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

1

2

GÂND ROMÂNESC
REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

Anul IX, Nr. 7-8 (277-278)
NOIEMBRIE-DECFEMBRIE 2015

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

3

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

4

5

ELENA FARAGO

De Ajunul Craciunului
Toată noaptea asta, colo-n ceruri sus,
Stelele lucrează fără de-ncetare
Căci le-adună-n claca steaua sfântă care
A-ndrumat pe vremuri Magii la Isus.
Troc de zor în noaptea sfântului ajun
Câlţi de nea şi raze harnicele stele,
Pentru noi, copiii, vor să facă ele,
Funia cu trepte pentru Moş Crăciun
Lungă cât e drumul din pământ la cer
Trainica să-i ţină coşului povara,
Vor întinde-o-n noapte, nevăzută scara
Moşului ce luptă cu-ndârjitul ger,
Ca să ne aducă iar, de colo sus
Pe la toţi copii darurile care
Ni le va trimite, iar, la fiecare
Sfânta şi duioasa mamă-a lui Isus
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TEREZIA FILIP
TIMPUL CE RENAȘTE CA UN FIU DIVIN
Cassirer spunea că simbolul
este un veritabil fiu divin ce renaște și
instalează în lume un sens nou. Eu
spun că acest fiu divin e Timpul însuși
ce renaște în fiecare an. Pe cât se
învechește, scade și trece în
veșnicie,tot pe atât timpul terestru
renaște anual și sporește apoi până în
mijlocul verii, și se maturizează pe
măsură ce începe să scadă. Odată pe
an, câteva secunde, în jocul multicolor
al artificiilor și în pocnetul asurzitor al dopurilor de şampanie luăm
act dar nu îndeajuns de curgerea nestăvilită a timpului. Atunci clipele
se intensifică la maxim, Anul Vechi intră solemn în veşnicie iar Anul
Nou se iveşte inocent și fragil ca un fiu divin ce se naște tocmai pe
când clepsydra Tipului cosmic trece în creștere. Evenimentul acesta
are are loc, nu întâmplător în preajma sărbătoririi Naşterii
Mântuitorului Lumii. Stranii şi magi ce coincidenţe! – nu-i aşa?– căci
Naşterea în lume a Fiului lui Dumnezeu ne reactualizează în fiecare
an timpul personal şi reînnoieşte totodată timpul lumii pământești.
Ne face conștienți de fragilitatea noastră și de trecerea prin lume.
Dificil de elucidate tain și puterea timpului, dificil de răspuns la
întrebarea ce este Timpul? Care este sensul trecerii Timpului?
Dar e cert că popoarele și-au legat anumite sărbători
importante inclusiv de misterul luminii și al timpului. Ori poate că
Dumnezeu însuși a dat lumii ca pe un dar de speranță și de înnoire pe
Fiul Său, să se nască tocmai când lumina pământească trece dintr-o
dimensiune crepusculară la o etapă înnoitoare. Hanukala evrei,
Saturnaliile la romani și Crăciunul la creștini sunt fundamentate pe
alte sărbători mai vechi, toate legate de fenomenul luminii și al
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timpului, care scade și crește, se diminuează și sporește. Învechime la
egipteni și poapoarele asiatice, iar apoi la greci și la romani se celebra
la granița dintre ani, nașterea zeilor sau nașterea soarelui. Nu
întâmplător nașterea Fiului divin, Mântuitorul Lumii a avut loc și se
sărbătorește înpreajma celei mai scurte zile din calendar, când lumina
cunoaște gradul cel mai scăzut iar soarele se află în emisfera sudică.
Șirul de sărbători de iarnă leagă sfârșitul unui an cu începutul altuia și
instalează în lume un timp nou dându-ne noi speranţe şi şanse.
Senzația de înnoire sau de nou început se petrece într-un chip aparte
mai profund prin sărbătoareare religioasă a Nașterii pruncului ceresc
decât în contextul sărbătorii laice a timpului sau a ceea ce
conventional numim Anul Nou. Căci Fiu divin e Lumină și
promisiune de viață, e mântuire și eiberare, înnoire a lumii.
Timpul este pentru om mai mult părelnic decât real. Auzim
sau rostim adesea: N-am timp! Nu-mi ajunge timpul, Pierd timpul!
sau, dimpotrivă: Las’ că este timp pentru toate! Înainte-i vremea! Am
timp destul! etc. Aceste enunţuri arată cât suntem de temători oricât
de grăbiţi, cât de ne păsători, oricât de fragile în curgerea implacabilă
a Timpului.
Timpul nu-l putem ţine pe loc, nici întoarce din cursul lui, nu putem
trece dincolo de anumite hotare ale ale timpului, spre veșnicie sau
eternitate.Doar imaginar reuşim aceste operaţiuni.Timpul are taina
lui.Timpul este un fluid magic pe care îl ţinem în mâini dar ne curge
printe degete. Este ca un fluviu ce curge tumultuos din viitor, şi ne
împinge tot mai în urmă sau, dimpotrivă: curge din trecut
împingându-ne mereu tot mai departe, în valuri, până ce dăm faţă cu
Veşnicia. Nu putem intra de două ori în aceleaşi valuri, nu avem de
două ori aceleaşi clipe, aceleași zile, aceeași ani căci: „Tot alte unde
sună aceluiaşi pârâu/ La ce statornicia părerilor de rău?/ Când prin
această lume să trecem ne e scris,/ Ca visul unei umbre, ca umbra
unui vis... ” (Eminescu)
A nu ne pierde în regrete, ci a trăi intens clipa prezentă, căci
din masa uriașă a Timpului avem doar prezentul, fulgerător, o clipă şi
atât! Nici viitorul, nici trecutul, ce devin instatntaneu iluzorii precum
imaginile unui vis, nu ne aparţin, odată ce am depăşit clipa trăităori
nu am accedat încă la cea viitoare. „Viitorul şi trecutul sunt a filei
două feţe..., căci: Tot ce-a fost ori o să fie, în prezent le-avem pe
toate... Clipa de faţă – atât deţinem din himerica fluiditate a timpului!
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Horaţiu intuia aceasta, îndemnând: Carpe diem! Iar britanicii
asociază timpul cu o valoare material – Tim is Money! – pentru a
conştientiza unicitatea şi valoarea inestimabilă a fiecărei clipe. E
adevărat: fiecare moment poate fi un câştigor o pierdere irecuperabilă
pentru fiinţa noastră. Buna folosinţă a timpului înnoit în fiecare an,
când aniversăm nașterea Fiului lui Dumnezeu și apoi Anul Nou, e
suprema înţelepciune, e abilitatea maximă a omului, de-a lua din timp
ce ni se oferă mai bun, în plan material, spiritual şi sapienţial – şi,
evident, de-a oferi – fără a ne altera în vreun fel, fiinţa, ci,
dimpotrivă, spre a o îmbogăţi. Căci dăruind dobândim. Aşa se face că
Timpul individual diferă de la o vârstă la alta, de la un individ la
altul. El este funcție de credința, de cultura, de el anul nostru, o
inestimabilă bogăție, o șansă de-a ne modela ființa, personalitatea,
destinul. La tinereţe, timpul e o imensă bogăţie, virtuală şi
potenţială, încă nevalidată, o perspectivă seducătoare, un orizont al
tuturor posibilităţilor, o chemare, o tentaţie etc., timpul e seducția
vieții înseși, ce urmează a fi probată şi convertită în favoarea
eului. Tânărul are astfel înainte un timp imens, are tot timpul, ca o
potenţială comoară, ca o şansă, timpul i se oferă spre - a fi valorizat.
Aceasta îi face pe tineri, visători, imberbi, aventuroşi, veseli, vijelioşi
şi puternici înfelul lor însă mai rar și mai puţin înţelepţi. La
maturitate, Timpul e deja experimentat, pe jumătate ori mai mult, e
trăit şi valida într-un fel sa altul şi, de aceea, privit calm şi asumat,
convertit ori nu, – depinde de individ – în valori ce îl confirm şi îl
individualizează pe fiecare ins. Timpul omulu imatur e deja
transferat din pură potenţialitate în fiinţa sa reală. Maturul este – ori
poate fi – puternic prin timpul său convertit în experienţă, cunoaştere,
valori dobândite. Timpul tânărului e – încă! – doar potenţialitate și
posibilitate. Timpul maturului e probat şi viu – un câştig
individualizat înpersonalitatea lui.
Cine e mai bogat, cine mai puternic? Cine e mai valoros, cine
e mai minunat și mai eficient? Evident, tinerii prin perspectiva ce li
se deschide, maturii prin orizontul parcurs deja, prin valorile
obținute. Prin înțelepciunea de-a-și fi utilizat şansele, ori de-a le
folosi bine pe care le mai au. Unii prin potenţilaitatea lor, prin ce vor
şti să-i smulgă timpului, ceilalţi prin ce au validat şi obţinut deja,în
timp, prin ceeace cunosc şi pot încă realiza. A subestima un tânăr ca
fiind lipsit de experiență și neștiutor e tot atât de eronat ca și a
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considera un matur ca fiind desuet, depăşit, inutil. Evident, nici a
miza exclusive pe tineri și a exclude total maturii, experiența și
cunoașterea lor nu e înțelept.
O privire concurenţială a generaţiilor este o gravă eroare,
căci ele, generațiile, vârstele, tinerii și maturii fac împreună ţesătura
lumii şi a societăţii, puternică, validă, minunată, preluând din şansele
ce le oferă timpul şi dând sens şi bogăţie fiecare timpului lor, fiecare
din timpul lor… Cât de superbi sunt tinerii prin ceea ce visează, prin
elanul și avântul ce-i definesc, cât de minunați maturii prin
experiență, cunoaștere, prin spiritualitate, sapiență. Dacă tinerii e
cazul să se maturireze cu fiecare an, maturii e cazul să renască, să
reîntinerească mereu cu timpul ce renaște el însuși în fiecare an ca un
Fiu divin, spre a ne mântui pe fiecare după felul grijilor și poverilor
ce le purtăm.
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VIRGILŞERBU CISTEIANU
UNIREA DE LA 1918 ŞI REVOLUŢIA LUI LENIN ŞI
TROŢKI
,, Naţia este poporul care are acelaşi sânge, vorbesce aceeaşi
limbã şi are aceleaşi datini sau obiceiuri. Poporul este trupul, ear'
limba este sufletul naţiei. Pentru aceea precum trupul fãrã suflet
este mort, aşa este moartã si naţia fãrã limbã. Naţionalitatea este
dumnezeescul, vecinicul şi de odatã cu omul nãscutul drept, de a se
folosi de limba sa în toate trebuinţele vieţii, în casã, în şcoalã, în
bisericã şi în cele ale cârmuirii.”
Aron Pumnul
Aşa cum promiteam în
numărul din octombrie al revistei noastre,
astăzi vom vorbi despre ,,multiplele
binefaceri”, ,, prietenia de nezdruncinat”
făcute şi arătate ţării noastre înainte şi
după Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 de la Alba Iulia, de ,, conducătorul
popoarelor lumii” tov. Lenin care îşi
trădase propria ţară în care s-a născut, (în
treacăt fie spus, comuniştii ruşi n-au avut
niciodată ţară) pentru a înlesni victoria germanilor în primul război
mondial împotriva poporului rus.
Era ziua de 1 mai 1917 ( 18 aprilie stil vechi). La Iaşi,
către orele amiezii, au început să se îndrepte către câmpul Socola,
grupuri de soldaţi şi ofiţeri ruşi. Aceştia purtau pancarde pe care
scria: ,,Trăiască Internaţionala”; ,,Trăiască libera şi republicana
Rusie”; ,,Trăiască libertatea popoarelor”; ,,Vrem pace, anexiuni şi
compensaţii”; ,,Război până la victoria finală” etc. Pe câmpul Socola
se amenajase o estradă în jurul căreia peste 5000 de oameni s-au
strâns. Un ofiţer rus, de la Statul Major al armatei, urcat pe estradă a
început să vorbească mulţimii despre libertatea poporului rus cucerită
prin ,,mari jertfe”. Patria noastră, România, a fost atacată violent,
chiar la ea acasă, de acest individ sinistru care a spus că: ,,Poporul
român suferă acelaşi jug oligarhic de care suferea până acum poporul
rus. Soldaţii români mor pe străzile oraşelor şi bietul popor român,
flămând, dezbrăcat, se târăşte pe drumuri, pe când oligarhia română,
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care a acaparat totul în mâinile ei, se răsfaţă în bunătăţi şi automobile,
fără să îi pese de nenorociţii care nu au nimic de mâncare. Noi,
trebuie să luptăm până la eliberarea din robie a poporului român,
aliatul nostru, şi să arătăm regelui României drumul pe care l-a luat
acum ţarul Nicolae” 1 În spatele acestei manifestări se ascundea un
cetăţean român de origine bulgară pe numele lui real Cristian
Racovski. În următorii ani, acest Racovski a devenit un adversar
extrem de periculos pentru ţara noastră. Era convins că ofensiva
armatei roşii va fi primită cu entuziasm de populaţia românească. Era
amestecat în toate acţiunile organizate de Moscova împotriva
României prin declanşarea unei invazii militare şi organizarea unei
insurecţii interne. De asltfel sfârşitul anului 1917 era potrivit pentru a
da lovitura de graţie ţării noastre. Guvernul bolşevic, condus de Lenin
şi Troţki, trimite la Iaşi, unde se găsea curtea regală şi guvernul, un
comando condus de Simion Grigorovici Roşal alcătuit din circa 100
de persoane cu scopul de a-l asasina pe rege, să aresteze guvernul şi
să declare România ,, republică roşie”. Dacă operaţiunea reuşea era
instalat un guvern bolşevic din care ar fi făcut parte, Cristian
Racovski, Mihai Ghiorghiu Bujor, Alecu Constantinescu, Ion Dic.
Dissescu, Al. Nicolae.
Complotul a fost descoperit şi bolşevicii care ameninţau Iaşul
dezarmaţi. 2
Aşa cum se ştie, în anul 1917 Rusia încheie un armistiţiu cu
Puterile Centrale, ceea ce a uşurat soarta României. Agenţii bolşevici
au fost alungaţi din ţara noastră, şi stunci, şi-au mutat sediul la
Chişinău, în Basarabia, încă separată de patria mamă desfăşurâd un
puternic proces de bolşevizare a acestui ţinut românesc. 3 Guvernul
României, la cererea guvernului basarabean trimite trupe româneşti
pentru a înlătura orice primejdie de pe pământul românesc curprins
între Prut şi Nistru. Lenin rupe relaţiile diplomatice cu România.
Troţki ordonă confiscarea aurului românesc de la Moscova predat de
guvernul Brătianu ,,în păstrare veşnică?” (Ştia el. Lenin, de ce i-a
ordonat lui Troţki să facă acest lucru!). Urmează pacea de la BrestLitovsk cu Puterile Centrale pe care Rusia, prin Troţki, refuză să
semneze tratatul şi în cele din urmă Germania va pierde războiul prim
mondial. Rusia bolşevică are nevoie de timp pentru a se reorganiza.
1

