des Tribunaux. Aci, în
spaţiul larg, din faţa localului şi a cafenelei, se întâlnesc şase străzi, încât intersecţia e
totdeauna animată. Turiştii şi o parte din localnici beau cafele sau sucuri, unii chiar
servesc masa de prânz. E multă veselie şi mişcare.
Însă, în ziua de miercuri (dimineaţa), deci o dată pe săptămână, spaţiul amintit nu
mai aparţine restaurantului şi turiştilor, ci pieţei de vânzare a peştilor aduşi de prin
localităţile normande, aproape de Dieppe.
Pentru Diana, însoţită de părinţi sau bunici, mulţimea peştilor constituie o lărgire a
orizontului de cunoaştere, stimularea curiozităţii copilului pentru vietăţile acvatice. Aci ea
poate pune mâna pe spinarea peştilor, le priveşte cu atenţie ochişorii, le mângâie coada
sub forma evantaiului etc. Întreabă mereu de ce peştii trebuie să stea permanent în vasele
cu apă ş.a.m.d.
Dar, ceea ce a distrato cu adevărat pe fetiţă a fost monumentul de la capătul dinspre
vest al pieţei: îndeosebi construcţia din lemn a unei vechi corăbii (cândva cu pânze), din
care sa păstrat doar catargul. Acesta susţinea, prin verticalitatea lui, pânzele (la navele
vechi), apoi antenele de telegrafie fără fir, la navele noi. Pe Marea Mânecii, aproape de
ţărm, Diana a văzut de mai multe ori vaporaşe şi chiar mici corăbioare cu pânze, pline de
turişti dornici să petreacă acolo câteva ceasuri de agrement.
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Însă, acum fetiţa descoperă în vârful catargului amintit, un pescăruş care privea
mereu spre masa de lângă monument, unde erau tolăniţi o mulţime de peşti, expuşi spre
vânzare. Vânzătoarea, o femeie destul de tânără, aştepta cu zâmbete şi îndemnuri pe
ipoteticii cumpărători. Cum la dreapta, la stânga şi în spatele ei se aflau alte vânzătoare,
cea din apropierea monumentului se întorcea şi povestea când cu una, când cu alta dintre
vecinele ei. De pe vârful catargului, pescăruşul privea ţintă mulţimea peştilor şi, într-o
clipă de neatenţie a femeii, cobora ca o săgeată şii „fura‖ câte un peştişor, pe care-l mânca
repede pe ramele catargului. Deasupra pieţei aglomerate şi rău mirositoare se roteau
cârduri de pescăruşi, ţipând şi bătând leneşi din aripi, dar niciunul nu cobora la cel de pe
monument. Diana privea când pescăruşul de sus, când masa plină cu peşti. Râdea cu
satisfacţia copilului aliat cu hoţomanul de pescăruş, deşi bunica îi tot spunea că nu e corect
din partea lui să mănânce un peşte care aparţinea altcuiva, când el putea să-şi găsească
destui în marea apropiată.
Vânzătoarea de lângă masa din vecinătatea
monumentului a tot auzit spusele bunicii, dar o
simpatiza pe Diana pentru apucăturile ei
copilăreşti, pe cât de năzdrăvane şi neconforme cu
conduita maturilor, pe atât de pline de farmecul
comportării contradictorii la vârsta respectivă. De
aceea, franţuzoaica Monique o cheamă aproape
de ea pe Diana. Îi pune în mână băţul ascuţit cu
care se apăra de pescăruşul nesătul şi alege de pe
masă un peştişor pe care îl împlântă în vârful
bastonului. Apoi, îi face semn să se apropie de
monument şi să ridice bastonul cât mai sus,
pentru al ispiti pe pescăruş. Bunica stătea la
distanţă, curioasă să vadă întregul „spectacol‖.
Pescăruşul se învârte de câteva ori în jurul
catargului şi dintr-odată, se apropie de bastonul
Dianei şi-i smulge repede peştişorul, iar fetiţa
priveşte cu bucurie spre vânzătoare, râzând din toate puterile de isprava ei! Bunica a strâns
mâna vânzătoarei şi a cumpărat câţiva peşti pentru masa de prânz.
În săptămânile următoare, fetiţa se ruga mereu, ba de mămica, ba de bunica, să
meargă la plimbare pentru a vedea târgul de peşte de pe Strada Mare.
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ADRIANA TOMONI

Trandafiri sălbateci
Un zâmbet cu arome de trandafiri sălbateci,
răzbate spre asfințit, pe linia vieții.
Îmi cuibăresc tristețile în palmele unui vis,
ostenită de atâta zbucium.
Petalele lăcrimând, se închină timpului.
Tu, acolo departe, întorci clepsidra,
ca și când ai întoarce timpul cu rădăcinile
spre soare, să renască primăvara
înfloririi trandafirilor sălbateci.
Orologiul bate sacadat secundele
în plutirea diafană a aromelor
prinse într-o sticlă de sirop de trandafiri.
Distanța unui vis
Întind mâinile să te ating dar nu reușesc.
Ești la distanța unui vis,
a două doruri și nicio speranță.
Îmi plec fruntea pe tâmpla tăcerii
și aștept un semn care să-mi
înflorească trandafirii sălbateci.
Privesc între filele cărții primite de la tine,
petalele galbene ale trandafirilor dăruiți
și parcă simt aroma visului nostru.
Tresar.
Mâinile mele aproape te ating.
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Și plâng
Dacă aș întinde o mână,
poate te-aș atinge, în visul meu
cu miresme de trandafiri sălbateci.
Spuneai că nu există timp și spațiu.
Prea multe taine și totuși,
miresmele vii, trezesc mierlele
din amorțire.
Încep să-și cânte dorurile
în triluri mângâietoare.
Soarele se-apropie de asfințit.
Ard trandafirii roșii în flăcările apusului.
Respir aromele lor, din podul palmei tale
și plâng.
Simfonii
Simfonii de miresme trandafirii,
clape albe, sidefii.
Vise aleargă printre
rujii trandafirilor sălbateci.
Fluturi colorați iau
dorurile pe aripile lor diafane,
purtându-le spre tine.
Un curcubeu s-a înălțat
după plânsul ploilor noastre.
Speranța îi mai pune o culoare,
îmbrățișându-l cu brațe de lumină.
Trandafiri albi
Trandafiri albi de ghețuri
la ferești de suflete amurgite.
Vise argintate la tâmple,
lucesc tremurânde,
sub priviri tăcute.
Răsuflarea îngerilor
o simt în liniștea tainelor.
Iluzorii așteptări înșiră
dantele-nghețate
la porțile dorului.
Murmure îmbietoare,
scăpate cu vrere,
șoptesc chemătoare,
numele drag.
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ION DULUGEAC
PARADISUL DECĂDERII
pe proiectul acesta de acum, la Les Elfes Blancs, spuse nu aveam răspunsul
exact al celor doi, şefule, să moară mama dacă...
În timp ce discuţia despre cei patru cai era în toi, în
uşă apărură Iulian, cu un braț de hârtii şi dosare, urmat
de George, la fel de încărcat de documente.
― Hai în birou, măi băieți, le spuse el calm.
― Gata, şefule, venim după matale, răspunse George.
― Luați loc, fiecare într-o parte, să nu vă încurcați în
hârtii, le recomandă amabil, managerul.
― Da şefu, eu stau aici că am mai multe hârtii, spuse Iulian care se aşeză pe
canapeaua verde din piele, aflată în fața biroului lui Ioan .
― Şi eu stau aici, zise şi George, aşezându-se pe un fotoliu de aceeaşi culoare,
în vreme ce hârtiile le aşeză cu grijă pe o masă micuță de lângă fotoliu.
― Măi băieți, am înțeles că sunt unele probleme, pe care nu mi le-ați comunicat
şi pe care nu le-am ştiut. Mă refer aici... la proiectele pe Leonardo da Vinci,
dragă Iuliane.
― Da şefu, ce nu ştiți vă spun eu, gânguri fâstâcit acesta.
― Să fiu direct. De exemplu, am aflat că în proiectele unde eu nu am participat,
ar fi fost trimişi alți oameni în locul titularilor, este adevărat? îl luă direct
bărbatul, privindu-l ameninţător.
― Păi, ştiți şefu, eu... şi băiatul se fâstâci, timp în care fața i se înroşi precum
creasta unui curcan agitat, iar picături de sudoare îi inundară fruntea.
― Te rog să fii sincer şi precis, că dau cu tine de pământ, măi nenorocitule!
răcni Ioan către el.
― Şefu, vă spun tot ce vreți. Nu vă faceți griji, totul este rezolvat. Nu ați văzut,
am fost lăudați cu proiectele noastre şi la Leonardo, cât şi în presă şi TV, încercă
el să scape.
― Băi, dobitocule, este adevărat că în locul lui Florin Bolovan, la Varesse, în
Franța, a mers altcineva? tună bărbatul.
― Da, şefu, da. Însă nu sunt probleme, spuse Iulian cu glasul sugrumat de
emoţie.
― Măi, tu eşti tâmpit sau... te faci?! Cum, măi imbecilule, nu sunt probleme?
Cine a fost în locul lui Florin, mă? Spune, că te calc în picioare, nenorocitule ce
eşti!
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― Păi, nu ştiu. Domnul profesor Sorin Ionașcu ştie, că el i-a trimis pe ăştia care
au fost înlocuiți, dar pe Florin l-am pus acum pe proiectul acesta de la Les Elfes
Blancs, spuse angajatul.
Ioan îi răspunse ferm şi apăsat:
― Mă, tu eşti nebun? Tu ştii ce înseamnă asta? Înseamnă fals şi uz de fals,
deturnare de fonduri şi alte multe probleme, toate fiind periculoase. Vrei să
ajungi la puşcărie, măi idiotule!? De ce nu mi-ai spus toate aceste lucruri până
acum? De ce mi-aţi ascuns toate astea?!
― Păi, şefu, nu mi-ați spus dumneavoastră că domnul profesor Ionașcu este cel
care răspunse de proiectele Leonardo?! Eu pe el l-am ascultat...
― Răspunde băi, tâmpitule! Pentru instruirea şi coordonarea în execuția şi
derularea proiectelor ai luat un comision, nu?
― Da, aşa este! răspunse emoționat băiatul.
― Dacă grupurile nu pleacă aşa cum au fost alcătuite...este grav. Schimbarea
sau mai ales neparticiparea unor stagiari este puşcărie curată idiotule, înţelegi?
Eu vă plătesc să faceți lucruri legale, nu ilegale, continuă Ioan furios şi roşu la
faţă.
― Şefu, vă rog să vă calmați, profesorul a făcut totul ca la carte, nu a fost nici o
problemă, răspunse prinzând parcă puţin curaj Iulian, care se ştergea cu dosul
palmei de sudoarea care-i curgea pe fruntea devenită creaţă şi parcă mai neagră.
― Mă, tu eşti un mare cretin, nu înțelegi că ceea ce ați făcut voi se poate
descoperi şi peste doi-trei ani, iar cel care răspunde sunt eu, nu imbecilul acela
de profesor, care nu are amestec decât că v-a instigat la fals şi v-a folosit de
proşti.
― Cum aşa, domnu Ioan?! El este directorul pentru România, la acest tip de
programe, spuse şi George cu timiditate-n glas.
― Măi, Popa Dan, parcă aşa spuneai că te cheamă, nu? Eu credeam că făcând o
facultate ai învățat şi tu ceva! Cum poți să gândeşti aşa? Lucrurile rele transpiră
şi ies la iveală până la urmă. Sau mă pregăteşti să mă aştept la aceleaşi porcării
şi la SAPARD, în documentele astea care le freci tu de peste un an. Tot aşa s-a
lucrat? întrebă bărbatul.
― Nu, şefu, aici au fost piedici de procedură şi de schimbări în sistemul de
evaluare, răspunse crispat Dan, care făcu un pas în spate la vorbele directorului.
― Te rog Iuliane, să-l suni pe Ionașcu imediat! se adresă Ioan imperativ,
vlăjganului care făcea feţe-feţe.
― Bine, şefu, acum am să-l sun, rosti băiatul cu un tremur în glas, moment în
care formă pe taste numărul telefonului.
Vreme de câteva secunde aparatul sună în gol, apoi o voce de femeie răspunse
de la celălalt capăt al firului:
― Bună ziua, sunt secretara domnului profesor universitar, doctor inginer Sorin
Ionașcu, cu cine am onoarea?
73

― Sunt Iulian Olteanu de la Academia Ecvestră Mogoşoaia, spuse acesta, puțin
jenat.
― Bună, Iulică. Domnul profesor este în şedință de consiliu, cred că termină în
zece minute. Am să te sun eu... când revine. Ce mai faci, când pot să vin şi eu cu
fiică-mea la echitație?
― Săptămâna viitoare, doamnă, răspunse Iulian, continuând să-i spună femeii
pe un ton destul de iritat:
― Vă rog doamnă să mă sunați, că sunt cu şeful aici şi am dori să discutăm
câteva probleme urgente, vă rog foarte mult, da?
― Da, Iuliane, aşa am să fac, răspunse puţin mirată femeia.
― Bine, doamnă. Vă mulțumesc, doamnă, aşteptăm! apoi închise telefonul şi îi
spuse lui Ioan:
― Nu era în birou, are şedință de consiliu, dar ne sună secretara când vine.
Vizibil marcat de turnura care o luaseră lucrurile cu aceste proiecte europene,
mocnind de nervi şi supărare, Ioan încercă să-şi păstreze calmul şi continuă
discuția.
― În câte proiecte din cele cinci ați procedat aşa, măi Iuliane?
― Păi, şefu, să fiu sincer, în toate cele şase proiecte s-au făcut unele schimbări,
pentru că la momentul plecării unii nu au mai putut pleca.
Apoi acesta povesti cum a fost cazul cu doctoriţa Anca Bogdanovici de la
Steaua şi a lui Aurel Cojocărescu, când prima nu a primit acceptul de la
conducerea clubului Steaua, iar al doilea avea în perioada respectivă concurs de
obstacole, la Milano, unde era calificat.
― Bun, şi de ce nu mi-ai spus şi mie, măi, cap sec?
― Erați plecat la Iaşi, la doctorat, v-am căutat şi mi-ați spus că vorbim peste
cinci-şase zile, când vă întoarceți, iar stagiarii plecau în trei zile, şefule! răspunse
cu jumătate de gură Iulian.
― De ce nu mi-ai spus când ai venit la BCR – Ştefan cel Mare, când am scos
euro pentru deplasare şi ți-am dat banii? Sau a doua zi, când fiică-mea Cristina
ți-a dat diferenţa de zece mii de euro din suma încasată de la calul vândut de
mine, la Sighişoara?
― Atunci nu aveam răspunsul exact al celor doi, şefule! Să moară mama dacă
am vrut eu să fac ceva nasol, pentru că matale mi-ai întins o mână şi mie şi lui
Steluţa când nimeni nu ne primea.
― N-ai vrut, dar ai făcut-o lată, idiotule, asta ai făcut, îi zise cu năduf în glas
crescătorul de cai.
― Şefu, aşa mi-a spus domn’ profesor Sorin ! El a zis că nu vor fi probleme. A
spus că se pot schimba stagiarii înainte de plecare, pe cuvântul meu.
― Da, măi boule, dar aceştia pot fii schimbaţi cu unul sau mai mulți stagiari
dintre cei care sunt aprobați în lista de rezervă a proiectului respectiv. Nu cum
am înțeles de la alții, reține prostul satului, de la alții, că tu ai schimbat pe x cu
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y, dar y nu era dintre cei aflaţi în lista de rezervă, fiind stagiari care nici măcar
nu figurau în acte, fiind oameni din afară!!!
― Mai mult, am înțeles că cei trimişi erau pile ale profesorului, care au mers în
proiectele mele, în mod ilegal, în vreme ce eu habar nu aveam de toate astea...
― Păi, domnul Ionașcu, a făcut de aşa manieră că totul a fost în regulă, nu au
fost probleme la nici un proiect, la evaluarea finală, nu ştiţi şefule!?
― Dar când vor fi controlați de alții, care vor scormoni în actele care stau în
spatele derulării proiectelor, ce te faci, măi, inteligentule? întrebă Ioan.
― Nu ştiți că ne-au controlat şi am ieşit bine? zise triumfal angajatul, care dorea
să-l calmeze pe directorul său, acesta fiind destul de agitat.
― Măi, Iuliane, tu ori eşti prost, ori eşti tâmpit. Nu înțelegi că aceste controale,
au ieşit bine cu ajutorul intervenției făcute la directorul Leonardo, profesorul
Ionașcu, care prin mâna ta a făcut aceste ilegalități, pentru că asta este de fapt
realitatea, cretin inconştient!
― Nu cred că pot fi probleme. El a zis că a mai făcut aşa şi cu alţii, în alte
proiecte.
― Continui să mă enervezi. În prostia ta fără margini nu vezi în ce căcat ai
intrat. Şi cel mai grav este că m-ai târât şi pe mine în acest mare căcat, idiot
nenorocit care eşti!
― Şefule, ştiţi....
― Să nu-ți mai aud gura, că eşti un cretin, bețivan nenorocit! spuse acru şi
foarte indignat cel care avea atâta încredere în oamenii săi, cărora deseori le-a
dat libertăţi prea mari, pentru care acum trăgea ponoasele.
― Stați, şefu, nu vă enervați! Am să rezolv eu toate... problemele! spuse Iulian
înfricoşat.
― Taci măcar din gură, că te scot prin geam, inconştientule.
― Tu şi nemernicul ăla de profesor aţi profitat de lipsa mea din Bucureşti, fiind
angrenat în lucrarea de doctorat, şi abuzat de poziţii pentru care nu aveaţi
calitatea, m-aţi târât într-un mare scandal.
― Dar, şefule...
― Mai mult, încerci să-mi spui că este corect să-l înlocuieşti pe Florin Bolovan
sau pe Cornel Balabancea cu oamenii lui Ionașcu, al căror nume nici măcar nu
le ştii. Apoi mai ai tupeul să spui că... nu sunt probleme!
― Dar şefule, aşa mi-a zis profesorul, că nu vor fii probleme, îi spuse acesta cu
vocea sugrumată de teamă, dând din colţ în colţ, încercând să scape onorabil.
― Aceste proiecte, sunt strict monitorizate şi foarte bine controlate de
organismele europene care sunt extrem de puternice, fiind conduse de oameni
profesionişti.
― Ştiu, şefule, ştiu, da, aşa este... îngână băiatul speriat.
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― Eu am crezut că Ionașcu, prin oamenii săi specializaţi şi prin cunoştinţele
sale, fac dintr-un om neinstruit un om capabil să lucreze astfel de proiecte, adică
să te specializeze. Dar constat că te-a atras într-un joc periculos.
― Dar şefule, aşa mi-a spus şi mie, pe cuvânt!
― Voi doi aţi făcut nişte ilegalităţi şi falsuri grosolane în acte, care oricând ar
putea fi descoperite. Şi astfel, mă târâţi şi pe mine, semnatarul hârtiilor, în
ilegalităţile făcute de voi. Asta pentru că aţi abuzat de bunăvoinţa şi de
încrederea pe care v-am acordat-o.
― Dar nu s-a întâmplat nimic, şefule! zise cu ton scăzut Iulian.
― Cretinule, nu s-a întâmplat nimic, dar dacă se întâmplă, te mănâncă puşcăria,
pentru că eu am contract cu tine, ştii nu?
― Tu eşti cel responsabil de toate aceste găinării, boule cu cap de muscă, rosti
Ioan uitându-se cu o privire fioaroasă către angajatul care se chircise pe fotoliul
unde stătea.
― Dar, şefule...
― Ai făcut nişte lucruri prosteşti care pot fi descoperite oricând la un control.
Voi nu aţi luat în calcul că profesorul a fost numit director pe plan politic? Când
se schimbă guvernul îi schimbă şi pe ei, astfel că oricând vă pot verifica şi vă
pot descoperi potlogăriile, dobitocilor nesătui de profituri ilicite, continuă
revoltat bărbatul privind spre angajatul său, care nu mai spunea nimic, ci doar se
uita către acesta speriat.
― Şefule, să mor eu că nu am ştiut aceste lucruri! Jur pe viaţa copiilor mei!
spuse Iulian cu o voce plângăcioasă.
― Faptul că nu ştiai nu te absolvă de vină, măi cap de gâscă, care, precum
amărâţii din satul tău, pentru câţiva bănuți, poţi să-ţi pierzi libertatea, ai auzit?
― Le mai facem pe astea trei care sunt gata, apoi nu mai facem nici un proiect,
rosti ferm angajatul, crezând că intră-n graţiile patronului său.
― Nu mai facem nimic! La astea trei proiecte, care sunt deja aprobate, renunţ în
secunda asta, idiotule! Probabil că şi la astea sunt probleme de personal, nu? îl
întrebă curios Ioan .
― Păi sunt, că nu avem atâţia doctori pentru proiectul cu hipoterapia, şefule!
― Cum poţi gândi, măi cap sec, aşa rudimentar? Crezi tu că se pot face atâtea
lucruri ilegale într-un proiect unde sunt implicate atâtea persoane? întrebă Ioan
cu tărie.
― Păi am asigurări de la profesor, că se ocupă el de oameni, domnule, îi
răspunse cu nonşalanţă angajatul, uitându-se pierdut către şeful său.
― Cum se ocupă, măi?
― Trimite el nişte profesori de la facultate, care sunt doctori, aşa a zis!
― Păi tu crezi că eu dau banii din buzunar pentru şmecheriile şi pentru
obligaţiile lui, măi, neghiobule?! Văd că nici în ultimul moment nu gândeşti, îl
luă din nou la zor bărbatul, în timp ce îşi aranjă nervos nodul de la cravată.
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― Să vorbiţi dumneavoastră cu dumnealui, pentru că diseară vin unii să facă
diplome.
― Tu chiar aşa de inconştient eşti măi, Iuliane? îl întreabă Ioan aparent calm,
dar care simţea sângele clocotindu-i în vene.
― Şefule, mă sună profesorul, îi zise Iulian bucuros, întrerupând dialogul la
auzul sunetului strident al telefonului, un sunet de apel în ton de manea, în ton
cu plăcerile rudimentare ale lui Iulian, băiat simplu, crescut la ţară.
― Dă-mi te rog telefonul, zise Ioan cu un ton autoritar, moment în care smulse
brutal aparatul din mâna angajatului.
Apoi, de îndată ce apucă telefonul, răspunse celui care sunase pe un ton supărat,
vădit iritat de lucrurile întâmplate.
― Salut Iuliane, m-ai căutat? întrebă mai întâi profesorul.
― Sunt eu, Brâncoveanu, profesore, nu este Iulian.
― Salut domnule inginer sau doctor inginer aş putea spune, că am auzit că teza
vă este gata, îmi spunea deunăzi colegul meu, profesorul Şonescu.
― Sunt doctorand încă, domnule profesor. Dar să lăsăm asta... cu doctoratul.
Vreau să vă întreb, ce rău v-am făcut eu, de vreţi să mă băgaţi în puşcărie?
întrebă Ioan pe un ton sec şi arţăgos.
― Staţi puţin, că nu ştiu despre ce vorbiţi! rosti mirat profesorul, după o pauză
ezitantă, care părea că i-a tăiat vocea.
― Vorbesc de proiectele Leonardo, proiecte pe care le-am derulat şi în care am
descoperit că nu au mers persoanele care figurau stagiari în proiectele alea,
domnule!
― Domnu’ inginer, răspunse grav profesorul, v-aş ruga să nu vorbim la telefon
lucrurile astea, că mă ascultă ăştia cu politica. Nu ştiţi că se schimbă guvernul şi
cred că şi mulţi dintre noi, în curând, nu vor mai fi? spuse cu ton peiorativ
Ionașcu, ce continuă cu un glas uşor împăciuitor:
― Hai, vă rog, să ne întâlnim şi să vorbim mâine la mine, la birou, că oricum
veniţi să semnaţi cele trei proiecte, care au contractele făcute şi semnate de mine
încă de săptămâna trecută.
― Dracu mai semnează astfel de proiecte, profesore. Eu nu mă mai bag în aşa
ceva, după ce am aflat azi. Nu mai fac nimic cu tine! i se adresă la persoana a
doua singular, lăsând politeţea de-o parte, deşi Ioan vorbise cu profesorul
universitar, mereu la persoana a doua plural, ca semn al respectului academic.
― V-aş ruga să nu vă pripiţi, domnu’ inginer. Toate se pot regla, să ştiţi! Eu
cred că greşiţi că renunţaţi la 75.000 de euro, pe care puteţi să-i încasaţi pe cele
trei proiecte, proiecte care vă repet, sunt gata semnate de noi. Nu-i păcat? întrebă
contrariat directorul Centrului Național al programului „Leonardo da Vinci”.
― Profesore, pe lângă cei 75.000 de euro, pe care îi încasez pentru aceste trei
proiecte, eu mai scot din buzunar încă pe atâta, nu? Iar azi am aflat, că alţii
beneficiază de aceşti bani. Eu nu fac turism european, profesore! Îmi pare rău,
dar povestea s-a sfârşit.
77

― Hai să ne întâlnim, vă rog, după-amiază în oraş?! Vom discuta faţă în faţă
toate cele trebuincioase, aşa ca să vă liniştiţi, încercă directorul să-l înduplece pe
un ton blând.
― Profesore, te rog să reţii şi să dai telefonic dispoziţiile de rigoare. Eu am
renunţat definitiv la cele trei proiecte aprobate pentru a fi derulate cu cei 75.000
de euro. Aşa că poţi să le dai finanţarea următoarelor proiecte de rezervă, aflate
pe lista proiectelor aprobate, care pot beneficia de această sumă, da! spuse
bărbatul ieşind afară din clădire pe aleea de lângă padocul de mişcare a cailor.
― Nea Ioane, te rog, nu renunţa, facem jocul proştilor, să ştii! se căină
profesorul la telefon.
― Domnule Sorin Ionașcu, eu nu vreau să ajung la „pârnaie‖! îi zise Ioan tăios.
― Hai domnule, te rog, nu renunţa, se pot găsi soluţii, zău...
― Profesore, mă dezamăgeşti. Eu am spus ceea ce aveam de spus, aşa că te rog,
nu mai insista. Te salut cu regretul că te-am cunoscut! apoi, brusc, crescătorul de
cai închise telefonul.
Negru de supărare pentru că în urma discuţiei cu profesorul Ionașcu se
confirmaseră o dată în plus spusele lui Florin, Ioan se gândea cum să dreagă
lucrurile şi să iasă basma curată din această poveste încâlcită, care prevestea
apariţia evidentă a unei mari furtuni.
― Iuliane tată, te rog să te rogi zilnic lui Dumnezeu, să nu descopere ăştia
găinăriile pe care le-ai făcut. Atât tu, despre care eu cred că le-ai făcut din
prostie şi din lăcomia de a câştiga mai mulţi bani nemunciţi, dar şi găinarul ăsta
de director, despre care am crezut că este un om de calitate, dar s-a dovedit a fi
un om de nimic, o jigodie ordinară şi un escroc, meritaţi cu prisosinţă să plătiţi
pentru matrapazlâcurile voastre! îi spuse supărat bărbatul, aruncând o piatră din
mozaicul de la picioarele sale, care se duse de-a rostogolul câţiva metri, sărind
neregulat în sus.
― Şefule, eu tot nu înţeleg, de ce nu încercăm să facem proiectele astea trei?
rosti Iulian timid, cu glasul tremurând, în speranţa unui nou ciubuc.
― Măi perfidule, tu vrei cu tot dinadinsul să te scot prin geam? Nu înţelegi nici
acum că voi aţi făcut nişte falsuri grosolane, pe care numai un inconştient le
poate face?
― Ziceam şi eu şefule, credeam că ne redresăm, vă rog să mă scuzaţi, îngână
angajatul.
― Cum vrei tu să te redresezi, băi, prostule, făcând alte găinării? Am să-l întreb
eu pe profesorul Mureşanu care-i treaba cu Sorin Ionașcu ăsta!
― Pentru că aşa cum ştiu, pe profesorul Mircea Mureşanu l-a pus pe liber
Ionașcu, apoi continuă pe un ton aspru, ferm şi dojenitor:
― Acum cred că ştiu şi de ce! Probabil că Mureşanu, nici nu făcea şi nici nu
voia să accepte, găinăriile lui Ionașcu!
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CODRINA BRAN

Motto:
„....nişte scrisori către mine însumi pe care v-aş îngădui să le
citiţi”
Jules Renard, Jurnal
SCOICA
Sunt goală, dar toate valurile şi zbuciumul mării se află în urechea mea
mare de fildeş.
M-am retras tot mai adânc în melcul meu. Să fie sfârşitul sau începutul?
Lipseşte conţinutul viu şi fragil. Am rămas doar o ureche mare de fildeş în care e
prezent oceanul cu toate avalanşele, balansul şi torentele. În urechea mea mare de
fildeş este prezent totul, nimic nu s-a pierdut.
Mă retrag tot mai adânc. E spre înăuntru sau spre afară?
E începutul sau sfârşitul?
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PASĂREA IUBIRII
Pasărea aceea ciudată care se zbătea dramatic şi caraghios în colivie a
murit. Agonia a fost cumplită, dar ce cumplită e colivia goală.
Nu, nu vreau acest pustiu, vreau înapoi visele, neliniştea, durerea.
Privesc în urmă şi-i văd pe cei ce i-am iubit şi le văd imaginea descompusă,
ştearsă, strâmbă. Au murit ei în mine sau, Doamne, oi fi murit eu în mine?
ÎNTREBARE
Şi un posibil răspuns.
Trebuiau exersate chiar toate corzile? Ca şi vioara „crudă‖ pe care trebuie
să o exersezi mult pentru a obţine sunetul dorit?
Chiar totul vrei să încerci pe mine? Crezi că voi rezista? Dacă se vor rupe
corzile? Dacă se va sparge cutia? Vrei să-mi demonstrezi din ce material rezistent
m-ai făcut?
Sau vrei să arăţi cât eşti de mare şi că poţi copleşi totul?
Inutilă demonstraţie.

IUBIRE FĂRĂ LEAC
Mi-e dor de tine, iubitule, cu nume de rimă mângâietoare, ca o poveste de
ceva nou, imponderabil, frumos şi indiferent. Tu eşti ca zăpada, pură, neutră şi a
nimănui.
Fiecare fulg poartă numele tău.
Dac-aş putea să te adun din toate nopţile de iarnă, din florile cireşului, din
toamnele livezii cu umbre lungi, din tot frunzişul lor, să te transform într-o lacrimă
pură, concentrată şi amară.
Atunci poate m-aş vindeca.
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MARIAN NENCESCU

EMINESCU ȘI „ISPITA” FILOSOFICĂ
Studiind filosofia la Viena (1869-1872), apoi
la Berlin (1872-74) pare cu totul firesc ca, în maniera
epocii, Eminescu să se manifeste în toate privințele
ca un veritabil enciclopedist, fiind realmente interesat
de probleme colaterale obiectul cercetărilor sale –
drept, economie, istorie, lingvistică, științele naturii –
la fel cum procedau și profesorii săi de la
Universitate (Voght, Zimmerman, Zeller sau Bonitz),
cu toții înrâuriți de spiritul filosofiei lui Hegel,
considerat drept unul din cei mai cultivați oameni din
toate timpurile. Această viziune enciclopedică asupra
științelor și societății, specifică filosofilor sistemici, l-a marcat, de altfel, pe
Eminescu încă din tinerețe, astfel că nu ne miră conținutul unei scrisori adresată de
poet lui T. Maiorescu, la 5 februarie 1874, când, la cererea intempestivă a criticului
Junimii de a-și susține doctoratul, în vederea ocupării unei catedre de filosofie, la
Iași, Eminescu răspunde prudent, anunțându-l pe protectorul său: „Cred că am găsit
soluția problemelor grupând intuițiile și sistemele demonstrative ... la eternul (și
atemporarul) din istorie, drept și politică, dar nu în sensul evoluției hegeliene, ci al
Ideii‖ (Al. Surdu, Vocații filosofice românești, București, Ed. Academiei Române,
1995, p. 24).
De aici, până la a-l considera pe Eminescu drept un veritabil uomo
universale, sau, după expresia lui C. Noica: „Omul deplin al culturii românești‖,
este cale lungă, cu atât mai mult cu cât familiarizarea poetului cu unele aspecte
esențiale ale unor domenii științice nu reprezintă o garanție că, în fapt, Eminescu a
urmărit, cu consecvență, o conexare a generalului la particular, ci, mai degrabă, s-a
lăsat purtat de intuiție, poziție pe care apărat-o consecvent: „Renașterea intuitivă a
gândirii lor (a marilor filosofi, de talia lui Kant - n.a.) în mintea mea s-a amestecat
cu mirosul specific de pământ proaspăt (s.n.) al propriului meu suflet‖ (Eminescu,
Caiete).
Susținut, așadar, de protectorii săi să devină profesor de filosofie, poetul s-a
lăsat sedus, spre binele culturii românești, de „eternul (temporar) de factură
universal-umană‖ și, renunțâd la profesorat, a pășit definitiv pe calea
poeziei/creației literare, atras de mirosul „de pământ proaspăt‖ al gândirii intuitive,
căci, o mărturtisește însuși Eminescu în aceleași Caiete: „Este ciudat când cineva a
pătruns odată pe Kant, când e pus pe același punct de vedere atât de înstrăinat al
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acestei lumi și voințelor ei efemere; mintea nu mai e decât o fereastră prin care
pătrunde soarele unei lumi nouă ... și pătrunde în inimă‖.
Privite din perspectivă contemporană, eforturile lui Eminescu de a lucra, în
plan ideatic, cu „un sistem de operatori cu valoare indicativă‖ (Ionel Necula,
Eminescu în tentații metafizice, Rm. Sărat, Ed. Rafet, 2012, p. 9), cu alte cuvinte de
a sădi, în gândirea noastră social-politică, sensuri și soluții noi, menite a asigura
rostul și menirea noastră în lume, ar merita, dacă nu amplificat, cel puțin
recunoscut, căci nu Eminescu este vinovat de faptul că, din perspectiva timpului,
atât de puține din soluțiile și temeiurile sale ideatice au rodit cu adevărat. Această
poziție ar trebui adoptată și pentru că, fără dovadă de tăgadă, în nici o situație
Eminescu nu a cultivat improvizația sau diletantismul literar ori filosofic.
Dimpotrivă, el și-a asumat, conștient, cu luciditate, rolul de vizionar, diseminând,
prin notațiile sale ocazionale, rămase în Caiete, ca și prin articolele politice, o
seamă de idei și reflecții de mare profunzime, semnificative pentru stadiul evoluției
de atunci a societății românești.
Revenind așadar, la întrebarea fundamentală, anume dacă Eminescu poate fi
considerat și un filosof, în sensul modern al cuvântului, răspunsul merită unele
precizări, și nuanțări. Astfel, pornind de la teza, hegeliană, că filosoful este „un om
al timpului său‖, putem deduce că speculația filosofică se naște în anumite condiții,
și anume acolo unde „sămânța determinată genetic găsește undele freatice ale
spiritului‖ (Surdu, op.cit., p. 8). Or, cultura românească a secolului al XIX-lea,în
care s-a format și a evoluat Eminescu, nu cunoscuse încă fenomenul de
„sincronizare culturală‖ cu generațiile de savanți, filosofi și artiști produși de
universitățile Occidentului. Simbolic vorbind, în epoca respectivă filosofii noștri,
dacă se poate aplica acest termen, abia dacă învățau „să meargă pe picioare‖. Ceea
ce este cert, rămâne caracterul național al unui asemenea demers, căci același Al.
Surdu ne reamintește, într-un inimitabil stil eseistic, anume că „dacă n-a trecut râul
cu apă vie al spiritului pe la poarta noastră ... am săpat în propria grădină și am găsit
ceea ce învățasem deja să căutăm‖ (ibidem, p. 8). Constituit, așadar, ca un spiritus
loci, distinct de spiritul pozitivist francez, speculativ, specific german, sau
pragmatic, potrivit firii anglo-saxone, românii, și printre ei Eminescu, au descoperit
un anume spirit specific, un fel de „sentiment românesc al ființei‖, înscris în codul
nostru genetic, după cum susține Al. Surdu, și care a rezolvat, în mare măsură
„tensiunile esențiale‖ ce a marcat „vocațiile filosofice românești‖.
Fără a împărtăși, așadar, tentația construirii unui sistem fiolosfic, cuprins
doar de idee și inspirat de vocația enciclopedică, Eminescu a surprins, filosofic
vorbind, „cumpătul vremii‖, exprimând această atracție nu doar în versuri, ci,
parțial și cu atât mai valoros, sub forma „exotică‖ a metafizicii. Este exact ce
încearcă să demonstreze eseistul Ionel Necula într-un grupaj de articole pe tema
„patetismului metafizic eminescian‖, publicat în lucrarea Eminescu în tentații
metafizice (Ed. Rafet, 2012) texte, din păcate încă insuficient valorificate atât de
comunitatea filosofică, cât, mai degrabă de cohortele de „comentatori‖ literari ce
încearcă să se cocoațe, „teatral și zgomotos‖, pe edificiul monumentalei sale opere.
Făcând un „inventar‖ al temelor filosofice eminesciene, profesorul Necula identifică
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ceea ce Eminescu însuși ar fi semnalat la un moment dat, respectiv „cestiunea nației
și a religiunii – singurele lucruri care ne-au scăpat și au făcut ca să trăim astăzi‖
(Opere, XVI, p. 289). Mergând, așadar, pe firul ideilor ce au asigurat discursul
ideatic eminescian „coerență și înfățișare de sistem‖, Ionel Necula identifică, pe
rând, conceptul Arheului, apoi ideea Neantului originar, fenomenologia Dorinței ca
substitut al Voinței schopenhaniene, și, în fine, cel mai consistent sistem, limba ca
și posibilitate constructivă, cu siguranță zona ceea mai solidă a gândirii sale
filosofice și care constituie, ceea ce și Noica identifica drept „partea netraductibilă‖,
respectiv „averea proprie‖ a unui popor, singur ce poate asigura o anumită
specificitate ori identitate în ansamblul culturii universale.
De altfel, referindu-se la „vocațiile filosofice românești‖, între care Eminescu
ocupă un loc distinct, profesorul Al. Surdu nu uită să sublinieze că și poetul nostru
național a fost un „hermenent autentic‖, căci a căutat în tainițele limbii române ceea
ce n-a existat până la el, dar „era dat să fie” (op.cit., p. 86). Din păcate, susține și C.
Noica, „un Eminescu al filosofiei n-a apărut încă‖, astfel încât misiunea de a cerceta
în abisurile metafizice ale limbii acele cuvinte care „nu s-au rostit în alte limbi‖ a
revenit unei generații post-eminesciene, care și-a găsit în C. Noica „o primă
reprezentare sistemică‖, dar care este departe de a-și fi onorat în întregime misiunea
asumată. Metodologic, este, vorba de o investigare a limbajului conceptual,
categorial, al filosofiei, care reprezintă, în esență, însuși substratul gândirii
filosofice românești.
Revenind însă la „temeiurile filosofice ale lirismului eminescian, temă
analizată cu insistență de Ionel Necula, constatăm că, frecvent, poetul încifrează cu
„simboale‖ actul liric, remarcând, de pildă, că „Ideea e sufletul, iar imaginea haina
unei idei‖, așadar că „sufletul unei poezii‖ poartă cu sine ideea corpului său, la fel
cum cauza poartă în sine o urmare neapărată a ei‖ (Opere, IX, p.453). Analizând,
deci, substanța poeziei ca „axă epistemică și ca inserție a subiectului în lume‖,
analistul Ionel Necula ne trimite spre filosofia lui Schopenhauer, cel care considera
că maniera artei este să completeze „esențele protopiale‖. În acest fel,
antropormifizarea Voinței nu se mai produce printr-o „contemplare nirvanică‖, ci
direct, pe calea accidentalului, a diversifității, cu alte cuvinte a fanteziei „care se
arată ochilor într-o reală trezire‖ (Fragmentarium, p. 545). Subliniind rolul
fanteziei în actul de creație artistică eminesciană, I. Necula stabilește că lirismul
eminescian izvorăște din intuirea adâncă a „firii lucrurilor‖. Metafora, în acest caz,
nu mai este un simplu „concept rece‖, ci din contră „o pletoră impregnată cu virtuți
revelatorii‖ (Necula, op.cit., p. 58).
O altă idee forță a discursului filosofic eminescian, este, în accepțiunea
aceluiași Ionel Necula, profetismul (în special de natură politică), împletit cu
dimensiunea religioasă a statului. De obicei, aceste idei sunt asociate și cu teoria
statului de cultură. Laolaltă, teme precum religia, limba, naționalitatea, istoria și
moralitatea se îngemănează, constituind „arborescența epistemică‖ a gândirii
eminesciene. Exprimate cu deosebire în publicistică, mai rar în poezie, astfel de
teme creează, în mod fericit, și o veritabilă competiție de natură conceptuală în care
poetul și publicistul „se complinesc și se vitaminizează reciproc‖ (ibidem, p. 75).
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Iată, de pildă, un text din Timpul, publicat la 19 septembrie 1880, referitor la firea
românului: „Poporul român se mulțumește cu puțin...dar nimeni nu-i va câștiga
simpatia dacă nu-i va respecta aceste minime cerințe de conservare a specificului
său etnic‖ (Opere, XI, p. 337).
Sintetizând, între calitățile invocate de Eminescu pentru accederea la
demnități publice se află, obligatoriu, onestitatea, cultura, știința de carte, iubirea de
țară și respectul pentru tradiția strămoșească (s.n.). Cum, din păcate, nici până în
zilele noastre poporul nu a identificat, decât cu rare și periodice excepții, lideri cu
asemenea calități, rolul de profet național, cum îl numea Cioran, îi revine,
deocamdată, tot lui Eminescu, în fapt, vorba lui Țuțea, un „miracol‖, raportat la
frivolitatea românească. Cu aceasta ne apropiem, desigur și de ideea de
personalitate, concept, desigur romantic dar supralicitat, mai ales după
recunoașterea existenței inconștientului drept factor esențial al evoluției sociale.
În cazul lui Eminescu ar trebui să ne limităm la analiza conceptului de om de
talent, a cărui zestre spirituală este ―însăși chintesența vieții sale sufletești‖. În
viziunea lui Eminescu forma absolută a personalității este Eul, a cărui determinare
„de sine însuși‖ este unică, fără nici o influență din afară. La polul opus se află nonEul, respectiv existența exterioară, nepersonală, iar ca element de legături este
Voința, element organic al Eu-lui. În relația dintre Eul și non-Eul intervine Fapta,
respectiv procesul de viață prin care Voința se realizează în obiectul exterior.
Analizând fenomenologia Dorinței la Eminescu, Ionel Necula constată că
cele trei momente alcătuiesc „conținutul noțiunii personalității‖. Cum tema nu se
limitează la simpla abordare psihologică, ar merita cercetate și aplicațiile
conceptului de Dorință la organismul social, temă cu totul eludată de cercetătorii
moderni.
Referindu-se la posibilitatea „supraviețuirii‖ filosofiei românești, în condiții
chiar mai grele decât cele comuniste, Al. Surdu, atrăgea atenția că filosofia va
dăinui, odată cu propria noastră spiritualitate. Or, exemplul eminescian ne învață că
religia și dreptul sunt (au fost) „organele de viață ale comunității. Beneficiind,
așadar, de clarviziunea personalității sale providențiale avem, cel puțin teoretic,
sorți de reușită. Parafrazându-l pe Pamfil Șeicaru, opera lui Eminescu repezintă
pentru români, ceea ce sunt epopeile homerice pentru elini. Câtă vreme vom
apela,cum spune Ionel Necula, la „agheasmarul conștiinței de sine a românilor‖, nu
vom greși.
Sprijinită masiv pe textele „politice‖ ale lui Eminescu, beneficiind de
suportul ideatic al filosofiei și alunecând lin pe „argintoasele cărări‖ ale poeziei,
lucrarea „Eminescu în tentații metafizice‖, a lui Ionel Necula, rămâne un bun
exemplu de „multa in multum‖. Este modul cel mai eficient și mai actual de a
alimenta cu idei cititorul răsfățat și grăbit, care nu mai citește, căci deja știe. Or,
pentru a fi europeni, trebuie să mai scormonim și în spiritul național. Ne îndeamnă
Eminescu. Ne îndeamnă viața.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

PENTRU O ÎNTEMEIERE FENOMENOLOGICĂ A
FILOSOFIEI MORALE
Pentru a realiza o întemeiere fenomenologică a moralei, se cuvine a aminti mai
întâi câteva momente istorice ale evoluţiei filosofice ale întemeietorului
antropologiei filosofice, precum și inițiatorului demersului fenomenologic în etică:
Max Scheler. Inițial, Max Scheler a studiat filosofia la Jena cu Rudolf Eucken
(1846-1926), filosof al culturii şi religiei, dar la propriul punct de vedere filosofic va
ajunge abia prin contactul cu fenomenologia. Scheler îl întâlneşte pe Husserl în
1901 la o petrecere a colaboratorilor revistei filosofice Kant Studien (Studii
kantiene), iar în urma dialogurilor instituite aici, se va contura viitoarea sa direcție
de cercetare.
Punctul de plecare al relaţiilor lor a fost o discuţie privitoare la conceptele de
intuiţie şi percepţie. Nemulţumit de filosofia kantiană, Max Scheler i-a spus lui
Husserl că „a ajuns la convingerea că conţinutul datului intuiţiei noastre este la
origine mult mai bogat decât ceea ce poate fi descoperit prin intermediul
sensibilităţii, prin derivatele ei şi prin formele logice ale unităţii‖. Faţă de această
opinie, Husserl a răspuns că şi el a întreprins în noua sa lucrare despre logică
(Cercetări logice), o extindere analogă a conceptului de intuiţie, asupra aşa-numitei
„intuiţii categoriale‖.
În mod semnificativ, tocmai interpretarea cunoaşterii, ca intenţie, deci ca
privire directă a „lucrului însuşi‖, a fost ceea ce l-a condus pe Scheler la
fenomenologie. Pentru el, fenomenologia era un mijloc în vederea extinderii
domeniului de reflecţie al filosofiei spre acele sfere care sunt experimentate într-o
prezenţă imediată. În acest sens poate fi originată apropierea sa de filosofia
husserliană, dar şi germenii rupturii de aceasta, deoarece, în timp ce Husserl privea
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fenomenologia. ca ştiinţă a temeiurilor filosofiei, pentru Scheler fenomenologia
reprezenta. în ultimă instanţă, doar un mijloc la care trebuia renunţat sau care
trebuia înlocuit atunci când se impune acest lucru. Deşi relaţia personală dintre
Husserl şiScheler se răcise, acesta din urmă a devenit coeditor al revistei
Phänomenologisches Jahrbuch (Anuarul fenomenologic). Aici a publicat în 1913
opera sa principală Formalismul în etică şi etica materială a valorilor.
Totuşi, fenomenologia a rămas pentru Max Scheler, doar un instrument practic.
El utilizează fenomenologia în chip polemic împotriva a două concepte
contemporane despre om şi despre acţiunea etică responsabilă. Pe de o parte, el ia
atitudine împotriva tendinţelor formaliste unilaterale prezente în filosofia morală
kantiană şi neokantiană, altfel spus, împotriva eticii datoriei (deontologice), iar pe
de altă parte, el critică adversarul tradiţional al filosofiei morale kantiene, şi anume
etica consecinţelor (utilitarismul), deoarece aceasta nu ia destul de în serios critica
kantiană. Scheler încearcă să-şi găsească o nouă poziţie între aceste puncte de
vedere clasice.
În acest sens, el este de acord cu Immanuel Kant, că valoarea morală a unei
acţiuni depinde exclusiv de intenţia care a stat la baza acesteia. Atunci când cineva
se străduie tot timpul să facă bine, acesta este din punct de vedere moral un om bun,
indiferent dacă reuşeşte într-adevăr să facă sau nu binele. Scheler merge atât de
departe încât afirmă că „urmările faptice ale unei acţiuni sunt cu totul indiferente
pentru judecata morală a acţiunii şi a celui ce acţionează‖.
Acest punct de vedere poate fi lămurit printr-un exemplu: să presupunem că
cineva strânge în timpul său liber bani pentru o organizaţie umanitară, în scopul de a
veni în ajutor populaţiei dintr-o ţară aflată în curs de dezvoltare şi care a fost lovită
de o catastrofă naturală. Să admitem, mai de parte, că s-a dovedit faptul că banii
strânşi au ajuns în buzunarele unui grup de generali corupţi, care au folosit banii
pentru cumpărarea de arme folosite cu scopul de a extermina populaţia lovită de
catastrofă. În acest caz, o intenţie bună a dus la o acţiune care a atras după sine
nemijlocit consecinţe nefaste. Deşi acţiunea a contribuit la extinderea răului în
lume, Kant şi Scheler ar susţine că aceasta este bună din punct de vedere moral,
deoarece aceasta a avut drept cauză voinţa de a face bine.
Analiza lui Scheler se bazează pe faptul că omul este stăpânul voinţei proprii şi
poate decide singur dacă vrea binele sau răul. În consecinţă, omul trebuie judecat
doar în funcţie de această voinţă de a face binele sau răul, el neavând nici o garanţie
că acţiunea sa va produce consecinţele dorite. Din punct de vedere moral omul
poate fi făcut responsabil doar pentru intenţia lui de a face binele, fiind irelevant
dacă omul face într-adevăr prin acţiunea sa ceva bun sau nu.
Până aici, Scheler şi Kant sunt de acord, însă, ceea ce va critica Max Scheler la
Kant este faptul că această atitudine asupra acţiunii morale, după cum reiese din
exemplul de mai sus, ar trage concluzii eronate în ceea ce priveşte fundamentele
eticii. Această critică se sprijină pe o înţelegere unilaterală a lui Kant, şi care,
desigur, face abstracţie de celelalte presupoziţii ale filosofiei kantiene. Această
unilateralitate îi permite lui Scheler să-şi construiască un adversar, pentru ca printro delimitare faţă de acesta, să evidenţieze mai limpede propriul punct de vedere.
Potrivit lui Scheler, Kant are dreptate doar în măsura în care etica trebuie să se
întemeieze exclusiv pe principii care oferă posibilitatea de a-l face pe om
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răspunzător din punct de vedere moral pentru acţiunile sale. Acest lucru exclude
însă faptul ca principiile etice să pretindă din partea unei anumite persoane, în cazul
în care respectiva persoană vrea să acţioneze în conformitate cu acele principii, să
realizeze efectiv un bine atunci când acţionează. Căci, atât faptele bune efective din
această lume, cât şi concepţia mea despre felul în care intervin efectiv prin aceste
fapte bune, au un caracter accidental, care exclude libertatea mea şi, prin aceasta,
răspunderea mea morală.
Potrivit lui Scheler, Immanuel Kant ajunge la concluzia eronată că o morală
care este independentă de conţinutul bun sau rău al consecinţelor acţiunilor unui
individ nu poate avea nici un fundament. De aceea, Scheler crede că este necesar să
se găsească un principiu etic pur formal de care să mă pot folosi ca fir conducător al
acţiunilor mele. Kant formulează acest principiu formal astfel încât în fiecare
situaţie am datoria de a acţiona în concordanţă cu astfel de principii, a căror
valabilitate generală va putea fi recunoscută de orice fiinţă raţională (aşa numitul
imperativ categoric). În ceea ce priveşte acţiunea mea va trebui să mă las ghidat
întodeauna de acest principiu suprem, pur formal. Atunci când o acţiune este
îndeplinită în conformitate cu acest principiu, ea este bună din punct de vedere
moral, indiferent de tipul de acţiune bună care este în fapt promovată sau
împiedicată.
Scheler ajunge să respingă această etică formalistă, atrăgând atenţia că este
neesenţial din punct de vedere etic dacă o acţiune realizează o valoare şi, prin
aceasta, promovează binele în lume, întrucât de aici nu reiese că valorile însele sunt
lipsite de însemnătate pentru etică. După opinia lui Scheler, Kant trece cu vederea
faptul că este important din punct de vedere moral ce valori doresc să realizez, deşi
acesta are dreptate atunci când susţine că din punct de vedere moral este indiferent
dacă valorile sunt într-adevăr realizate sa nu. Scheler vrea să delimiteze valorile
realizate, bunurile deja existente în lume, de valorile în sine. Bunul, în concepţia lui
Max Scheler este un „obiect valoric‖. Un astfel de obiect valoric există într-un
anumit moment şi într-un anumit loc, în schimb, valoarea îşi păstrează valabilitatea
independent de un anumit moment sau un anumit loc. Valorile sunt realizate în
obiectele valorice individuale (bunurile efective), dar ele nu pot fi reduse la
obiectele valorice ca purtători de valoare. Frumuseţea, de exemplu, este o valoare
care există ca atare independentă de timp şi loc, dar care se realizează în anumite
momente şi în anumite locuri în lucrurile frumoase individuale. Obiectul individual
frumos, o vază grecească, de exemplu, este purtător al valorii estetice „frumuseţe‖,
însă, această valoare nu se epuizează în obiectul individual frumos care există ca
bun estetic efectiv. Vaza grecească ca bun estetic individual a luat fiinţă într-un
anumit moment şi va dispărea într-un altul, în schimb, valoarea „frumuseţe‖ nu este
legată de anumite momente în care este realizată. În timp ce bunurile efective
pătrund în lumea reală, supunându-se caracterului întâmplător al acestei lumi,
valorile se află deasupra acestui caracter întâmplător. Valorile, în concepţia lui
Scheler, alcătuiesc un câmp obiectual autonom şi intră într-o relaţie reciprocă
necesară.
Altfel spus, anumite valori de rang mai înalt trebuie preferate altor valori, care
se subordonează primelor. „Întrajutorarea‖, spre exemplu, este în mod necesar o
valoare de rang mai înalt decât „brutalitatea‖; de aceea, este mai bine să promovezi
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întrajutorarea decât brutalitatea. Dacă societatea este caracterizată de „întrajutorare‖
sau de „brutalitate‖, are, în ultimă instanţă un caracter empiric, de aceea, Scheler,
prin exemplele pe care le dă, este de acord cu Immanuel Kant în măsura în care este
irelevant din punct de vedere etic dacă acţiunile noastre promovează într-adevăr
„întrajutorarea‖ (adică un bine) sau „brutalitatea‖ (un rău), şi aceasta, deoarece nu
se poate stabili cu precizie ce urmări vor avea acţiunile noastre. Acest lucru însă nu
exclude faptul că etica poate avea un conţinut, prin aceea că este important din
punct de vedere etic ce valori încercăm să realizăm. Atunci când valorile se află
într-un raport necesar, edificând o ierarhie valorică supratemporală, etica a dobândit
un conţinut non-empiric.
Prin urmare, cercetarea raporturilor dintre valori are o mare importanţă din
punct de vedere etic. Este o convingere etică fundamentală faptul că aceasta se
raportează la o ierarhie valorică a lumii şi că tinde să realizeze anumite valori, în
timp ce altele trec în plan secund. Pe acest temei al unei ontologii fenomenologice a
valorilor, Scheler respinge concepţia kantiană formalistă privitoare la etică. În locul
acesteia, el argumentează în favoarea unei etici determinate din punct de vedere al
conţinutului (o etică materială a valorilor), care să se întemeieze pe o examinare a
relaţiilor dintre valorile relevante din punct de vedere etic. O lucrare semnificativă
din acest punct de vedere este cea din 1913 care poartă titlul: Formalismul în etică
şi etica materială a valorii.
Desigur, rămâne de discutat dacă Immanuel Kant este atât de formalist precum
îl interpretează Scheler. Totuşi, nu putem tăgădui faptul că în filosofia valorilor
Scheler îi depăşeşte pe Kant şi pe neokantieni. El ia ca punct de plecare extinderea
conceptului husserlian de fenomen, care include şi structura eidetică dată de intuiţia
fenomenologică a esenţelor. Valorile sunt pentru Scheler un tip anume de
fenomene, pe care le putem clarifica prin indicarea unor anumite experienţe
fenomenologice. Aşa cum de pildă, putem distinge între un măr existent efectiv şi
„esenţa‖ mărului, tot astfel se poate distinge între „obiectul frumos‖ existent efectiv
(bunul estetic) şi „frumuseţea‖ în sine. După cum mărul poate fi atribuit lumii
existente efectiv, iar „esenţa‖ mărului lumii accesibile apriori, tot astfel, obiectul
frumos aparţine lumii reale, în timp ce frumuseţea ca valoare poate fi atribuită unui
domeniu obiectual ideal de sine stătător, care se raportează a priori la lumea
efectivă a bunurilor. Sarcina fenomenologiei este să facă posibilă o experienţă
(intuiţie) a acestei lumi a valorilor, astfel încât să putem da o explicaţie apriorică a
structurii ierarhizate a sistemului de valori.
Se pune însă problema tipului de experienţă care ne-ar putea oferi această
înţelegere a ierarhiei valorilor. Noi experimentăm lucrurile perceptibile,
percepându-le şi avem un acces direct, intuitiv, la esenţa lor prin cunoaşterea
apriorică a acesteia. Altfel stau lucrurile cu bunurile şi valorile. Scheler respinge
orice încercare de a găsi o serie de caracteristice empirice cu ajutorul cărora s-ar
putea identifica un bun sau o valoare. În acest punct eforturile sale converg cu cele
ale lui George Edward Moore (1873-1958), care a considerat acest tip de încercare
un exemplu de eroare naturalistă. Dacă bunurile nu pot fi cunoscute pe cale
empirică, atunci nu ne putem aştepta ca experienţa apriorică a valorilor să
corespundă experienţei apriorice a esenţei lucrurilor. Scheler este de părere că
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experienţa valorilor ar trebui căutată în altă parte decât în percepţie şi gândire, şi
anume în sentimente.
Un bun, după opinia lui Scheler este experimentat printr-o relaţie afectivă cu
acesta, iar valorile sunt experimentate prin experienţa structurilor apriorice care
caracterizează aceste acte afective. Nu doar obiectul empiric şi actul empiric de
cunoaştere au structuri apriorice, ci şi latura emoţională a spiritului are un conţinut
aprioric. Scheler susţine că viaţa afectivă deţine o structură apriorică proprie, dar,
contestă, în acelaşi timp, că raportul dintre valori ar fi unul produs de noi.
Caracterul aprioric al valorilor îşi are sediul în sentimente, iar experienţa acestor
valori se întemeiază pe acte care sunt total diferite de percepţie şi gândire. Se poate
vorbi, totuşi, de o cunoaştere care beneficiază de acelaşi statut „obiectiv‖ ca şi
cunoaşterea apriorică a relaţiilor esenţiale dintre obiecte.
Afirmaţia lui Scheler, conform căreia experienţa valorilor şi-ar avea sediul în
viaţa afectivă, nu are de aceea nimic de-a face cu relativismul valoric, care este
susţinut de unii reprezentanţi ai pozitivismului logic. Viaţa afectivă este un tip de
act, adică o sferă a experienţei, cu ajutorul căreia dobândim o cunoaştere apriorică a
relaţiilor interne dintre valori. Valorile se referă, aşadar, la anumite forme de
experienţă afectivă. Dacă este nevoie să se experimenteze o anumită valoare, atunci
aceasta revendică o anumită atitudine afectivă de la cel care se raportează la valoare.
De asemenea, anumite sentimente se raportează la anumite tipuri de valori. Sarcina
fenomenologiei este de a revela aceste relaţii apriorice dintre experienţa afectivă şi
valoare. Faptul că oamenii trăiesc de fiecare dată ceva diferit nu schimbă cu nimic
datele problemei. Experienţele noastre prin intermediul simţurilor sunt şi ele
influenţate de neînţelegerile existente între oameni, dar aceasta nu schimbă cu nimic
faptul că în principiu este posibilă o descriere fenomenologică a relaţiilor apriorice
dintre formele umane ale experienţei (tipurile de acte) şi obiectele experienţei.
Max Scheler susţine că acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte raportul
dintre sentimente şi valori. De aceea, referitor la întrebarea privind valabilitatea
obiectivă a înţelegerii noastre a valorilor, „este nerelevant faptul că toţi oamenii sunt
de acord să accepte o valoare sau nu, deoarece este posibil ca anumite valori să
poată fi cunoscute doar de un singur om‖. Noi cunoaştem prin mijlocirea
sentimentelor relaţiile esenţiale, obiective dintre valori, dar aceste relaţii sunt
independente de faptul că noi le cunoaştem. Pentru o valoare este fundamental
faptul că trimite la o serie de acte afective posibile, prin intermediul cărora poate fi
cunoscută. Din punctul de vedere al obiectivităţii valorii este indiferent dacă
valoarea va fi experimentată efectiv de mai mulţi oameni sau dacă ea este
experimentată de un singur om.
Scheler crede că poate stabili o ierarhie între diversele modalităţi de a fi ale
valorii şi experienţele valorii corespunzătoare acestora. Pe treapta cea mai de jos stă
plăcutul şi neplăcutul, care sunt cunoscute prin plăcere şi suferinţă, anume prin
plăcerea simţurilor şi durere. Plăcutul este relativ la omul individual şi cultura din
care acesta face parte, dar diferenţierea dintre plăcut şi neplăcut în sine este
absolută. În consecinţă, este valabil în mod a priori faptul că o fiinţă care poate avea
senzaţii va prefera plăcutul neplăcutului. Următoarea treaptă se referă la aşanumitele valori vitale, care sunt legate de viaţa ca atare. În cadrul acestei sfere
există contradicţia dintre nobil şi comun, care provoacă sentimente precum bucuria
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şi curajul, frica şi ura. Pe treapta a treia se află valorile spirituale, ca de exemplu:
frumos-urât sau dreptate-nedreptate, precum şi multe alte valori ale cunoaşterii.
Aceasta ni se revelează în experienţe estetice, într-o conştiinţă a dreptăţii şi în
atitudinea filosofico-ştiinţifică. În fine, există o serie de valori care au de-a face cu
sacrul şi non-sacrul şi care sunt experimentate prin trăiri precum fericirea, respectiv
disperarea.
Potrivit lui Scheler, există o delimitare clară între aceste patru moduri de a fi
ale valorii. De aceea, este imposibil să reduci trăirea caracteristică unui nivel la
experienţele altuia. În plus, „valorile sunt clasificate în funcţie de statutul lor în
superioare şi inferioare‖. Dacă se iveşte un conflict în sensul că o persoană nu poate
viza în acelaşi timp plăcutul şi neplăcutul, şi ceea ce este drept, atunci persoana
respectivă trebuie, în mod necesar, să năzuiască spre valorile superioare în
detrimentul celor inferioare.
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GEORGE BACIU