Fragmernt dintr-un raport al Serviciului român de informaţii, primit de la un agent
român infiltrat între ruşi în anul1917, în Ideologie şi structuri comuniste în
România 1917-1918, Inst. Naţional pentru studiul totalitarismului, Documete, 1995
pp 221-224. Menţionat şi în lucrărilelui Stelian Tănasee
2
I.Gh. Duca, Memorii, Editura Machiavelli, Bucureşti 1994, vol IV p.38
3
Cf Keith Hitchins în Romania. 1866-1947, p 295
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România, condusă de guvernul lui Alexandru Marghiloman care îl
înlocuise pe cel condus de generalul basarabean Alexandru Averescu
care făcuse mari concesii adversarilor ţării, are o situaţie dramatică,
dar se stabilizează totuşi. România devine astfel Stat Naţional Unitar.
Dar, anul 1918 este unul care ar fi putut avea consecinţe grave pentru
România, consecinţe create de puterea bolşevică leniniste. Lenin îşi
continuă politica de bolşevizare a Europei. În Rusia, se crează grupări
bolşevice româneşti din foşti prizonierii români din primul război
mondial care apoi vor intra clandestin în România şi vor încerca
schimbarea din temelii a societăţii româneşti şi nu numai.
La 13 decembrie 1918, muncitorii tipografi organizează o
demonstraţie sub conducerea bolşevicilor infiltraţi în ţară. Era de fapt
o tentativă de lovitură de stat eşuată. Asta se petrecea la 2 săptămâni
de la revenirea regelui şi reginei, a guvernului de la Iaşi la Bucureşti.
Scopul acestei demonstraţii mascate era asasinarea regelui şi
instaurarea unui guvern bolşevic în frunte cu Cristian Racovski.
Lenin continuă loviturile împotriva României prin diverse metode. În
Europa au loc mişcări muncitoreşti.
În anul 1919, la 21 martie, Ungaria devine primul stat bolşevic şi
Bela Kun a devenit primul conducător comunist al unui stat din
Europa în care este instaurată dictatura proletariatului. Guvernul
condus de Károlyi Mihalyi este răsturnat. Bela Kun de fapt Bela
Cohen, devine un lider foarte puternic. El era fiul unui notar din
Transilvania, născut în satul Nimijea, judeţul Bistriţa-Năsăud unde
mai avea rude.
Sfîrşitul războiului prim mondial îi aduce lui Kun o şansă de
afirmare revoluţionară. La 4 şi 6 octombrie 1918, Germania şi
Austro-Ungaria capitulează. La 29 octombrie este asasinat primul
ministru ungar Tisa Istvan (Pişta), acţiune de care nu sunt străini nici
agenţii bolşevici din agentura maghiară. La o zi după acest
eveniment, în 30 octombrie, 1918, este ales un nou guvern în frunte
cu contele Károly. Guvernul Sovietelor analizează posibilitatea
extinderii revoluţiei bolşevice în centrul Europei. În acest sens, Lenin
dispune ca Bela Kun să plece imediat în Ungaria, pentru a conduce
campania de trecere a acestei ţări de la republică burghezodemocratică la o republică a sovietelor. Pentru înfăptuirea acestei
schimbări de regim se pun la dispoziţia lui Kun mari sume de bani cu
care să poată manipula schimbarea ungurească de regim. Misiunea
era punctuală şi consta în instaurarea sovietelor în Ungaria şi
Transilvania până la începutul anului 1919. Sosit în Ţara Ungurească,
înainte de 3 noiembrie 1918, când are loc declararea independenţei
Ungariei faţă de Austria, el nu întârzie să-şi afirme vocaţia şi începe
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să-şi formeze o reţea largă de colaboratori, recrutată din rândul
elementelor maghiare fanatice şi rău famate. Cu ajutorul acestei
agenturi se lansează într-o vastă campanie propagandistică, după un
slogan ultranaţionalist legat de nedreptatea istorică la care a fost
supusă teritorial ţara de către învingători. Prin angajamentul său de a
aduce Ungaria în vechile ei hotare îşi creează o largă popularitate pe
toate planurile, fiind văzut ca omul salvator. Prima sa victorie va fi
armata. Pătrunzând cu agenţii săi în unităţile militare el va fi sprijinit
în multe locuri de către cadrele de comandă ofensate de umilirea
înfrângerii de pe front şi de capitularea ce a avut loc. Peste tot unde
este acceptat recrutează oameni nemulţumiţi, ori dornici de căpătuială
şi constituie din ei gărzile roşii.
În Transilvania, Bela Kun penetrează cu bolşevicii lui unităţile
secuieşti care constituiau o forţă de 10-12 mii de militari şi jandarmi.
Până şi împuternicitul guvernului pentru Transilvania Apaty Istvan va
fi transformat în “Postav roşu”. De la început, guvernul coabitează cu
elementele comuniste din ţară care se afirmau consecvente în lupta
pentru integritatea teritorială a Ungariei. Aflându-se pe poziţii
comune naţionaliste, conducătorii politici de la Budapesta nu vor lua
nici o măsură pentru a stăvili consolidarea puterii militare a lui Bela
Kun. După ce atrage de partea lui divizia de secui care aparţinea
armatei de nord-est a Ungariei, încearcă să-şi impună autoritatea şi
asupra regimentelor din Budapesta. Acestea îl primesc cu ostilitate şi
în cele din urmă îl alungă.
Pentru a face dovada ataşamentului său pentru reclădirea Marii
Ungarii, Kun susţine o vastă campanie teroristă, mai ales în
Transilvania unde, începînd cu luna decembrie 1918 şi pînă în aprilie
1919, cad victime ale detaşamentelor militare maghiare bolşevice mii
de români aflaţi la nord-vest de aliniamentul de contact dintre trupele
române şi maghiare. Campania de terorizare a românilor a dus la
creşterea prestigiului liderului comunist în cercurile politice
maghiare, de susţinere a acestuia.
Simţind încurajarea politică, Bela Kun profită de situaţie căutând
să-şi consolideze calea către luarea puterii. Pentru aceasta însă trebuia
înfrânt conservatorismul garnizoanei din Budapesta, refractară faţă de
lozincile comuniste. Kun nu se lasă şi în luna ianuarie 1919 îşi
înfiltrează sute de adepţi în regimentele budapestane, pentru a le
determina să-l urmeze şi să se răscoale. Încercând să forţeze lucrurile
şi pe calea armelor, totul se transformă într-o mare nereuşită, soldată
din nou cu alungarea lui şi a adepţilor săi unguri, evrei şi străini, din
unităţi şi oraş. Şi de data aceasta, politicienii şi autorităţile rămân
pasive, fără a avea nici un fel de reacţie. Poziţia autorităţilor din
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capitala ungară îl încurajează şi mai tare pe liderul comunist. El nu se
dă bătut şi îşi regrupează toate forţele în zona Salgotarian, o
guvernare bolşevică prin care ţine sub control partea nord-estică a
Ungariei. Acolo îşi încropeşte un corp de voluntari format din
militari, revoluţionari şi tot felul de aventurieri cu care începe
sovietizarea în zonă. Apoi, însoţit de o mie de rebeli, intră în
Budapesta unde ocupă toate punctele strategice ale oraşului, distruge
sediile ziarelor şi sub privirile îngăduitoare ale autorităţilor, îl obligă
pe Karoly Mihaly să renunţe la conducerea statului. Nu va trece mult
şi, în Italia, Musolini se va inspira din acest complot ocupînd Roma
cu o mie de “cămăşi negre”.
Preluând puterea, Bela Kun dându-se drept urmaş vrednic, al
marilor revoluţionari maghiari: Kossuth, Petöfi sau Bem (unul croat
altul rutean şi altul polonez) instaurează în Ungaria dictatura
proletariatului, colectivizând până şi găinile. Instaurând sovietele ca
formă de conducere administrativă, dă frâu liber extremismului
naţionalist la care îl incită în toată ţara. În acelaşi timp se declară
mentorul salvării “Ungariei Mari”, scop în care întreprinde măsuri
radicale de recuperare a Transilvaniei unite cu patria mamă şi a
Slovaciei. Pentru a-şi consolida puterea Kun îşi subordonează armata
şi forţele de represiune internă pe care le reorganizează pe principiile
armatei roşii. Cadrele militare nesigure sunt înlăturate şi în locul lor
sunt promovate cele radicale. Kun ordonă ca forţele de ordine din
Transilvania să se constituie în detaşamente de represalii. El anulează
ordinul lui Karoly prin care aparatul administrativ din Transilvania să
nu se mai prezinte la slujbe şi dispune reocuparea tuturor posturilor
administrative ale statului maghiar. El sprijină constituirea
formaţiunilor de represalii împotriva românilor. Apelează la toate
“forţele patriotice” să se încadreze în armată, “pentru salvarea
patriei”.Toate scursurile societăţii, până şi recidiviştii au răspuns
chemării, dând fuga în armată şi gărzile bolşevice unde era rost de
aventură sau chilipir. În urma măsurilor luate, într-o lună de zile Kun
a reuşit să pună pe picioare o armată ungurească roşie de 150 de mii
de oameni, dintre care aproximativ 70.000 soldaţi cu 150 de tunari au
fost concentraţi pe Tisa, la Sighet şi pe Crişul Repede, iar 80.000 în
aceeaşi zonă, în raioane de concentrare situate pe malul drept al Tisei,
gata în orice moment să intre în acţiune.
După primele două săptămâni ale lunii ianuarie, efectivele noii
armate maghiare depăşeau 200.000 de soldaţi. Pentru înzestrarea
acestui corp de oaste au fost golite toate depozitele de armament şi
muniţie de pe teritoriul Ungarie şi au fost dezarmate trupele austriece,
în retragere peste teritoriul unguresc. Concomitent cu formarea noi
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armate, Bela Kun purta tratative cu guvernul sovietelor din Rusia, în
vederea unor operaţiuni comune împotriva României şi Cehoslovaciei
pentru realizarea unei joncţiuni între cele două armate revoluţionare.
Pe teritoriul Transilvaniei nucleul militar a lui Kun îl constituia
divizia secuiască, formată din trei brigăzi, care avea în compunere
10-12 mii de oameni. Lor li se adăugau numeroasele detaşamente de
represalii constituite din jandarmerie, oameni din administraţia
nobiliară şi aventurieri voluntari din toate naţiile, între care
predominau evreii care îl urmau pe Kun datorită originii sale etnice şi
erau dornici de căpătuială. Liderul bolşevic era însă nemulţumit că
evreii cu stare materială bună nu l-au îndrăgit şi i-au tratat ca atare.
Toate aceste forţe au desfăşurat acţiuni de represalii împotriva
românilor, în spatele celor trei aliniamente ungureşti de demarcaţie
din Transilvania cu trupele române. Acolo unde însă situaţia o
impunea, atât Karoly cît şi Kun s-au întrecut să trimită în
Transilvania detaşamente de represalii din Ungaria. Exemple sînt cele
ale detaşamentului “Pataky” trimis peste Mureş, pentru pacificarea
satului Mihalţ, al detaşamentului trimis din Budapesta să pacifice
satul moţesc Beliş sub comanda căpitanului Ditrikh Antal, pentru a
pacifica valea Beiuşului, acelui trimis de Regimentul 39 Debreţin
care a ocupat depresiunea Lăpuşului etc. Pregătirea armatei sovietice
maghiare pentru ofensivă contra românilor este precedată de
convorbirile telefonice dintre Lenin, şeful guvernului Rusiei
sovietice, din care rezultă că un ,,atac conjugat împotriva României
din spre est şi din spre vest este iminent”. Dintr-o telegramă trimisă
de Bella Kun lui Lenin, la 22 martie, rezultă planurile comune ale
acestora de a ataca România. ,,Republica Sovietică ungară – afirmă
Kun – roagă să se încheie cu guvernul sovietic rus o alianţă ofensivă.
Cu armele în mâini, declarăm că ne vom opune tuturor duşmanilor
proletariatului şi vă cerem să ne daţi imediat preciziuni asupra
situaţiei militare”.
Nu se cunoaşte care a fost răspunsul lui Lenin la această
telegramă, dar dintr-o altă telegramă al acestuia transmisă la 25
aprilie 1919, comandamentului armatei roşii ucrainene rezultă
direcţiile de înaintare de pe teritoriul Galiţiei şi Bucovine. “Forţele
unei armate din Ucraina sovietică trebuie să dea lovitura prin
Bucovina pentru a realiza legătura directă cu armata roşie maghiară,
iar alte grupări să treacă la ofensivă pentru a rupe poziţiile forţelor
regale ale României şi încercuirea lor lîngă Nistru”. Ca urmare a
acestui ordin, la 26 aprilie 1919, statul major al trupelor bolşevice de
la Kiev a ordonat trupelor sale “să înainteze rapid şi să stabilească
legătura cu armata roşie ungară”. Înaintarea acestor forţe a fost
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întâziată însă de rezistenţa trupelor cehoslovace, atacate din vest de
unguri. De asemenea, în bătălia de pe Nistru, ucrainenii au fost
alungaţi de armata română încă de la primul contact.
Acţiunile trupelor maghiare bolşevice, în Transilvania, începute
din luna decembrie 1918, s-au intensificat gradual în lunile ianuariemartie şi la 16 aprilie 1919 au trecut la acţiuni ofensive împotriva
trupelor române. Încă de la sfârşitul lunii ianuarie 1919, aliniamentul
de apărare a fost atacat în diferite sectoare. Astfel au fost lovite
avanposturile româneşti din Valea Drăganului, pe valea Crişului
Repede. În noaptea de 21 spre 22 februarie, trupe ungureşti de
mărimea unui regiment au atacat poziţiile româneşti de la Ciucea,
Zalău şi Şimleul Silvaniei. Simţind pulsul unui succes al armatei roşii
pe frontul ucrainean, Bella Kun a considerat că a sosit timpul să
treacă la o ofensivă generală în Transilvania.
Ofensiva armatei maghiare în Transilvania a început îndată după
convorbirile dintre Lenin şi Kun. Ea este marcată de ordinile date de
Kun, în 22 şi 24 martie 1919, adresate diviziei de secui de a face
pregătirile pentru a ataca pe direcţia Satu Mare – Dej. Acelaşi ordin la primit şi Divizia 3 ungară. În adîncime făceau pregătiri ofensive
alte mari unităţi. Aceasta, în condiţiile în care noul guvern maghiar
este somat de aliaţi să-şi retragă trupele din Transilvania şi să le
dezarmeze. La Paris, se cunoştea că odată cu intensificarea
operaţiunilor militare, în Transilvania s-au luat şi măsuri de
mobilizare a rezerveştilor.
La 16 aprilie, Bella Kun declară război României şi declanşează
ostilităţi pe tot frontul românesc. În această situaţie, trupele române,
fără a mai aştepta consimţămîntul aliaţilor, trec la contraofensivă cu
diviziile 6 şi 7 infanterie. Detaşamentul “General Olteanu” şi două
divizii de vînători de munte care spulberă ofensiva trupelor bolşevice
atingînd la sfîrşitul lunii râul Tisa. Forţând Tisa din mişcare, trupele
române distrug rezistenţele inamice întâlnite, printr-o învăluire
obligând, la 29 aprilie, divizia secuiască să capituleze, armata
ungurească pierzându-şi marea sa unitate de elită. Armata română îşi
continuă operaţiunile în Câmpia Panoniei, iar la nord Detaşamentul
Olteanu despresoară trupele cehoslovace, încercuite de ucraineni şi
trupele lui Bela Kun. Prin această acţiune joncţiunea dintre cele două
armate bolşevice eşuează. Aflându-se în faţa dezastrului militar, Bela
Kun încearcă să iniţieze tratative cu românii, dar guvernul României
refuză orice tratative. În aceste condiţii, conducătorul boleşvicilor
unguri îşi reorganizează forţele şi la 20 iulie îşi încearcă din nou
norocul printr-o ofensivă obţinând în primele zile unele succese.
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În 24 iulie, trupele române trec la contraofensivă pe tot frontul de
la vest de Tisa şi pînă la 3 august întreaga armată ungară este scoasă
din luptă. La 4 august, românii ocupă Budapesta arborând drapelul
României pe clădirea Parlamentului. Bela Kun nu a putut fi capturat,
întrucît, în după amiaza zilei de 2 august, împreună cu colaboratorii
săi cei mai apropiaţi fuge către Viena într-un tren blindat.
Revenit în Rusia Sovietică, Bela Kun a supravieţuit pînă după
moartea lui Lenin. Stalin însă a făcut contabilitatea la fondurile
“revoluţionare” pe care Kun le-a devalizat în interes personal şi a
ordonat executarea lui.
După ocuparea Budapestei, Consiliul Antantei a dispus oprirea
ofensivei române, la hotarul cu Austria. Era o nouă gogomănie cu iz
de desconsiderare a României. Aici, în acest colţ al Ungariei
neocupat de trupele române, puterile Antantei au creat condiţiile
pentru instaurarea primei dictaturi fasciste din Europa a
contraamiralului fără flotă Horthy Miklos un alt ardelean maghiarizat
din Baia Mare, strănepotul unei familii de renegaţi români, care la
începuturi purta numele de Horotan. Era personajul prin care
occidentul european pălmuia România, încă odată, ca răsplată că a
înlăturat puterea sovietică din mijlocul continentului. Socotelile
aliaţilor de a-l ajuta pe Horthy să ajungă în fruntea Ungariei au fost
cu totul nefericite nu numai pentru România, ci pentru întreaga
Europă.
Intrând în Budapesta, românii au acceptat constituirea unui guvern
maghiar sub conducerea social-democratului Gyula Peidel, dar acesta
a fost înlăturat de un grup de oameni înarmaţi veniţi în capitală, din
zona de control a lui Horthy. Românilor li se interzice, de la Paris, să
intervină. Cu această armată, Horthy înlocuieşte “dictatura
proletariatului” cu “Teroarea albă”. Foştii comunişti şi simpatizanţii
lor erau arestaţi, împuşcaţi ori spânzuraţi. Evreii cad în masă în
acţiunile de represalii. Horthy îşi extinde represiunea în Budapesta şi
partea Ungariei ocupată de armata română. Unităţile române intervin
pentru a opri masacrul ordonat de Horthy, dar acesta se plînge
Apusului. Aliaţii trimit la Budapesta o comisie care dă deslegare
acestuia în a institui o “nouă ordine”, iar trupele române sunt
obligate, la 16 noiembrie, să părăsească capitala ungară şi la 22 ale
aceleaşi luni, aliaţii cer acestora să se regrupeze la est de Tisa, pe
aliniamentul convenţiei din 1916. Şi acesta a fost doar un vis, întrucît,
în urma tratatelor de la Paris, soldaţii români, vor fi siliţi să
părăsească aliniamentul şi să ocupe un altul, mai în interior, care
corespunde cu frontiera de astăzi.
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În urma retragerii trupelor române din Ungaria, Horthy a preluat
puterea în calitate de regent şi prin terorism a instaurat prima
dictatură fascistă din lume, un regim reacţionar despre care omul
politic italian Francesco Nitti afirma: “Este greu să găseşti în istoria
modernă un guvern mai ticălos ca dictatura ungară, un guvern de jaf,
de tortură, de asasinat… de oameni corupţi, de hoţi şi de mârlani”.
Tot vestul european care domina lumea ştia acest lucru, dar tăcea
conciliant. Exemplul luării puterii de către Horthy în Ungaria, de a
instaura dictatura fascistă l-a inspirat pe Mussolini în Italia, pe Hitler
în Germania şi Stalin, toţi patru care au decapitat România în 1940 şi
au bulversat întreaga Europă.
Epopeea românească a primului război mondial se încheie aici.
Tot atunci însă, începe epopeea celui de al doilea război mondial, iar
România cade din nou victima uşurinţei cu care puterile apusene
tratau problemele şi în primul război mondial.4