DESPRE „TU”
Pe chimia afectelor mele mi-am clădit instituţia intimităţii, tutuindu-mă
răbdător şi camaraderesc, cu aroganţă egalitaristă, fără prejudecăţi şi discriminări.
Din când în când mă strig: Tu. Şi simt că nu mai sunt servul Sinelui. În vreme ce
libertatea mă scuipă pe cravată, amintindu-mi că viaţa mi-e ca o stradă cu osteneli
de interjecţii.
Sunt un Tu gâfâit de Noi. Nu mă mir, nu mă gust, nu mă tutuiesc cu
Dumneavoastră. Mă iau de după umăr şi mă umplu de sentimentalismul
muncitoresc al iubirii de sine. Până se crapă cuminţenia anafurei din genunchi şi se
întristează crucea, uitându-se la mine celălalt.
Sunt Tu. Un punct de vedere imperialist, aruncat metafizic în certitudinea
nefinitului. Ca măsură a tuturor lucrurilor.

IUBESC, DECI MĂ ROSTESC
Există o îndoială a inimii mele: iubesc, nu cuget, deci mă rostesc.
Cugetarea înseamnă doar raţiune, pe când iubirea e întregul. Ea simte amărăciunea
fiecărei celule, suspinul aşternutului, melodia lunii, sensul Nimicului.

91

Iubirea, ca exerciţiu de nesupunere în faţa minţii te tăvăleşte în orgoliul
inimii, proscris de vicii, te vieţuieşte descoperindu-ţi sonetul devenirii, căci tăcerea
netăcută a pasiunilor este sensul destinului ce poate nega monotonia existenţei.
Viciul, ca obiect al vieţii, înseamnă iubire. Sentimentul unei veşnicii
primăvăratice, discutate la conferinţele raţiunii, face abstracţie de trup, masacrândul în chilia rugăciunilor cu solemnitate de plictis moral.
Dar, eternitatea umanului e tocmai mucegaiul fiorului destrăbălat al inimii,
hoinărind pe bulevardele trupului, căutând devenirea întru adevărata fiinţă.
Numai gustul pierderii mântuirii ne duce la mântuire.
Iubesc, nu cuget, deci mă rostesc.

FIECARE E SINGUR
Fiecare e singur. Chiar şi atunci când logica sa epileptică se converteşte în
credinţă. Şoaptele capătă chip de eveniment şi timpul defilează pe nostalgia unei
lumi fără ideal.
Fiecare e singur. Priveşte nimicul din el, aprinde lumânarea în cimitirul
propriei definiţii, surâde ca o formulă plină de senzaţii disperate şi îşi lustruieşte
viciul de a se crede „aşezat în centrul universului”. Şi tocmai când antinomia gurii
dă la iveală saliva – singurul martor rămas al sărutului – se înfăţişează moartea
hrănindu-l cu aceeaşi singurătate ce se înfipsese în oase la naştere.
Fiecare e singur. Atât ca ipoteză, cât şi ca soluţie. Dar savoarea singurătăţii,
deşi necesară, are sens numai în refugiul lacrimii cu care-l trăim pe Dumnezeu.

IZBĂVIRE
Am încercat să mă izbăvesc de mine. Şi mi-am târât moartea în mansarda
trupului, trăind-o.
Am încercat să mă izbăvesc cu mine. Şi mi-am aşezat viaţa în hoitul
raţiunii, murind-o.
Am încercat să mă izbăvesc prin mine. Şi am descoperit rostul dezgustului
de a mă explica.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU…GIGANTESCUL SADOVEANU

Biografia scriitorului Mihail Sadoveanu pare a fi o ilustrare a legii
numerelor mari: a trăit 81 de ani (1880-1961); prima căsătorie a durat aproape 40 de
ani, a doua, 20, cu secretara sa; Valeria Mitru, cu 40 de ani mai tânără decât el; cu
Ecaterina Bâlu, prima soţie, a avut 11 copii (3 fete şi 8 băieţi); a scris peste 100 de
cărţi; a fost director al Teatrului Naţional din Iaşi 10 ani, iar animator al revistei
„Viaţa românească‖, 20 de ani; a făcut parte şi din parlamentul burghez şi din
Marea Adunare Naţională; a construit, dar mai ales a beneficiat de case multiple (de
domiciliul său de vacanţă) la Fălticeni, Iaşi, Bucureşti, Ciorogârla, Vovidenie, Oaşa
(fiind un fel de Sadoveanu – multe case); pretindea mari tarife băneşti la conferinţe
sau la întâlnirile cu muncitorii; impunea preţuri uriaşe la cărţile sale şi nu ieşea din
biroul directorului de editură până când nu primea toţi mangoţii.
Masiv, bătea uşor suta de kilograme; s-a bucurat de privilegii imense,
titluri, premii, comparaţii flatante; mare vânător, pescar şi gurmand; a supravieţuit
celor patru războaie (două balcanice şi două mondiale, în ultimul pierzându-şi fiul,
Mihai, durere atroce, care l-a împiedicat să mai scrie ultimul volum la „Fraţii
Jderi‖); a fost unul dintre străluciţii virtuoşi ai limbii române literare (apreciat până
la adulaţie de vieţiştii Ibrăilenau, Ionel Teodoreanu şi, nici aproape de zilele noastre,
de Eugen Barbu, Fănuş Neagu, Alecu Paleologu). Năstruşnicul Geo Bogza,
„suprarealistul‖, l-a numit „Ceahlăul literaturii româneşti‖.
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Dar au existat şi „dâmburi‖ care i-au pus în paranteze valoroasa operă a
„Ceahlăului‖, exagerându-i compasiunile sub presiunea unor timpuri bolnave. E
penibil să-i pretinzi unui bărbat de 65-70 de ani să fie erou în faţa furiei bolşevice,
după ce legionarii dăduseră foc cărţilor sale în piaţa publică. În loc să fie la o
vânătoare sau la masa de scris, i-ar fi stat mai bine conului Mihai la tăiat stuf şi
prezentându-se, spăşit, la vorbitorul temniţei? Dacă tu nu eşti capabil de martiraj, nu
i-o cere altuia, fiindcă n-ai nici o legitimitate! Îmi vin în minte două exemple de
martiraj asumat: I. D. Sârbu, căruia i s-a fixat domiciliul forţat la Craiova, şi
colţosul Petre Pandrea (avocat ce apărase pe comunişti în epoca burgheză şi pe
burghezi în epoca comunismului incipient), care s-au bătut aprig pentru
verticalitatea şi adevărul lor, cu preţul sacrificiului personal (dar, culmea, nici ei nu
se bucură de adoraţia celor care îl judecă cu o balanţă măsluită pe Sadoveanu).
Citind cartea „Destinuri‖ a fetei preferate a conului Mihai, Profira (alintată
Profiriţa de tatăl ei şi Miss de Topârceanu), am dat peste trăirile unei familii
numeroase, care ascultau de un singur stăpân, exigent şi de multe ori bizar. Într-o
discuţie despre Caragiale, pe care Sadoveanu îl considera rău şi cinic („E mare
Caragiale, dar eu nu-l pot ierta că dintre toate personajele comediilor lui, unul
singur e om de treabă, dar şi acela e încornorat!‖ - Titircă Inimă-Rea!), iar Profirei îi
plăcea, după ce a trântit furioasă uşa s-a ales cu o palmă „grea şi asurzitoare‖. Şi
doar iubirea îl poate converti pe un uriaş prozator la unicu-i volum de poezie
„Daim‖ (Doamnei Alese a Inimii Mele), dedicat Valeriei: „Iartă-mă că-mi eşti prea
dragă, / Că mor când te duci / şi-nviu când apari‖. Dar curtând ocazional pe o poetă
insistentă, care prea-i aducea manuscrise la corectat, coana Valerica a izbit cu
pumnul în masă: „Auzi, eu n-am casă de stricat! Mojicule!‖ Fata întrebându-l „Ceai păţit la nas, tăticule?‖, a primit domesticul răspuns: „M-am pălit la bărbierit,
Profiriţo‖.
Din memoriile Profirei mai aflăm despre soţul Costăchel Popa, cu care
Sadoveanu îl vizitase pe pictorul Ştefan Constantinescu (primul soţ al lui Clody
Berthola, de la care se alese cu un tablou şi un calup de brânză telemea); despre
jocurile copilăriei de la casa cu turn din Copou, conul Mihai potolindu-l pe
animatorul ghiduşiilor copiilor: „Fii cuminte, Topârcene!‖; despre suferinţele bolii
de inimă a pianistului Lipatti, care pretindea, cu amară ironie, să i se spună „Dinu
Lipatti de Cortizone‖.
Şi să închei cu exclamaţia unui medic elveţian, când Sadoveanu, la 75 de
ani, s-a dus la un consult, pe care nici un român n-ar fi făcut-o vreodată: „Sunteţi cel
mai frumos om pe care l-am văzut vreodată!‖.
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GALINA FURDUI

UN CÂNTEC AL SUFLETULUI
Versurile din Cartea vieţii Mariei Tofan-Bâlici sunt un Cântec al Sufletului. Rostit
cu multă pioşenie, asemeni unui psalm, o invocaţie şoptită cu patimă şi însoţită de
un cuminte şi delicat dramatism.
Îmi amintesc ziua pasului ei de început când mi se adresă cu un buchet de poezii pe
care le şi cânta. Spiritul ei vibra. Asemeni unei taine care-şi deschide geamul, razele
izbucnind dinspre interior şi care râvneau înţelegere, coparticipare... Altruism,
multă deschidere spre lume emanau cuvintele ei cântătoare. Le-am tot citit, le-am
tot zbuciumat împreună aranjându-le, răvăşindu-le şi iar dezmierdându-le...
Surprinsă atunci de capacităţile-i investigative, de îndârjirea-i, râvna de care dădea
dovadă, i-am sugerat că ar fi bine să meargă spre studii. A ascultat şi a realizat: la
cei 51 de ani parcurge programul universitar la filologie. În paralel, direcţionate
spre compozitori, versurile ei au devenit cântece interpretate cu har de cei mai
îndrăgiţi artişti ai meleagului. Dar astfel, încât, audiate în cadrul Consiliului Artistic
de la IPNA Compania „Teleradio-Moldova‖, sunt atestate cu nota cea mai înaltă.
Actualmente Fondul de Aur – patrimoniu muzical concentrat în Fonoteca Radio
Moldova – numără circa 40 de piese pe versurile Mariei Tofan-Bâlici, piese
semnate componistic de cei mai înzestraţi compozitori şi care au pornit în
alcătuirea melodiei (am deplină certitudine) mai mult dinspre abscons-ul celor
destăinuite în catrenele rotunjite abil de autoarea versurilor. Or, forţa energetică
interioară a vocabulei, în policromia nuanţelor sale, comportă, prin versurile Mariei
Tofan-Bâlici, faţete inovatorii, de factură polisemantică – în pofida aparenţelor ce
realizează trimiterea spre statutul de simplitate, claritate, lejeritate. Aici lucrează
fiorul lăuntric, cel care-şi mobilizează eforturile în spectrul sincerităţii, al
îngândurării, al concluziilor, rostite pe cât de direct, pe atât de aluziv. Drept
confirmare vin şi cărţile „Flori pentru mama‖ (poezii pentru copii) şi „Taina
primului fior‖ (versuri pentru cântece).
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Prezenta culegere întruneşte strădaniile
literar-artistice de până acum ale autoarei
– versuri pentru maturi, texte pentru
cântece, poezii pentru copii, file de
album... E linia de concluzie pentru
perioada de activitate pe tărâm literarartistic şi care, tot aluziv, dar cu
fermitate, ne vorbeşte despre treptele
viitoare. Citeşti şi înţelegi că felcerul
Maria Tofan-Bâlici şi-a propus prin
formulă indirectă, utilizând valenţele
spiritului (nostalgia, invocaţia, speranţa...) vindecarea rănilor sufletului. Ea plasează
în examen inima cititorului, propunându-i nu numai ideea originală, dar şi o
rezolvare inedită. Programul de ordin general al verbului iradiază nuanţe vibratorii
care prind cititorul într-o atmosferă melodică îndeosebi de curioasă. Ritmul propus
direct fuzionează cu un altul, interior, creându-se astfel câteva voci de mister,
paralele, care se susţin reciproc. Ansamblul poate fi recepţionat doar de urechea
antrenată – am în vedere arta scrierii unui text literar pentru cântec. E o artă aparte,
bazată pe multe legităţi despre care am scris în repetate rânduri şi pe care o posedă
cu adevărat puţini, foarte puţini dintre cei care cutează să scrie pentru muzică.
Mariei Tofan-Bâlici îi reuşeşte: citind, la un moment dat începi să cânţi.
Întru susţinerea acestor afirmaţii evidenţiem câteva titluri: „Ani de şcoală‖, „Nucii‖,
„Vorbeşte-mi de dragoste‖, „Plouă amintirile‖, „Taina primului fior‖, „Trandafirul
roz‖, „Nu te mai uita prin geam‖, „La o ceaşcă de cafea‖, „Bătrânul nuc‖, „Nu te
întrista‖, „Salcia‖... piese bine cunoscute de publicul meloman.
Cu privire la poezia pentru copii – ingenioasa autoare urcă îndeosebi de convingător
spre vârstele inocente ale copilăriei. Sinceritatea, abilitatea expresiei, poantele
curioase, capătă valenţe cu adevărat incitante. Rândurile se înşiruie astfel, încât par
o undă duios vorbitoare, blajin dezmierdătoare. Se întâmplă un fel de diriguire a
simţirii pe făgaşul înţelepciunii, cel care învinge prin bunătate, prin lumina razei
benefic ondulate.
Nu voi evidenţia anume titluri: toate poeziile sunt scrise cu multă dragoste pentru
viaţă, soare, pentru Cerul atoatevăzător. Voi sublinia capacităţile plenare de
transfigurare artistică a autoarei: Maria Tofan-Bâlici trăieşte activ, profund, cu
uitare de sine fiecare vers. Ea re-trăieşte stările verbului căruia i se supune, le
macină, le plămădeşte, le coace la focul propriei respiraţii. Ea cântă. Pentru că
iubeşte. Iar cântecul de dragoste e starea de vibraţie interioară a Cuvântului, a
Totului. Trebuie să-l auzi, să-l înalţi, să-l rosteşti astfel încât cei care ascultă să-ţi
creadă, să-ţi preia verbul, să-l cânte, să rostească: viaţa e frumoasă.
Poeziile Mariei Tofan-Bâlici sunt cântate. Care altă fericire pentru un creator de
sublim?!
Chişinău
14 decembrie 2015
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VICTORIA FONARI

AMPRENTELE DE RESPIRAȚIE
A PIETREI ÎN LIRICA LUI ANATOL CODRU
Creația lui Anatol Codru se distinge prin trei surse care i-au determinat
existența artistică: prima constituie sursa folclorică care se întrevede în perceperea
acută a timpului prin simțirea unei lumi paralele, care poate fi uneori lumea
morților, alteori lumea moșilor – este o lume în care piatra simte pulsul timpului, iar
uneori a timpurilor, care se disting de vremi, iar vremile se metamorfozează în
viermi, după mitul vremii și mărgica șarpelui alb. Autorul se vrea călare pe șarpele
zburător, stăpân peste nori, care are acces la două spații alternativ: „Dați-mi să beau
nemurire cu pumnii, / Rupeți din nimb, vreau să mănânc veșnicie‖ (*** O dogoare
îmi sfâșie gura mea meșteră...). Explozia imperativelor rezidă din dorința de a ieși
din condițiile comune. Stihialul interior percepe veșnicia similar ca o lipsă ce îi
provoacă sete și foame. Necesitățile ființei preiau pofta materiei, dar percepția e
avidă în fața vidului temporar.
O altă coordonată este cea onomastică. Nu e indicat să valorificăm numele și
prenumele fiecare în parte, dar o vom face pentru a sintetiza semnificația. În cartea
„Întâmplarea mirării‖ (1998, Editura ARC) coperta din interior păstrează iscălitura
poetului. Printre cuvinte se întrevăd copacii pe care a ținut să-i deseneze poetul. De
ce a tins printre cuvinte în autograf să creeze din diferite litere coroane de copaci?
Imaginea insistă și textual: „codrii urcă drepți din rădăcini‖ (Imn rostit soarelui).
Verticalitatea prin seva ce se înalță ordonează și vivacitatea neamului. În linii
generale, pădurea este percepută ca un simbol al trecerii de pe un tărâm în altul,
ceea ce putea semnala o punte dintre conștient și inconștient, dintre artă și uzual,
dintre imaginație și banal. Pădurea instituie labirintul de încercare a eroilor din
basme, conduși în a descoperi o taină, de a ajunge la punctul de dezlegare a
enigmelor. Codru, lexem propriu doar limbii române, ales drept pseudonim
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auctorial, indică legătură simțită de autor de a fi parte componentă al acestui univers
al tradiției. În diferite dileme care îl provoacă pe poet să ia dalta cuvântului pentru a
căuta în simbolurilor etnice: piatra de moară, lutul, plugul, țărână ș.a.
Anatol – din greacă „răsărit‖ – deschiderea pe care o va păstra în adâncul
sufletului și o va structura cu îngrijire în imagini artistice. Prenumele și
pseudonimul într-o „traducere‖ semiotică, care constituie cheia interpretării creației
lui Anatol Codru, este răsăritul din coroanele copacilor ce permite prin frunziș o
fisurare a razelor. În acest cadru lumina nu este doar cea care clarifică, dar ea devine
o enigmă care oferă o aureolă lucrurilor de care se atinge poetul. În aceste fascicole
obiectele primesc alte contururi, începând să strălucească. Chiar și sentimentele pe
care le trezesc virtuțile încep să lumineze printr-un sidef al mirării.
A treia determină exteriorizarea prin monada „eu strig tăceri‖ (Filogeneză). E
greu de specificat vocea eului liric după paleta sonoră, dar, la sigur, este vocea care
adună toate imaginile și le oferă unde acustice nu numai pentru a fi receptate, ci și
pentru a constitui o emoție. Autorul abordează teme complicate, de sorginte
filosofice, cum ar fi: corelația dintre viață și moarte, adevăr – „contra-clișeu‖,
acceptare – respingere, eul – experții. Toate acestea dezvăluie monada universului,
dar eul liric nu se vedea întreg incadrat în acest spațiu. Scriitorul își determină
frontierile, el va fi de partea înțelegerii, a cunoașterii, a vieții, a individualității. Cu
toate acestea este tentat de a sincopa elementele etnicului în valorile universale.
Parcursul său e cel al nunții. Nunta, anunțată în conceptul lui Mircea Eliade, dintre
materii moarte, nunta le dă viață și energie – nunta pietrelor. Piatra este „un
principiu fundamental al gândirii sale poetice‖ devenind după acad. Mihail Dolgan
„mit personal‖ fundamental în creația lui Anatol Codru. Este marele mister de a
pătrunde în lumea tăcerii care strigă, care concentrează contemplații pentru a difuza
o dinamică proprie muzicii mișcării planetelor, despre care specifica Pitagora.
În acest context, așa-zisa, natură moartă rămâne o viziune clișeizată. Natura,
percepută cadru al Universului, este vie prin pulsație, prin memorie, prin straturi
care derivă de a fi în timp. Eul liric tinde să interacționeze cu trecutul, înregistrat în
rădăcini, cultură, tradiție, arhetip. Apropierea sau dialogarea rezidă din conexiunea
dintre reflectările interioare și fondul memoriei, care nu constituie o lume a realului,
este lumea ce complementează mai multe universuri: a tradiției, a inițierii, a trecerii,
a tăcerii. Creația lui Anatol Codru escaladează interioritatea ghidat de convențiile
căutărilor, similar după cum etnograful Vasile Vetișanu explică corelația dintre
ritualul comun și unicitatea receptării tradiției: „Tradițiile de cultură au scos la
lumină asemenea momente existențiale prin practica obiceiurilor, a datinilor și a
moravurilor perpetuate de conștiința comunității, ulterior, în valori sociale și
culturale de sine stătătoare. Pe de altă parte, obiceiurile, datinile, moravurile și
credințele despre om s-au păstrat și la nivelul unei vieți culturale, în care
mentalitatea populară a procedat mereu la o selecție în funție de ceea ce este
necesar (...). Ceea ce venea din exteriorul acestui specific al vieții locale era adaptat
și asimilat, coresponzător unor nivele ale „culturii trăite‖ individual‖. Stabilind
aferențe emotive dintre eul liric și abstractul care păstrează amprente în plan
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terestru, naturii i se atribuie în poezia lui A. Codru opțiunea de a exista, respectiv de
a fi vie. Dar este viul ce palpită stihial, ascuns de cei neinețiați.
Conexiunea dintre inspirație și scriere, tăcere și comunicare, constituie energii
care în îmbinație devine creație. Creația elaborează trecerea dintr-o lume abstractă
în lumea percepției. Căutarea administrează un ritual nu de a moși adevărul, după
dictonul socratic, dar de a-l nunti – de a-l percepe în perioada de inițiere, în procesul
ce precede trecerea, de a se topi în ritual. Orânduiala lumii este exponențială în a
fixa intermediarul, de a simți pragul.
Identificând cuvintele nunta, a nunti, mire, mireasă în creația lui Anatol Codru
sesizăm rolul ei poetic încadrat în diverse figuri de stil, respectiv și conotațiile ce se
apropie sau se diferențează de la text la text. „Ce-i pasărea, încă nunta ce-i, / Și
moartea ce-i, ce e fântâna, / Ce-i pasărea, ce-i stei de tei, / Aripa ce-i și ce e mâna?‖
(Și-această galaxie-a gurii...) – nunta inclusă în enumerația dintr-o întrebare
retorică valorifică senzația eului liric de a trăi căutarea, măcinat de obiecte, care, la
rândul lor, vin din alte texte, dar atinse aceste puncte cardinale încep să se
abstractizeze în rugăciune, trecere, mister, labirint, cădere și zbor – senzații
antitetice, dar în textul lui Anatol Codru se sincronizează, de parcă ar contura timpul
în sferă, unde viața și moartea sunt o componentă inevitabilă pentru înțelegerea
primordială. Nunta și în alte poezii corelează cu forma cercului: „Te naști și te
umpli de amintiri. / Te mori și te încarci de uitare‖ (*** Fără îndoială că fiecare
din noi...) Integritatea continuității se formează din antiteze, similare cu diagramele
lui Ernest Bernea din cartea Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, care pe
cercul ontologic al timpului specifică Înaltul cerului și la polul opus – Celălalt
tărâm. La scriitorul nostru acesta este spațiul de căutare care distinge și unește
ambele aceste spații. Aranjamentul cuvintelor apropie imposibilul și descoperă
lumea ontologic. Arhetipul se întrevede prin versurile care despică lumi, care
săgetează trecutul, care întoarce clepsidra oferindu-și o stare de întinerire sie și
mamei sale în poezia Maică, eu am fost mai tânăr?... De parcă vârsta nu i-ar fi un
dat, dar o structură prin care a glisat. Modificările îl perimează și îl readuce în
ipostaza mirării puerile.
Nunta determină o sărbătoare de inițiere, raportată la timp ritualic, Ernest
Bernea specifică conceptul poporului român: „De aici se desprinde caracterul de
puritate, de curățenie, de nelumesc al sărbătorii‖. Căsătoria imprimă ordine vieții,
este depășirea haosului interior. În poezia lui Anatol Codru referințe la sacralitate
apare prin vocativul Doamne și Dânsul. În mai multe poezii sinele dispare după
orizontul conotativ al Dânsului. De parcă în încercările sale ființa este sfera în care
simte cum pulsează eternitatea. Nunta constituie apogeul vieții, din versurile
extragem un apogeu al limitei, după care se deschid alte lumi, alte posibilități, alte
mistere, simțite prin atingerea pământului ce e ca un precursor al cunoașterii
segmentare în unitatea universală.
Tablourile depășesc atmosfera nunții văzută ca o sărbătoare a toamnei:
„Urnind din turnuri toamna, pornind / din nunți feciorii, / Încălecând pe vinuri și
săgetând ulcioare, / Cu chipul treaz, ca ziua, atuncea / când se cheamă / Că tunurile
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strigă și-arată la hotar. / Ni se vor face semne pe fruntie cu mirtul, / Chemat din ram
de cedru, / de parcă ar răscoli / În noi păduri de taine, bătute cu argintul...‖
(Pergament). Ritualul nunții se afirmă în continuitatea existențială prin inițiere și
veghe, unde domină corelația dintre credință și datorie. Cadrul natural oferă o
permanență, o revenire ontologică.
În Piatra de citire alegoria nunții din baladei insistă și mai mult: „Plăișor de
munte, / Cununii de stele, / Orații de nuntă...‖ Percepem o revalorificare de a
scenografia traseul ontologic al cunoașterii care face parte din identitatea sa.
Probabil aceleași dorințe a generat și la filosoful Alexandru Boboc să descifreze:
„lumea mioritică, una a imaginilor mirifice și a freamătului căutărilor, vine ca forma
poetică (formă-baladă) a procesului de personalizare a unei spiritualități și a unei
culturi. În acest sens, balada se înfățișează ca un orizont, intențional, ca o
deschidere‖. Cercul, de fapt, văzut prin prisma unei hore, a nunții, în care totul se
rotește, valorifică dinamica de trecere și de percepere, de implicare și de
coparticipare.
Continuând cu „Crăișor de mire, / Fire, nemurire, / Și-n nemărginire / Piatra de
citire...‖ transgresează în altă lume prin stela funerară, poetul figurează esența
ființei din optica filosofică a ceea se rupe de real, vizează creația artistică care
parcurge traseul prin reverie și cunoaștere intuitivă, care nu se mulțumește cu realul
palpabil. Retușează orientată spre lumea sau lumile interioare, văzute ca etape /
scări confirmă ideea lui N. Hartmann, care specifică raportul dintre creator și ceea
ce-l înconjurătoare. Poetul iese din această realitate depășind condițiile reale: „Urc
la cer / Și dau de munți. / Sap în lut / Și dau de nunți‖ (Greu e, Doamne...). Antiteza
direcțională deduce înălțarea prin adâncirea eului liric. Escaladarea spre înălțimi e
echivalentă cu coborârea spre aspectele ontologice. Dorința de a distinge propriul
trecut relevă interconexiunea omului cu verigile ce construiesc esența umană:
trecutul, tăcerea, cuvântul, răvășirea, descoperirea simțirii prin limite. De aici și
ieșirea din limitele semantice de la un cuvânt în altul. Cum ar fi: „Să te miri, / Să nu
te miri, - / Un popor / De răstigniri...‖ Eul liric preia durerea colectivă a unui popor
pe care-l reprezintă. Și în verbul miri se întrevede de a accepta de a fi mirele
neamului. Se întrevede și sensul parabolelor biblice. Textul lui Anatol Codru nu
întrevede canonicul, dar se referă, în special, la misticism prin dorința de a depăși
condiția temporalității prin perceperea veșniciei, prin accederea la spiritualitatea
arhetipală a neamului.
Cel care e gata să se inițieze nu doar în ceea ce e acceptat, dar și în abstractul
inacceptat în lumea prezentului. Setea, pe care o sugerează în mai multe versuri
„Cerul gurii / M-e încins / Cat izvoare, / Dau de plâns‖, trece de la o necesitate
fizică la un disconfort de a găsi acel ceva diferit de ceea ce ar prefera să afle.
Incomoditatea nu-l oprește, îl provoacă la precizarea verigilor ontologice dintre
ritual, mit și mister. Ritualul este determinat de urcare și săpare – înălțime și
adâncime. Prin poezia sa Anatol Codru ne inițiază în uman, prin fire având
posibilitatea de a opri timpul, revenind la rădăcinile din piatră care îi știe gândul și
crezul.
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ANATOL CODRU

S-a născut 1 mai 1936, în Molovata
Nouă,
raionul
Dubăsari,
RASS
Moldovenească, URSS — d. 17 august 2010,
Chișinău, Republica Moldova), poet, eseist,
traducător și regizor de film din Republica
Moldova, membru de onoare al Academiei de
Științe a Moldovei.
În comuna Molovata-Nouă, în familia lui Ion Condrea și a Titianei
Stăncuță, se naște cel de-al treilea copil, căruia, la botez, preotul îi dă numele
de Anatolie. Numele de familie Condrea a străbunelului Teodor, din voia
administrației țariste, suferise o abilă acomdare la fonetica rusească,
precursorii semnând, în actele stării civile de la 1867, Condrov, Conderev.
Străbunelul de la mamă Costache Stăncuță, de origine muntean, participant
la războiul ruso-turc din 1877, se retrage cu trupele rusești în regiunea
Ekaterinoslav, căsătorindu-se mai apoi în Transnistria.
Iată acesta este destinul care mai târziu va fi incifrat în textele sale
artistice din volumele Îndărătnicia pietrei,Zodii, Piatra de citire, Ruperea
din neființă, Întâmplarea mirării.
Dacă să trecem prin zonele biografice talentul său regizoral, specificăm:
în 1968 devine regizor la Stidioul „Moldova-film‖, realizează filmul
ocumentar Trânta, care este apreciat cu premiul I la Festivalul de la Minsk.
În 1969 îi apare pe ecran filmul documentar Pe făgașul talentului, care este
interzis de autoritățile regimului comunist. Același destin îl are și filmul
Bachus. În 1971 realizează filmul Dimitrie Cantmir. Acest film îi deschide
aripile regizorale și până în 2000 a regizat 34 de filme documentare. În 2000
pentru marea contribuție a valorificării creației eminesciene Guvernul
României îl decorează cu Medalia „Mihai Eminescu‖. În 2002 Academia
Română și Ministerul Culturii îi acordă „Marele Premiu Nichita Stănescu‖.
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NUNTĂ ÎN ARDEAL
O nuntă, alta, cred că nu se poate,
Nu-i nunta în Ardeal, dacă-i a doua,
Cum nu-i nici lacrima, ca prima, mai cu roua
Pe iarba necosită niciodată.
Chiar dacă-o fi-n Ardeal, că-ntruna plouă,
Chiar dacă toamna e de nuni bogată,
Nu poate nunta fi din nou jucată,
Când se repetă- nu mai este nouă.
Și e păcat să fie repetată,
Să-și facă Ardealul nunta anevoie,
Dintr-un capriciu, că le-ar sta în voie
Celor fugiți din nunta cealaltă.
Nunta-i Ardealul care nu se mută
Din nunta lui dintâi în altă nuntă.
DROB DE ȚARĂ
Norii-n Ardeal sunt bocet și-ndurare,
Și-s oasele tocate-n suferinți,
Și-s ocnele ce strigă din părinți,
Care cu lacrimi înmulțit-au sarea.
Cea care nu se vinde pe arginți,
Cea care e mai scumpă decât pare,
Că-ar fi că este Sarea-n altă țară
Mai că a noastră- din ghețari fierbinți.
Care din noi s-au rupt și-au făcut marea
Cu valul și adâncul răzvrătit.
Ardealul ne e plânsul infinit,
În solnițe să-l aibă fiecare.
Român, care de sare e albit,
Să-și poarte-n oase drobul lui de țară.
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BRÂNCUȘI
El va exista
Până va intra cu totul în mare,
Până se va face pește,
Până se va face lacrimă
Rezemată de amintirea mea
Care mă teme...
DREPT INIMĂ
Sunt dat cuvântului drept hrană. Clorofila
Cuvântului eu sunt. Suprastructură.
Și forma lui – jur împrejur – mi-i gura.
Sunt dat cuvântului drept inimă. Sunare
De clopote-i cuvântul – grav, imensul,
Și viața mea – e fondul lui, e sensul...
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ION BABALĂU

Toamnă printre rânduri
Cad frunze
şi gândurile în anxietatea tomnatică;
Cad frunze
şi incertitudinea în visurile singuratice.
Cârâie o cioară
şi dorinţa învăluită de frigul lamentabil;
Cârâie o cioară
şi neliniştea pătrunsă de enigma trandafirului de toamnă.
Devine din ce în ce mai întunecos
şi totul un decor cu robuste fantasme însurite;
Devine din ce în ce mai întunecos
şi totul un peisaj cu umbre trecătoare.
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Recele în dragoste
Şi dacă săruturile mele
ar cădea necontenit şi lin
ca frunzele tomnatice de aramă
pe buzele-ţi de rubin,
Aşa c-ai vrea
toamna să dureze o veşnicie?
Şi dacă îmbrăţişările mele
ar spulbera frigul iernatic din juru-ţi
încât fulgii suavi şi gingaşi
s-ar topi de căldura aurorii
îmbrăţişării noastre,
Aşa c-ai vrea
iarna să dureze o veşnicie?
Aurora îmbrăţişării
Pe genele tale se leagănă
oceanul universului, în care
vâslesc stele, a caror reflexie
e-n ocheanul veşniciei.
Sub lumina farului milenar
călătoresc dorinţele florilor de cireş
pe bolta irisului tău.
În zbor nocturn, licuricii,
vrăjiţi de undele lacului fin argintate,
îţi invită gândurile la valsul ascentral
al timpului romantic.
Dincolo de mireasma visului feeric,
a ta făptură se înalţă,
cu paşi de nimfă juvenilă,
către aurora îmbrăţişării noastre.
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Pe pământ şi-n cer
De stele, ce răsar în fiecare noapte,
Suspendate sunt dorinţe ori speranţe;
În fiecare noapte se aprinde
Un policandru cu vise omeneşti.
* * *

În văzuh plutesc uşor
Licuricii
Ca perlele de strălucitori.
Cu mersu-ţi ca zborul plăpând
Al petalelor de dafin
Pătrunzi într-o grădină
Străjuită de visătorii maci solitari.
În jocul întunecat al tainicilor umbre
Lent ridici privirea
Spre a lunii argintărie milenară,
Reflectoare a forfotei sentimentale.
Şi pe bolta căpruie a ochilor
De abanos,
Răsare şi Luceafărul,
Mai tare strălucind,
Îţi trimite o stea căzătoare
În inima poleită cu nectarul
Lacrimilor de tei, ce absoarbe
Magia unei nopţi de lapis lazuli...
* * *

De stele, ce răsar în fiecare noapte,
Suspendat e dorul străpungător
al infinitului dimensiuni;
În fiecare noapte se aprinde
Un amor în îmbrăţişarea sufletelor noastre.
Iarna... ninge
... Şi ce?
Ninge-ncet în suflet,
trist,
cu speranţe ale unui destin
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răpus de-o dorinţă iluzorie...
Poate că-i iarnă?
Raţiunii îi este frig
să se lamenteze
în cercul vicios al nămeţilor,
fantasme.
Crivăţul străpunge abisul sufletesc
marginalizând imaginaţia
în vremuri de singurătate.
Din nori ai unui ocult alter ego
nu cad steluţe argintate
de un dor nemărginit;
cad steluţe mici, uitate,
în umbra falnicului spirit,
damnat în gheaţa amintirilor.
* * *

Coşmar în plină seară,
cu iubita lângă mine?!
Jocul destinului
Destin desculţ,
Chinuit.
Dacă chinu-i de bucurie,
Atunci e ceva nefiresc.
Aşa-i?
Nefirescul triumfă:
a triumfat şi ieri,
triumfă azi,
va triumfa şi mâine.
„A triumfa‖ îşi schimbă forma
Precum destinul:
Azi e rău, mâine-i bun;
Rău a fost şi bun va fi.
Însă omu-i, cert, o marionetă.
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CONSTANTIN COTOMAN

Elegie Minţii
α.Când scriu acum acest bocet de moarte
Îmi amintesc de nopţi cu durere uitate,
Jalea îmi sfâşie amarnic minţile,
Iată îmi părăsesc cu regret libertăţile.
β.Niciodată nu am afirmat că sunt poet,
Dar am ajuns pentru umbre un magnet.
Îmi plâng în acest miez de noapte mintea
Sfâşiată de gheara fiarei ce şi-a pierdut cinstea.
γ.Doarme ea în sarcofag de porfiră
Asemenea Augustelor ce cântau la liră,
Iar aici, în această lume palidă şi orfană
Îşi există veacul un vas gol de fiinţă umană.
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,,Măturător"
Nu vreau multe de la soartă;
Nu vreau cunune de laur şi sceptru;
Nici bani sau faimă mare nu îmi trebuie;
Nu-mi cer putere eternă şi haremuri;
Neg totul şi nimicul din lumea omului,
Dar aş dori enorm măturător să fiu.
Dorinţa mea e mică şi atât de umilă
Încât pentru unii pare atât de amuzantă,
Iar eu la o margine de galaxie
Aş mătura scrumul şi oasele
Ce ar rămâne de la oameni şicivilizaţie
După judecata şiexecuţia ce au meritat-o...
,,Hârtie de bumbac"
Printre cărţile din pod uitate de toţi
Aruncată era o bucată de hârtie decoloratăO gazetă din vremurile Guberniei Ţariste.
Pe ea portretul unei fete uimitor de tinere.
Era faţa unei anarhiste în căutare imperială,
Iar mai jos de fotografie o pată de sânge enormă,
O gaură, probabil ,de glonte nu prea mare.
Hârtia de bumbac a ars în acea seară,
Istoria căpătând titlu de gunoi pentru om,
Dar copilul din mine mai ţine minte
Încă acea faţă,acea pată de sânge şi acea gaură...

,,Duhuri"
Peste tot şi nicăieri
Cuvintele se strică,
Sunt lovite gânduri,
Frica îmi sfâşieminţile,
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Şoaptele mă atrag,
Ochii mă vrăjesc.
Cade omul jos la poale,
Copacul sprijină cerul.
Duhurile se învârtesc în horă,
Urlă lupii şi strigă nebunii.
Mă rog la rădăcini,
Ei tot mai tare se învârtesc,
Stelele plâng pe cerul negru,
Semiluna seceră grâul,
Cântă nimfele împrejur,
Răsare soareleCade şarpele.
Apune soareleCenuşă rămâne.
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TEREZIA FILIP

ION GROŞAN –SAU CUM SE FACE LITERATURA
Ascunsă printre teancurile de cărți de
pe biroul meu, apărute relativ recent,pe
care mi-am propus nu doar să le parcurg,
ci și să le comentezfie cât de succint, se
află și una dintre cărțile provocatoare și vii
a cărei lectură m-a bucurat și mi-a
scânteiat câteva idei despre modul cum se
face aziliteratură.Nu sunt puține aceste
cărți în așteptare,cărți ale prietenilor, cărți
ale unor maeștri, cărți ale unor nume de
notorietate, autografiate, cărți de toată
mâna,îngrămădite,suprapuse, amestecate,
în așteptare… Unele parpuțin supărate,
unele invidioase că le-am preferat pe altele, tristeunele că eu par a le fi
ignorant de-a binelea, iar altele nerăbdătoare și pline de reproș că am
abandonat contemporaneitateaîn favoarea trecutului și am rămas prinsă, ba
chiarpuțin încurcată și captivă în hermeneutica imaginarului romantic.
Cartea lui Ion GroșanLumea ca literatură.Amintiri,Polirom 2014, la a
cărei lansare am avut bucuria să particip, țipăpur și simplula mine fiindcămiam promis un comentariu citind-o, ba chiar mi-am notatîn agendăniște idei
și… am lăsat-o apoi sufocată,presatăacolo, de alte cărți.
De ce mi se pare vieși relevantă Lumea ca literatură. Amintiri?Mai
întâi pentru că lectura ei relaxează și informează, făcându-te martorul
aventurii intempestive ce dă peste autorul narator și actor al unor înâmplări
surprinzătoare. În al doilea rând, pentrucă în paginile ei, aventură reală și
literatură autentică cresc una din alta, se condiționează și se interdetermină.
Literatură și realitate sunt în cartea lui Groșan fețele aceleiași oglinzi, – a
modului cum privește autorul în real - una mărește și detaliază, cealaltă
estompează detaliile proiectândcontururile, liniile,formele a ceea cerămâne
mereuessential din vâltoarea timpului.În al treilea rând, pentru că umorul este
o componentă implicită, nu știu dacă a realității mai degrabă cred că e
apanajul autorului, sau un condiment pe care-l imprimă protagonistul
lucrurilor. Și încă ceva: dincolo de eveniment, care-i conferă substanța epică,
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Lumea ca literatură. Amintiripoate fi un veritabil ghid desprecum seface
literatura în postmodernitate,saudespre cum face Ion Groșan literatura.
E adevărat, literatura se face, așa cum a probat autorul și în cărțile
saleanterioare. Eadevărat că lumea e un ansamblu sau o succesiune de fapte,
de scenereale, de evenimente, unele chiar mai fascinante decât imaginația –
a spus Liviu Rebreanu aceasta,sau un text, spunea Nichita Stănescu – iar un
ochi sagace precum cel al lui Groșan percepe în întâmplări designuri subtile
ale realului demne de reținut.Tot atâtde adevărat este că literatura,lirică sau
epică,se iscă și din amintiri, din fapte aievea,trăite în fuga timpului,
care,privite apoi de la oarecare distanță, capătă o aură de nostalgie pe care o
conferă întotdeauna timpul. Ion Groșan privește realul ca pe o aventură
amuzantă, surprinzătoare și ludică, pe careo degustă cu voluptate, o
experimentează din curiozitate sau din plăcere, o acceptă și i se adaptează
ori, în anumite puncte, o deturnează spre a și-o adecva sieși. În real, Groșan
se comportă de parc-ar fi personajul unei povești, protagonistul unei aventuri
formidabile - se joacăadesea și dejoacă mersul realului, precum în aventurile
proprii pe plaja de la Cannes. Ion Groșan demonstrează cum literatura se
cuibărește în realitate, în lucruri, în gesturi, în întâmplări, în surprize, în
sfidări de tot felul, mici sau mari,pentru ca apoi să se ișteși sub condeiul
auctorial (sau sub tastatura…) să se așeze în pagini. Se pare că totul e să știi
intra în complicitate cu realul,într-un fel ludic,pentru a dibui un anumit curs
al lucrurilorîn magma existenței.Iar pentru a releva acest curs, totul e să ai
curajul spunerii cu sinceritate, oricât de inconvenabilă ar fi aventura care te
ia ca protagonist, cum valul mării ia de pe țărm o frunză.
Ion Groșan experimentează aventura reală ca pe una literară iar aceasta–
oricât de atipică și trăsnită –face voluptatea,dar și dificultatea autorului careși asumă lumea cu tot ce implică ea.Ideea este că nu în prea mare măsură eul,
autor și protagonist sau actor, voluntar sau ba, decide cursul lucrurilor, ci
întâmplărileși contextele îl captureazăele, îl subordonează penarator. El este
cel angrenat, antrenat, vehiculatde evenimente. Pline de umor și de
imprevizibil,aventurile devinsubstanța unui text extrem de viu și de
persuasiv.Groșan le acceptă, alteori le provoacă și le intensifică, se înscrie în
ritmul și în logica lor, iareul său naratorial esteîn acest caz actorpe scena
lumii, dar și protagonist, subiect și obiect al propriei priviri.
Savoarea povestirii lui Groșan reiterează discursul lui Creangă.
Disponibilitatea de-a se bucura de întâmpări, de-a face haz de
inadvertențe,de-a se uimi, oride-a se autopersifla,ieșind apoineatinsdin ele,
reprezintă gestul creator al autorului postmodern. Scrierile lui Groșan
bucură, uimesc, relaxeaxă,mențin cititorul în text,îl fac săparticipe, îl miră, îl
nedumeresc și îl contrariază, și-i dau o stare de bine. Și ce stare mai tonică
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după lectura de-o seară îți poate da o carte decât râsul relaxat de unul singur,
sentimentul pe care în lecturile copilăriei ni-l dădeau doarbasmele sau
Amintirile lui Creangă. Groșan preia câte ceva de la clasici ori deține el
însuși o notă de clasicitate – privirea afectivă și autoironia (de la Creangă),
proteismul narațiunii, disponibilitatea și capacitatea de-a analiza ceea ce
vede, intrând în jocul realului, mimând uimirea (Caragiale).Ion Groșan
alchimizeazăafecțiunea șimemorialismul luiCreangă, cu privirea ironică și
analitică.Privirea scriitorului postmodern nu e reflexiv-meditativă, ci ironică,
plină de umor, ilară, ancorată în prezent, atât în real, cât și în sine.
Bunăoară,o discuție între doi navetiștiîntr-un birt din satul
maramureșean, Mogoșești devine text și pretext literar.Turmentarea lor până
la a nu se mai recunoaște, pretextând că stau „la celălalt capăt‖ al satului
poate fi o parabolă a realului (În Mogoșești, Maramureș). Spontaneitatea
discursului dă farmec scenei șipreface realul în literatură. Ceea ce
seîntâmplă, ce auzi, ceea ce ți-e dat să vezi, ce te stresează, ce te uimește, ce
te bucură, ce te surprinde și te încântă ori te îngrijoreazăau un farmec
inimitabil. Când transferi toate acestea în scris fără pierderi, lumea devine
literatură, iar literatura e realitate necontrafăcută, căci realul mustește de
literatură… Generalul rezervist care-și relatează prima cădere cu parașuta pe
izlazul satului natal, între vaci,persiflat apoi de mama sa, (Parașutistul)ori
conversația celor doi bețivi din Mogoșeșeti care după mai multe ture de
„amestecată‖nu se recunosc, fiindcă stau fiecare la celălalt capăt al
satului,indică acel ceva din real,inimitabil și irepetabil,care face literatura.
Chiar atunci când inșii stau fiecare la un alt capăt al lumii, și nimic nu-i
conectează nici chiar comunicarea lor, chiar și atunci…viața poate deveni
literatură, eaarată atunci incomunicabilitatea, nepotrivirea, absurdul sau
ironia sorții – ceva de genul conversației din Căldură mare a lui Caragiale
ori din piesele lui Eugen Ionesco.
Literatura este tocmai spontaneitatea,imprevizibilul întâmplării, e destul
să găsești un post de observație, să nu faci altceva, doar să observi: „Stăteam
la terasă în centru și savuram o bere locală…‖(Parașutistul) – iată postura
auctorială. Ce auzi, ce vezi, ce simți, ce ți se întâmplă ție sau ceea ce se
petrece obiectiv în jur este sau devine cea mai fascinantă literatură.
Bunăoară,relatarea de către ofițerul deaviație a primului salt cu parașuta, sau
cum Alexa G. Bâle, în cenaclul dela Ocoliș, interfereazălectura poemei
saleFăptura,cu sfaturile de medic veterinar, asistând în directprin telefonul
mobil nașterea unui vițel sau a unui mânzori recomandândvaccinul unor
purcei împotriva trichinelozei etc. (Poetul și veterinarul). Momentul e o
invazie intempestivă de realitate în poema citită, un amestec de aici și acolo,
de liric cu epicul existenței, de atmosferă cenaclistă cu segmente de viață
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rurală autentică.Iată formula postmodernă a literaturii – amestecul,
interferarea, mixarea real-real sau real-imaginar, intruziunea epicului în
liric,a praxisului în delectarea lirică, a zoologiei în candida lectură poetică –
să-izicem.Aventurile unor GȚâra sau Augustin Frățilăsunt o deturnare a
realuluide la tiparele inițial riguroase, sunt pură literaturăîn care
sensibilitatea și ilaritatea alchimizate deturnează proiectul de mariaj al
protagonistuluiinițiat de bunică și mamăși fac hazul (Cel mai frumos
omagiu).Șirul de întâmplări,trăite cică, de Ion Groșan, ca reporter la
Festivalul filmului Jeune comédien de la Cannes face farmecul cărții șitine
cititorul conectat în text într-o bunădispoziție până la sfrșitul lecturii. Ion
Groșan, deși trăiește acolo condiția de fiu ploii, fără cazare și
ecuson,dormind în nisipul de pe plajă sau în mașina oferită generos de
Genua – Eugenia Vodă, saumănâncă din pachetele oferite de personalul
hotelului, e personajadorabil al proprieiinciziiepice.(Jeune comédin la
Cannes I, I,..X))
Privind dincolo de întâmplări, tehnica auctorială a lui Groșan, îți spui da,
așa se face literatură. Sub privirea lui Groșan,brusc Sharon Stone devine „o
urâțenie pe lângă Genua - Eugenia Vodă –careîi oferă amabilă mașina drept
dormitor, salvându-i nopțile petrecute în nisipurile plajei meditareneene,
unde era cât pe ce să fie strivit de buldozerele ce curățau în zori plaja.
Ecusonul de împrumut, masa ilicită,prezența larecepțiadată de primarul
orașului,nisipul ce se curgea gingaș, în firișoare subțiri din pantofii cu
găuri,în timpul elegantei recepții,intrigă, uimesc, bucură. Ion Groșan
forțează nota în stil postmodernist depășind de data asta pe clasici, pentru
că,persiflat, ironizat, supus ilarității auctorialeestenu doar cotidianul, nu
întâmplările, contextele, ci chiar sinele epic, subiect și actant al textului.
Atâta cruzime, atâtaforță de autodetașare, privirea de-a dreptul cinică și
chirurgicalădevin un incitant mod de-a face literatură, și de-a captiva
cititorul. Textele - niște flashuri rapide ca niște priviri tăioase și ilare –au
ceva scânteietor precum schițele lui Caragiale.Ele prind însă cu raza lor
tăioasă și pe autor.
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LIVIA FUMURESCU