4

Despre modul cum au fost trataţi ostaşii români de armata roşie a lui Stalin în cel
de al doilea război monduial în propria lor ţară, vezi; Virgil Şerbu Cisteianu:
Obreja, un sat venit din istorie, unde pot fi găsite mărtturii zguduitoare ale ostaşilor
români făcuţi prizonieri în propia lor ţară şi duşi în Siberia de unde mulţi nu s-au
mai întors la casele lor.
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DECLARAŢIA UNIUNII SCRIITORILOR DIN BASARABIA
Uniunea Scriitorilor din Moldova ia atitudine şi condamnă cu
fermitate ultimele evoluții (de fapt, involuţii) de pe scena social
politică a Republicii Moldova. Revendicările populare privind
tragerea la răspundere a beneficiarilor jafului secolului și restituirea
Miliardului furat din buzunarul cetățenilor, în ultimă instanță, sunt,
pur şi simplu, ignorate de oficialităţi. Aservită oligarhilor mafiotizaţi
ce se ascund după imunitatea parlamentară, justiţia e ca şi inexistentă.
Este fără rost să mai aşteptăm de la aşa-zisa „clasă politică" anumite
viziuni clare șisalvatoare privind destinul nostru istoric. Suntem, în
schimb, forţaţisă tot urmărim spectacole stupide de răfuială meschină
interpartinică, de exerciții demagogice, de mimare a luptei cu
corupția, de manifestări organizate de agențisub acoperire ai FSBului etc. Observatorii străini remarcă faptul că Republica Moldova s-a
transformat rapid dintr-o „poveste de succes" în ''horror story''.
Căderea în lanţ a aşa-ziselor guverne europene şi jocurile
parlamentare de culise au compromis în fapt ideea europeană şi au
sporit decepţia populaţiei până la cota critică de circa 80 % de
neîncredere faţă de clasa politică şi instituţiile statului, conform
ultimelor sondaje. Mai mult, după nesfârşitele crize din scurta
perioadă de existenţă a Republicii Moldova este evident că proiectul
statal RM a eşuat, statul devenind captivul oligarhilor şi politicienilor
corupţi. În aceste condiţii, luând în calcul numeroasele apeluri şi
iniţiative civice, Uniunea Scriitorilor consideră că singura soluție
salvatoare pentru Republica Moldova, unica modalitate de a evita un
colaps economic și social este Reunificarea cu România. Primul pas,
în viziunea noastră, ar fi reconstituirea, după exemplul reconstituirii
Declaraţiei de Independenţă, arse de comunişti, unui nou Sfat al Ţării,
aidoma celui din 1917-1918, pe aceleaşi principii de
reprezentativitate politică, socială, etnică şi confesională. Considerăm
că tocmai reconstituirea Sfatului Ţării ar conferi legitimitatea istorică
şi geopolitică a continuităţii noastre în timp şi nu existenţa artificială
şi efemeră a actualei statalităţi captive. Această idee este subliniată şi
în Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, în care se cere
explicit denunţarea consecinţelor Protocolului secret al Pactului
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Molotov-Ribbentrop, în urmă căruia Basarabia a fost ocupată, la 28
iunie 1940, de URSS, şi în urma acestei ocupaţii, Sovietul Suprem al
URSS, precum se subliniază în Declaraţie „încălcând chiar
prerogativele sale constituţionale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea
URSS Cu privire la formarea RSS Moldoveneşti unionale", în nişte
frontiere reduse arbitrar, care nu coincid cu frontierele Basarabiei
istorice, în hotarele căreia s-a format, în 1917, Republica
Democratică Moldovenească. Cu atât mai mult că declararea RSSM
sa făcut fără desfăşurarea unor alegeri democratice şi existenţa, cel
puţin formală, a unor instituţii statale care ar fi conferit o oarecare
legitimitate unei ilegitimități transformate în timp în actuala republică.
Urmărind modelul sud-coreean, dar și exemplul german, această
structură, civico-politică – Sfatul Ţării-2 – s-ar concentra pe direcțiile:
- consultări cu partenerii externi, europeni și americani; - inițierea și
realizarea unor proiecte româno-europene între Moldova, România și
UE; - accelerarea procesului de integrare sub scutul de securitate
euroatlantică; - ridicarea standardelor de viaţă; - explicarea populației
de diferite etnii din Republica Moldova a beneficiilor valorilor
româno-europene; - convocarea unui Congres civic reprezentativ care
ar instituţionaliza noua direcţie etc. Facem apel către întreaga
societate, uniunile de creaţie, instituţiile de învăţământ, savanţii,
pedagogii şi oamenii de afaceri, ONG-uri, persoanele de bunăcredinţă să se implice şi să sprijine această idee. Înțelegem asumarea
acestei mari responsabilităţi, faptul că moștenirea ideologiei sovietice,
dar și confruntarea cu separatismul şi ideologia Federației Ruse au
creat suficiente bariere care, totuşi, pot fi depășite printr-un efort
comun, consecvent şi tenace. În situația în care un sfert de secol de
independență a Republicii Moldova a însemnat, de fapt, o mișcare
din neunde spre nicăieri, datoria noastră ca intelectuali, ca oameni ai
cetății este să atragem atenția întregii populații a Republicii Moldova
asupra singurei căi de izbăvire – integrarea în Europa, prin
reunificarea celor două state româneşti, Republica Moldova şi
România, într-un singur stat.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Uniunea Scriitorilor din Moldova.
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IRONIM MUNTEAN