MIRIFICA LUME A POVEŞTILOR

În toamna anului 2015, la Târgul de carte
organizat de Biblioteca Judeţeană „Ovid
Densușeanu‖ - Deva, de un real succes s-a
bucurat volumul pentru preşcolari „ POVEŞTI
cu păsări şi pitici” de Radu Ciobanu, apărut la
Editura Emia, Deva, 2015. Într-o ireproşabilă
ţinută grafică, atrăgătoare chiar de la prima
vedere, prin coperta lucios cartonată, ilustrată
ingenios şi în interior de către Alexandra Gavrilă,
cartea cuprinde nouă naraţiuni care trezesc de la
început interesul micuţilor, dar şi al celor vârstnici din preajma lor, prin
scopul educativ-formativ urmărit cu intuiţie pedagogică şi umană, dar şi cu
harul literar al scriitorului exigent cu ceea ce publică.
Spre deosebire de basme, care proiectează naraţiunea şi eroii
hiperbolizaţi în zona fantasticului, poveştile sunt inspirate din realitatea
cunoscută celor mici, valorificând diverse modalităţi de influenţare a
comportamentului lor, printr-un arsenal literar diversificat, împletind aspecte
verosimile şi imaginare de mare subtilitate. Tematica acestui gen literar este
aceeaşi cu a basmelor, vizând lupta dintre bine şi rău, dintre adevăr şi
minciună, dintre faptă şi răsplată, sancţionând lăcomia, lenea, şiretenia,
îngâmfarea, viclenia, răutatea etc. Ironia şi umorul pigmentează fluxul
narativ, în care relatarea la persoana I singular trezeşte interesul celor mici,
parteneri atraşi în derularea naraţiunii, prin pronumele la persoana a II-a („Pe
băieţelul despre care am să-ţi povestesc îl chema Picu şi, dacă nu mă-nşel,
era cam de vârsta ta‖ - p. 3), apropiindu-i de povestitor. În unele secvenţe,
autorul devine personaj, implicat în nararea întâmplărilor („În noaptea
următoare, când tu şi mama dormeaţi, eu încă scriam‖...‖Uhu mi-a bătut uşor
cu ciocul în geam. I-am deschis ...şi s-a pus pe marginea biroului meu‖ p.11). Alteori, scriitorul reproduce povestea unui ascultător imaginar,
sporindu-i astfel autenticitatea („Eu eram atunci musafirul Ucăi...am auzit
povestea aceasta pe care am vrut să ţi-o spun azi şi ţie‖ – p. 26; „M-am simţit
vinovat, dar i-am mărturisit adevărul‖ – p. 31).
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Cu remarcabil har narativ, autorul povesteşte diferite întâmplări cu
substrat educativ-formativ, în care realul şi imaginarul se împletesc,
completându-se. Deşi sunt fraţi, Picu şi Uca, eroi ai mai multor peripeţii, se
comportă diferit.
Răsplătit pentru cuminţenie, de ziua lui, cu o maşină „aproape
adevărată‖, Picu învaţă de la tatăl său regulile de circulaţie şi, abia apoi, iese
la plimbare pe stradă, „până unde nu mai erau case” (Băieţelul şi rândunica).
Ajutorul dat şi compasiunea lui pentru rândunica Cip, rănită de praştia
băiatului neascultător, sunt răsplătite de rândunele, care îl salvează de
răutatea vulpoiului Franţ şi a lui Bambu cel obraznic (care nu saluta oamenii
mari, îşi murdărea hainele, ronţăia seminţe şi le arunca pe jos cojile, spărgea
vitrinele cu praştia etc.), ştiut fiind faptul că binele este răsplătit şi până la
urmă învinge răul.
Spre deosebire de fratele ei, sora lui, Uca, nu dă ascultare sfaturilor
mamei şi va suporta, în final, consecinţele, stricându-şi jucăria primită
(Gâsca îngâmfată). Păcălindu-şi mama, fuge la râu, unde pune gâsca de
cauciuc pe apă. Jucăria personificată se amăgeşte că raţele adevărate, copiii
şi gâştele se tem de ea, dar e dezumflată de ciocul gâscanului şi e luată de
valuri. Talentul descriptiv al autorului le dezvoltă micuţilor vocabularul şi
simţul estetic, precum în zugrăvirea furtunii („...cerul se umplu de nori
fioroşi, negri. Vântul rupea crengile copacilor. Pârâul se învolbură, se
tulbură...se umflă‖), după care gâsca înfumurată rămâne „împotmolită şi
murdară într-o baltă tulbure‖. Deşi tatăl copiilor o peticeşte, gâsca blegită a
fost aruncată lângă alte jucării vechi, „unde-i pierise toată înfumurarea‖- p.
26). Copiii vor înţelege că infatuarea poate avea repercusiuni neaşteptate în
viaţa de fiecare zi.
Cam aceiaşi eroi ai poveştilor - copii sau vietăţi - apar şi în alte
povestiri, precum isteţul şi priceputul pitic Tip, rândunica Cip, hârciogul
Maxi, bufniţa Uhu etc. Comportarea politicoasă a celor doi fraţi rătăciţi în
pădure (Întâmplări din pădurea de argint) e apreciată de zâna pădurii –
Crenguţa, care „se bucură văzând că are de-a face cu nişte copii care ştiu
cum trebuie să se poarte...‖ (p. 9). De aceea sunt ospătaţi şi ajutaţi să se
întoarcă acasă. Copiii vor reţine importanţa atitudinii respectuoase, dar şi
armonia în care trăiesc vietăţile pădurii, surprinse cu caracteristicile lor.
Talentul narativ se completează cu cel descriptiv, în care imaginile vizuale,
împletite cu cele auditive, contribuie la zugrăvirea peisajului mirific al
naturii sub razele lunii („...pădurea se prefăcu într-o pădure fermecată.
Frunzele deveniră de argint. Când se atingeau în bătaia vântului uşor, scoteau
un clinchet mărunt‖ – p. 7).
Din acest gen de poveşti, cei mici îşi însuşesc treptat noţiunile de bine
şi de rău, de corect şi de incorect, de cinste şi de ipocrizie etc. Reflecţii
interesante sunt introduse în dialogul autorului cu bufniţa Uhu (Necazurile
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bufniţei Uhu), realizându-se o subtilă corelare între viaţa oamenilor şi a
vietăţilor în captivitate („Urât lucru capcana...E la fel de urât ca şi cum ai
lovi pe cineva pe la spate sau i-ai pune piedică‖ – p. 11; „ Nimic nu-i mai
trist decât o făptură care se simte bine într-o cuşcă...nimănui nu-i place să
stea în cuşti...‖ – p. 12). Şi în poveste, patima beţiei e soră bună cu lenea
(„Aleile erau murdare, cuştile animalelor necurăţate...‖ – p. 11) şi cu
neglijenţa paznicului de la grădina zoologică („...murdar, nebărbierit,
nepieptănat...‖ – p. 11), din cauza căruia sufereau animalele. Imaginaţia
scriitorului speculează puterea de discernământ a copiilor şi dorinţa lor de
concret, pedepsindu-l pe cel vinovat de nepăsare şi de rău tratament aplicat
vieţuitoarelor („... leul...l-a păpat într-o zi pe paznicul cel leneş. I-a lăsat doar
papucii pe care i-a agăţat deasupra intrării în chip de firmă‖ – p. 14 ).
Asemenea creaţii de certă originalitate au o deosebită valoare etică,
obişnuindu-i treptat pe ce mici cu perceperea noţiunilor de bine şi de rău, de
corect şi de incorect.
Un loc aparte ocupă poveştile care formulează ingenioase explicaţii ale
obiceiurilor şi tradiţiilor, perpetuate din moşi-strămoşi, însoţite de multaşteptatele daruri aduse copiilor cuminţi cu ocazia Naşterii Mântuitorului şi a
Învierii Domnului. Apariţia lui Moş Crăciun, prietenul iubit al copiilor, e
urmărită pe canavaua biblică a naşterii pruncului sfânt (Legenda lui Moş
Crăciun) în staul, încălzit de răsuflarea vitelor. Păstorul sărac, cu suflet bun,
totdeauna însoţit de câinele credincios, înveleşte cu blana lui de oaie mama şi
pruncul. Trecerea în Rai a bătrânului este surprinsă cu evidentă măiestrie
(„...întindere nesfârşită de nori argintii şi bucălaţi...îl învălui o lumină mare şi
blândă...‖ – p.15), precum şi întâlnirea cu „făcătorul cerului şi al pământului,
al văzutelor tuturor şi nevăzutelor‖, care aflase că omul nu furase, nu
minţise, nu batjocorise şi nu asuprise pe nimeni, că-i ajutase pe neajutoraţi,
pe cei flămânzi şi pe cei însetaţi, dar şi că protejase de frig pe Fiul Său Iisus.
De aceea, de Crăciun, Domnul îl alege pe păstorul milos să ducă „bucurie
copiilor de pe pământ în noaptea sfântă‖, când toate ferestrele sunt luminate
magic, în case scânteiază brăduţul împodobit, iar „în înalturile înstelate,
clopotele sfintelor biserici...vestesc marea sărbătoare...se desluşesc glasurile
şi clopoţeii colindătorilor‖ (p. 16). De două mii de ani, Moş Crăciun
meştereşte anul întreg jucării, le încarcă în sania trasă de cerbi albi şi le
împarte copiilor, ţinând seama de comportarea lor. Atmosfera de mister e
creată de construcţiile sintactice apropiate de procedeele din limba vorbită,
iar stilul oral al poveştilor le face mai atractive, dar şi mai accesibile copiilor,
convinşi că vor fi răsplătiţi doar pentru cuminţenia lor.
Originala poveste a dărniciei iepuraşului în noaptea Sfintelor Paşti e
străbătută de nerăbdarea aşteptării, urmând pregătirii cuibului, retrăind parcă
fericita perioadă a copilăriei autorului (Vizita iepuraşului). „Clopotele
sfintelor biserici care răspândeau în lume marea veste a Învierii
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Mântuitorului Iisus‖ (p. 31), marcată şi de salutul tradiţional al creştinilor,
amplifică bucuria tuturor, în timp ce iepuraşul Zdup lăsa mulţime de daruri,
între care trona Cloţ Dodoloţ - Oul mare de ciocolată, venit tocmai din
pădure, din atelierul spiriduşilor. Melanjul dintre real şi imaginar, dintre
nerăbdare şi bucurie, coborât la nivelul de înţelegere al micuţilor, este
surprins cu sensibilitatea şi cu duioşia omului matur, care povestind
retrăieşte acele vremuri fericite, pline de farmec şi mister.
Valorificând subiecte cu largă circulaţie în literatura universală
(Scufiţa Roşie - de Charles Perrault; Scufiţa Roşie – de Fraţii Grimm),
autorul schimbă intriga şi deznodământul, adaptându-le realităţii şi intenţiilor
sale educative (Rătăcirile Scufiţei Roşii). Păpuşa Scufiţa Roşie, pierdută de
lucrătorul neatent, după spectacolul de la teatrul de păpuşi, porni pe jos
înspre oraşul unde urma o altă reprezentaţie, în care ea avea rol principal.
Peripeţiile prin care trece, fiindcă se încrezuse în lup şi-n Cloanţa, conduc la
concluzia că lipsa de vigilenţă şi naivitatea pot genera mari necazuri. În acest
sens, lupul ipocrit formulează concluzii care merită a fi reţinute de cei
creduli: „Ce proşti sunteţi voi, oamenii, şi ce puţin vă trebuie ca să fiţi
fericiţi! E destul să vă vorbească cineva frumos că vă şi bucuraţi şi uitaţi de
toate necazurile!‖ (p. 18). Răutăţii Lupului şi a Mumei Pădurii i se opune
isteţimea iepuraşului Hazi şi a Zânei Crenguţa, care cer ajutorul organelor
abilitate, ale poliţiştilor, pentru salvarea fetiţei, încât „Scufiţa Roşie de la
teatru‖ este salvată şi ajunge la timp pe scenă, jucându-şi rolul în piesa cu
acelaşi titlu, spre bucuria copiilor- spectatori. Realul şi imaginarul se
împletesc admirabil, subliniindu-se ideea că există fiinţe lacome şi prefăcute,
care cuceresc prin şiretenie, de care e bine ca oamenii, respectiv copiii, să se
ferească. Dinamismul acţiunii, vivacitatea dialogului şi suspansul stârnesc
atenţia micuţilor.
Remarcăm faptul că personajele acestor poveşti – oameni, animale sau
alte vietăţi - pot fi pozitive (Bufniţa Uhu, rândunica Cip, Scufiţa Roşie de la
teatru, Zâna Pădurii - Crenguţa, Picu, Uca, piticul Tip etc.) sau negative
(Vânătorul, Bambu, vulpoiul Franţ, lupul, Muma Pădurii etc.).
O captivantă poveste inventează scriitorul spre a-i convinge pe cei mici
de importanţa drămuirii timpului, aşa cum se desprinde din sfaturile
oamenilor „ai grijă de timp...nu-ţi pierde timpul... timpul e preţios‖ (Când se
opreşte ceasul). Efortul adultului de a coborî la nivelul de înţelegere al
copilului se concretizează într-o ingenioasă poveste cu jucării personificate
(căţelul Gechi, elefantul Tobi, cârtiţa cenuşie, maimuţica Afi, purceluşul
Dodoloţ, chinezul Ţin Lin etc.), care prind viaţă şi se joacă, în timp ce Picu şi
Uca, după ce şi-au pregătit ghiozdanele, dorm. Ceasul demontat în timpul
căderii înţepeneşte lucruri şi fiinţe, până când priceputul pitic Tip îl repară,
fiindcă „ nu e de glumit cu Timpul‖ (p. 30). Suspansul e întreţinut şi de
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„secretul‖ divulgat în final, privind vinovăţia celor doi neastâmpăraţi –
Dodoloţ şi Hazi.
Zăpezile iernii, viscolul şi gerul („De frig trosnea lemnul
arborilor...Aerul devenise ca sticla. Încremeniseră izvoarele‖ - p. 34)
teleportează imaginaţia micuţilor în peisajul îngheţat al anotimpului alb,
pentru care poporul pădurii se pregătise gospodăreşte (Iarnă grea în pădure).
Ceea ce înfioară însă vietăţile este apariţia vânătorului, ucigaşul animalelor
nevinovate, pentru a le comercializa blana. Cu multă fantezie şi cu talent epic
remarcabil, scriitorul octogenar surprinde eforturile conjugate ale poporului
pădurii cu ale piticilor şi cu ale lui Picu, din dorinţa de a stopa crimele celui
care sfidează ocrotirea naturii. Procedând cu mijloacele specifice societăţii
umane, îl arestează pe vânător, pedepsindu-l să construiască adăposturi de
iarnă pentru animalele pădurii şi să sădească noi puieţi. Secvenţele narative
şi descriptive, dar şi pasajele dialogate conferă şi acestei poveşti coeficientul
de autenticitate, coborât la restrânsa capacitate de înţelegere şi experienţă de
viaţă a copiilor.
Numele copiilor (Picu, Uca, Bambu), dar şi al vietăţilor (doctorul
Arici, hârciogul Maxi, vulpoiul Franţ, câinele Gechi, bufniţa Uhu etc.) sunt
familiare micuţilor, potrivindu-se comportamentului lor din demersul epic.
Poate că nu întâmplător, apreciatul autor a peste douăzeci şi cinci de
volume valoroase, unanim apreciate, a marcat cei 80 de ani de viaţă şi peste
60 de rodnică activitate literară printr-o carte pentru preşcolari şi şcolarii
mici, aducând lumina şi candoarea vârstelor fragede în cenuşiul
contemporaneităţii viscolite de nelinişti. Prin această apariţie editorială,
scriitorul îşi asumă misiunea dificilă a asanării răului, încă din frageda
pruncie a generaţiei viitorului, căci octogenarul, surprins de avalanşa
degradării şi instabilităţii, e convins că cei mici trebuie pregătiţi din timp şi
metodic, etic şi estetic, pentru a-şi îndeplini în viitor rolul primenirii morale
şi al salvării sociale din marasmul pizmelor, înstrăinărilor şi încrâncenărilor,
care afectează şi dezonorează specia umană.
De aceea, împreună cu toţi cei care-i cunosc şi-i apreciază opera, în
prag aniversar, îi urăm autorului sănătate, ani mulţi şi senini, aceeaşi
disponibilitate creatoare, spre înmulţirea bucuriilor spirituale cu care ne-a
obişnui
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IULIU PÂRVU

CA FLOAREA SOARELUI MĂ-NTORC SPRE
SOARELE COPILĂRIEI...2
Sub semipseudonimul Ilie Florean Șărban,
caută să se mascheze, cu umoru-i cunoscut, colegul
nostru de liceu Ilie Șerban. Dezvăluim, dintru
început acest secret, să nu se ivească ulterior
discuții. Putem adăuga și amănuntul că aparținem
promoției de absolvenți 1957, clasa a X -a B, a
Liceului „G. Barițiu‖ din Cluj, școală cu strălucite
tradiții în învățământul românesc. Trei ani am fost
colegi de clasă, colegi de internat și, într-un fel,
rivali. Nu pentru câștigarea de simpatii între colege, căci eram clasă de
băieți, nici pentru premii, el era premiantul I incontestabil și nu aveam
ambiții să-l detronez, cât prin aspirația spre notorietate. El era
matematicianul de elită al clasei, cu participări la olimpiadele școlare eu,
dimpotrivă, treceam de poetul clasei. Adevărat este, însă, că, așa cum mie
nu-mi plăcea să apar în postura de tufă la matematică, nici el nu se avea
deloc rău cu umanioarele, căci un premiant trebuie să fie bun la toate. Numai
că matematica prima și pe vremea aceea în motivațiile școlare, având un
statut special printre elevi. Așa se face că aproape toți colegii au dat buzna,
la absolvire, spre Institutul Politehnic, ca eu, cu poezia mea, să mă trezesc
rătăcit oarecum de turmă. Salvarea mi-a venit o dată cu noile colegialități, la
facultate, pe care le-am prelungit, apoi, și în profesia de dascăl.
Cum să nu fi rămas surprins, după toată această poveste, ca acum, la
bătrânețe, să fiu căutat de vechiul meu rival din liceu, pentru a-mi trimite trei
dintre cărțile sale cu intenții literare. Nu pare a fi vorba de o revanșă, cât de o
compensație. După ce și-a încheiat onorabil profesia de inginer la
Combinatul Siderurgic Hunedoara, colegul meu își caută acum un refugiu în
ale literaturii. Fie bine venit ! Nici pe la noi viața nu e blândă, poate ceva mai
pitorească, dar loc se găsește pentru toți.
Ca floarea soarelui mă-ntorc spre soarele copilăriei... este o carte de
evocări. Am citit-o cu mult interes, și din motivele prezentate înainte. Nu
putem, astfel, decât să o luăm foarte în serios, inginerește, cât e îngăduită
ingineria în critica literară. Deci să nu lungim vorba.
2

Ed. Pim, Iași, 2014
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Întîi, ce nu ne-a plăcut în carte, ce i-ar putea, eventual, deranja pe
cititori, ca apoi să-i evidențiem meritele.
Nu prea e structurată organic, încât să poată fi urmărit firul evocării pas
cu pas. Cartea-i mai degrabă o culegere de texte evocative, ca și cum autorul
s-a lăsat în voia fluxului memoriei, pe care, de la un punct, nu l-a mai putut
controla. De aici unele repetări de situații și repetiții de sintagme care nu fac
bine întregului. Apoi, câteodată, o prea afișată paradă de erudiție, în contexte
în care tonul confesiunii pretindea sinceritatea trăirii și simplitatea expresiei.
Calofilia, în memorialistică, nu prea-și găsește locul. Așa cum nici
jurnalismul ori eseistica de orice fel, care au impact la public în afara
literaturii. Cu istoricii ori lingviștii poți să te iei la harță în presă ori în
revistele de specialitate, nu într-o proză cu intenții literare. Altfel, se cade
ușor în capcana amatorismului frumoșilor exaltați ai micilor orașe, ca să
parafrazăm titlul unui cunoscut roman al lui Fănuș Neagu.
Ne oprim cu cârtelile la atâta, căci mult peste ele se află calitățile cărții
și acestea se cuvin , mai ales, a fi remarcate.
Nu obișnuim să aruncăm vorbele la întâmplare. Ne întemeiem
afirmațiile pe certitudini. Colegul nostru Ilie Șerban, alias autorul Ilie
Florean Șărban, are un real talent literar, pe care, din păcate, prea multă
vreme l-a neglijat. Stăpânește, nativ, arta evocării. Se laudă, ici-colo, cu
memoria lui de elefant. Bănuim că se referă la cea mecanică. Nu asta, însă, îl
poate face scriitor, ci excepționala memorie senzitivă și afectivă de care se
bucură. Atât de proaspete i-au rămas în simțuri senzațiile și în suflet –
trăirile, că par neatinse de vreme. Amănunte de viață, imagini, chipuri,
exaltări, îndrăzneli, spaime, ambiții, simpatii, răutăți, mirări, încăpățânări,
arome, tot ce poate cuprinde personalitatea unui copil de la țară înzestrat,
sunt perindate în fața privirii cititorului cu un firesc aproape neverosimil,
după mai bine de 60-70 de ani de când au fost trăite. De aici și farmecul lor
indelebil. Regulile narării, dacă nu le-ai deprins de tânăr, sunt mai greu de
aplicat. Doar că Ilie Florean Șărban nu trebuie să apeleze la ele, căci îi vin
sub condei spontan. Își proiectează povestea, în general, într-un trecut
neterminat care se prelungește către prezent, încât o simțim aproape de zilele
noastre. Să-i spunem tehnica verbului la imperfect, întărită, adesea, de
prezentul vorbirii directe. Dar să nu ne pierdem în speculații stilistice.
Trei sunt ariile de interes major în evocările pe care le comentăm.
Întâi, toposul lor și timpul istoric la care se referă. Autorul este originar
din satul Balda, aproape de Sărmaș, la mijlocul distanței dintre Târgu-Mureș
și Cluj. Deci în plină inimă a Câmpiei Transilvaniei. Este spațiul pe care l-au
introdus în literatura română prozatorul Pavel Dan și poetul Teodor
Murășanu. Amândoi l-au avut în simțuri, cum îl are și Ilie Florean Șărban.
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Vremurile au fost altele pentru ei, nu și câmpurile, pădurile, așezările,
oamenii. Pământ fertil, cu vegetație bogată, pe lunci și pe dealuri, dar și cu
noroaie pe care trăitorii acestor locuri nu le puteau răzbi decât pe catalige.
Probabil că aici s-au inventat năstrușnicele picioroange de cocostârc, făcute
din lemn dur și convertite în mijloace de deplasare. Iar oamenii, ca locurile,
peste măsură de prolifici, când veseli, cu zâmbet primăvăratec, când
mohorâți ca toamnele târzii. Vara, pe câmp, din cale afară de harnici, cei mai
mulți; iarna, cu vitele din bătătură, bărbații, ori pe lângă sobă, la lumina
lămpii, femeile, să îmbrace și să stâmpere gurile cioporului de copii. Cel
puțin reflexe ale acestui tablou rural pot fi ușor identificate și la Ilie Florean
Șărban. Însă nu numai la elementele de atmosferă se reduce evocarea sa. Prin
fața cititorului se perindă numeroase chipuri ce populau, odată, Balda,
surprinse de autor cu o rară acuratețe. Se poate vorbi de un real talent
portretistic, manifestat, adeseori, cu voluptate. Privire atentă, spirit critic,
intuiție psihologică, umor, câteodată, dar și ironie, pentru echilibrarea
situației. O galerie de originali, copii, tineri sau maturi, populează acest
spațiu, căci atenția copilului mai ales de aceștia este atrasă. Iuăn Ciontoș,
maestrul de șah și alte arte ori științe ale copilăriei; Valer al lui Holodar,
prieten apropiat, ca un frate de cruce; Șnaiderul, pantofarul satului; Bugli,
„un uriaș de aproape doi metri, cu un piept și gât de taur‖, chiaburul satului,
„învins de nemernicia vremurilor‖; Ghezu, „românul sănătos‖, care pe gerul
Bobotezei umbla desculț, cu izmene de cânepă până la genunchi și cămașă
descheiată până la buric, adevărat recordman Guines Book; lelea Paraschiva
de la Buduroi, care, și bătrână, ținea coasa în brațe mai sigură ca un bărbat;
Ciper, poștașul satului, păstrător de vechi colinde și vajnic colindător;
Piticul, vinitură, care nu și-a putut adapta niciodată vorba la specificul
dialectal, dar tare mobil în echipa de fotbal a satului; Ciubărarul, preotul
care a ajuns să apeleze la practicile vrăjitorești ale babei cu ciubărul, de i-a
mers vestea printre confrații păgubiți de hoți. Și alții, și alții. Tabloul este
completat, apoi, cu particularități ale comunității umane din Balda.
Obiceiuri, la sărbători, practici în activitățile de peste an, credințe,
superstiții, funcționarea instituțiilor, atmosfera târgurilor, parodieri ale
urbanismului provincial, încrengături de rudenie, nu în ultimul rând
pitorescul grai al locului, cu vocabule, expresii, dar mai ales fonetisme
circumscrise numai acestui spațiu geografic. Toate acestea, sub teroarea
stalinistă a anilor `50, pe care n-au iertat-o și nu o iartă nici oamenii, nici
autorul, pentru multele abuzuri și tracasări la care i-a supus.
Pe acest fond, autorul situează în prim-plan imaginea propriei familii...
Ce zic familie, mai potrivit ar fi să-i spun trib, dacă avem în vedere tot
neamul... Cu cine să începem? Primul personaj care ne ispitește este bunicul
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matern, Ilie Florean. Deloc întâmplător i-a fost preluat o jumătate a numelui
în actele civile și pe de-a întregul în două treimi din pseudonimul literar.
Bărbat verde, perseverent pe măsură, cum le stă bine celor care știu ce
așteaptă de la viață. A fost un om înstărit și respectat, numai el, între săteni,
nu avea ciufală. Nu-i de mirare, atunci, că a ținut cu tot dinadinsul să-și lase
moștenire nu numai avutul, ci și numele. Și a tras tare, bietul, dar fără noroc.
Nouă fete i-au luminat cu zâmbetul lor drăgălaș casa și viața, însă nici un
fecior. Când au început să apară nepoții, aceeași perseverență. Și a dat
Dumnezeu ca tocmai autorul nostru să fie cel atât de mult așteptat. Nu a mai
contat că tânăra mamă voia să-și boteze fătul cu nume de domn, întrezărindui destinul, moșul a insistat, a negociat, a amenințat, astfel că tânăra odraslă
Ilie a rămas, în buna tradiție creștină, ca lumea să se sperie de mânia sa...
Uite cum ne luăm și noi cu povestea... Frumos bărbat, moșul Florean, aprig
și demn, dar minunată femeie și Mamatână, făcând împreună din ograda și
grădina lor un rai adevărat pentru nepoți. Aceștia s-au tot adunat, an de an,
până la al 24 –lea. Chiar dacă n-au apucat să-i îmbrățișeze pe toți, imaginea
lor s-a perpetuat prin calda evocare a celor care i-au cunoscut... Mai erau,
apoi, mătușile, surorile mamei. Unele fetișcane, altele măritate, fie în sat, fie
prin împrejurimi. Toate afectuoase cu nepoții și săritoare, la nevoie. Uca
Susănica, însă, cea mai mică, i-a rămas în suflet ca „zâna bună a copilăriei ‖
sale. Ce pricepută era fata asta și cât de genuină în tot ce făcea!... Dar familie
înseamnă, înainte de toate, părinții și frații tăi. Cât de frumos, cu câtă
recunoștință își aduce aminte autorul de ai lui! La maică-sa Maria se uita ca
la cea mai frumoasă femeie din lume, atât la chip cât și prin ținuta sa
mândră. Moștenise multe din calitățile tatălui său, moșu Ilie Florean. Nu i-a
fost ușor să facă față grijilor casei, dar a răzbit, căci era o soție înțeleaptă,
mamă iubitoare și bună creștină. Cât despre tatăl autorului, Iacob Șărban, ar
fi multe de spus. Nu întâmplător este evocat într-un capitol special, iar în
celelalte răzbate mereu, măcar prin autoritatea sa. Fiul, convertit scriitor, este
conștient că demersul său în a-și prezenta părintele este palid, că ar fi nevoie
de un roman fluviu să-i cuprindă fascinanta personalitate, performanță de
care nu se simte capabil. Poate că exagerează, ar fi fost destul și un roman
obișnuit, dar unul ca lumea. Este invocat Ion al lui Liviu Rebreanu pentru a-l
situa tipologic. Nu împărtășim decât parțial asocierea. Are puțin din celebrul
personaj, poate doar setea de pământ, dar prin fire nu seamănă unul cu
celălat. Mai degrabă l-am apropia de Ilie Moromete, eroul lui Marin Preda,
atât ca biografie, dar mai ales prin inteligență, prin carismă, prin destin, chiar
dacă structura personalității le e diferită. Regățeanul, mai mult un
contemplativ; ardeleanul - un bărbat de acțiune, întreprinzător, ca
personajele lui I. Slavici, menit, parcă, economiei de piață. Să urmărim puțin
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paralelismul biografic și destinul lor. Ca Ilie Moromete, și Iacob Șărban s-a
născut și a copilărit în sărăcie. A început prin a fi argat pe moșia unui grof,
retribuit cu pământ, după un număr de ani de prestație. A lucrat, apoi, ca
morar, întregindu-și proprietatea prin pământul cumpărat. De aceea, i s-a
spus în sat și Morarul. A ajuns și cantor greco-catolic, primind pământ în
folosință din iclejia bisericii. I s-a mai spus, deci, și Cantorul. La 27 de ani,
rămâne văduv, cu doi copii, ca apoi să se însoare cu Maria, una din fetele lui
Ilie Florean, cu 11 ani mai tânără, care i-a adus, de asemenea, ceva zestre.
Gospodăria începu a se închega frumos. S-a lăsat atras de mișcarea
legionară, astfel că a ajuns, pentru scurtă vreme, primarul satului. După
bunul obicei al locului, și-a umplut casa de copii. A scăpat de război printrun șiretlic, provocându-și o rană la picior. Pe la 35 de ani, ca morar, și-a
pierdut piciorul sănătos într-un accident de muncă, încât de aici înainte va
umbla în cârje, mai adăugându-și un supranume, Șchiopul. Dar nu se dă
învins. Un chirurg priceput de la un spital comunal din zonă i-a salvat viața,
asigurându-i o transfuzie cu sânge de-al său. O vreme, greul casei îl va purta
Maria. A mizat și pe ajutorul lui Dumnezeu, ca să revină la condiția de
bărbat în putere, chiar dacă numai pe jumătate valid. Și-a întregit, mai
departe, familia cu alți copii, până ce numărul lor ajunge la opt de la două
mame, și-a reluat activitatea de morar, după aceea a pus în funcțiune un
tractor uzat și o batoză tot cam la fel, prestând servicii în sat și împrejurimi.
A fost și lăptar, a fost și contabil, la împreunatul oilor, câte n-a mai făcut, ca
un țăran răsărit, bun la toate și fără hodină. Doar că regimului comunist nu-i
erau pe plac asemenea oameni, de aceea reprezentanții lui din Balda l-au
declarat chiabur și au stors de pe el cât au putut, până l-au băgat în colectivă.
Conflictul cu istoria, ca în cazul lui Ilie Moromete, era inevitabil. Copiii din
prima căsătorie s-au răzvrătit și au fugit la oraș, iar pe cei din a doua i-a dus
el rând pe rând la școală, rămânând în cele din urmă singur, după ce i s-a
prăpădit și Maria. S-a stins, de bătrânețe, încheind un parcurs de viață
exemplar, ca un personaj tragic, care a avut forța să înfrunte istoria și să-și
înfrunte destinul. Merita o asemenea viață să fie prinsă în episoadele unui
roman? Fără îndoială, da. Păcat că o cunoaștem numai rezumată, la modul
enunțiativ, în loc să fie obiectivată epic, după regulile prozei artistice. Am
mai fi avut o capodoperă a literaturii de inspirație rurală.
Dar personajul central, cum e firesc într-o carte memorialistică,
rămâne, totuși, autorul, în dubla sa ipostază, de copil inocent, într-o
comunitate țărănească expresivă, și de bătrân înțelept, care privește cu ochi
critic lumea prin care a trecut și pe cea din jurul lui. Este fascinat de copilăria
sa, oricât de aspre au fost vremurile în care ea s-a consumat. Mai rar o
memorie afectivă atât de proaspătă. Este adevărat că Uțu lui Iacob Șchiopul
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nu a fost un prunc oarecare, a moștenit, deopotrivă, genele bunicului matern
și ale tatălui. Încăpățânat, de mic, precum un catâr, pare-se că nu a știut de
altă autoritate decât a tatălui. Inteligent foc și senzitiv, a înțeles repede
mecanismele vieții comunitare și s-a bucurat până la extaz de plăcerile
traiului la țară. A fost de toate, și premiant la școală, mare matematician, și
scriitor, când compunea răvașele către curtezanii plecați în armată ai
mătușelor fecioare, și calfă de morar pe lângă tatăl său, și neguțător, și
cărăuș, ba și cosaș pe la 15 ani ... (Pentru această ultimă ipostază, îi transmit
autorului , pe această cale, că l-am întrecut. Eu, la 12 ani, după miezul nopții
până dimineața, am pus jos o holdă de ovăs, singur pe câmp, de vorbă cu
luna, nu cu trupa de secerători după mine. De aceea, m-am ales eu mai
poet...) ... Și Uțu, ca tatăl său, este un personaj reușit. E născut din dragoste și
învăluit în dragoste. Sub pana memorialistului, i se încheagă un chip
luminos, nu facil idilic, ci fremătând de viață. Nu de simplă simpatie este
vorba, ci de înțelegerea profundă a psihologiei vârstei. Cât de bine se
conturează ea în aventurile copilului, adevărate probe inițiatice, mai ales în
drumurile cu căruța, la târg ori la oraș. Nu-i ușor de surprins literar inocența,
îți trebuie organ bun pentru asta. Lirism, umor, spirit ludic. Ilie Florean
Șărban le are, deci i-a reușit demersul. Personajul își încheie evoluția prin a
ajunge elev la liceul amintit din Cluj. De acum, va pătrunde într-o altă lume,
va umbla pe alte trasee. Despărțirea de sat, de cuibul părintesc, n-a fost
ușoară. În iureșul evenimentelor, nu a luat seama la ea imediat. Doar în
prima noapte de internat, când s-a trezit speriat, l-a năpădit un plâns
„sălbatic, în hohote, cu capul sub pernă și cu pumnul în gură‖ ca să nu
tulbure somnul celorlalți 30 de colegi cu care împărțea dormitorul. Gest
simbolic, ca pentru a marca prima răscruce mare a vieții, una decisivă. Pășise
sub cerul altei vârste. Sub soarele ce-i asfințea atunci nu se va mai întoarce
decât în amintirile sale. Pe bărbatul cu părul nins de acum, ele ce-l mai
înduioșează. Când toate în jur au fost cum au fost și sunt cum sunt, umorul
de altădată s-a convertit în ironie, până a se transforma în sarcasm. Așa se
naște pamfletul și imprecația. În amintirea umilințelor alor săi, autorul
recurge și la ele, cu patosu-i cunoscut.
Cam așa am citit noi cartea lui Ilie Florean Șărban, colegul nostru. O
carte frumoasă, ilustrată cu imagini fotografice și schițe de portret în tuș
compuse de autor, cu poezii originale, un fel de intermezzo, presărate icicolo, ca pentru a-și demonstra multiplele-i haruri artistice. Păcat că-i lipsește
cel de romancier, care i-ar fi ridicat mai înalt piedestalul... Ani mulți înainte,
colega! Și cine știe, poate-poate! ...
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ELENA COSTACHE

MĂIESTRIE ŞI PERFORMANŢĂ-N EDUCAŢIE
CU ANDY SZEKELY
Andy Szekely şi Manifestul educaţiei (AS Publishing,
2013) reprezintă, cred, cea mai bună raportare
actuală la un mod corect de educare. Andy
Szekely trebuie să fie însuşit/recuperat şi de
învăţământul formal, nu numai de cel informal
deoarece, aşa cum menţionează, frustrarea
(oximoronic benefică – „în orice frustrare există
o oportunitate‖, p. 15) elevului din trecut în faţa
unui sistem care nu-i împlinea aşteptările, care
refuzase să se schimbe după nevoile oamenilor
lui l-a condus la viziunea expertului de astăzi, la
dezvoltare şi la descoperirea propriului potenţial:
,,Aşa m-am trezit eu din contabil... trainer, speaker şi coach.‖ (p. 14) Pentru
că el a fost unul dintre cei pe care-i consideră nerezonabili – care se întreabă
De ce nu? şi propun o soluţie concretă, care nu se mulţumesc să întrebe
simplu De ce?, fără a fi interesaţi de soluţionarea efectivă a problemei, cum
se întâmplă cu cei rezonabili. Astfel, fondatorul Bootcamp University (o
instituţie care educă adulţii după sistemul dezvoltării personale) evidenţiază
latura constructivă a nemulţumirii, care nu se complace într-o inutilă şi
distructivă resemnare: ,,Prefer ca, imediat după ce am arătat cu degetul, să
spun ce cred că se poate face bun şi productiv din frustrarea rezultată.‖ (p.
11) De ce? Pentru că autorul Deciziilor radicale accentuează importanţa
gestionării corecte a propriei vieţi şi nu numai: ,,Pentru un sistem educaţional
care formează lideri, nu oi.‖ Frustrarea este primul pas spre schimbare: ,,Dar,
dacă te găseşti într-un mediu frustrant iar această frustrare creşte, e semn că
ceva din interiorul tău se trezeşte la realitate... e semn că eşti chemat să faci
ceva în legătură cu acea frustrare, iar când faci te descoperi pe dimensiuni şi
coordonate de care nu erai conştient.‖ (p. 14)
Trainer (de 20 de ani), Andy Szekely nu s-a grăbit să scrie această carte,
deoarece a fost mai întâi preocupat de explicarea conceptelor cu care
operează, dezvoltarea personală fiind un domeniu relativ nou, pe care el are
meritul de a-l fi făcut cunoscut în spaţiul românesc la începutul mileniului. Şi
tocmai consecvenţa şi pasiunea lui pentru acest segment al educaţiei
persoanei au făcut din Andy Szekely cel mai bun trainer de dezvoltare
personală. Acest manifest, deşi sună avangardist, doar reorientează ideea de
educaţie/ educabilitate spre împlinirea potenţialului uman, spre descoperirea
măiestriei şi performanţei în domeniul în care activează fiecare – şi că acest
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fapt este adevărat o dovedeşte el însuşi prin cariera sa – şi descoperirea
sensului adevărat în orice context: ,,Dacă trebuie să joci, joacă, Dar joacă
inteligent.‖ Aceasta şi este singura diferenţă între cel care are succes – şi
ajunge la prosperitate (un termen tare îndrăgit de autor), succesul fiind
destinat fiecăruia – şi cel care se simte copleşit de insucces, pentru că nu a
văzut niciodată oportunitatea în viaţa lui. Şi această idee este prezentă pe
parcursul întregii cărţi. Cerinţa la care trebuie să răspundă fiecare persoană
este schimbarea, o condiţie sine qua non a existenţei. În acest sens autorul îl
aminteşte pe Eric Hoffer cu un citat care l-a impresionat şi pe care-l găseşte
relevant: ,,În vremuri de schimbare cei care continuă să înveţe moştenesc
lumea, iar ce care se opresc din învăţat se găsesc excepţional echipaţi pentru
o lume care nu mai există.‖ Iar salutul lui Inspiraţie! se adresează tuturor şi
evidenţiază însuşi secretul reuşitei lui.
Manifestul educaţiei nu se bazează pe o pedagogie goală, idealistă sau
inutilă, ci este un instrument concret de lucru, care sprijină procesul educativ
şi se adresează atât profesorilor, cât şi părinţilor. În opinia lui Andy Szekely
şcoala trebuie valorificată pentru rolul ei pedagogic, pentru interrelaţionarea
şi comunicarea pe care le accesibilizează, dar aspectul formativ ar trebui să
predomine nu în defavoarea, ci în completarea celui informativ. De pildă,
accentul trebuie schimbat de pe rolul pe care-l au răspunsurile elevilor pe
acela al întrebărilor (care au un rol esenţial în dezvoltarea fiecărei persoane,
aşa cum precizează şi John Maxwell). Experienţa care poate fi desprinsă din
tot ceea ce trăieşte o persoană, dar nu o simplă experienţă, ci cea evaluată,
valorificată, este benefică, roditoare. Rolul eşecului este şi el unul
considerabil: a învăţa din greşeli – ale tale sau ale altora – este o dovadă de
înţelepciune; autorul frumos surprinde faptul că aceasta din urmă nu este
caracteristică doar celor îmbătrâniţi de vreme, ci celor maturi cu adevărat,
care ştiu ,,să dozeze corect orice‖. Volumul nu este un discurs, ci un
permanent dialog cu cititorul, ceea ce îl face şi mai viu şi mai convingător,
este parcă o carte vorbită; Andy Szekely pare să n-o scrie, ci s-o citească
fiecăruia: ,,Scopul meu aici a fost însă acela de a te pune pe gânduri şi a-ţi da
idei, ca să îţi doreşti să te implici.‖
Ca trainer, Andy Szekely este preocupat de formare, de educare, de
schimbare personală şi de influenţa pe care o au toate informaţiile pe care le
deţine cineva. Căci, dacă informarea rămâne nevalorificată, persoana nu
poate prospera (un termen asupra căruia se opreşte deseori speakerul).
Educaţia este chemată să-şi însuşească schimbarea, să-şi aproprieze termenii
dezvoltării personale şi să realizeze îmbunătăţiri evidente în viaţa fiecăruia.
Este necesar ca această învăţare eficientă de gestionare personală să fie
deprinsă încă din copilărie. Şi dacă şcoala întârzie în conştietizarea şi în
abordarea didactică din această perspectivă, cei pe care-i vizează Andy
Szekely pentru rolul lor formativ sunt părinţii, chemaţi să completeze/
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substituie această nevoie şi carenţă. Opinia lui este că şcoala părinţilor
(educaţi din perspectiva acestei dezvoltări personale) trebuie încurajată.
Andy Szekely insistă atât pe legătura dintre părinţi şi profesori, cât şi pe cea
dintre părinţi şi copii. Autorul nu îi învinovăţeşte pe profesori, ci pur şi
simplu îi cheamă la cunoaştere şi la implicare, la valorificarea informaţiilor
pe care le pot afla pe planul dezvoltării personale şi la presărarea acestora în
viaţa elevilor cu care lucrează. Căci şcoala nu trebuie să fabrice elevi de nota
10, ci persoane capabile de a se integra într-o societate aflată veşnic în
schimbare: ,,Nota 10 este doar o măsură a succesului unui elev. Şi atât.‖ (p.
24); ,,Carnetul de note nu reprezintă potenţialul uman.‖ (p. 25) Un fapt
evident, dar neaplicat şi care lasă ineficient şi incomplet procesul instructiveducativ. Şi tocmai din această cauză este necesară învăţarea permanentă, pe
care o accentuează şi Maxwell, de-a lungul întregii vieţi: ,,Când termini
şcoala, abia te-ai încălzit la nivel intelectual ca să înveţi lucrurile care chiar
te ajută să reuşeşti în viaţă.‖ (p. 26) Sistemul educaţional este chemat să se
perceapă pe sine prin prisma progresului şi să-şi înţeleagă vocaţia (aceea de a
forma oameni) şi să susţină creativitatea – pe care o apără şi Ken Robinson –
, care scade progresiv după vârsta de 20 de ani, aşa cum confirmă studiile
care s-au realizat în acest scop, printre care şi Proiectul zero amintit în acest
context; concluzia este sugestivă: ,,Fără promovarea creativităţii şi fără
încurajarea intuiţiei pentru a găsi răspunsuri, geniul natural al tânărului se
stinge.‖ (p. 51)
Dacă primul capitol al cărţii se raportează la sistemul educaţional, celelalte
două surprind rolul pe care-l au părinţii asupra copiilor din perspectiva
formării. ,,Atitudinea este cea care creează altitudinea.‖ (p. 15) scrie frumos,
motivaţional şi inspiraţional Andy Szekely, adică având atitudini bune,
pozitive, putem ajunge la descoperirea şi împlinirea propriului potenţial,
putem accede spre performanţă, spre măiestrie, spre prosperitate (aşa cum o
percepe autorul, prin raportare la toate planurile vieţii, nu doar la partea
financiară).
Ce-i cere Andy Szekely şcolii? În primul rând, să-i înveţe pe copii să-şi
valorifice greşelile care sunt umane, inevitabile; Maxwell are o carte pe
această temă Uneori câştigi, alteori înveţi, în care evidenţiază faptul că
trebuie valorificată şi evaluată orice experienţă şi consideră greşeala parte
inerentă a succesului. Alt aspect este sublinierea rolului cooperării în
defavoarea competitivităţii, un aspect vizat oarecum de şcoala de astăzi.
Accentul cade pe latura formativă, pe dezvoltarea personală sau educaţia
practică, numită astfel de autor. Dar, pentru ca părinţii să-şi formeze copiii,
mai întâi trebuie să fie educaţi ei din acest punct de vedere, să se dezvolte ei
personal, accentuând în formarea copiilor două principii esenţiale: creşterea
stimei de sine şi responsabilizarea. ,,Asumă-ţi rolul!‖ este îndemnul
speakerului, ceea ce susţine faptul că schimbarea trebuie să pornească de la
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noi înşine, fără a mai aştepta schimbarea celorlalţi, înţelegând faptul că
schimbarea noastră poate influenţa comportamentul şi modul de percepere a
vieţii în rândul celorlalţi; Andy Szekely nu este adeptul obligativităţii
acceptării conceptului de dezvoltare personală de către toţi cei cărora la
împărtăşim din valorile noastre, ci consideră că fiecare are libertatea de a
accepta în ritmul lui ceea ce i se prezintă ca valoare.
Un interes deosebit acordă autorul Îmblânzitorului de fluturi teoriei
inteligenţelor multiple, pe care Stephen Covey le reduce la patru: inteligenţa
minţii – ,,Devino conştient(ă) de momentele în care spui trebuie şi nu pot şi
pune-ţi o întrebare simplă: Chiar trebuie? Chiar nu pot?‖ (p. 57) –,
inteligenţa inimii – cu accentul pus pe empatizare, Andy Szekely îl citează
pe Murrary A. Wallace: ,,În orice dialog putem deţine doar 50℅ din
semnificaţie. Pentru a vedea lucrurile din perspectiva celuilalt avem nevoie
să ne punem în pielea lui, lăsând pentru o clipă propria noastră poziţie
deoparte.‖ –, inteligenţa trupului – subliniază ideea de trup inteligent,
înclinat spre ceea ce îl poate ţine sănătos – şi inteligenţa spirituală, percepută
ca apartenenţă la un grup sau la o cultură. Aceste inteligenţe trebuie să se
armonizeze în om pentru ca acesta să poată performa: ,,Responsabilitatea
dezvoltării tuturor celor patru forme de inteligenţă îţi aparţine în totalitate.‖
(p. 61)
Stima de sine, care stă la baza educaţiei şi care trebuie dezvoltată în fiecare
copil, este bine reprezentată în povestirea inspiraţională pe care o redă Andy
Szekely, cea cu copilul care-şi propune să-l deseneze pe Dumnezeu, chiar
dacă este descurajat: ,,Cum ai putea? Nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu.‖
,,Dar vor afla când voi termina eu desenul.‖ (p. 73) Capitolul Cum învaţă
oamenii are strânsă legătură cu cel în care autorul prezintă celebra formulă a
măiestriei: 25℅ indirect (învăţare din cărţi şi din alte materiale) + 25℅
modelare (prin mentori şi modele) + 50℅ direct (prin experienţa care trebuie
să fie evaluată). Şi, pentru că Andy Szekely acordă un interes deosebit
învăţării, ca ingredient obligatoriu al dezvoltării şi al succesului, tratează
detaliat toate aceste forme de învăţare. Formula măiestriei încheie tratatul
despre o educaţie corectă şi eficientă. Îndemnul lui este de a acţiona: ,,Fă
ceva!... Acţionează!‖ Căci simpla cunoaştere a unor informaţii nu poate
garanta succesul în niciun domeniu: ,,Speranţa mea este că vei folosi aceste
informaţii ca să îţi ajuţi prietenii sau copiii să le folosească pe toate trei, ca să
acumuleze informaţii utile pentru viaţă...‖ (p. 109) Şi, pentru ca acest proces
să nu rămână fără finalitate, ultima parte a cărţii este una practică –
Programul de 30 de zile prin care înveţi cum să înveţi împreună cu un
discipol –, care are ca moto un citat formidabil, motivaţional şi inspiraţional
din Aristotel: ,,Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu
este un act, ci o deprindere.‖ Deoarece cititul trebuie completat de scris,
pentru fiecare zi din program există un spaţiu în care trebuie să fie notate
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activităţile şi experienţele zilei şi feedback-ul. Capacitatea lui Andy de a
convinge este dublată de aceea de a încuraja: ,,Mă înclin cu respect în faţa ta
şi a partenerului tău în acest proiect educaţional, dar şi cu încredere deplină
că îl veţi pune în practică!‖ (p. 114) Citatele autorului, inserate în ultima
anexă, sunt extrem de motivaţionale: ,,Un gram de inspiraţie valorează cât o
tonă de motivaţie.‖ (p. 155)
Dacă raportăm tot acest material educaţional la şcoala de azi şi dacă
încercăm să ne însuşim acest mod de gândire benefic, oportun, cu siguranţă
impactul educaţiei asupra elevilor va fi diferit, deoarece aceştia vor înţelege
că şcolii ca sistem şi ca resursă umană îi pasă de ei. Din principiile
leadershipului prezentat de Maxwell reiese că oamenii nu sunt impresionaţi
de cultura unui lider, ci doar de măsura în care acestuia îi pasă de ei. Acesta
este aspectul care convinge în primul rând de excelenţa cuiva. Cunoştinţele
deţinute de cineva rămân pe plan secundar. Dar, până când Andy Szekely va
ajunge în programele de titularizare şi de grade didactice ca autor obligatoriu
din bibliografie şi până când acesta va deveni prin cartea lui o voce alături de
autorii de cărţi de psiho-pedagogie şi până când sistemul educaţional îşi va
însuşi dezvoltarea personală ca fiind inerentă adevăratei formări pentru viaţă
– se simte nevoia de schimbare –, până atunci părinţii sunt vizaţi să se
schimbe, să se dezvolte şi să-şi educe copiii din acest punct de vedere. O
carte mereu actuală, accesibilă tuturor şi evident utilă celor care doresc să-i
pună în aplicare principiile, o carte impresionantă şi plăcută, care propune un
traseu şi nu obligă la asumarea principiilor ei, o carte care place şi parcă îţi
hrăneşte propria frustrare şi o converteşte în dorinţa de schimbare şi de
optimizare. Căci, aşa cum spune Andy Szekely: ,,Dacă vrei să te bucuri de
oportunităţi, creează mai întâi condiţiile necesare apariţiei lor.‖ (p. 155) Şi să
nu-i uităm salutul fascinant de motivant: „Inspiraţie!‖
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

HAIKU-URI- ,,VĂZUTE” DIN PRIDVORUL NATURII
Reputatul critic şi istoric literar Alex
Ştefănescu, profesor universitar, în urmă cu
şase ani, dacă memoria nu ne înşeală, atrăgea
antenţia că în România a apărut ,, Moda
Haiku-ului‖ şi ,, Zeci de poeţi din România
scriu poezie în manieră japoneă! Şi aceasta în
condiţiile în care nici un poet japoneză nu
scrie poezie în manieră românească.
Explicaţia? Japonezii cheltuiesc sume uriaşe
pentru promovarea culturii lor.‖3 Şi reputatul critic
şi istoric literar are dreptate.
Cu ani în urmă aflându-mă în capitala unei ţări africane la un ,, Talata‖
cum spun ei, sau la un ,,Talciok‖ cum spuneam noi românii până nu de mult,
pentru a cumpăra un radiocasetofon de la un magazin japonez, intrând în
discuţie cu vânzătorul, am fost întrebat, din ce ţară sunt şi ce fac acolo.
Evident omul era interesat unde ajunge marfa lui pe mapamond. I-am
răspuns că sunt din România şi că am şi eu ceva de făcut în capitala
respectivă.
- ,, Bine- a venit replica imediat- Japonia are relaţii economice bune cu
România dar nu înţeleg ce faceţi voi românii aicea?
- Acelaşi lucru, pe care îl faceţi şi voi, i-am răspuns.
-Bine, bine, dar la voi în ţară aveţi nenumărate bogăţii ale subsolului şi
solului şi aveţi ce exporta, noi japonezii neavând aceste bogăţii, ne exportăm
inteligenţa.‖
Acest exemplu confirmă spusele lui Alex Ştefănescu. Japonezii neavând
bogăţii ale subsolului, îşi exportă inteligenţa. Şi de această dată, prin acest
gen de poezie care iată, este practicat în tot mai multe ţări ale lumii. Putea
oare geniul poporului nostru să nu participe şi să nu ia în considerare acest
original gen de poezie numit haik? Ar fi ceva care ar contraveni psihologiei
poporului român al cărui model cultural ,, [...] este indentificabil în proiecţia
noastră psihologică cum credem că suntem. Vestea bună este că, deşi
românii se cred aşa cum nu sunt, se cred aşa cum ar putea fi! Aşa că, aş putea
spune- scrie psihologul clujean Daniel David în excelenta sa carte ,,
Psihologia poporului român‖, că proiecţia noastră nu reprezintă o iluzie
pozitivă, ci un optimism realist.‖ Şi acest optimism, de ce oare nu s-ar putea
3

Cum te poţi rata ca scriitor... editura Humanitas, Bucureşti 2009, p. 117 şi următoarele.
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manifesta şi în acest gen de poezie în trei rânduri şi la noi? În America de
Nord se scrie mult haiku modern în forma versului liber sau free cum spun
americanii. În Franţa şi Belgia se practică de asememnea haiku. Dacă această
formă poetică va avea sau nu succes, va decide doar viitorul. Dar haiku,
poate da naştere unui nou gen de poezie.
În anul1998 scriitorul japonez Suichi Kato şi-a lansat la Bucureşti cartea
sa ,, Istoria literaturii japoneze‖ şi întrebat fiind ce părere are despre poeţii
care practică haiku ca gen de poezie, dar nu sunt japonezi el a răspuns: ,,
Dacă se doreşte abordarea haiku-ului din iniţiativă proprie japonezii nu se
opun; însă nici n-au cerut şi nici nu cer ei să se facă acest lucru‖. E clar, nu?
Nu ştiu cât de mult poemele haiku scrise de poeţii străini contemporani
se mai aseamănă cu cele scrise în urmă cu 300 de ani de poetul japonez
Bashõ Matuso (1644-1694). Termenul de haiku a fost, însă, creatde poetul
japonez Masaoka Shiki în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi
reprezintă unificarea a două cuvinte: ,,haikai ce înseamnă amuzament şi
hokku, scurt, adică 17 silabe în trei versuri de 5,7,5 silabe şi este o formă
poetică de origine japoneză foarte codificată.
Dacă schema 5,7,5 înseamnă ceva în limba japoneză, în alte limbi ce
poate însemna, cunoscută fiind diferenţa mare între limbile moderne şi limba
japonezilor ceea ce face ca haikurile scrise în alte limbi să fie de
nerecunoscut pentru poeţii japonezi care totuşi, manifestă un sentiment
superior faţă de poeţii de haiku din alte ţări, deoarece ,, pentru ei haiku a
devenit - aşa cum arătam supra – un fel de marfă culturală destinată
exportului. Şi aici distinsul critic şi istoric literar Alex Ştefănescu afirmă:
,,Cum să scrii poezie japoneză netrăind în Japonia? Haiku ţine de un stil de
viaţă, de o atmosferă imposibil de reconstituit sau imaginat.‖
Dar oare, schema haiku 5,7,5 trebuie neaparat respectată, se întreabă unii
autori? De ce nu pot fi un număr mai mic de silabe dacă mesajul poetului
poate fi înţeles şi receptat de cititorul iubitor de acest gen de poezie?
Concluzia este clară. Trebuie să respectatăm această ,, normă‖ poetică aşa
cum este respectată şi norma de 14 versuri a sonetului.
Cartea cu haiku-urile poetului Victor Făt demonstrează că este un haijiin
în devenire în toată puterea cuvântului şi care se detaşează cu mult de unii
haijini submediocrii sau mediocrii care scriu haikuri proaste.
Victor Făt respectă multe reguli de redactare a haikului printre care:
folosirea timpului prezent, incitând la reflecţie. Găsim în această carte
capacitatea de a oferi ochiului interior o imagine concretă şi vizibilă în care
cititorul poate să-şi discearnă mai multe straturi de înţelegere fără ca acestea
să fie incluse în text..Haikurile lui, pătrund în esenţa lucrurilor, aducând
multă bogăţie spirituală, dar şi o eliberare absolută. Autorul demonstrează că
haiku este o expresie care prin concizia sa, prin structura sa, corespunde cu
instantaneiele de o clipă, cu momentele emoţionale pe care le trăim zilnic. Şi
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contrar spuselor lui Alex Ştefănescu, haikul românesc poate oferi perspective
pasionante pentru viitor.
Scriitori români de geniu, au avut impact cu poezia japoneză scriind
poeme în stil haiku. Nichita Stănescu, Marin Sorescu, dar şi Gheorghe
Tomozei, etc,etc, etc fac parte dintre aceştia.
Nichita Stănescu spre exemplu păstrează direcţiile esenţiale ale
demersului său liric cunoscut, abordând haiku-ul introducând concizia şi
hazardul dând astfel o rezonanţă proprie poemelor sale.
Ex.: Când te-am văzut
m-a luat un frig suav
de stea căzătoare.
Gheorghe Tomozei:
Degetele mele coboară
înfiorate pe gâtul tău lung
ca pe o scară de incendiu
Marin Sorecu:
Trec pe cer,
în formă fixă cocorii
sonetele ţăranilor.
La Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei haiku-ul
exprimă sentimente de dragoste. La Marin Sorescu observăm în schimb
înclinarea haiku-ului spre comic.
Victor Făt scrie haikul în manieră tradiţionalist-modernistă respectând
prozodia, principiile estetice şi puterea de sugestie. Din pridvorul naturii
poetul vede ,, [...] anotimpurile/ şi ascultă metronomul‖ fiindcă gândul lui
coboară la începuturi, unde se nasc strămoşii în noul an. O sumă de haiku-uri
nu au verb: ,,Cer senin de oţel,/ Anul nou/ dalb şi sfânt colind. Sau: ,,
Strămoşii - / uriaşi şi nemuritori/ îmbelşugat pământ Dacia‖. Sau:
,,Clepsidrele / vetre şi icoane / de străveche ţară‖.
In haikurile lui Victor Făt există un dinamism anume: eternul şi efemerul
care opune două forţe care la întâlnirea dintre ele dau naştere la haiku.
Truditor şi serios cum îl ştim într-ale culturii, haijinul autentic de acum,
deşi la primul volum de acest gen, poate urca în elita hanjinilor din ţară şi
străinătate. În judeţul Alba, sunt sigur că este primul. Pentru a aspira tot mai
sus, pentru a trece de graniţele ţării, va fi necesar ca haiku-urile sale să fie
traduse în limbile de mare circulaţie, franceză şi engleză, dar şi în japoneză
spre a fi cunoscute pe întregul mapamond.
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ROXANA PAVNOTESCU