O TEMĂ BIBLICĂ: RELAŢIA ÎNVĂŢĂTOR –
UCENIC
În aproape trei decenii de activitate
literară efervescentă Aura Christi a ajuns o voce
expresivă a literaturii române, făcând parte din
generaţia biologică ’90 (termen pe care nu-l
agreează, ca de altfel nici pe cel de promoţie,
acceptat doar ca ipoteză de lucru), prin poezie se
înscrie în siajul prestigiosului trib al romanticilor
şi al expresioniştilor, iar prin roman (derutând
critica prin factura lor de poeme epice, cum le numeşte, tipologic
bildungs roman), ambiţionează, justificat, Marea Operă axată pe
mari teme, departe de diversele curente, postmodernisme, textualisme
şi alte isme, exerciţii minore mascând sterilitatea şi incapacitatea de a
crea opere. Este convinsă că literatura română este una majoră, în
care romanul prosperă – dovadă tetralogiile lui Nicolae Breban (două,
plus o trilogie), Dumitru Ţepeneag, Mircea Cărtărescu, o trilogie
(până acum) a Dorei Pavel şi, fireşte, a Aurei Christi: Vulturi de
noapte (Sculptorul, 2001, reeditat 2004, Noaptea străinului, 2004,
Marile jocuri, 2006 şi Zăpada mieilor, 2007).
Tetralogia Aurei Christi este axată pe o temă majoră, relaţia
maestru – discipol de esenţă biblică: „Ajunge ucenicul să fie ca
învăţătorul lui şi robul să fie ca domnul său” (Matei, 20:25) verset
care conţine două dihotomii fundamentale: ucenic – învăţător, sclav –
stăpân iar cheia interpretativă stă în doi moduli tensionali
asemănarea şi suficienţa (prag al perfecţiunii deschise). Ucenicul îşi
alege un maestru în funcţie de un şir de afinităţi elective spirituale,
afective, temperamentale” (p. 126). Definitorie este alegerea,
ucenicul urmează maestrul, şi rămâne în preajma lui, pe linia de
plutire, maestrul fiind protecţia vie, tangibilă a personalităţii visate de
ucenic, căruia nu-i lipseşte geniul, iar „maestrul viu şi imaginea
viitoare a ucenicului, dă ultimului, peste ani de a rămâne el însuşi,
ucenicul îşi depăşeşte condiţia iniţială, ajunge maestru „un maestru
puternic, păstrează viu în resorturile interioare un învăţăcel la fel de
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puternic. O lumină forte se deschide, într-o lumină mai mare, mai
străină” (p. 127). Andrei Rogujiv, sculptorul este ucenic al
profesoarei Ana Chiobaş, mama Sandrei şi ulterior maestru, după ce a
străbătut drumul ales, pe pământuri acoperite de capcane, pândite de
pericole, unul mai incitant decât altul, drumul meu plin de riscuri care
înaintează prin „rotirea pe-acelaşi invariabil cerc, cu eterna
reîntoarcere a aceluiaşi la el însuşi”. (p. 27).
Aura Christi particularizează străvechea relaţie maestru –
ucenic, după limbajul biblic, învăţător – elev, într-un context
romanesc de fascinantă actualitate, obsedanta cheie a umanităţii este
surprinsă în condiţia unui sculptor al zilelor noastre, ce cunoaşte
amplu lumea, prin exerciţiul formativ, frecventând nu doar o realitate
dinamică, mereu schimbătoare, căutându-şi vocaţia, chemarea, glasul,
ci topind în aliajul său sufletesc învăţăturile desprinse din cărţi,
printr-un efort interdisciplinar prin care culege parfumul, cromatica,
muzica, mişcarea unui real complex şi al unui imaginar la fel de
fascinant. Romanciera urmăreşte relaţia: „învăţător – elev într-un stil
încâlcit, mai pieptiş decât mi-aş fi dorit” (p. 127), plimbându-şi
personajul în drumul etapizat în preajma profesoarei, trăind drama
dispariţiei primei mari iubiri, care dă substanţă tragică creaţiei, în
ipostaza de creator asimilând energiile celorlalte arte şi exemple
celebre, modele de neocolit pentru un viitor maestru, cu o bogată
experienţă de viaţă, modelată în sculpturile sale, şi, natural, calitatea
învăţător pentru alţi elevi (Mira).
Prima lui ipostază de elev al profesoarei Ana Chiobaş este
complicată de prezenţa fiicei sale, pentru Sandra „vizitele junelui
deveneau tot mai frecvente şi adolescenta avea o percepţie inexactă a
acestei relaţii, ce depăşea cadrul relaţiei profesor – elev, a interpretat
atenţia cu care maică-sa îl copleşea uneori pe ucenicul său drept o
înstrăinare de ea, fiica profesoarei” (p. 52). Sandra trăieşte un
sentiment de gelozie, pretext pentru Andrei de a aborda acest
sentiment izvorât din barbarie între bărbat şi femeie să crezi că poţi
să te afli în posesia unei persoane de carne şi sânge, să consideri că
poţi dispune de persoana iubită după bunul tău plac” (p. 52). Barbaria
este fenomen interesant numai când este aptă de creaţie, crede Andrei
pornind de la ideea că „abordarea instinctivului, inconştientului în
arte a provocat o revoluţie pentru care nu cred că se trece vreodată”
(p. 52) iar Carl Gustav Jung, Adller, Freud, dar mai ales Dostoievski,
Joyce, Proust, s-au aflat prin capodoperele lor înaintea ştiinţei
sondând abisul, inconştientul individual şi mai ales inconştientul
colectiv” (p. 52). Exemplifică prin studiul „Gelozia dintre maestru şi
ucenic” cazuri ilustre: relaţia maestru – discipol dintre marele Rodin
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şi Brâncuşi, dar mai ales cu poetul R. M. Rilke, care s-a despărţit
frumos de maestrul său, în eseul său despre Rodin „vorbeşte lumea
lui Rodin prin vocea lui Rilke” (p. 54).
Multe alte cupluri spirituale, cupluri de maeştri – ucenici:
Socrate / Platon, Kant / Shopenhauer, Wagner / Nietzsche, sau amanţi
în spirit: Freud / Lou Andreas Salomée, Rilke / Lou Andreas
Salomée, Ahmatova / Pasternac, unii necunoscându-se in vivo,
despărţiţi prin distanţă geografică şi-au împărtăşit concepţia, viziunea,
stilul.
Sandra este captivată de felul în care dezbate Andrei o tema
grea, „ca fructele toamna, în pârga aşteptării, teme pentru care nu
avea o suficientă pregătire” (p. 54), pentru care avea chemare, în
cazul lor gelozia le este în competiţie: Sandra geloasă pe Andrei, iar
Andrei gelos pe Sandra, convins însă „că această intelectuală (Ana
Chiobaş) de rasă poate oferi infinit mai mult decât suntem noi doi
apţi să luăm din darurile ei”. (p. 58).
Moartea Sandrei, prietena sa „a fost prima izbitură tragică în
zidul vieţii” (p. 61) a provocat schimbarea stilului, simţindu-se
obligat, revenind însuşi la viaţă, să fie viu în meserie, să lupte pentru
a fi la nivelul acestui dar luxos: darul de a fi viu, de a reveni la
ipostaza de stăpân şi nu servitor cum a fost uneori, în timpul iniţial al
acestei drame. Aflat la răscruce destinală trebuie să redescopere viaţa,
să se trezească la viaţă căpătând senzaţia de ameţeală senină, cum
sună straniul vers al lui Lucian Blaga: „Sunt beat de viaţă şi păgân”
– expresie a vitalităţii creatoare dionisiace, dar şi ale lui Goethe şi
Rilke, reproşându-şi că a abandonat frecventarea poeţilor săi preferaţi.
Lucrează cu spor la portretul fiului care-l admiră cu acelaşi sentiment
neuzat, văzându-l ca pe un semizeu, absorbindu-l cu privirea, aici, în
atelier, găsea o altă lume, faţă de cea de acasă cu mama (părinţii erau
despărţiţi), care n-aveau timp pentru el, nimeni din cei de acasă nu
erau interesaţi de muzica clasică, (pe care tatăl în timpul şedinţelor de
lucru o punea să asculte) nici de cartea. Este mândru de tatăl său, de
meseria practicată de el.
Andrei Rogujiv, condus de instinctul de ucenic, iniţial eşuat,
se sileşte să-şi urmeze drumul ales în ciuda căderilor, împotmolirilor,
urmând exemplu unui magister ludi – Iosef Knecht – eroul lui
Hermann Hesse din romanul „Jocul cu mărgele” care are bucuria de
a-şi vedea continuată, desăvârşită lucrarea de elevul său şi sculptorul
nostru, prin luciditate, îşi limpezeşte sufletul, dobândeşte puterea „de
a mă ridica până la mine prin credinţa că voi fi în stare să fac acel salt
violent de care am nevoie ca de aer, ca de mine însumi, ca spiritul
meu de multiplele şi imposibilele metamorfoze pe care i le impun,
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fiindcă există nevoia de ele”. (p. 129) Numeroasele discuţii cu
prietenul său, pictorul Cristian Prepeliţa clarifică alte elemente ale
relaţiei dintre maestrul – discipol, drumul de urmat de ucenicul tânăr
călăuzit de chemare, vocaţia care dacă e puternică „tânărul se va
aduna în el, va evada în creaţie”, dobândindu-şi „Libertatea...
Adevărata libertate stă în forţa de a te smulge din multiplele mizerii –
mizeria socială, tribală, a contingentului, a propriului trup – şi te va
ridica deasupra: în creaţie, muzică, pictură, sculptură. Dacă artistul se
află în posesia unei asemenea forţe, atunci el devine apt de a se
depăşi, de a deveni ce este” (ar fi spus Nietzsche, dacă era acum
printre noi” - p. 162). Ajuns maestru are ucenic pe Mira, dezbate noi
dimensiuni ale temei: sentimentul timpului, al spaţiului, relaţia cu
Dumnezeu – Creatorul lumii şi creatorul în artă, geniul, zeul aducând
exemple din muzică, pictură, şi adesea din literatură. Realizarea
portretului lui Simion Livrescu criticul literar „o imagine tipică de
intelectual, de homme des léttres; chip uscăţiv, nu prea înalt, frunte
amplă, deasupra nasului două cute adânci, prelungi, nasul drept,
ascuţit, obraji traşi, buze subţiri, terminate la colţuri cu prelungirea
unui zâmbet sever, denotând o intensă, îndelungă comunicare cu sine
însuşi păr vag anemic, intens albit, mai ales în ultima vreme” (p. 247)
este precedată de studierea profesorului care predă literatura la
universitate, circumscris fascinaţiei cărţii, convins că nu „frumuseţea
va salva lumea” (cum afirmase maestrul maeştrilor) ci: Cartea va
salva lumea, computerul se perimează, e jucăria favorită a copiilor şi
apelând la curajul lui Paul Valery şi al lui Emil Cioran să vorbească
de omul – criză, omul – răscrucii având însoţitori fideli frica, deruta,
superficialitatea. Iubit de sculptor, S. Livrescu parcurge o ezitare de
destin, deşi a fost creator mare, formator de destine culturale,
„maestru, mentor pentru zeci, sute, mii de tineri, ţi l-ai format” în anii
de dictatura prin muncă, muncă şi iar muncă (p. 257) devenind mare
critic şi a avut „curajul dement de a se întoarce împotriva stăpânului
ce se dovedeşte fals stăpân”, săpând prin cărţile lui de istorie literară,
critică literară la baza sistemului în care se formase. Critica a
reprezentat pentru S. Livrescu mod de a rezista, de a-şi exersa forţa.
După ’90 s-a implicat în treburile cetăţii, în politică, atras de sirenele
ei, eşuând și sprijinind instaurarea mondenităţii culturale şi a
încurajat confuzia dintre estetic şi politic prin abandonarea vocaţiei
de promotor al valorilor.
Tipologic este un bildungs roman, urmărind etapele formării
sculptorului, făcându-i o biografie complexă, surprinzându-l în
copilărie, adolescenţă ca ucenic privilegiat al profesoarei Ana Maria
Constanţa Chiobaş, iubit al fiicei ei Alexandra (Dita Petrin) moartă
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tragic în studenţie (bolnavă de cancer), urmează studiile universitare
şi vocaţia creatoare eşuează în căsnicie şi cultivă geniul, încheagă
prietenii pe baza afinităţilor elective (cu pictorul Cristian Prepeliţă) şi
devine maestru pentru tânăra Miroslava Plămădeală, fiica Margaritei,
în preajma căreia trăieşte clipe de intensă spiritualitate, ea gândind că
nu şi-a găsit încă locul sub soare, că trăieşte un simulacru de
existenţă. Este sfătuită de Andrei să-şi urmeze vocea interioară, alterego-ul superior spre a-şi împlini rostul această sirenă gânditoare şi
bine informată, cu magnet în privire, făptură fragilă, puternică şi
extrem de vie” (p. 226) ucenică foarte cultivată.
Romanul, prin îmbinarea de genuri este poem epic nu doar
confesiunile, peisajele văzute printr-un ochi subiectiv, dialogurile şi
numeroasele texte lirice amintind de un descântec al Tehures spus în
Tahiti lui Gauguin – meşterul, peste timp, lui Cristian Prepeliţă, o
rugăciune spusă bărbatului ei iubit pentru a-l elibera de demonii
mâniei, elementele de incantaţie psaltică, notele apoteotice ale
Utopiei visate de Magister Ludi (Castalia) reprodusă din Hermann
Hesse (Jocul cu mărgele de sticlă) – „Poemul program conceput de
Iosef Knecht în care sunt amintite semnele unui destin construit
deliberat cu orice sacrificii.” (p. 128).
Lirismul este prezent în versuri selectate din Eminescu, Blaga,
Rilke, Goethe, digresiuni eseistice despre rostul poeziei, sinestezii
poetice, interferenţe între imaginile poetice sculpturale, picturale,
muzicale se topesc într-o proză poematică, simbolică.
Compoziţional romanul are nouă capitole, fiecare cuprinzând
un număr de secvenţe narative, variabile şi ca întindere, în capitolul
trei fiind inclus Jurnalul Alexandrei oferit lui Andrei Rogujiv (nume
simbolic, ca şi al Miroslavei ori simbolistica numerologică a
capitolelor) de Maria Chiobaş reprodus parţial de el în cele două
Caiete negre cu însemnări făcute de sculptor.
Jurnalul Andrei este de o densitate ideatică impresionantă, cu
reflecţii nenumărate asupra condiţiei umane, asupra propriei existenţe,
deşi scurtă, încărcată de evenimente, o autoanaliză tăioasă a
subteranelor conştiinţei şi ale trupului constând: „trupul meu mă
trădează”, dar şi-a propus: „Să mă iubesc pentru a învăţa să iubesc
aproapele”. Parcurge un veritabil drum formativ: „Să rezist. Să rezist
cu orice sacrificii. Să-mi construiesc un destin” (p. 112) să sară peste
limite, îşi pândeşte vocea reală, are sentimentul redescoperirii sinelui,
cugetă asupra suferinţei, bolii, vanităţii, vinei, orgoliului: „Vanitatea
este boala orgoliului. Iar orgoliul poate fi semnul discret al valorii
latente în curs de formare” (p. 114). Citeşte enorm, iar „O plimbare, o
tentativă de a mă odihni de mine prin înstrăinarea de propriul alter26

ego”, pentru a merge mai departe trebuie „a suporta existenţa”.
Revine adesea asupra ochiului – leit-motiv al scrisului Aurei Christi
elogiază miopii pentru că: „Ochii lor, cred eu, posedă arta de a vedea
dincolo, dincolo de «coaja lucrurilor», dincolo de aparenţe. Ochii
miopilor pot stoarce de conţinut o fiinţă un lucru anume; ochii
miopilor au vocaţia de a se hrăni din alţi ochi, din alte suflete, din alte
lumi. Ochii miopi sunt, în realitatea lor secretă, nişte supra-ochi ce
sedimentează o supra lume”. (p. 115)
Andra este fiinţa contrastelor, al coincidentia oppositorum,
dându-şi întâlnire: deznădejdea şi adânca seninătate, trufia şi umilinţa,
nebunia şi luciditatea, superficialitatea şi capacitatea de a merge rapid
la esenţe, frivolitatea şi gravitatea, tentativa de suicid şi dorinţa „de a
mă înşuruba în fluxul unui timp continuu.” Ca şi Paul Valery,
Schopenhauer vrea „să ai înţelepciunea de a fi pregătit; de facto: să ai
«voinţa de putere», de luciditate, claritatea intelectului, sentimentul
măreţiei, al riscului, aventurii... extraordinare în care speţa umană,
îndepărtându-se poate fără măsură de condiţiile prime şi naturale ale
speciei, s-a angajat mergând nu ştiu încotro”.
Îndepărtarea de sine aduce lunecarea în decadenţă (ca şi
nietzschenianul amurg al zeilor). Lecturile din Thomas Mann,
Hermann Hesse, M. F. Dostoievski, Shakespeare, Cervantes o
îndrumă spre modele supreme, vizează supratema: relaţia ucenic –
maestru, călău – victimă, iar Maître, monstru sacru – Romancierul –
Dostoievski: „În mintea mea stă alături de Dumnezeu şi este aidoma
Lui”. Este preocupată de creaţie, de transferul de substanţă – esenţă
din realitatea schubertiană în realitatea lumii fenomenale
metamorfozând-o. „Voi proiecta bucuria, aerul ei încins, apolinic şi
viu: dacă mâine voi avea voinţa de a iradia serenitate, «voinţa de
creaţie». O altfel de creaţie. Visez cu ochii deschişi modul în care
Dumnezeu ne modelează continuu din aluatul iubirii fără de
margini.” (p. 136)
Aforismele, expresiile gnomice, cugetările sunt la tot pasul în
Jurnalul Alexandrei: „Muzica e singurul limbaj apt de a trata
inefabilul”, „Scrisul ca boală, ca lepră divină, uitare de sine, formare
de sine, meteahnă, aventură antică”, „Să exişti în intimitatea
imposibilului”, „Fidelitatea faţă de tine însuţi! – e lucrul cel mai greu
din lume”, „Viaţa ca vis, existenţa ca pretext de a fi, visul ca viaţă,
recluziune, eliberare din realitate”, „să alegi iar şi iar, greul,
alegându-te astfel pe tine însuţi – ce blesteme laborioase, ce şansă!!”.
Îi este frică de moarte (o premoniţie): „Doamne, nu vreau să mor.
Iubeşte-mă şi ţine-mă vie, vie”, „Îmi doresc, cu o seriozitate care, sper,
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mă apropie de metafora existenţială a existenţei, să elaborez o
fenomenologie a exilului. Ca niciodată am nevoie de tine” (p. 240)
Nu doar în construcţia lui Andrei Rogujiv şi a Alexandrei
Chiobaş îşi vădeşte Aura Christi forţa de construcţie a personajelor, ci
în fiecare dintre cei ce vieţuiesc în plasma epică pune densitate a
trăirii şi simţirii, fiecare îşi are fizionomia, este încadrat tipologic,
romanciera are voinţă de construcţie şi îşi plasează eroii în serie, în
supratema: maestru – discopol: Ana Chiobaş – Andrei – Alexandra;
Andrei – Miroslava Plămădeală; Simion Livrescu – generaţii de
discipoli (chiar Andra, studentă la litere îl admiră, apreciază); Cristian
Prepeliţă – pictorii renascentişti, impresionişti şi mai ales Paul
Gauguin; Aura Christi are harul de a povesti, este convinsă de rolul
„poveştii într-un roman, în grădinile austere ale căreia – nu e cazul
neglijăm acest detaliu – trebuie să seducem lectorul, să-l «ducem cu
noi», recurgând, când se cuvine, şi atât cât se cuvine, la logica
basmelor” (Cuvântul Aurei Christi la Colocviile romanului românesc
contemporan de la Alba Iulia, 2009, pagina 93).
Fiecare personaj îşi are istoria, palpitantă, senzaţională, densă,
fascinantă, surprinzătoare plutind între vis şi realitate, între imaginar
şi real, între ficţiune şi cotidian, pilduitoare prin esenţa lor umană,
exemplare şi aş nedreptăţi, pe oricare dintre ei, istorisindu-i viaţa, cu
o enormă plăcere a zicerii, cu bucuria descoperirii de esenţe ale
umanului, dar surprinzătoare este biografia lui Crantor Tudorakis,
bunicul (pe linie maternă) Mirei „personaj extrem de interesant,
exotic, într-un fel”, provenit dintr-o familie macedoneană, cu
proprietăţi în Moldova, unicul moştenitor al familiei, căruia „i se
luase întreg regatul după instalarea regimului bolşevic, care-l
schimbase integral, încât dintr-un bărbat agreabil, robust, senin, plin
de viaţă şi umor – un bărbat ce ducea pe umeri parcă vastul său regat
– se metamorfozase într-un înger beţiv, pusese piciorul în prag
refuzând să le cedeze” (p. 282), fiind categoric împotriva noilor
stăpâni: „sufletul vi-l dau, oile mele – nu!”, se va împotrivi demolării
Bisericii Albe, din inima satului, opunându-se trimişilor diavolului
care vor să îndese în gură batista nimănui altcuiva decât lui
Dumnezeu, ori nu te poţi măsura cu Dumnezeu când n-ai suflet.” (p.
284). Mira avea senzaţia că se află în faţa unei comori umane, iar,
după moartea tragică a tatălui (lovit de căderea stejarului secular),
„vrea să completeze absenţa tatălui, să umple golul lăsat de el,
substituind autoritatea paternă prin aceea a bunicului, în preajma
căruia se simţea în siguranţă”. La câţiva ani după revoluţie, după
lupte epuizante, purtate de Rita, clanul Tudorakis – Plămădeală
redobândeşte o parte din proprietăţi: pământuri, conacul din Capitală,
28

o casă, şi terenul adiacent din Valea Frumoasei, vestea aducându-i-o
Mira, după care îngerul căzut cade în muţenie şi dimineaţa devreme a
fost găsit mort lângă Biserica Albă din turlele căreia se aruncase,
probabil, şi înainte de a se stinge se ridicase lângă zidul Bisericii, şi
trupul ca o umbră a lui Crantor Tudorakis parcă era o excrescenţă a
zidului Bisericii salvate de el pe vremuri.
La fel de fascinante sunt istoriile familiilor lui Andrei Rogujiv
(căsătorit cu Dorina Romanovici de care divorţează) a lui Cristian
Prepeliţă – pictorul prieten care, după ce expune picturile la Ateneul
Artelor avangardiste, îl îndeamnă pe sculptor să verniseze lucrările
sale, a Anei Chiobaş şi a Sandrei, a Margaritei Grigore şi a
Miroslavei – ucenică preţuită a lui Andrei; a lui Simion Livrescu
profesorul, căruia îi face portretul sculptorul.
Aura Christi excelează în portretistică, fiind memorabile:
Andrei, Săndel, Dorina (soţia sculptorului), Ana Chiobaş, Alexandra
„femeie frumoasă, avea un profil de grecoaică, fruntea lată dezgolită
cu intermitente, nas ascuţit la vârf, sprâncenele fin arcuite, obraji
emaciaţi, bărbia niţel ascuţită, buzele subţiri, avea un corp bine
proporţionat, era incredibil de subţire, talia de viespe era pusă în
valoare de câte o pală de vânt devenit complicele acestei tinere,
acestei sirene capricioase şi imprevizibile. Avea ochii verzi s-a
bucurat (Andrei) făcând această mică descoperire” (p. 47), a lui
Cristian Prepeliţă, a Natashei (soţia sa); al Janei Kneanja (sora vitregă
a Doinei Romanovici) şi cele mirabile ale modelelor literare: Rilke,
Th. Mann, Dostoievski, H. Hesse, Eminescu, Bacovia, Arghezi,
Blaga, dar mai ales al filozofului Fr. Nietzsche.
Descrierile, percepute de cititor sinestezic, o plimbare în
parcul Herăstrău: „Era plină caniculă; însă căldurile etufate încă nu se
instalaseră. Rozele de un roşu încins, de un alb strident, pe alocuri
sidefii, daseră în floare, răspândind, mai ales serile, mirosuri agresive
şi, cu toate acestea, plăcute, atrăgătoare, desemnând, prin parfumul
lor dens, mijlocul parcului” (p. 158).
O simfonie muzical-cromatică învăluie expoziţia lui Cristian
Prepeliţă de la Atelierul împătimiţilor de artă grafică, mai ales
picturile dedicale lui Paul Gauguin „Lucrările aveau ceva
caracteristic stilului gauguinian; culoarea, greutatea şi importanţa
dată ei deţineau primatul; în ceea ce priveşte stilul, însă era, la mijloc,
evident, patina cristianprepeliţa: forme bine lucrate, planuri puse în
valoare prin mijlocul de lumini şi umbre, culorile predominante –
galbenul, bejul, roşul, negru – se topeau în sunete, în muzică; apoi –
curajul de a aborda asimetria.
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Sculptorul este un roman mustind de viaţă, care transpune în
spaţiul epicului modalităţile specifice liricii şi eseisticii, impresionând
prin patosul trăirii sufleteşti, har descriptiv, eul liric confesor ajuns
narator, sentimentul naturii surprinse simfonic, muzical – cromatic,
olfactiv ca romanticii şi expresioniştii în siajul cărora îşi plasează
creaţia, registrul stilistic bogat, armonios în care aforismul, reflecţia
predomină, expresivitatea limbajului, dimensiunea metafizică în
sondarea sinelui abisal, fascinant prin densitatea supratemei abordate,
prin capacitatea de invenţie epică, rafinamentul structurii, vitalitatea
tipologiei şi subtilitatea sondajelor în psihologia fiinţei, adesea
introspective.
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TEATRUL LATIN
Teatrul latin s-a format sub
semnul şi impulsul tragediei şi
comediei greceşti. Dar între cele
două comunităţi umane au existat
mari deosebiri de mentalitate.
Grecii reprezentau un
popor însetat de cunoaşterea de
sine şi de multiplele forme pe care
o astfel de cunoaştere le poate avea.
Romanii erau firi mai pragmatice, care şi-au făcut din războaie,
din viaţa militară, din cuceriri de alte teritorii, un ideal a tot stăpânitor.
La viaţa culturală a cetăţilor greceşti participau majoritatea
cetăţenilor, libertăţile democratice instituite în cadrul lor făceau posibilă
afirmarea deschisă a punctelor de vedere contradictorii, cultivarea chiar
a disputelor de ordin filosofic, permanenta interferare a conştiinţei civice
cu un pronunţat mod de receptare a vieţii din perspective artistice.
Roma şi oraşele latine se situau din acest punct de vedere la
antipodul unei asemenea existenţe plenare, în care omenescului i se
conferea suprema însemnătate.
O riguroasă ierarhizare socială, cu accentul pus în mod hotărâtor
pe aristocraţie, deci pe o pătură relativ restrânsă a societăţii, a determinat
apariţia unei literaturi din capul locului având un câmp de manifestare
mult mai îngust.
La aceasta se adaugă şi caracterul intim al lumii latine mai puţin
flexibile în redarea complexităţilor umane constrânse să acţioneze întrun perimetru în care logicul avea rol predominant.
Publicul grecesc era alcătuit din oameni care, preponderent,
aveau o înnăscută înclinaţie de a sesiza şi de a se bucura ori de câte ori
erau revelate misterele, ori de câte ori erau atinse acele strune ale simţirii
şi inteligenţei care subliniau, în acelaşi timp, atât bogăţia infinită a
cosmosului, cât şi comorile nesfârşite ale sufletului uman; era, cu alte
cuvinte, nu numai un public receptiv, ci şi stimulator de noi şi noi
descoperiri. Publicul roman, în schimb, gusta viaţa în ceea ce aceasta
avea mai dur, subtilităţile şi rafinamentul nefiind partea sa tare. Se
întâmplă ceea ce avea să sintetizeze plastic Horaţiu: „Grecia învinsă a
supus pe asprul ei învingător”.
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PLAUT ŞI BUCURIA DE A FI OM
O societate ca aceea romană era normal să aibă în primul rând
deschiderea spre comedie. Era o societate în care viciile şi cusururile,
slăbiciunile şi imperfecţiunile abundau ca în orice climat omenesc în
care erau favorizate contrastele puternice, marile deosebiri între situaţiile
materiale ale oamenilor, cu consecinţa lor cea mai directă – prăpastia
apărută între cei ce aveau cu ce să se cultive şi cei care rămâneau toată
viaţa nişte indivizi fixaţi la periferia societăţii. Totdeauna astfel de
societăţi au generat un accentuat interes pentru scoaterea la iveală a
colcăitoarelor deficienţe specifice atât organismului social cât şi
pestriţelor categorii omeneşti care îl alcătuiesc.
Pentru un om cu o apreciabilă experienţă de viaţă ca Plaut (251
î.Hr. -184 î.Hr.), cel provenit dintr-o familie de plebei, deci de joasă
extracţie şi care e de tânăr în căutarea unui rost pe măsura posibilităţilor
ce-l caracterizează, preocupat, ca toată lumea, să facă avere, dar nereuşind
s-o înjghebeze, teatrul trebuia să fie un liman salvator. Şi aşa a şi fost.
La capătul multor dificultăţi prin care a trecut s-a ales – dacă nu
cu un câştig bănesc substanţial, măcar cu o mină de aur, constituită din
observaţiile făcute asupra condiţiei umane. După numeroase înfrângeri
care i-au ascuţit şi mai mult amorul propriu dornic de răzbunare, hotărât
de a-şi lua o copioasă revanşă, indiferent de ce natură va fi ea, Marcus
Accius va ancora în portul comediei, vădind preţioase însuşiri de cârmaci
şi de remorcher pe vreme rea ale altor şi atâtor nave al căror nume era
sinonim unor mari vicii, nave care fără un pilot de talia unuia ca el, greu
îşi pot salva diversele încărcături, nespus de valoroase atunci când sunt
plătite cu „contramonedă”, sau, mai bine zis, în valută forte a experienţei
existenţiale. Era tipul de valută pe care o deţinea în stocuri interminabile,
dar pe care ştia s-o scoată pe piaţă în cantităţi ce-i asigurau un loc de
„bancher” avizat în astfel de operaţiuni sufleteşti, mai mult sau mai puţin
delicate.
Tipurile umane surprinse de Plaut în comediile sale au – ca şi la
Aristofan sau Menandru – o veşnic reînnoită disponibilitate de a purta
cele mai diferite măşti, ca şi facultatea de a şi le confecţiona, singure, în
funcţie de necesităţi. Sunt tipuri umane pe care autorul latin le-a întâlnit
de-a lungul zbuciumatei lui tinereţi. Ele sunt alcătuite din aluaturile cele
mai diferite, posedând sau recurgând la cele mai neaşteptate ingrediente,
menite să sporească savoarea respectivelor combinaţii, în aşa fel încât să
satisfacă gusturile cele mai necioplite, mai abrutizate, de o prea
îndelungată recurgere la „mâncărurile prea pipărate” pe care o viaţă
socială aflată în continuă agitaţie le puneau la dispoziţie cu mărinimie.
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Comediile sale abundă în izbutite mostre de specimene umane
din cele mai colorate categorii sociale, specimene care în absenţa altor
calităţi esenţiale posedă cel puţin atributele – atât de necesare oricărei
vieţi autentice – ce ţin de firescul şi intensitatea trăirilor în stare să
individualizeze pe oricine le cunoaşte temeinic, de pitorescul unor
acţiuni pline de neprevăzut, parcă mai pline de neprevăzut ca soarta
însăşi, în orice caz, concurând-o pas cu pas pe aceasta. Prin faţa ochilor
noştri surprinşi, dar şi încântaţi, surprinşi că astfel de exemplare pot
exista, şi încântaţi că fiecare dintre aceşti naşi experţi în tot felul de
matrapazlâcuri – adevărat numitor comun al comediilor lui Plaut – îşi
găsesc la rândul lor pe un altul, care le vine de hac, şi asta într-o
desfăşurare pe care doar cinematografia, peste două milenii şi mai bine,
avea s-o pună şi mai expresiv în evidenţă. Indivizii respectivi au cele
mai diferite profesiuni, mai bine zis exercită cele mai diverse modalităţi
de executare a celorlalţi, de păcălire a credulilor de infinită varietate,
născuţi parcă pentru a demonstra „utilitatea” socială a unor personaje de
acest gen.
La loc de frunte se află acea rotiţă, aparent derizorie, dar care
înlesneşte funcţionarea imensului angrenaj social, bazat mai ales pe
astfel de piese mărunte, cu rol de transmiţător spre cele mai neaşteptate
resorturi, şi al cărei nume convenţional este cel de intrigant. Îl
secondează un alt ansamblu fără de care organismele sociale n-ar putea
funcţiona, având rol multiplu şi adeseori contribuind la căderea, la
prăbuşirea acelor părţi ale construcţiei sociale care nu-şi justifică
rosturile. Ansamblu al cărui nume este cunoscut sub denumirea de
„cămătar”. Urmează apoi, acele tainice curele de transmisie, în absenţa
cărora, numeroase activităţi ar fi paralizate, multe rezolvări simple ar fi
amânate, la date greu precizabile, şi atâtea forţe potenţiale nu şi-ar
dovedi utilitatea, tainice curele de transmisie, numite intermediarii. Pe
numele lor „aristocratic”, care se confundă cu multe alte îndeletniciri,
dar pe numele lor plebeu – codoşii. A căror sferă de acţiune este
precizabilă fără nici o urmă de dubiu.
Bine reprezentate sunt şi umpluturile, inşii fără căpătâi, ajunşi în
acest stadiu din felurite motive, cele mai frecvent invocate fiind lenea,
trândăvia chiar, umpluturi care formează clientela celor mai mizerabile
locuri cunoscute de om – tavernele, speluncile, beciurile imunde. Toate
împreună alcătuiesc un spaţiu predestinat parcă dezumanizărilor de tot
felul, posedând însuşiri de magnet capabil să atragă şi să reţină locului
acesta de damnare o paletă de variată compoziţie umană. Şi, mai abundă
în teatrul lui Plaut, un personaj. El este asemănător ucenicului vrăjitor
apt să pună în mişcare maşinăria cea mai complicată dar, ca şi acesta, e
lipsit de mijloacele de a controla ulterioara desfăşurare a mişcărilor lui.
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Am numit curtezana. Ea este, de obicei, un personaj complex, complex
până la anularea caracterului – complexitate vădită, ce-i drept, de
majoritatea tipurilor întâlnite în comediile lui Plaut, dar spre deosebire
de toate celelalte, anularea caracterului în cazul curtezanei se petrece
drept urmare a unui exces în plus şi nu al unora în minus, cum se
întâmplă când e vorba de ceilalţi. Excesul în plus care o caracterizează
pe curtezana plautiană se numeşte perfidia. Mulţumită acesteia şi
numărul victimelor ei este apreciabil, mai mare decât al altor categorii de
acelaşi soi.
Cel mai de seamă rol în comediile lui Plaut îl deţine însă
sclavul. E atât de important încât primul impuls a fost să-l scriu cu
majusculă: Sclavul. El este protagonismul de „taină” al comediilor
plautine, egal, dacă nu cumva superior până şi celui care este astfel în
realitate. Un protagonist care însumează cele mai preţioase trăsături
omeneşti, constituindu-se într-un autentic geniu al acţiunii.
Îndrăgostiţii recurg la serviciile lui ca să-şi vadă încununate
sentimentele în faţa cărora mereu se găsesc destui care să ridice
obstacole. Piedici pe care precara experienţă de viaţă a unor oameni
exceptaţi de griji şi de suferinţe cum sunt ei, nu le-ar putea depăşi
niciodată fără expertul ajutor al celui magnificent de bogat numai în
astfel de comori.
Tot el are ac de cojocul celor mai blindaţi dintre oameni, blindaţi
în faţa oricărui aer proaspăt, oricărei înnoiri sufleteşti, oricărei schimbări
care îi scoate din tipare. I-am numit pe oamenii în vârstă, pe bătrâni,
prezenţi în mai toate comediile lui Plaut şi deţinând roluri de ciufuţi, de
îndărătnici, de cârcotaşi – ipostaze greu de contracarat, dar pe care
sclavul găseşte resurse, dacă nu să le înlăture, vindecându-i pentru
totdeauna (bolile cronicizate cum sunt atitudinile morale ale bătrâneţii
fiind cele mai refractare oricăror tratamente şi tuturor leacurilor), măcar
să le atenueze efectul devastator faţă de ceilalţi.
Sclavul este, de asemenea, singurul care ştie să-l reducă la
adevăratele dimensiuni pe cel mai răspândit tip uman al unor societăţi
gata să confere locuri importante nu merituoşilor, ci celor ce
demonstrează apetenţe de îmbogăţire rapidă, categorie din rândul căreia
se individualizează unul dintre cele mai ilare, dar şi mai primejdioase
tipuri omeneşti, am numit îngâmfatul.
Sclavul lui Plaut are o nesecată putere de a persevera pe drumul
său, drum care, nu-i altul decât acela al ajutorării celor aflaţi în
dificultate. El este poate, în cea mai mare măsură, omul a cărei
neasemuită ingeniozitate îl anticipează pe cel mai abil în acest sens,
dintre contemporani, l-am numit pe homo americus, infinitul descurcăreţ
indiferent de cât sunt de insurmontabile, la o primă vedere, dificultăţile.
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O altă trăsătură caracteristică lui o constituie inventivitatea.
Mintea lui se dovedeşte o adevărată fântână arteziană când e vorba să
găsească modalităţi ingenioase de a ieşi din impas. Pentru fiecare impas
are alte şi alte căi de a-l aborda.
Verva şi imaginaţia lui sunt practic fără margini, constituindu-se
în cele două roţi ce stau la dispoziţie zi şi noapte – inteligenţei. Este o
inteligenţă din familia diamantului, căreia variata experienţă de viaţă,
dublată de o densă receptare şi catalogare, i-a adăugat noi şi noi faţete.
Nu-i de mirare, în aceste condiţii, că personaje atât de vii şi de
universale ca acelea ale lui Plaut, să ne dea senzaţia de viaţă pe care doar
realitatea însăşi o poate avea. Zgârciţii, militarii fanfaroni, codoşii
mizerabili, curtezanele fără scrupule, îngâmfaţii fără leac, la un pol, şi
eternele perechi de îndrăgostiţi şi geniul lor tutelar, Sclavul, la celălalt,
ne dau o convingătoare idee despre ceea ce poate însemna viaţa, când
răul şi binele se înfruntă, poate nu într-o luptă pe viaţă şi pe moarte, în
orice caz într-o acerbă bătălie, în care însă, cum nu se întâmplă prea
firesc în realitate, totul se va sfârşi în cea mai optimistă dintre viziunile
posibile.
Optimism! Nu, Plaut n-a fost un optimist. Nu putea fi unul. Nu
mai putea fi unul. După ce fusese pur şi simplu tras pe roată de existenţa
sa proprie. Atunci, ce? Plaut inaugurează printre creatorii de teatru tipul
celui care indiferent de ce i s-a întâmplat lui, nu tolerează ca altora să li
se întâmple la fel, propunând pe post de rezolvare convingerea că tot
răul este spre binele păţitului. Sau, mai bine zis, al pătimitului.
Cum am putea numi o astfel de opţiune? Am văzut că optimism
nu este. Dar nici prea departe de o astfel de viziune nu poate fi. Ei bine,
numele soluţiei plautine nu este altul decât încrederea că nimic nu este
atât de negru, atât de ireversibil, încât omul să nu-i vină de hac.
Încrederea, aşadar. Bine, dar nu-i încrederea cu bogata ei familie
de varietăţi, printre care până şi talentul este una, ceva care aduce a ...
sofism? Nu. Nu şi pentru Plaut.
Pentru el, încrederea este mult căutata piatră filosofică. Pe care
aproape că nu-i om să n-o caute, fără s-o găsească însă. Doar câte unul,
doi la o generaţie o găsesc. Şi ei deoarece n-au căutat-o. N-aveau timp
de pierdut pentru „fleacuri”. Dar o dată găsită, nimeni nu-i mai bogat ca
ei!
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ANCA SÂRGHIE