UN ETAJ MAI JOS –
SUB LUMINA OBSCURĂ A AUROREI
Producțiile regizorului Radu Muntean au
fost prezentate în secțiunea oficială Un
certain regard a Festivalului de la Cannes:
în 2010 cu Marți, după Crăciun și în 2015,
Un etaj mai jos. Ultima constituie una dintre
creațiile reprezentative ale festivalului
Making Waves, ce s-a desfășurat la sfârșitul
acestui an la New York sub egida Lincoln
Center Film Society în colaborare cu
Romanian Film Initiative și Jacob Burns
Film Center.
O crimă într-un bloc, ce urmează unor
altercații repetate dintre victimă (Laura) și
un colocatar (Vali), rămâne neelucidată pentru că singurul martor al faptelor
premergătoare ei suferă de patima tăcerii. Pătrașcu, vecinul care locuiește cu
un etaj mai sus, îl surprinde pe Vali părăsind apartamentul victimei; acesta îl
apostrofează că ascultă pe la uși… Suspansul, tensiunea între protagoniști,
mișcările insidioase ale camerei pe casa scării, sunt aparent prerogativele
unui thriller. În fapt, Un etaj mai jos ne trimite la Aurora lui Cristi Puiu. Pe
lângă lentoarea şi desfăşurarea în timp real a nesfârșitelor cadre, lungmetrajele se aseamănă mai ales prin demersul lor fals polițist, sau antipolițist. Poliția devine o instanță în absență, care nu se străduiește să dea de
urma criminalilor. Analiza se mută subtil de la mobilul crimei în conștiința
sau psihologia criminalului (Aurora) sau martorului (Un etaj mai jos). Nimic
nu se concretizează până la sfârșit, dincolo de încercarea de-a defini o
filozofie sau o atitudine de viață. În Aurora, ucigașul de serie se predă și
explică organelor de poliție că rațiunile actelor lui sunt mult prea personale
pentru a putea fi explicate sau de interes instanțelor legii. Crima se
concretizează cadru după cadru, ca un fapt strict personal, o rezoluție între
victimă și făptuitor. Nu e treaba nimănui să intervină. Aceeași filozofie pare
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a fi împărtășită cu seninătate de un paranoic (Aurora) și de un om aparent
normal, un profesionist de ținută (Un etaj mai jos). În ambele situații,
instanța legii este subminată, minimalizată sau ignorată.
Pătrașcu se dovedește un soț și tată exemplar, un abil om de afaceri; are o
companie ce facilitează eliberarea de certificate de înmatriculare auto. Este
un mic-burghez cu accente de mondenitate; frecventează expoziții canine și
aleargă diminețile cu câinele său de rasă pentru a-și menține condiția fizică,
se hrănește cu salată și disprețuiește supele soției. Pătrașcu dă dovadă de
mare profesionalism în lupta cu birocrația pentru clienții săi, oferind prilejul
unei fresce sociale ce prezintă furtiv o lume în degajare în care oamenii
încearcă o oarecare stare de normalitate.
Eroul pare afectat sau cel puțin frământat de incidentul ce are loc cu un
etaj mai jos și agresivitatea cu care sare să apere reputația Laurei, vulgar
calificată de vecinii gregari, sentențioși și denigratori, deschide jocul
presupunerilor: ea poate fi determinată de un sentiment de culpă față de
victima care rămâne nerăzbunată de litera legii, sau ține de o filozofie
proprie ce corespunde profilului său taciturn ce se ferește să emită judecăți
ori să dea sentințe, sau pur și simplu ea trădează o posibilă relaționare cu
victima. Natura introvertită a eroului nu pare să subscrie profilului specific
național: susceptibilitatea, neîncrederea în instituțiile statutului, teama de-a fi
implicat în orice abatere de la lege, teroarea birocrației. Legea e făcută nu ca
să protejeze omul, ci ca să-l pedepsească: să-i aplice amenzi și să perceapă
taxe. Prin urmare, cetățeanul este prin definiție infractor, iar legea este mereu
împotriva lui. Poate fi atribuită tăcerea mentalității românești de-a se ține
departe de orice complicație, prevalându-se de orice obligație civică? Ar fi o
explicație prea simplă, pentru portretul în filigran al eroului, ce capătă
contururi semnificative cu fiecare cadru. Tăcerea se extinde și în contextul
familiei față de soția și băiatul său. Pentru a-i proteja sau pentru că adevărul
nu poate fi expus pe jumătate? O societate de tip nou se reliefează, în care
lipsa comunicării construiește un cerc de singurătate în jurul eroilor. Vecinii
se salută furtiv din priviri, jocul copiilor se transformă în activități pe
calculator, băiatul e la curent cu preocupările Laurei de pe Facebook.
Vali trăiește gradual stresul și tensiunea denunțului, pentru simplul motiv
că el întârzie să vină. Sub pretextul că-l ajută pe băiat cu instalarea jocurilor
pe calculator, se insinuează tot mai mult în sânul familiei lui Pătrașcu, pentru
a-i înțelege intențiile. Pătrașcu este un executant de tip nou după modelul
capitalist care încearcă să-și satisfacă exemplar clienții. Cu toată aversiunea
pentru vecinul cu un etaj mai jos, Pătrașcu nu ezită să-i preia comanda de-ai
înregistra mașina, ocupându-se conștiincios de toate probleme din dosarul
său: îi rezolvă amenzile de circulație, revizia tehnică. Şi tocmai această
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solicitudine îl scoate din minți pe presupusul criminal și-l aduce în situația
de a-i pune în sfârșit întrebarea ce atârna nerostită de-o vreme pe
încrucișările lor prelungite de priviri.
Personajul construit de Radu Muntean este ambiguu și echivoc; el este
observat în diverse planuri: în plimbările cu câinele, pe scara blocului, la
muncă, în relațiile cu soția, cu autoritățile, cu băiatul. Tehnica portretului se
realizează prin focalizarea altor elemente de cadru: câinele cu care vorbește
când aleargă, scara de bloc cu ușa victimei din spatele căreia se aud strigăte
și agresiuni; la locul de muncă, șarful e pus mereu pe personajele cu care se
relaționează. Planuri obositor de lungi, statice, în care aparent nu se întâmplă
nimic interesant, doar viața curge cu răbdare în parametrii ei normali,
nesemnificativi. Un mini-realism la ralanti, preluat aproape în exclusivitate
de noul val de film românesc, definește cu certitudine și această peliculă. De
multe ori, aceste mici scenete de viață prelungite, ce constituie celula
structurală a acestei noi cinematografii devin pură manieră gratuită, lipsite de
semnificație și nici măcar poezia imaginii nu le salvează. Un etaj mai jos,
chiar dacă se mai joacă cu nervii și răbdarea publicului, nu pare să șarjeze
nimic gratuit, fiecare plan mai adaugă o piesă la puzzle-ul ce se numește
psihologia eroului și contribuie la creșterea tensiunii dintre personaje:
prezumtivul criminal și martorul mut. Portretul personajului se concretizează
într-o suită de scenete realizate în planuri lungi, angulare în care timpul apare
la fel de deformat ca și casa scării pe care camera se strecoară numai ca să
audă, nu și să vadă. Personajele secundare nu sunt mai puțin conturate: soția
discretă și diplomată, fiul - somnambul – ce trăiește coșmaresc în lumea
roboților, la curent cu tehnicile noi de jocuri pe calculator.
Pe măsură ce ne apropiem de punctul final, misterele se adâncesc nu se
elucidează. Întâlnirea cu sora victimei în fața căreia Pătrașcu își deschide
dezarmat tăcerea, este și ea semnificativă, chiar dacă conversația este
eliptică. Cine este copilul din cărucior? Al Laurei? Cheia de la cutia de
scrisori pe care sora i-o cere este a lui, sau poate, chiar a victimei? Dacă în
Aurora, pregătirea temeinică și detaliată a crimelor în serie constituie
obiectul unor secvențe înlănțuite printr-un fir epic de un absurd perfect,
pelicula de față ascunde orice aspect legat de desfășurarea crimei: despre
Laura aflăm date numai de pe Facebook. Nu crima este cea disputată ci
relația dintre prezumtivul criminal și martorul la premizele crimei. Tensiunea
creată de tăcerile martorului crește scenă după scenă și se eliberează abia în
final când degenerează într-o încăierare fizică între suspect și cel ce
suspectează. Cadrele premergătoare acestui moment culminant trenează ca să
eșueze de fiecare dată într-un stop cadru în care privirile celor doi se
intersectau în expresii interogative (Vali) sau disprețuitoare (Pătrașcu).
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Imediat după încăierarea eliberatoare, ritmul peliculei se precipită. Urmează
câteva cadre scurte și concise ce pregătesc finalul expediat și incert: Pătrașcu
sosește acasă plin de răni dar trece sub tăcere detaliile despre incidentul
bătăii. Vali este disculpat și reabilitat în fața familiei. Cu aceeași solicitudine,
Pătrașcu termină actele de înmatriculare și i le pune în cutia poștală.

În prim-plan, un bloc de locuințe cu ușile și zidurile meschine prin care
răzbat scandalurile de familie, casa scării unde se întâlnesc priviri vinovate,
cutiile de scrisori cu chei universale sau care nu se deschid niciodată - cu
scrisorile smotocite și trase afară cu forța. Un peisaj minimalist, monoton și
cenușiu în care ceva reține atenția: o ușă sigilată de poliție cu benzi de
plastic. Nimeni nu mai intră și nu mai iese. În drum spre apartamentul său,
eroul trece prin fața ei, cu un etaj mai jos, acolo unde se oprea și obișnuia să
tragă cu urechea. Ajuns în capul scării, observă o lumină aprinsă ce se
strecoară pe sub ușă. E o iluzie optică, o proiecție mentală, o dorință a
eroului de a reanima acea încăpere pentru a se elibera de încărcătura vinovată
a unei mărturii nerostite? Este lumina incertă a „Aurorei‖ din filmul lui Cristi
Puiu? Nu mai este timp să aflăm, cortina cade și genericul curge la fel ca
viața, imprevizibil și grăbit - misterul se reașează comod peste indiferența
celor rămași să lupte cu ea în continuare.
New York, Ianuarie 2016
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COSMINA MARCELA OLTEAN
PSIHOLOGIA ÎN ARTĂ ŞI ART-TERAPIA
Nu este prima dată când încerc să aflu
ce leagă arta şi psihologia, respectiv în ce
măsură se regăseşte una în cealaltă. Un lucru
însă este sigur: arta înseamnă psihologie, şi
nu ar fii cu putinţă existenţa sa înafara unei
organizări la nivel psihic. Nu este prima dată
nici când încerc să pătrund în tainele artterapiei, cu scopul de a-i demonstra
eficacitatea asupra calităţii vieţii. Am încercat cu
alte
ocazii, în eseurile O abordare psihologică a artei, De
la limitele omului la aspiraţiile creatorului şi Arta – metodă alternativă de
tratament, să discut despre limita dintre organic şi spiritual. Este mai mult
decât interesant cum arta, acel ceva care aspiră spre superior, vrea să-şi
demonstreze acest statut prin faptul că poate trece peste limite, peste material
şi concret. Rezultatul la care am putut ajunge este inevitabil lacunar când am
vrut să conturez perspectiva artistului asupra substratului psihologic al artei
şi cum anume înţelege el creaţia ca rod al propriei creativităţi. Mi-am asumat
misiunea unui artist sub acoperire din dorinţa de a înţelege în profunzime
fenomenul artistic, cercetând multiplele aspecte ale acestuia. De data aceasta
mi-am propus să merg mai departe, plasând accentul pe latura psihologică a
procesului creator, pe organic, pe
limitele fiinţei umane. În atingerea
acestui scop mi-a fost alături d-ra prof.
Victoriţa Croitor, absolventă de
sociologie şi viitoare absolventă de
psihologie.
Creierul, de departe cel mai
complex organ, şi psihicul uman, deşi
îndelung studiate, nu ne vor revela
probabil niciodată toate tainele lor, căci încă nu le putem înţelege în totalitate
complexitatea. Ceea ce se întâmplă la nivel psihic ne influenţează în
permanenţă stările interioare şi manifestările exterioare. De unde provine
nevoia de a produce artă?
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Victoriţa Croitor: Potrivit psihologului umanist american
Abrama Maslow esteticul este una dintre trebuințele superioare ale
ființei umane.
Cum poate fii înţeles, din punct de vedere psihologic, actul
artistic?
Pornesc de la observația lui John Locke: ‖În intelect nu există nimic
fără să fi fost înainte în simțuri‖. Astfel, actul artistic presupune o
participare, conlucrare a senzorialului, cognitivului și afectivului, rezultatul
fiind autodepășirea, autocunoașterea și sensibilizarea ființei umane.

Asociația Americană de Art Terapie definește art-terapia ca fiind o
preocupare a sănătății mentale în care clienții, încurajați de psihoterapeuți
utilizează arta ca suport, procesul și rezultatul creației artistice pentru
explorarea propriile lor sentimente, reconcilierea conflictelor emoționale,
încurajarea conștiinței de sine, gestionarea comportametelor și adicțiilor,
dezvoltarea abilităților sociale, îmbunătățirea orientării sociale, reducerea
anxietății și creșterea stimei de sine.
Arta presupune o interpretare a realității și a trăirilor interioare, mai
puțin cunoscute cu un puternic substrat cultural, declanșând mecanisme
psihice uneori inconștiente precum și simboluri ale istoriei de viață
individuale, dar și colective. Altfel spus, arta facilitează îmbunătățirea
relației dintre o persoană și mediul său social.
Ce se întâmplă la nivel neuro-psihic în momentul creaţiei?
Reorganizarea structurilor psihice, de exemplu gândirea productivă
(creatoare), ce presupune descoperirea unui nou principiu de relaționare a
datelor problemei decât cel însușit deja. Un exemplu în care apare gândirea
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productiv-creatoare este cea a ilustrului matematician Gauss. Pe când acesta
avea 6 ani și era școlar, profesorul a dat elevilor să calculeze cât mai repede
suma numerelor de la 1 la 10. Cum putea fi rezolvată această problemă? În
două moduri: prin asunarea succesivă din aproape în aproape a numerelor
pentru obținerea rezultatului final sau prin restructurarea datelor problemei,
bazată pe faptul că adunând termenii din pozițiile externe (1 și 10, 2 și 9, 3 și
8, 4 și 7, 5 și 6) se obține întotdeauna rezultatul 11, deci suma finală 55.
Acesta a fost modul de soluționare al problemei la care a recurs Gauss
formulând răspunsul foarte repede, în timp ce colegii lui mai calculau încă.
Din punct de vedere neuropsihic, prin creația artistică, adică modelaj,
pictură, muzică, dans, teatru sau orice alt tip de artă sunt activați
neurotransmițători precum serotonina și endorfinele, responsabili de apariția
stării de fericire.
Sistemul volitiv-motivațional al psihicului sprijină procesul creativ și
afectivitatea. Altfel spus, dacă avem motivație și voință cu siguranță vom
reuși să creăm ceva care să ne reprezinte, dar în același timp să ne dea și o
stare de satisfacție, mulțumire interioară.
Care sunt beneficiile art-terapiei?
De apariția emoțiilor pozitive este responsabilă … arta, aș îndrăzni să
spun în orice formă a sa. Fericirea este un sentiment universal dezirabil la
care aspirăm fiecare, tocmai de aceea, nu întâmplător, ziua de 20 martie a
fiecărui an este dedicată
acesteia.
Un alt beneficiu este
eustresul, adică emoțiile
bune sau așa-numitul stres
pozitiv. Arta oferă o
conectare cu self-esteemul,
adică la stima de sine.
Fiecare dintre noi are
resurse interioare multiple
accesibile prin artă.
Creșterea calității vieții, îmbunătățirea competențelor sociale,
concentrarea pe ceea ce există bun în viața sa și nu pe ceea ce lipsește pot fi
atribuite creatorului de artă, dar îndrăznesc a afirma și … consumatorului de
artă.
Art-terapia ne modelează într-un mod unic, creativ și transcendent.
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ELENA COSTACHE

O STRĂVECHE VATRĂ MONAHALĂ VÂLCEANĂ:
MÂNĂSTIREA CORNET
Pentru mine Mânăstirea Cornet înseamnă acasă în cel mai adânc şi
pur sens al acestui cuvânt.
Protos. Macarie Şotârcă
Pe drumul dinspre Râmnicu Vâlcea spre Sibiu,
undeva la 20 km de Mânăstirea Cozia, chiar pe DN7,
străjuit de o parte de munţi şi de altă parte de malul
Oltului, impresionează prezenţa unui minunat spaţiu
impregnat de spiritualitate: aşezământul monahal
Cornet.
Cunoscută ca singura mânăstire din ţară pe sub
care, printr-un tunel, trec trenurile, aceasta a fost de
multe ori pe punctul de a fi distrusă şi tocmai
rezistenţa în faţa atâtor încercări (incendiul din 1808,
construirea liniei ferate şi a tunelului de sub poarta
mânăstirii, bombardamentele din Primul Război Mondial) o
face astăzi şi mai impunătoare. O carte cuprinzătoare despre acest sfânt lăcaş, a
cărui existenţă datează din secolul al XVII-lea, este monografia părintelui Nicolae
Moga, intitulată Sfântul Schit Cornet, o carte la care acesta a trudit cu multă
pasiune: ,,Cu smerită metanie de gând, mărturisesc că această lucrare mi-a fost
rugăciune a faptei în calea mântuirii mele.‖ (Preot
Nicolae Moga, Sfântul Schit Cornet, Ed. Credinţa
strămoşească, 2008, p. 9)
În ce constă această minunăţie a
Cornetului? În timp ce aşezarea mânăstirii îi
impresionează pe turişti, liniştea pe care o
întâlnesc aici pelerinii care vizitează această oază
duhovnicească, datorată programului liturgic
săvârşit zilnic şi frumuseţii spirituale a oamenilor
care trăiesc aici, fascinează sufletul care îşi
doreşte să revină în acest loc. Mânăstirea
adăposteşte moaştele Sfântului Ioan Botezătorul
(care îi este şi ocrotitor), ale Sfântului Ioan Rusul,
ale Sfântului Nectarie din Eghina, ale Sfântului
Efrem cel Nou – vindecătorii – şi ale Sfintei
Singlitichia. Dacă perioada de după trecerea la
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cele veşnice a stareţului Mina Stan (mă refer la anii 2009-2014) a fost una în care
viaţa monahală nu s-a putut îmbunătăţi din lipsa unor oameni preocupaţi de acest
aspect, din 2014, odată cu venirea părintelui Macarie Şotârcă, mânăstirea a început
să se dezvolte din toate punctele de vedere. Părintele stareţ, care este şi exarh al
Arhiepiscopiei Vâlcei, un om pregătit şi bine format din punct de vedere teologic
(preocupat de finalizarea unui doctorat în Noul Testament), bun gestionar al
mânăstirii şi al vieţii celor care alcătuiesc obştea Cornetului, are ca principal scop
revigorarea vieţii monahale a mânăstirii (şi nu numai).
Ca stareţ al mânăstirii, Protosinghelul Macarie Şotârcă este cel care cunoaşte
cel mai bine starea actuală şi viaţa acestui aşezământ.
Elena Costache: - Prea Cuvioase Părinte Stareţ, anul acesta mânăstirea
împlineşte 350 de ani de la înfiinţare (datată 1666, sub banul Mareş Băjescu).
Cum vă propuneţi să sărbătoriţi acest eveniment?
Protos. Macarie Şotârcă: - Având, potrivit cuvintelor Mântuitorului, „duhul
[...] plin de râvnă‖, nutrim adânci doriri de a reuşi, prin prezenţa noastră aici, să ne
ridicăm la înălţimea înaintaşilor noştri. Ne vom strădui astfel din tot sufletul şi pe
măsura întregilor noastre puteri, să cinstim după cuviinţă istoria de trei secole şi
jumătate a mânăstirii, marcând pe cât posibil acest eveniment aniversar şi îndrăznim

a spera,cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului nostru Părinte, în reuşita acestui
demers, în pofida tuturor greutăţilor inerente, pe care sunt convins că le intuiţi şi
care nu cred că e nevoie a mai fi amintite. Avem nădejde în mila Bunului
Dumnezeu, în ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul şi al tuturor celorlalţi sfinţi pe
care mânăstirea îi adăposteşte, pentru rugăciunile tuturor vieţuitorilor ştiuţi şi
neştiuţi, care s-au perindat de-a lungul timpurilor prin această străveche vatră
monahală olteană şi din care, de bună seamă o parte, înclin să cred, au aflat „izvorul
vieţii şi uşa raiului‖.
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E. C.: - Care era starea aşezământului monahal când aţi venit aici şi cum
vă autoevaluaţi roadele efortului pe care l-aţi depus?M. Ş.: - În momentul sosirii
mele la Mânăstirea Cornet, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale Varsanufie,

Arhiepiscopul Râmnicului, am regăsit, mai întâi de toate, o oază de rugăciune aflată
sub înrâurirea de har a tuturor generaţiilor de monahi care s-au nevoit în această
mânăstire şi care, aici pe aceste meleaguri, „au dat sânge şi au luat duh‖, potrivit
zicalei patericale. Astfel, dincolo de bogăţia evidentă a trecutului său istoric, am
găsit o mânăstire cât se poate de trainică sub aspectul rezistenţei în faţa veacurilor,
dar care sigur prin însăşi vechimea de zile pe care o duce în spate are nevoie în
prezent de ample lucrări de restaurare, care să pună în valoare, acum şi pe mai
departe când noi vom fi doar amintire, această bijuterie arhitectonică, ce a ajuns
până în timpurile noastre. În ceea ce priveşte lucrările realizate în răstimpul scurt de
când mi-a fost încredinţat aşezământul, consider că, deşi au fost numeroase şi deloc
simplu de făptuit atât sub aspect financiar, cât şi al eforturilor umane pe care le-au
prilejuit, acestea vorbesc în acest moment mai degrabă despre intenţiile ce mă
animă în ceea ce priveşte viitorul decât să ofere prilejul unei analize retrospective
care, îndrăznesc eu să cred, este totuşi prematură.
E. C.: - Care sunt oamenii care s-au implicat alături de dvs în amenajarea
mânăstirii?
M. Ş.: - Fără a putea nominaliza, în bună tradiţie monahală, după cum de
altfel probabil bănuiţi, persoanele care mi-au fost alături, vă mărturisesc totuşi cu
mare bucurie că sunt înconjurat de o pleiadă de ucenici, de care sunt strâns legat
duhovniceşte şi sufleteşte şi care mă însoţesc încă de la începutul periplului meu de
chivernisitor al obştilor monahale de care m-am legat în faţa veşniciei.
E. C.: - Cum se raportează localnicii la existenţa mânăstirii?
M. Ş.: - Încă de la venirea mea în acest loc am fost plăcut impresionat de
faptul că, în fiecare zi, mulţime multă de pelerini şi călători pe Valea Oltului
zăboveşte din drum fie şi pentru câteva clipe în liniştea Mânăstirii Cornet preţ de o
rugăciune şi o scurtă reculegere dincolo de tumultul cotidian.
În afara celor menţionaţi şi pe care îi primim la orice oră cu sufletul şi braţele
deschise, încercând a le da cuvenita mărturie despre istoricul mânăstirii, a-i povăţui
duhovniceşte şi a-i îndruma să se închine atât în biserica şi în paraclisul nostru, cât
şi sfintelor moaşte pe care aşezământul mânăstiresc le adăposteşte, doresc să vă
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spun ca duminică de duminică la Sfânta Liturghie constat prezenţa în număr tot mai
mare atât a localnicilor din zona învecinată lăcaşului nostru, cât şi a locuitorilor
oraşului Râmnicu Valcea, care redescoperă tot mai mult ctitoria banului Mareş
Băjescu.
E. C.: - Ce planuri aveţi pentru următoarea perioadă, care sunt priorităţile
pe care le are Mânăstirea Cornet?
M. Ş.: - În lumina celor deja spuse, conform cărora înşişi anii în care este
înveşmântată mânăstirea mă obligă, alături de întreaga obşte, a preţui trecutul şi a
pregăti temeinic viitorul acesteia, sub aspect văzut priorităţile includ, nu neapărat în
această ordine, refacerea temeliei bisericii mânăstirii şi stoparea infiltraţiilor care se
produc în structura de rezistenţă şi pardoseala acesteia, restaurarea clădirii bisericii,
refacerea pardoselii, spălarea şi refacerea picturii, recondiţionarea şi/sau înlocuirea
catapetesmei dimpreună cu icoanele aferente, recondiţionarea şi/sau înlocuirea
stranelor, alături de o serie de lucrări de exterior, care privesc zone deopotrivă
importante şi definitorii ale mânăstirii, precum restaurarea ansamblului arhitectonic
al zidurilor care definesc perimetrul acesteia şi al clădirilor sale istorice, dar nu în
ultimul rând sistematizarea, reabilitarea şi dotarea clădirilor recente ale acesteia.
Totuşi, în condiţiile în care toate cele enumerate anterior se justifică prin
însăşi existenţa obştii credincioşilor, îmi doresc ca mai presus de toate atenţia
noastră să se îndrepte cu timp şi fără timp spre lucrarea din sufletele oamenilor,
singura care va dăinui în ochii lui Dumnezeu mai presus de orice eforturi materiale,
care se vor stinge negreşit la un moment dat în colbul vremurilor.
E. C.: - Ce credeţi că ar trebui făcut pentru ca aşezământul Cornet să
ajungă o mânăstire cunoscută?
M. Ş.: - Acordând prioritate răspunsului duhovnicesc, îndrăznesc să cred că
lucrul cel mai de preţ, de care are nevoie orice mânăstire prin excelenţă şi în special
a noastră, este însăşi vieţuirea autentică în Duh şi Adevăr a slujitorilor ei şi, astfel, a
fi sau nu cunoscut rămâne cumva în afara ecuaţiei esenţiale a existenţei noastre aici,
care trebuie să slujească mai întâi de orice Domnului şi deopotrivă oamenilor,
necăutând deloc cele ale sale, ci semănând credinţă şi răspândind nădejde.
Totuşi, pentru a fi corecţi în faţa prezentului, trebuie amintită, în contextul
perioadei pe care o traversăm şi în care a exista este cumva sinonim verbului a fi
regăsit în media on line, la loc de cinste stă hotărârea Înalt Preasfinţitului
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de a reînnoi din temelii web-site-ul
Arhiepiscopiei noastre şi de a include în acesta conţinut şi informaţii actualizate în
format modern despre întreaga suită de mânăstiri şi parohii din Arhiepiscopia
Râmnicului, care îmbogăţesc aceste ţinuturi din timpuri imemoriale.
E. C.: - Care este aspectul care vă impresionează cel mai mult în acest loc?
M. Ş.: - Tocmai în virtutea istoriei îndelungate, a poziţionării geografice şi a
atuurilor naturale de care mânăstirea dispune, în pofida tuturor greutăţilor pe care
fără îndoială le-a întâmpinat în toţi aceşti ani străbătuţi pentru a ajunge la noi, îmi
este extrem de greu a ierarhiza atributele care o pot caracteriza. Totuşi, pentru a nu
mă eschiva de la întrebare, vă descopăr o preferinţă tainică a sufletului meu legată
de Mânăstirea Cornet, încredinţându-vă de frumuseţea nebănuită a clipelor de
linişte, adânca reculegere şi tainica rugăciune petrecute la malul Oltului şi care de
multe ori m-au furat prezentului. Acesta este motivul care mă face să sper că, într-o
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bună zi, mânăstirea va avea amenajată partea dinspre răsărit, care să adăpostească
un altar de vară, un foişor încăpător şi răcoros, dar şi o clădire anexă care să permită
o bună organizare a hramurilor şi care să şi slujească misiunii sociale a obştii.
E. C.: - Dintre stareţii care au fost înainte de dvs care vi se pare a fi cel mai
reprezentativ şi de ce?
M. Ş.: - Sigur că prin însăşi apropierea temporală faţă de momentul în care ne
aflăm şi sub impresia puternică a tuturor lucrurilor lăsate în urmă, ce îi pot fi cu
uşurinţă atribuite, aş fi înclinat să îl nominalizez pe părintele stareţ Mina Stan, care
consider că si-a adus o importantă contribuţie la renaşterea acestei mânăstiri. Nu
vreau însă să cad în ispita de a crede că e singurul care se învredniceşte de meritorii
aduceri-aminte, căci cu siguranţă au fost mulţi alţii printre filele cronicilor care, ca
ctitori sau duhovnici, şi-au legat numele de cel al mânăstirii. Şi apoi aş dori să atrag
atenţia asupra unui lucru: stareţul sau duhovnicul cel mai demn de amintit este cel
care lasă dincolo de urmele pe pământ, adânci contururi în sufletele celor pe care i-a
păstorit şi modelat ca pe nişte vase de mare preţ şi îndrumat spre Lumina lumii.
Astfel, în viaţa de acum, dar mai ales în cea viitoare, stareţul-duhovnic vorbeşte mai
ales prin ucenicii lui şi prin toată fapta cea bună care a adus alinare celor pe care i-a
purtat sub epitrahil.
E. C.: - În traseul dvs monahal aţi fost vieţuitor al mai ultor mânăstiri (în
Bucureşti, la Giurgiu). Consideraţi Cornetul mânăstirea în care veţi rămâne?
M. Ş.: - După cum probabil ştiţi, întreaga viaţă a monahului se desfăşoară sub
ascultare, care este cheia de boltă a înduhovnicirii sale şi cu care începe şi se
sfârşeşte totul, deoarece atunci când ai pierdut ascultarea ai pierdut de fapt însuşi
sensul tău ca monah. Adaug apoi faptul că verbul a fi, în cazul nostru al monahilor,
înseamnă a muri lumii şi deopotrivă a-ţi tăia necontenit voia proprie. Ca atare,
având credinţa că răspunsul deplin la întrebare nu îl pot da eu, mărturisesc că,
aidoma fiecărui monah, am dorit de fiecare dată – şi acum mai mult ca oricând – ca
mânăstirea în care mă aflu să fie cea din care îmi voi înălţa aripile spre veşnicie.
Nu în ultimul rând, aş dori să adaug că pentru mine Mânăstirea Cornet
înseamnă acasă în cel mai adânc şi pur sens al acestui cuvânt.
E. C.: - Cum reuşiţi să îmbinaţi munca de exarh cu îndatoririle de stareţ şi
de duhovnic şi cu timpul pe care trebuie să-l acordaţi studiului?
M. Ş.: - Fiind încă la început în alcătuirea unei obşti în adevăratul înţeles al
cuvântului, atât din perspectiva trăiniciei sale numerice, cât mai ales a calităţii
vieţuitorilor, îndrăznesc să cred că, la acest moment, suntem cu toţii mai mult
supra-vieţuitori decât vieţuitori. Astfel, fiind cumva lipsit de sprijinul duhovnicesc
şi frăţesc pe care ti-l dă o obşte strâns unită, trebuie să recunosc că îngemănarea
îndatoririlor de exarh, stareţ şi duhovnic, fără a le mai menţiona pe cele care ţin de
pravila călugărească sau de studiu, se dovedeşte nu de puţine ori copleşitoare şi
numai Bunul Dumnezeu ştie cum şi cât de bine le fac faţă.
E. C.: - Ce aşteptări aveţi de la obştea dvs?
M. Ş.: - În prelungirea răspunsului anterior şi făcând iar aducere-aminte de
faptul că în prezent ne străduim să închegăm o obşte care să poată face faţă în
primul rând cerinţelor duhovniceşti ale Înalt Preasfinţitului nostru Părinte, dar şi
celor administrative specifice mânăstirii noastre, mărturisesc că aşteptările mele
sunt în primul rând legate de sinceritatea faţă de sine în alegerea acestui drum,
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corectitudinea în îndeplinirea promisiunilor făcute întâi Mântuitorului iar apoi
ierarhului şi stareţului şi nu în ultimul rând de statornicia absolut necesară pentru a
rezista ispitelor care însoţesc necontenit „calea cea strâmtă şi cu chinuri‖ care duce
la Rai.
E. C.: - Ce aşteptări aveţi de la dvs?
M. Ş.: - Deşi va părea poate lipsit de modestie, aşteptările de la mine însumi
ţin îndeosebi de dorinţa de a păstra mereu vii trăirile şi arderea sufletească ce m-au
adus la călugărie şi m-au făcut să lepăd toate pentru dragostea faţă de Domnul şi
deopotrivă de a reuşi până la sfârşitul zilelor mele să-mi împlinesc desăvârşit
voturile monahale depuse.
E. C.: - Cum este călugărul perfect, ideal în opinia dvs?
M. Ş.: - Călugărul ideal este cel care s-a mântuit şi astfel această sintagmă
rămâne, cel puţin în viaţa de acum, un deziderat, ea împlinindu-se sau regăsindu-se
aievea doar în veşnicie. Cât despre a fi perfect daţi-mi voie să am serioase reţineri,
deoarece nici măcar în veşnicie, darmite în viaţa de acum, oricât am creşte în
direcţia chemării noastre dintâi de a fi dumnezei după har, perfecţi nu vom ajunge
cu siguranţă niciodată, întrucât acest atribut Îi este rezervat numai Domnului.
E. C.: - Puteţi aminti o carte religioasă care v-a impresionat şi pe care o
recomandaţi spre lectură?
M. Ş.: - Deşi poate voi dezamăgi prin neîncadrarea strictă în paradigma
clasică a păstorului de suflete deopotrivă ctitor, duhovnic, rugător şi om de studiu,
încep prin a recunoaşte că de multe ori tânjesc după câteva clipe de linişte mai
ample, în care să mă abandonez în voie lecturilor duhovniceşti. Dincolo de această
destăinuire, profit de întrebare pentru a recomanda cititorilor dvs o carte asupra
căreia m-am aplecat în ultima perioada, şi anume volumul Părintele Petroniu de la
Prodromu, apărut la Editura Bizantină. Urmând cuvintelor Sfântului Apostol Pavel,
care spune în Epistola sa către Evrei „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care vau grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat
viaţa şi urmaţi-le credinţa‖, am lecturat cu multă evlavie această monografie
dedicată Părintelui Petroniu Tănase, stareţul Schitului românesc Sfântul Ioan
Botezătorul-Prodromu de la Sfântul Munte Athos, pentru a lua un ales exemplu de
la acest mare nevoitor întru cele dumnezeieşti şi a-mi întipări şi mai adânc în suflet
o seamă de autentice repere spirituale atât de necesare zilelor pe care le trăim din
acest prea târziu al Istoriei.
E.C.: - Ce recomandări aveţi pentru cei care citesc materialul despre
mânăstirea dvs?
M. Ş.: - Să-şi acorde şi, mai ales, să ne acorde şansa de a ne descoperi şi
cunoaşte reciproc…
Mulţumiri şi aprecieri părintelui Macarie – care aplică steinhardtian în viaţa
sa principiul căruia omul poate oferi chiar şi din ceea ce nu are suficient şi am în
vedere în acest context timpul său – pentru deschiderea către realizarea acestui mic
material!
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MARIAN NENCESCU