RADU STANCA ÎN LUMEA PĂPUŞILOR LA SIBIU

Pe cât de îndepărtată în timp este
obișnuința copilului de a se juca folosind
păpuși, pe atât de târzie este organizarea
instituției teatrului de păpuși, care are o
țintă cultural-educativă declarată. Dacă
teatrul de dramă cu comediile și tragediile
sale datează din cea mai profundă
Antichitate, teatrul de păpuși s-a realizat în
epoca modernă, cu o tehnică ce se cere și astăzi mereu împrospătată,
spre a captiva interesul micuților spectatori.
În cercetarea acestui gen de artă, afirmat în România, s-au formulat
teorii diverse. Una dintre ele privește modelul german preluat la noi,
model pe care sașii coloniști l-ar fi adus în Transilvania. În târguri
medievale se puteau vedea păpușari ambulanți, care îl interpretau pe
măscăriciul Kasperle, personajul popular care îl amintește pe
Vasilache de la noi. Adepți a avut și modelul turco-fanariot,
înregistrat de Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică, sau teoria
susținută de M. Kogălniceanu a modelului indian, adus pe meleaguri
mioritice de țigani. Fiecare dintre aceste teorii a fost viu dezbătută.
Corelând diferite modele, este cert că în România a funcționat secole
de-a rândul teatrul popular de păpuși, astfel că de la începutul
veacului al XVIII-lea a apărut Vasilache, un personaj-reper al acestui
gen artistic, care și-a creat propria tradiție, ca și Punch, Guignoi,
Petrușka, Kasparek, Paprika Jancsi, Karagoz cel cu ochișori negri în
arealul turco-arăbesc, frate bun cu Karakioses al grecilor. Trebuie
menționat, că teatrul ambulant pentru copii era specific întregii
Europe, iar trupele puternice depășeau în turneele lor perimetrul
zonal de activitate, ajungând și la noi.
Într-o societate preocupată de formarea sănătoasă a tinerelor
generații nu a fost niciodată neglijată educarea micuților prin arta
păpușilor, pentru ca în zilele noastre spectacolul mai interactiv la cei
mici decât la teatrul pentru adulți, să fi devenit un loc comun. Actorii
păpușari controlează emoția celor mici, trăire ce se exteriorizează în
valuri nestăvilite. Consider că nici la început de secol XXI, genul
acesta artistic nu este desuet, mai ales dacă unii protagoniști au
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devenit eroii unor pelicule urmărite pe mici și mari ecrane. Să
observăm ce aflux cunosc spectacolele Teatrului Gong din Sibiu, oraș
luat etalon în cercetarea de față, aflux atât al elevilor din
învățământul preșcolar cât și din cel primar. Secretul constă în logica
adevărului că cea mai firească modalitate de a apropia copilul de
mesajul pe care dorești să i-l transmiți este să recurgi la formele de
jucărie care îi sunt la acea vârstă cele mai apropiate și dragi. Ele,
jucăriile, prin chiar dimensiunea lor, îi captează micului spectator
atenția mai întâi și mai ușor decât orice aparat zgomotos sau plin de
luminițe stridente.
Cine cunoaște ascensiunea poetică a adolescentului Radu
Stanca, format în atmosfera efervescentă a anilor 1935-38 la Cluj,
nu-și poate închipui că liceanul de atunci debuta ca poet, dar era
captivat și de teatru, anume de teatrul de păpuși. Ne vine în ajutor
Sorana Georgescu-Gorjan, o nepoată din verișoară, care semnalează
jurnalul Ilenei Oltea (1917-2011), fiica Elenei Duma, sora tatălui
Sebastian Stanca, trăind la Petroșani. Acolo Ileana, („Iluța”, cum era
numită în familie), îi primea în vacanțe pe Radu și pe verișoara lui
Zoe Anghel, (fiica lui Constantin, frate cu Sebastian), care va deveni
și ea om de teatru: „Radu și Zoe regizau piese cu păpuși, ulterior vor
frecventa cu toții spectacole de teatru și operă“. O sensibilitate atât de
timpurie pentru arta păpușarilor explică apropierile ulterioare de
acest gen cu totul special al artei scenice. Stabilirea tânărului actor și
autor al unor piese de teatru la Sibiu ține de destin, fără îndoială. Dar
faptul că tocmai aici activase cea mai veche instituție de teatru a țării
încă din 1788 ține de istoria culturală a Transilvaniei, pe care Radu
Stanca o conștientiza.
În peisajul instalării noului regim comunist în România
postbelică, modelul manifestărilor artistice nu putea fi altul decât cel
sovietic. În articolul Arta teatrului de păpuși apărut în cotidianul
„România viitoare” din 10 aprilie 1949, Evghenii Demmeni, Artist
Emerit al Poporului în U.R.S.S. și conducătorul Teatrului de Stat de
păpuși din Leningrad, puncta în istoria teatrului profesionist de
păpuși din Uniunea Sovietică, începută în comentariul lui tipic epocii,
bineînțeles, după Revoluția din octombrie. În opinia sa, tot ce reușise
Rusia țaristă erau spectacolele unor actori răzleți, numiți
„petrușecinici“, artiști ambulanți, însoțiți de flașnetari, care aveau și
rolul de prezentatori. Primele teatre profesionale, prevăzute prin
statut cu colective de tehnicieni ai scenei, cu pictori, sculptori, actori,
regizori și compozitori s-au înființat în noul anotimp comunist la
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Moscova și la Leningrad, unde s-au jucat în primii 30 de ani 100
piese originale și dramatizări după opere clasice. Un obiectiv
important al noii instituții culturale era atacarea unor teme actuale,
care „să apropie arta teatrului de păpuși de realitatea sovietică“.
Evghenii Demmeni preciza că în cei 30 de ani, care tocmai se
sărbătoreau la Leningrad, s-au înființat în diferite republici ale
statului 130 de teatre profesioniste, cu trupe permanente, care
foloseau din punct de vedere etnic păpuși petrușca și marionete, în
distribuțiile unor spectacole fiind atrași mari actori ai teatrelor de
dramă. În Uniunea Sovietică se scoteau reviste de specialitate, se
organizau conferițe și se efectuau schimburi de experiență.
Într-o asemenea atmosferă a impunerii modelului sovietic, la
Editura de Stat din București Barbu Lăzăreanu publica studiul Ion
Creangă și basmul rusesc, autorul demonstrând ce influență a avut
folclorul rus asupra operei marelui nostru povestitor. În același
moment de colonizare culturală sovietică, șezătoarea literară a
Cenaclului literar „Orizonturi noi”, activând în cadrul filialei ARLUS,
comemora la Sibiu 140 de ani de la nașterea clasicului rus Nicolai
Gogol. Presa sibiană consemna momente ale evenimentului, în care
ca membri ai cenaclului, Radu Stanca, Dina Weiss, Vasile Rebreanu
și Petru Gogea au citit din opera lui Gogol. Panoramând evoluția
literaturii pentru copii, autorul unei cronici de spectacol Cornel
Pietrariu nu se sfia să afirme că literatura sovietică dedicată celor
mici ar fi cea mai bogată și „cu o putere combativă unică, la fel ca de
altfel întreaga literatură sovietică“. Dată fiind misiunea ei bine
înțeleasă, noua literatură pentru copii „a trimis toate aceste forme și
procedee învechite la muzeu. Ea promovează în primul rând
altruismul cel mai larg”. Astfel se vroia afirmată nevoie de reformare
a literaturii pentru copii în Uniunea Sovietică, drept care nici în țara
noastră comandamentele impuse politic nu puteau fi altele sau altcum
formulate.
Atunci când la Sibiu în 1947 Teatrul Municipal devine
Teatrul Muncitoresc și apoi este redenumit ca Teatrul Sindicatelor
Unite, se constituie niște colective de artiști și se trasează ținte clare,
ce coagulează mișcarea de amatori, care a fost prima formă de
manifestare în domeniu. Era o mare efervescență în mișcarea de
amatori. Momentul în sine era ctitorial, căci la inițiativa Sindicatului
mixt al artiștilor, scriitorilor și ziariștilor s-au înființat la Sibiu
Teatrul de Stat, Filarmonica de Stat și chiar Opera Română, care
izbutește să dea două spectacole. Inițiativa de a crea un teatru de
păpuși venea în 1947 de la un grup de pasionați amatori, în frunte cu
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Hedwig Szaunig, sculptor modelator și regizor artistic, căruia i s-a
alăturat Ilse Kleppner, responsabila trupei, și Hedda Göckel. Trupa
lor, la care se adaugă noi păpușari ca Trude Weinrich, Lia Andree și
alții, avea să fie atașată mai târziu Teatrului de Stat din localitate,
piesele jucându-se bilingv, (în română și în germană) spre a atrage
cât mai mulți mici spectatori. În str. Traian Moșoiu, nr. 2 din Sibiu, la
9 august 1947 se juca un spectacol de teatru de păpuși pentru mici și
mari. Se confecționau acolo păpuși, se creionau scenarii, se făceau
decoruri.
La 1 iulie 1948 printr-o decizie a Ministerului Artelor și
Informațiilor se înființează Teatrul Poporului din Sibiu, care va avea
o echipă permanentă în frunte cu directorul Constantin Sincu. Între
obiectivele fixate atunci apare și cel legat de educația celor mai mici
spectatori: „Vom pune accentul - va specifica C. Sincu - în activitatea
noastră, pe spectacolele pentru copii. Spectacole care se vor bucura
de o deosebită atenție, în ceea ce privește montarea și distribuția.
Aceste spectacole vor fi jucate însă de actori, nu de copii. Deci,
teatrul pentru copii, jucat de oameni mari. Aceasta, pentru a dezvolta
în copiii noștri, de la cea mai fragedă vârstă, gustul de teatru și a fi în
același timp încă un mijloc de educare“. În 5 iulie 1948 primele
spectacole pentru cei mici se prezintă la Rășinari cu Țăndărică în
Africa, spectacol care, de fapt, era adresat și adulților, ca și cel ce
urmează, anume Țăndărică în căutarea dușmanului. Cele două
spectacole au fost reluate și la Sibiu, la Sala Filarmonicii.
În istoria dedicată Teatrului de Păpuși din Sibiu de Nicolae
Rodean, nu este deloc întâmplător locul prioritar pe care Mihaela
Grigoraș, semnând Cuvântul înainte îl acordă lui Radu Stanca a cărui
pasiune timpurie pentru acest gen artistic explică modul angajant în
care talentatul om de teatru a încurajat debutul acestui spectacol
pentru copii la Sibiu: „Asupra activității teatrului, de-a lungul
timpului, - opinează Mihaela Grigoraș, mulți ani directoare a
instituției - și-au lăsat amprenta personalități marcante ale vieții
artistice sibiene și naționale, cum ar fi Radu Stanca, Ion Deloreanu,
Ion Hândoreanu, Hans Schusching“.
Entuziasmul tineresc îl încuraja de tânărul artist să-și încerce
talentul în domenii variate ale teatrului. Radu Stanca este propus de
Ionel Olteanu ca director de scenă la început de an 1949 la Sibiu.
„Prima piesă montată în direcția de scenă a lui Radu Stanca“, cum
avea să precizeze Cornel Pietraru în cronica teatrală din 16 februarie
1949, semnată în „România viitoare”, era piesa în două acte pentru
copii Căsuța din câmpie de scriitorul sovietic S. Marșak, a treia
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premieră a stagiunii. Piesa ilustra lupta dintre vechi și nou, respectiv
dintre cele două societăți, cea imperialistă și cea antiimperialistă.
„Distribuția este impresionantă calitativ și numeric, dovedind
importanța reală pe care o reprezenta teatrul de păpuși în mișcarea
culturală a acelui moment ctitorial. Interpreți erau actorii: Vasile
Bojescu, N. N. Matei, Virginia Stoicescu, Mircea Axente, Anișoara
Dornescu, Sabina Mușatescu, Nora Vasilescu, Mircea Hândoreanu,
George Filip, adică actori veniți recent la teatrul de dramă sibian din
diferite părți ale țării, dar care „au realizat un joc de ansamblu
omogen“. Scenografia era creată de Olga Muțiu, muzica purta
semnătura lui E. Sebling. Comentariul continuă: „trebuie să
înregistrăm prodigioasa activitate de completare și stilizare a
scenariului piesei, parvenit într-o tradiție nu tocmai completă și
necesitând numeroase adaptări“. Contribuția tânărului Stanca este
apreciată superlativ: „Direcția de scenă a d-lui Radu Stanca ne-a
adeverit că d-sa posedă toate calitățile necesare unui dramaturg și
director de scenă cu posibilități din cele mai largi“. Cronicarul
spectacolului socotește reproșabile finalurile celor două acte care „au
fost lunecate pe panta unui gen ușor de revistă, cu totul nepotrivit
unui basm. De asemenea nu sunt justificate motivele de folklor și
dansurile naționale artificial introduse într-o tematică literară cu o
răspândire mult mai largă“. Așadar, în realizarea spectacolului Radu
Stanca fusese personalitatea pivot și, probabil, garantul succesului.
În 20 februarie la matineu s-a jucat Căsuța din câmpie și
seara piesa Alarma a dramaturgului bulgar Orlin Vasiliev. După acel
spectacol, noaptea a izbucnit un incendiu care a ars până la temelii
teatrul sibian, edificat în 1788 de librarul Martin Hohmeister. Este
drept că în 1862 teatrul mai arsese, dar apoi s-a refăcut după modelul
arhitectonic al lui Leopoldstädter Theater din Viena. La Cluj-Napoca
și la Iași strălucesc și astăzi cele două teatre care au fost edificate pe
același calapod arhitectural, doar de dimensiuni mai mari.
Important a fost la Sibiu ca și în întreaga țară pasul făcut
odată cu trecerea de la nivelul teatrului de amatori la cel profesionist
prin infuzia pe care o aduceau actorii deja formați pentru a juca pe
scena mare. Merită menționat faptul că și păpușarii consacrați erau
solicitați să urce pe scena mare a teatrului de dramă, atunci când
spectacolele montate cereau o figurație mai numeroasă. La rândul lor,
actorii Teatrului de Stat veneau în ajutorul păpușăreselor nemțoaice,
care nu puteau susține partitura vocală în limba română. În limita
timpului disponibil, actorii făceau partea de voce a spectacolului, ei
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stând alături de păpușari și rostind în limba română replicile
personajelor.
În 29 iulie 1948 are loc premiera cu spectacolul Țăndărică și
maimuța, pe textul lui C. Sincu și H. Szaunig. Adriana Albin dedică
un articol premierei Teatrului de păpuși „Licurici” din 17 aprilie
1949, spectacol construit pe antiteză dintre spiritul clevetitor al
exploatatorilor și modestia, hărnicia, cinstea copiilor, care văd în
natură un prieten. Interpreți erau: Ligia Bossie Andrei, A. Ghițescu,
V. Brezeanu, C. Sincu în rolul lui Țăndărică, Anișoara Dornescu,
Mircea Hândoreanu. Apreciată era Olga Muțiu ca scenograf care a
adecvat costumele personajelor. Cocluzia politizată, după optica
oficială a epocii, venea firesc: „Premiera piesei Țăndărică și
maimuța a reușit să fie un spectacol la înălțimea sarcinei care revine
teatrului de păpuși în misiunea hotărâtă de a educa și îndruma
tinerele vlăstare ale Republicii noastre Populare, în drum spre
socialism“. Aceasta era o piesă pentru copii, urmată de Țăndărică în
căutarea dușmanului, un spectacol pentru adulți. Va figura în
program Țăndărică și coșarul, o adaptare de Valdim, unde Radu
Stanca a interpretat rolul titular, premiera fiind la 21 decembrie 1949.
Urmează Banul și părăluța, Dintele de aur, Răscoala animalelor, cea
de-a 6-a premieră în 9 aprilie 1950, pe textul Luciei Dinu, iar în 1951
Fețița și ursul, Mălina și cei trei ursuleți, Iepurașul cel viteaz,
Nichita viteazul rus. Se organizează turneu cu Iepurașul cel viteaz de
Hoșcovec, în regia lui Radu Stanca, cel care în principal era prim
regizor al teatrului de dramă din localitate. Respirația activității
artistice de la secția teatrului pentru copii este națională, căci
asemenea inițiative s-au concretizat în mai multe centre culturale din
țară. Se organizează un schimb de experiență cu Teatrul de Păpuși
din Timișoara, sibienii prezentând spectacolul intitulat Șurubel.
Desigur că în paralel Radu Stanca semnează direcția de scenă
a spectacolului cu Gaițele, cu care în aprilie 1949, ca avanpremieră,
se pleacă la Rm. Vâlcea, astfel ca premiera să se joace în 28 mai a
aceluiași an în Grădina Casei Prieteniei Româno-Sovietice din Sibiu,
din cauza lipsei spațiului scenic adecvat, după incendiul care
distrusese teatrul. Inițiativele își urmează cursul alert, astfel că în
următoarea zi se înființează Filiala Sibiu a Uniunii scriitorilor din
Republica Populară Română, între ai cărui membri se va număra și
Radu Stanca. Pentru ca artiștii să poposească în mijlocul oamenilor
muncii, spectacolul cu Gaițele este jucat la Fabrica „Independența“,
la I.M.S și la Armată.
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Se inițiază noi structuri de instruire a actorilor tineri, în plin
proces de formare, așa cum era Cercul de studii. După conferința lui
Victor Iancu, la Cercul de studii „Lumina“, în 23 iunie 1949 Radu
Stanca prezintă conferința Arta actorului. Spre a completa peisajul
cultural al momentului, important de menționat este faptul că la
Ateneul Popular „Ștefan Gheorghiu” din Parcul Astra, cu câteva zile
înainte, s-au comemorat cei 60 de ani împliniți de la moartea lui M.
Eminescu, eveniment la care participă și Radu Stanca, el numărânduse printre actanți.
Un obiectiv esențial este creșterea calitativă a pregătirii
actorilor care trebuia să facă pasul de la amatorism la profesionalism,
drept care la 30 septembrie 1949 se înființează Cercul de studii
„Mihai Eminescu” la Teatrul de Stat din Sibiu. În comitetul Cercului,
alături de Radu Stanca, mai figurau Constantin Sincu și Victor Iancu,
ei atrăgând și alți conferențiari ca Mircea Mureșan și Nicu Albani. În
17 octombrie 1949, Radu Stanca susține prima dintre cele trei ședințe
pe tema Începuturile teatrului antic grec și Eschil, Sofocle și
Euripide. Nu întâmplător, viitoarea temă la Cercul de studiu era
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și literatura sovietică. Din
formarea unui om de teatru al perioadei staliniste nu putea lipsi acel
reper teoretic, al modelului impus de Răsărit, mai ales că în
repertoriul curent erau incluse în mod obligatoriu texte ale
dramaturgiei sovietice. Chiar Radu Stanca în activitatea sa de regizor
la Sibiu în perioada 1948-1961 a pus în scenă 20 de texte ale
dramaturgiei românești și 8 piese sovietice, plus 3 din celelalte
literaturi străine, dar în comentariile epocii se formulau rezerve față
de texte aparținând Occidentului, chiar și atunci când era vorba de
capodopere ale clasicismului, ca Maria Stuart de Schiller, spre
exemplu. Doar, „lumina venea de la Răsărit”, așa cum suna una
dintre lozincile timpului. Iată un raport edificator pentru direcția în
care a fost trasat, la comandă politică, teatrul acelei perioade.
Important de precizat este adevărul că ideologia impusă prin modelul
sovietic nu a atins cu nimic opera originală a regizorului sibian, care
scria pentru sertar creații alegorice, inspirate din mituri, legende și
din istorie, dar tocmai de aceea ele, cele 15 texte rămase în manuscris
la moartea lui Radu Stanca, n-au putut vedea lumina rampei.
Tragedia provocată de incendiul, care până astăzi nu a fost
lămurit drept cauză, va avea urmări grave pentru frageda mișcare a
actorilor dornici să se constituie într-un colectiv sudat și prestigios.
Abia în 9 decembrie 1949 se inaugurează noul local al teatrului în
fostul cinematograf Apollo din Piața Unirii a orașului Sibiu, cu
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spectacolul O scrisoare pierdută de I. L.aragiale, adevărată piatră de
încercare pentru regizorul Radu Stanca și pentru actori, în egală
măsură. „Valorificarea textului a fost unica mea preocupare. Încolo,
mi-am reținut fantezia cât am putut de mult”, va mărturisi cu
discreția prudenței necesare regizorul Radu Stanca, iar cronica de
teatru a lui Eugen Andrei avea să se extindă în ziarul „Lupta
Sibiului” în zilele de 16, 17, 18 și 20 decembrie a acelui an. Dar
prima punere în scenă va fi urmată de altele două, în care
originalitatea opticii regizorului avea să stârnească dezbateri nu doar
locale, ci chiar la nivel național. În 4 ianuarie 1950 timp de 5 ore o
asemenea dezbatere a atras pe reprezentanții Comitetului Județean de
Partid, ai presei, ai Filialei Uniunii Scriitorilor, pe responsabilii
culturali ai sindicatelor, ai Uniunii Tineretului Muncitor, ai Armatei,
lor alăturându-li-se cadre didactice și elevi. Așadar, lupta între
conformismul impus ideologic și fertila ingeniozitate artistică era
specifică scenei de teatru, indiferent de profil.
Modelul teatrelor de păpuși care activau la București și Sibiu
a fost urmat la Timișoara, Cluj, Craiova, Brașov, Iași, Brăile, Tg.
Mureș, Petroșani, Arad, Bacău, Alba Iulia, Galați, Botoșani, Baia
Mare și Turda. Activitatea la Pitești a fost coordonată direct de
Teatrul de păpuși din Sibiu.
Preocuparea de a anima scena
teatrului pentru copii
înregistrează noi inițiative la Sibiu, reperele fiind inconfundabil
socialiste. În 21 decembrie 1949, în cinstea zilei de naștere a lui I. V.
Stalin, la Sibiu ia ființă Teatrul de Păpuși „Licurici“, care era după
„Țăndărică” de la București, a doua instituție din țară în acest
domeniu. Unui asemenea eveniment, marcat prin premiera cu
Țăndărică și coșarul de Valdim, i s-a arătat toată atenția, din
moment ce la realizarea ei au contribuit cei mai prestigioși oameni ai
instituției, respectiv director de scenă era Constantin Sincu, iar în
rolul lui Țăndărică juca Radu Stanca însuși, după cum preciza Dina
Weiss în cronica sa semnată în cotidianul „Lupta Sibiului” din 25
decembrie 1949. Ideea-axă a spectacolului era aceea că nicio
meserie nu este rușinoasă. Dina Weiss remarcă vocile actorilor Ligia
Bossie Andrei în rolul Marianei, prototipul copilului fragil. „La fel de
bun ca intonație,-continuă comentariu- cu sublinieri și nuanțări de
voce, care trădează pricepere netăgăduită în arta jocului, a fost tov.
Radu Stanca în rolul simpaticului Țăndărică. Accentele de veselie
sburdalnică ale tov. Radu Stanca în Țăndărică, nu au diminuat rolul
său de bun prieten, bun tovarăș, gata să dea o mână de ajutor sau un
sfat bun, interpretul ferindu-se de a cădea în grotescul ieftin și
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nefolositor al paiațelor din piesele de marionette concepute în
spiritual artei pentru artă“. S-a inaugurat cu acest prilej sala renovată
și amenajată anume pentru un teatru permanent.
Formarea noilor generații pe baza modelelor sovietice era
consemnată în comentariile ulterioare, consacrate istoriei Teatrului de
Păpuși de Nicolae Rudeanu, Cornel Dragoman și alții. În aprecierea
lui Cornel Dragoman „teatrul a înțeles să pornească de la o bază
solidă, valorificată, pe drumul educării în spirit nou a tineretului“.
Bază nu putea fi alta decât literatura sovietică, din care se făceau
traduceri din abundență, ca astfel să se acopere vidul creat de penuria
literaturii dramaturgice românești, cum avea să se sesizeze atunci,
justificativ, pentru importul din Răsărit aplicat la comnadă politică
inconștient și cu aplomb. Avem în vedere faptul că manualele
aprobate pentru școlile din Republica Populară România, culegerile
de matematică și la celelalte discipline erau numai și numai sovietice.
În mod semnificativ, dramatizările promovate la secția Teatrului de
Păpuși din Sibiu se ilustrau teme clasice ca lupta binelui cu răul,
puterea pe care oamenii o dobândesc prin unire, dar se vorbea și
despre înțelegerea între tinerii de diferite naționalități.
O dovadă peremptorie a importanței majore pe care o avea
secția de copii a Teatrului sibian este, ca atare, și implicarea unui
număr mare de actori și regizori de la secția Teatrului de dramă. Și nu
oricare, ci cei mai prestigioși! Astfel, spectacolele Teatrului Gong sau realizat cu contribuția regizorilor Constantin Sincu și Radu Stanca,
cu actori ca Aurel Ghițescu, Vasile Brezeanu, Costel Rădulescu,
artiști emeriți, N.N.Natei, Sabina Mușatescu, laureați ai Premilui de
Stat, Maud Mary, Nicu Albani, Gaga Stănescu, Ligia Bossie, Angela
Albani, Nicu Niculescu, Eugenia Barcan, Mircea Hândoreanu,
Teodor Portărescu și alții.
În teatru alternează, în mod firesc, premierele pieselor pentru
adulți cu cele pentru copii. A șasea premieră era Răscoala animalelor
de Lucia Dinu, sub direcția de scenă a lui Radu Stanca. Era un
spectacol pentru copii și tineret susținut de actorii Maud Mary,
Sabian Mușatescu, Constantin Stănescu, Mircea Axente, Nora
Vasilescu, Ligia Bossie, Anișoara Dornescu, Heraclea Narly, după
cum relatează D. Voina în cronica sa din cotidianul „Lupta Sibiului”
în 14 aprilie 1950. Spectacolul se reia în octombrie 1950. Bilanțul
primilor doi ani de teatru la Sibiu este mulțumitor, căci în cele 20 de
premiere au fost 600 de spectacole, cu 220.762 spectatori.
Radu Stanca semnează regia spectacolului pentru copii
Iepurașul cel Viteaz de Hoscovec din 15 mai 1951 de la Teatrul
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“Gong” din Sibiu, ca în 27 mai să fie pusă în scenă de același regizor
și versiune germană Der teplere Has. Un mare succes va înregistra pe
scena Teatrului dramatic în 2 noiembrie 1951 premiera cu Hagi
Tudose de B. Șt. Delavrancea, sub direcția de scenă a lui Radu Stanca,
pentru care la nivel național împreună cu directorul Constantin Sincu,
actorii Costel Rădulescu, N. N. Matei și Sabina Mușatescu i se va
conferi Premiul de Stat, clasa a III-a și i s-a atribuit titlul de Laureat
al Premiului de Stat pe 1950-1951. Un frumos succes de public va
avea și spectacolul Hangița de Carlo Goldoni, în direcția de scenă a
lui Radu Stanca, premiera având loc la Căminul Cultural „23
August” din Tălmaciu în 24 iunie 1952, urmat de numeroase
spectacole în turneu și la sediu. În 12 decembrie 1954 are loc
premiera piesei Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în regia lui
Radu Stanca, care distribuie pe Ion Besoiu în rolul profesorului
Miroiu și pe Dorina Stanca în rolul Monei.
La Teatrul de Păpuși în 1953 se prezintă Sacul lui Moș Gerilă
și Căsuța din urcior, iar în 1954 Capra cu trei iezi. O atenție specială
se dădea în întreaga țară textelor de basm ale lui Ion Creangă. Încă în
aprilie 1949 avusese loc premiera baletului Harap Alb la Opera de
Stat din București, cu libretul lui Alex. Jar și pe muzica lui Alfred
Mendelsohn, spectacol căruia Academia Republicii Socialiste
România îi conferă Premiul „Ciprian Porumbescu”. La Sibiu va fi
urmată linia clasică a textului aceluiași basm. Astfel, în 23 mai 1955
are loc premiera piesei Harap Alb, în dramatizare lui George
Vasilescu după povestea lui Ion Creangă, Radu Stanca fiind regizor.
Soții Kiriakoff de la Opera Română din București, ca pictori
scenografi, au realizat costumele și niște draperii speciale cu sclipiri
feerice pentru anumite scene. S-a repetat zi și noapte pentru ca actorii
să poată face toate mișcările, unele de-a dreptul periculoase, dar
specifice lumii fantastice a basmului. Era un spectacol plin de culoare
și dinamism, pus în slujba victoriei binelui, a spiritului de dreptate
asupra răului și falsității, adresat atât copiilor, tineretului, cât și
spectatorilor adulți. Succesul acestui spectacol a fost răsunător, încât
nu numai copiii ci și sibienii maturi reveneau în sala de spectacol și a
zecea oară, ca să revadă Harap Alb. Un asemenea succes de public,
mai rar!
Este știut că Radu Stanca a fost un susținător fervent al
teatrului german la Sibiu, atitudine finalizată prin reînființarea secției
germane la Teatru din localitate. În anul 1956 s-a fondat o nouă
secție germană la Teatrul de Stat. De acum, secția germană și cea
română de la Teatrul „Licurici”din localitate se simțeau mai
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autonome, ele având câte un număr fix de posturi. Astfel, Hedwig
Szaunig a devenit nu doar șefa ci și regizoarea principală a grupului
german de păpușari de la Sibiu. Ion Hândoreanu a condus Teatrul de
Păpuși până în 1965, când a murit. Pe când cei vârstnici se retrăgeau
din această muncă pasionantă dar grea (pensionarea se făcea după
doar 20 ani de activitate), o nouă specialistă a acestei arte s-a impus
atenției, anume tânăra Lilly Krauss, care după ce a ocupat postul prin
concurs, nu s-a mulțumit să evolueze ca regizoare și actriță, ci pe
măsură ce a câștigat experiență și ca profesor la Școala Populară de
Artă, asemenea la Liceul Pedagogic din Sibiu. Pe când ea preda arta
păpușăriei, la Școala de artă propuneau arta actoriei Radu Stanca și
Ion Besoiu. Așadar, Lilly Krauss era o artistă completă, mereu
preocupată să transmită și tinerelor generații taina artei sale. După
cum avea să-mi mărturisească recent, Lilly Krauss are o amintire
amuzantă legată de repetițiile de la Teatrul de Stat din Sibiu: „Eu nu
mă puteam măsura cu o personalitate importantă ca Radu Stanca.
Amintirea mea nu este legată de activitatea lui, dar m-am intersectat
și la Teatrul de Stat cu el, cu regizorul renumit. Artistele păpușărese,
între care mă număram și eu, erau chemate să joace pe scenă la unele
spectacole, unde făceau figurație. La un moment dat, ieșind din scenă,
pe culoarul mai îngust de la cabine, cândva mergeam mai multe
actrițe grămadă. Dintr-o cabină Radu stanca a scos piciorul, de care
eu m-am împiedecat. Era să cad. Revoltată, m-am întors să văd cinemi face o asemenea șicană. Mai mare mirarea a fost să văd tocmai pe
regizorul acesta renumit, pe Radu Stanca. Ni s-au întâlnit privirile. Eu
aveam o expresie a revoltei și jignirii. Dar dintr-odată m-am muiat și
am încercat să zâmbesc, căci eu nu puteam înfrunta un asemenea
monstru sacru, o asemenea personalitate. Fusese o glumă și eu
trebuia să o înțeleg ca atare. . .
În paralel cu noi piese, ca Citadela sfărâmată de Horia
Lovinescu, la Teatrul „Gong” se pune în scenă pentru copii Escapada
jucăriilor, comedie de V. Tinibnik, în regia lui Radu Stanca. În 9
octombrie 1957, la capătul unui efort istovitor de 85 de repetiții (un
record al regizorului Radu Stanca) are loc premiera piesei Maria
Stuart, pe text tradus de Radu Stanca din Fr. Schiller. Cu discreția sa
proverbială, Stanca nu dezvăluia colegilor de scenă cât de bogată era
activitatea sa la Teatrul Gong, explicabilă, în bună parte, și prin
preocuparea lui ca părinte de creșterea lui Barbu, fiul său și al actriței
Dorina Stanca. Barbu s-a născut în 24 septembrie 1954.
Participant la dezbateri teoretice pe plan regional și național,
Radu Stanca scrie eseul „Reteatralizarea” teatrului, publicat în 1956
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în revista „Teatrul”, nr. 5, urmat în anul 1957 de Metafora în arta
regiei (31 martie), Interiorizare și exteriorizare în arta actorului (23
august), Regizorul și teatrul (14 septembrie). Sunt texte valoroase
care îl impun ca teoretician al actului scenic. În sertar rămân cele 15
texte originale, ultimul fiind Povestea dulgherului și a frumoasei sale
soții. Singurul dintre ele care vede doar câteva repetiții este Secera de
aur sau Dragomara. Era o situație cum nu se putea mai tristă și
descurajantă pentru un om de teatru complet ca Radu Stanca. Ultimul
spectacol realizat de el la Sibiu a fost în iulie 1961 Carnavalul de
Ivan Sopov, după care la 1 octombrie Stanca este numit prim regizor
la Teatrul Național din Cluj. Succesele pe scena teatrului de păpuși
din Sibiu nu întârzie. În 1960 spectacolul Max și Moritz în
dramatizarea, regia, scenografia lui Hedwig Szaunig este prezentat la
Festivalul Internațional de la București.
Activitatea în domeniul spectacolului cu păpuși face la Radu
Stanca parte organică din manifestarea omului de teatru complex și
complet. Ea demonstrează marea disponibilitate creatoare a
regizorului și actorului, care nu ezita să slujească și o ramură a artei
scenice mai puțin prețuită. În felul acesta Radu Stanca dovedește că
nimic din ceea ce ține de arta Thaliei nu-i era indiferent și ca atare nu
i-a rămas necunoscut.
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ELENA COSTACHE