RECVIEM PENTRU TRIBUN –CÂNTAREA
ARDEALULUI
La 14 septembrie 2015 a decedat, la
Spitalul Militar din Capitală, în urma unui
infarct, poetul, pamfletarul şi omul politic
Corneliu Vadim Tudor, poate ultimul condeier
din seria strălucită de poeta vaetes pe care i-a
dat România în ultimul veac. La data respectivă,
scriitorul nu împlinise încă 66 de ani (se
născuse la Bucureşti, la 28 noiembrie 1949 –
n.a.). Cu puţine zile înainte de tragicul
eveniment, pe 6/7 septembrie, publicase pe
blogul personal o poezie premonitorie, Hai, Moarte, să bem o cafea ce
cuprindea şi câteva accente tragice de acceptare a destinului: „Ai venit să mă
iei în persoană / Prea mare onoare îmi faci / Din toată specia umană / Numai
pe mine mă placi?
Intens mediatizată şi chiar exploatată jurnalistic, moartea lui Vadim
Tudor a produs, cum era de aşteptat, reacţii diverse la nivel public, mai ales
că Tribunul, cum era numit deopotrivă de admiratori şi de adversari nu era
un om chiar comod, dimpotrivă ... Ca literat, Vadim Tudor a scris de toate:
scenarii istorice, poezii ocazionale, inclusiv ode adresate familiei
prezidenţiale ce a condus România veacului trecut peste două decenii. Dar
mai presus de toate, Vadim rămâne poetul social, glasul tunător şi apocaliptic
al timpului său. Asemenea contemporanului său, şi până la un punct rivalul
literar, Adrian Păunescu el este şi autorul unor texte lirice, bine cunoscute de
public şi poate tocmai de aceea intrate în folclorul muzical sub mantia
anonimatului.
Deşi a avut o carieră politică extinsă pe mai bine de două decenii,
acoperind, practic de unul singur, culoarul dreptei naţionaliste, Vadim Tudor
a făcut parte din categoria, rară la noi, a politicienilor „săraci şi cinstiţi‖. La
moarte a lăsat în urmă mai multe datorii decât s-au aşteptat mulţi din cei
care, tot criticându-l şi hulindu-l au băgat adânc mâna în buzunarul public.
Chiar vestitele sale colecţii de cărţi şi obiecte de artă, valorificate pripit şi
dezastruos pe piaţa liberă, nu i-au salvat, decât temporar, familia de la
faliment. Toate aceste întâmplări, mai mult sau mai puţin pilduitoare, nu fac
decât să accentueze tragismul unei existenţe dedicată ideii de justiţie socială
şi să-i confirme lui Vadim Tudor chiar şi post-mortem, aureola de Tribun.
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Visceral, excesiv, orgolios, agresiv cu ticăloşii şi fariseii din viaţa
publică, Vadim Tudor a fost implicat, de-a lungul timpului, în numeroase
campanii de presă, care i-au adus, deopotrivă, admiratori, dar şi adversari de
neînduplecat. În esenţă este vorba de raportarea sa la patriotism, termen
socio-cultural considerat astăzi de anumite cercuri intelectuale drept desuet,
sau în orice caz stânjenitor. Având, la origine, iubirea de ţară, manifestare ce
include, atât loialitatea cât şi sacrificiul pentru patria natală, patriotismul a
devenit, după unii „ultimul refugiu al ticăloşilor‖, fiind evocat adesea de
politicienii ca o scuză pentru comiterea unor acte egoiste, în interesul
propriu, nu al ţării. În acest fel, persoanele care manifestă un soi de
patriotism excesiv au fost identificate cu termenul de patriotard (Larousse,
p. 466). În zilele noastre, patriotismul este asociat adesea cu naţionalismul,
construit pe ideea că iubirea de ţară are o bază etnică, sau chiar cu şovinismul
(expresie a superiorităţii excesive şi intolerante a unei naţiuni asupra altora).
Pentru noi, ca români, patriotismul rămâne însă legat definitiv, aşa cum
semnala şi Călin Hentea în Enciclopedia propagandei româneşti (Bucureşti,
Adevărul Holding, 2012), de atributele sale specifice epocii comuniste,
respectiv acelea de „socialist‖ şi „revoluţionar‖, ceea ce înseamnă practic „o
confiscare imorală a sentimentelor patriotice colective şi o maculare a lor
prin puternice accente şovine sau xenofobe‖ (op.cit., p. 90). Este vorba,
aşadar, de un transfer de noţiuni, respectiv de la patriotismul perceput ca
dorinţa unui grup de oameni ce au aceeaşi rasă, cultură şi limbă, de a avea o
ţară independentă şi, eventual, prosperă, asupra căreia să-şi reverse
sentimentele de mândrie şi dragoste, spre o formă excesivă de naţionalism,
fenomen ce are, cum e şi firesc grade diferite de percepţie şi receptare,
mergând uneori până la obsesie şi nedreptate. Or, după cum remarca chiar şi
Lucian Boia, la rândul său un ideolog al demitizării patriotismului : „În
ultimele două secole de istorie nici o ţară nu s-a dovedit imună la derivatele
naţionaliste. Fiecare şi-a avut momentele sale de febră‖ (Două secole de
mitologie naţională, Bucureşti, Humanitas, 2005, p. 74).
În acest sens, a-l asocia pe Vadim Tudor şi pe alţi câţiva literaţi, cu
acest gen de excese ideologice reprezintă, în sine, o formă de manipulare
propagandistică. Adevărul e că nu Vadim a inventat discursul de tip
naţionalist (prezent în viaţa publică încă de dinainte de război) şi nici nu a
fost factorul decisiv în promovarea lui în comunism. Se poate spune chiar,
parafrazându-l pe Boia, că el doar „a beneficiat de amalgamul dintre tradiţia
naţionalistă şi scopurile specifice urmărite de dictatura comunistă‖ (op.cit., p.
159).
Conştient cu siguranţă de aceste (minimale) consideraţii teoretice
Vadim Tudor şi-a construit, în timp, o operă literară considerabilă, bazată
doar parţial pe considerente propagandistice. Între 1977, anul când a debutat
cu un volum de Poezii şi 2015, când a publicat două cărţi (Elegii pentru
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suflete nobile şi Pamflete explozive) s-au adunat peste 30 de volume
originale (cuprinzând poezii, pamflete, eseuri şi reflecţii cu caracter gnomic),
Vadim Tudor înregistrând şi performanţa, nedorită dar şi rară în comunism,
de a i se interzice un volum de eseuri, Saturnalii (Ed. Albatros, 1983), la
pachet cu celebrul volum Eminescu, Opere XIV, ediţia academică, ambele
retrase de pe piaţă sub acuzaţia de ... antisemitism.
În ultimii ani, ecoul public al demersurilor politice şi literare ale lui
Vadim Tudor s-a diminuat, poate şi din simplul motiv că discursul de tip
naţionalist a fost compromis, prin excese şi cădere în derizoriu, atât în
România cât şi în ţările vecine. Obosit şi din ce în ce mai singur, Tribunul nu
reuşea decât cu greu să-şi găsească ritmul şi cadenţa într-o societate cu totul
schimbată, în vreme ce discursul său patriotic şi justiţiar era confiscat fără
ruşine chiar de foştii adversari. În acest fel, moartea sa prematură a căzut ca
o cortină peste o viaţă trăită „la cea mai înaltă tensiune‖. În memoria
colectivă, nu vorbele detractorilor, ce i-au profanat până şi mormântul, vor
rămâne mărturie pentru faptele sale, ci cuvintele, rostite din inimă de oameni
simpli, care i-au admirat fapta şi opera : „Vadim Tudor s-a împotrivit vocal
şi uneori ofensator celor care, din interese străine, au distrus ţara, dar de
fiecare dată cu dreptatea de partea sa” (s.n.) scria în octombrie 2015, în
publicaţia Cronica timpului, dr. ec. Petre Răcănel, preşedintele Federaţiei
Societatea Civilă Românească.
În acest context, apariţia în 2015, puţin după moartea poetului, a
volumului liric Prin ochii lui Vadim, Ardealul cântă cu subtitlul Poeme de
vibraţie patriotică (Bucureşti, Ed. Amurg Sentimental, 2015), de Ion
Machidon, nu reprezintă decât o continuare a unui val de simpatie publică
provocat de moartea prematură a Tribunului. Scriitor cu un bogat palmares
editorial – peste 30 de volume publicate, după 1992 încoace, când a debutat
cu placheta Vindecat de singurătate – Ion Machidon (n. la 1 martie 1951, în
Satul Nou, comuna Urecheşti, judeţul Bacău) este o voce autoritară a
comunităţii literare contemporane, poet şi comentator literar avizat, director
de revistă (Amurg sentimental, înfiinţată în 1995) şi conducător de cenaclu,
instituţie ce sărbătoreşte în 2014, 500 de şedinţe publice, publicând cu acest
prilej şi un volum aniversar (500 de şedinţe ale Cenaclului Amurg
Sentimental. 28 aprilie 1995 – mai 2014, editat de publicaţia omonimă),
sprijinind în acelaşi timp un număr semnificativ de debutanţi pentru a păşi în
cariera literară.
Cunoscut mai ales pentru poezia sa cu accente lirice şi intimiste, Ion
Machidon face dovada şi unei vocaţii autentice pe linia liricii sociale, intrând
cu acest nou volum în rezonanţă cu modelul său literar, omagiat în mod
explicit, prin empatie, cu un segment din creaţia vadimiană. Poetul îşi
asumă riscul de a scrie o poezie pe linia unui patriotism de tip didactic, cu
atât mai necesar în viaţa publică şi literară românească de azi cu cât şcoala
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oficială se străduieşte să scoată, sau în cel mai bun caz să limiteze, aceste
accente în cadrul curiculei oficiale.
Dintr-un „Cuvânt înainte‖, cu valoare de confesiune de credinţă,
asumat indirect de autor, dar şi de apropiaţii săi, identificaţi prin termenul
generic de „Redacţia‖, suntem preveniţi că volumul este menit să evidenţieze
moştenirea politică a lui Vadim Tudor, în speţă „stoparea mediocrităţii în
viaţa politică românească‖ şi, implicit, să exprime „mâhnirea ce-i întunecă
inima când vede atâtea lucruri nesăbuite ce se petrec pe aceste meleaguri‖. În
acest sens, versurile „cu vibraţie patriotică‖ din volum nu sunt decât o
continuare a demersurilor politice ale Tribunului şi o dovadă că, mergând
alături de „legendarul Corneliu Vadim Tudor‖, autorul volumului dovedeşte
„o inimă de adevărat român‖.
Volumul lui Ion Machidan Prin ochii lui Vadim, Ardealul cântă
debutează, aşadar, prin două poeme de mari dimensiuni, adevărate eseuri în
vers liber, ce cuprind reflecţii cu caracter istoric şi patriotic ce amintesc, ca
stil şi atmosferă, de eseurile publicate de Vadim Tudor în celebrul volum
Saturnalii , din care Ion Machidon extrage şi un generos moto („Frumoşi mai
sunt românii noştri, poporu-i înţelept ca marea...„) din eseul Poporul meu.
Scrise, mărturiseşte autorul, în vara lui 2015, cu puţin timp înainte de
sfârşitul prematur al lui Vadim Tudor, poemele evocă Ardealul („Din Ardeal
pornească, hora păcii la români‖), dar şi pacea, ca stare de bine a omenirii:
„Am scris acest poem – Manifest împotriva războiului – revoltat pe cei care
întreţin războiul în Ucraina, unde, uşor, sunt prigoniţi românii…‖).
Asemenea unui nou profet biblic, poetul face apel la „Ion, Costică, Maria,
Vasile şi alţii cu nume româneşti‖ ca să măture din viaţa publică pe
„milionarii care, în trufia lor, îşi bat joc, nu de limbă, nu de datini „ci dentregul norodul nostru / care are doar pe Domnul, la care-n zadar se-nchină /
că toate îi merg prost, de nu au haine pe ei şi merinde să mănânce‖ (op.cit.,
p. 25). Soluţia propusă pentru ameliorare este deopotrivă utopică şi biblică:
„O fraţi români, iubiţii mei de suferinţă / Iubiţivă-între-voi căci neamul
nostru-i mir de carte sfântă / şi ţară să renască aşa cum ştim c-a fost în hărţile
străbune‖. Inspirat şi aluziv, Ion Machidon denunţă ororile unui război
nedorit : „N-avem nevoie de război, de-ajuns cu înarmarea / Trăiască
omenirea sub faldul cerului albastru‖ (op.cit., p. 50).
Moartea lui Vadim Tudor îi inspiră poetului şi tovarăşului de ideal al
ilustrului dispărut, câteva gânduri personale exprimate în limbaj colocvial,
unele cu trimitere directă la celebra poezie „Ultima cafea‖: Să-i zici lui
Dumnezeu [Vadime – n.a.], ce-ai păţit cu hâda asta / Că poate n-o ştii
prăpădul ce-l face pe pământ / Cum trăieşte poporul mai mult pe brânci / Ce
zici, Vadime, e bine ce îţi spun ?‖ (Scrisoare de aducere aminte, p. 55).
Piesa de rezistenţă a volumului, care dă şi titlul, este o prelucrare liberă
după Hora Unirii, de V. Alecsandri, mai puţin ritmul celebrului imn :
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„Haideţi, români cu el în horă să ne prindem / Şi fraţi să fim şi oameni de
cuvânt / ... [Refren]: ―Vadim acum e cu noi / Vadim ne cheamă să cântăm‖
(op.cit., p. 65). În acelaşi stil, parafrazând unele din celebre pamflete
vadimiene, sunt şi poemele Cuţitele (p. 90), Boldul (p. 73), ori Lasă-ne,
străine-n pace (p. 75) : „Ţara e un lucru bun / Auziţi români la mine / Prea sau înmulţit guzganii / Ce-şi bat joc de noi, românii‖.
Desigur, judecat în termeni strict literari, volumul domnului Ion
Machidon se înscrie perfect în zona „tradiţională‖ a culturii noastre.
Problema care se pune este în ce măsură astfel de modele îşi fac loc în
sistemul de valori promovate la nivel public. Şcoala modernă evită, deliberat,
vechile strategii de educare, denunţând, prin vocile ei oficiale, tocmai
modelele propuse de Vadim Tudor, şi de admiratorii săi. Or, a susţine
necondiţionat un discurs despre trecut, este un risc pentru orice creator. Aici
nu mai este o problemă de curaj, ci de adaptare.
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NICOLAE N. BARRBU

PREOTUL – IUBITOR ȘI PROPOVĂDUITOR AL
ÎNVĂȚĂTURILOR ÎNȚELEPTE
CU NOTĂ DE PREOT NICOLAE-GEORGE N. BARBU - GRECIA
Preotul, urmând Mântuitorului, Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți,
trebuie să fie un luminător de oameni. Să folosească toate metodele permise
spre a le deschide ochii să vadă lumina cea adevărată, să vadă calea care
duce la mântuire. Deopotrivă, preotul și credincioșii trebuie să fie, am putea
spune, iubitori de înțelepciune, nu iubitori de bigotisme. Se folosește în acest
sens termenul de filosofie = iubire de înțelepciune.
Conform Dicționarelor Limbii Române, filosofia înseamnă știința
care studiază legile cele mai generale ale dezvoltării naturii, societății și
gândirii. În definițiile sale, Socrate spunea că filosofia înseamnă „înclinarea
spre știința celor veșnice; starea de spirit a celui ce contemplă adevărul,
întrucât e adevăr; străduința sufletului împreunată cu dreaptă rațiune‖.
Aristotel zice că există trei „filosofii teoretice: matematica, fizica și
teologia‖. Kant susține că filosofia este „o cunoaștere rațională prin
concepte pure…‖. Hegel spunea că filosofia este floarea cea mai înaltă a
culturii iar Democrit arată că „medicina vindecă bolile corpului, iar filosofia
liberează sufletul de patimi.‖ (Apud Theofil Simenschy, Un dicţionar al
înţelepciunii – Cugetări antice și moderne, ediția a II-a, îngrijită de Cicerone
Poghire, Editura Junimea, Iaşi, 1979, p. 338)
Titu Maiorescu zice că filosofia este „năzuința spre înțelepciune‖.
Cuvântul filosofie este îngemănarea a două cuvinte din limba greacă
veche, philo = iubire + sophia = înţelepciune. În toate cazurile noțiunea
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de filosofie are un înțeles pozitiv, unul ce încorporează în sfera lui și
noțiunea de filocalie, filo+kalos, care înseamnă în limba greacă „iubirea de
frumusețe divină‖ sau „iubirea de virtute‖.
Cine iubește înțelepciunea și lucrează înțelept are parte de roade
binecuvântate. Biserica noastră respinge și condamnă falsele preziceri,
bigotismul (fanatismul religios), hiromanția (chiromanția = ghicitul în palmă
prin interpretarea speculativă a unor linii), necromanția (evocare a spiritelor
morților cu scopul de a ghici), ghicitul prin deschiderea spontană a unei
anumite cărți și prin interpretarea culorii și conținutului textului. Pentru
iubirea de bigotisme (de fanatism religios), de interpretări false, speculative,
cu scopul întunecării minții, putem spune că se poate folosi
termenul filozofie = iubire de întuneric, în sensul de murdărie, înșelăciune
păcătoasă. În acest sens există o diferență diametral opusă (cu desăvârșire
contrară,
antitetică,
ireconciliabilă)
între filosof = iubitor
de
înțelepciune și filozof = iubitor de întuneric (iubitor de interpretări murdare
cu scopul de înșelăciune, de întunecare a minților). Ramura culturii
spirituale, știința care se ocupă de atitudini înțelepte, echilibrate se
numește filosofie și nu filozofie. Termenul din greaca veche zofos =
întuneric, zofodis = întunericul păcatului (întunecimea păcatului, răutatea
lui, groaza păcatului) are greutatea lui negativă și nu poate fi asociat cu
cuvântul iubire, căci se resping, sunt incompatibile. Pentru cuvântul
întuneric, privit pozitiv, frumusețea întunericului nopții, pacea întunericului
nopții, întuneric ca perioadă din zi, contrastul luminii, întunericul, se
folosește un alt cuvânt, în greaca veche σκοτάδι.
În lucrarea mea, intitulată „Codul bunelor maniere în raportul OMBISERICĂ‖, apărută la Tipografia „Curtea Veche‖ - Bucureşti, 1999, la pp.
33-34, am ținut să spun: „Facem precizarea că omul religios trebuie să fie
un om al echilibrului, respingând superstițiile (lucruri nefundamentate în
învățătura Bisericii - credibilități primitive) și actele bigotice (habotnice –
fanatice). Fariseismul (atitudinea de a prezenta ceea ce nu simți în realitate
- în interior), fanatismul (impunerea prin forță și fără toleranță a unor
norme absurde de credință) și cvietismul (pretenția unora că își manifestă
credința numai pe plan interior, fără a o exprima prin fapte și activități de
cult) nu fac parte din trăsăturile corecte ale omului religios - bine
intenționat pentru sine și pentru semenul său‖. Pentru a mă face bine înțeles,
tot în această carte la pp. 345, 353 și 355 în capitolul intitulat „Mic
Dicționar‖ am ținut să precizez: „CVIETISM (din fr. quietisme, lat.
quietismus, de la quies, quietis = repaus, liniște) - concepție etică religioasă,
care recomandă contemplația mistică, negând importanța practicii rituale.
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impunere prin forță și fără toleranță a unor norme de credință. FARISEISM
(din fr. phariseisme = fățărnicie, prefăcătorie, sl. Farisei) - atitudine de a
prezenta în exterior ceea ce nu simți sufletește‖.
Concluzionez spunând că preotul stopează fariseismul, fanatismul și
cvietismul, nu se ocupă cu deșertăciuni cotidiene. El este un iubitor și
propovăduitor al învățăturilor înțelepte, promovând credința curată,
echilibrată și lipsită de extremisme periculoase.
NOTĂ - de preot Nicolae-George N. Barbu - Grecia.
Exemple din greaca veche unde se folosește cuvântul zofos cu sensul
de întuneric:
1. În troparul sfintei Kasiani (a fost măicuță, este ocrotitoarea insulei
Kasu) 7 septembrie, care este scris în greaca veche, întâlnim
cuvântul zofos (ζόυος) = întuneric. Κύξηε, ε ελ πνιιαίο ακαξηίαηο
πεξηπεζνύζα γπλή, ηελ ζελ αηζζνκέλε Θεόηεηα κπξνθόξνπ αλαιαβνύζα
ηάμηλ, νδπξνκέλε κύξα ζνη πξν ηνπ εληαθηαζκνύ θνκίδεη. Οίκνη! ιέγνπζα,
όηη λύμ κνη ππάξρεη, νίζηξνο αθνιαζίαο, ζουώδηςηε θαη αζέιελνο έξσο ηεο
ακαξηίαο. Δέμαη κνπ ηαο πεγάο ησλ δαθξύσλ, ν λεθέιαηο δηεμάγσλ ηεο
ζαιάζζεο ην ύδσξ θάκθζεηί κνη πξνο ηνπο ζηελαγκνύο ηεο θαξδίαο, ν
θιίλαο ηνπο νπξαλνύο ηε αθάησ ζνπ θελώζεη. Καηαθηιήζσ ηνπο αρξάληνπο
ζνπ πόδαο, απνζκήμσ ηνύηνπο δε πάιηλ ηνηο ηεο θεθαιήο κνπ βνζηξύρνηο σλ
ελ ησ Παξαδείζσ Εύα ην δεηιηλόλ θξόηνλ ηνηο σζίλ ερεζείζα, ησ θόβσ
εθξύβε. Ακαξηηώλ κνπ ηα πιήζε θαη θξηκάησλ ζνπ αβύζζνπο ηηο εμηρληάζεη,
ςπρνζώζηα Σσηήξ κνπ; Με κε ηελ ζελ δνύιελ παξίδεο, Ο κέηξεηνλ έρσλ
ην έιενο. În tropar se vorbește despre întunericul păcatului (întunecimea
păcatului, răutatea lui, groaza păcatului).
2. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru, capitolul II, versetul 4,
zice:
„Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat
în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați
pentru judecată‖; textul în greaca veche este: „εἰ γὰξ ὁ Θεὸο ἀγγέισλ
ἁκαξηεζάλησλ νὐθ ἐθείζαην, ἀιιὰ ζεηξαῖο ζόυου ηαξηαξώζαο παξέδσθελ
εἰο θξίζηλ ηεξνπκέλνπο‖. (II Petru II, 4)
3. Epistola lui Iuda cap. I, versetul 6 spune: „El a păstrat pentru
judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care
nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința‖. Textul în greaca veche
este: „ἀγγέινπο ηε ηνὺο κὴ ηεξήζαληαο ηὴλ ἑαπηῶλ ἀξρήλ, ἀιιὰ
ἀπνιηπόληαο ηὸ ἴδηνλ νἰθεηήξηνλ εἰο θξίζηλ κεγάιεο ἡκέξαο δεζκνῖο ἀτδίνηο
ὑπὸ ζόυον ηεηήξεθελ‖. (Iuda I, 6)
Nu există însă în limba greacă asocierea cuvântului „filo‖ cu
„zofos‖, ca să rezulte iubitor de întuneric.
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Cuvântul zofos (δόθνο) este folosit în greaca veche atunci când
vorbim de o întunecime rea (întunecimea păcatului, răutatea, groaza
întunericului), cum am văzut în exemplele 1, 2 și 3 de mai sus. Însă tot în
greaca veche, când se vorbește despre întuneric, se folosește
cuvântul „ζθνηάδη‖ mult mai des întâlnit atât în Sfânta Scriptură, cât și în
Sfinții Părinți, cu nenumărate exemple:
a. „Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă
în întuneric până acum‖. (I Ioan II, 9) „ὁ ιέγσλ ἐλ ηῷ θσηὶ εἶλαη, θαὶ ηὸλ
ἀδειθὸλ αὐηνῦ κηζῶλ, ἐλ ηῇ σκοτίᾳἐζηὶλ ἕσο ἄξηη‖. (I Ioan II, 9)
b. „Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt Lumina lumii; cine Mă
urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții‖. (Ioan
VIII, 12) „Πάιηλ νὖλ αὐηνῖο ὁ ᾿Ιεζνῦο ἐιάιεζε ιέγσλ· ἐγώ εἰκη ηὸ θῶο
ηνῦ θόζκνπ· ὁ ἀθνινπζῶλ ἐκνὶ νὐ κὴ πεξηπαηήζῃ ἐλ ηῇ σκοτίᾳ, ἀιι' ἕμεη
ηὸ θῶο ηῆο δσῆο‖. (Ioan VIII, 12)
c. „Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o‖. (Ioan
I, 5) „θαὶ ηὸ θῶο ἐλ ηῇ σκοτίᾳ θαίλεη, θαὶ ἡσκοτία αὐηὸ νὐ θαηέιαβελ‖.
(Ioan I, 5)
d. „poporul, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste
cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina‖. (Matei IV, 16)
„ὁ ιαὸο ὁ θαζήκελνο ἐλ σκότειεἶδε θῶο κέγα θαὶ ηνῖο θαζεκέλνηο ἐλ ρώξᾳ
θαὶ ζθηᾷ ζαλάηνπ θῶο ἀλέηεηιελ αὐηνῖο‖. (Matei IV, 16) etc.
Ținând cont de faptul că atât în greaca veche, cât și în greaca nouă
cuvântul înțelept se scrie cu litera „S‖ și nu cu litera „Z‖ ζνθόο alăturat
cuvântului „filo‖ = iubitor, rezultă că, din punct de vedere etimologic, corect
este filosofie, nu filozofie.
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