ÎN DIALOG CU ARIANA ROSSER
MACARIE
,,NU ESTE IMPORTANT SĂ SCRII DESPRE CEEA
CE ŞTII; ESTE IMPORTANT CA, SCRIIND, SĂ
DESCOPERI CEEA CE NU ŞTII”
DIALOG CU ARIANA ROSSER MACARIE
Doamna Ariana Rosser Macarie
este o româncă stabilită – sau autoexilată,
cum se consideră – de mai mulţi ani în
Anglia. Ceea ce o diferenţiază de ceilalţi
români care trăiesc în diferite zone mai
mult sau mai puţin prietenoase de
dincolo de graniţele ţării este faptul că,
absolventă de Filologie, şi-a descoperit
pasiunea pentru scris, mai exact, pentru
latura memorialistică. Ea scrie atât
pentru a se regăsi pe sine (aşa cum
mărturiseşte), cât şi pentru a radiografia
intervalul surprins şi disecat în lumina propriei vieţi. Cel mai
important aspect care trebuie menţionat este faptul că face onoare
limbii române prin faptul că o consideră singura capabilă să surprindă
şi să redea imensitatea experienţei pe care a trăit-o şi pe care ne-o
prezintă în cartea sa.
Elena Costache: Ce ne puteţi spune despre perioada de
început a vieţii dvs, despre copilărie şi despre valorile pe care le-aţi
deprins atunci?
Ariana Rosser: M-am născut la sfârşitul războiului şi,
desigur, copilăria mea a fost marcată de sărăcia cu saltele de paie şi
cu o felie de mămăligă rece unsă cu magiun. Totuşi, peste casa
noastră a planat spiritul emulativ către cultură al mamei, o mare
devoratoare de cărţi, astfel că drumul la bibliotecă mi-a cizelat de
mică destinul.
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E. C.: Aţi fost studentă la Litere. Care au fost profesorii care
v-au impresionat şi care au fost lecturile şi autorii care v-au marcat?
Ce a adus nou studenţia pentru dvs?
A. R.: Din studenţia bucureşteană aş putea înşirui multe nume
celebre de profesori, dar din păcate pe George Călinescu sau Tudor
Vianu nu i-am zărit decât pe coridoare. Aş putea însă înşirui nume
celebre de colegi: Ioan Alexandru, Adrian Păunescu, Constanţa
Buzea, Tia Şerbănescu, Dorin Tudoran şi mulţi alţii, generaţia mea
fiind numită generaţia de aur. În perioada aceea, de unică
efervescenţă creatoare a spiritului meu, am avut privilegiul întâlnirii
cu cele mai frumoase, cele mai trainice trăiri ale mele, adică marile
biblioteci: Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Academiei,
Biblioteca Facultăţii noastre…
E. C.: Cum aţi descrie experienţa pe care aţi avut-o în
domeniul mass-media?
A. R.: Întrebarea este uriaşă. Am compătimit zece ani cu
Televiziunea si zece ani cu Radioul. Simt că unghiul din care aş
aborda-o nu ar fi unul isoscel, deşi în cartea mea am intitulato ,,Arcadia tinereţii mele”. Atunci mi-au atins cu adevărat mintea şi
sufletul anii petrecuţi la Fonoteca de Aur când, în intimitatea pereţilor
capitonaţi ai cabinei 40, am stat de vorbă, prin intermediul benzilor
magnetice pe care le scuturam de uitare, cu Lucian Blaga, Tudor
Arghezi, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu ori Camil Petrescu.
E. C.: De ce nu aţi ales cariera didactică?
A. R.: Consider că mi-a lipsit harul.
E. C.: Ce amintiri aveţi legate de viaţa austeră din România
anterioară anului 1990?
A. R.: Se cunoaşte destul de bine cum era traiul nostru întrunul dintre miile de cuburi de beton. Am locuit în acel mediu toxic
singură cu fiul meu, crescut cu cheia de gât, la etajul 10 al unui blocturn din Berceni, pe vremea aceea un cartier în gestaţie, cu gropi de
fundaţii peste tot şi cu câini vagabonzi hamesiţi. Ultimul etaj. Caldură
de infern vara, arsuri şi mirosuri din bucătării, horcăiala din băi si
closete, certuri, ţipete, plânsete, suferinţe ale zidurilor, năvală a
gândacilor. Aici, la etajul zece, în blocul acela care s-a îndoit ca o
nuieluşă, am supravieţuit celei mai cumplite experienţe – cutremurul
–, descrisă în carte cu încetinitorul.
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E. C.: Ce v-a determinat să părăsiţi România?
A. R.: Pur şi simplu întâmplarea. Povestită şi ea – cu haz, sper
– în ,,Curte la Haga”, unde mi-am intâlnit ursitul englez.
E. C.: Cum aţi perceput Anglia referitor la valorile culturale?
A. R.: În Anglia, calc cu reverenţă peste urmele marilor
clasici. Îmi plac, cu deosebire, casele memoriale, îmi plac muzeele
lor. Sunt foarte deştept rotunjite în jurul unei idei, a unei teme. Şi
catedralele. Purtătoare de istorie, cultură şi glorie. Aş scrie o carte
despre catedrale. Aş începe cu aceea din Durham, unde odihneşte
părintele limbii engleze, Venerable Bede.
E. C.: Cum vi se pare ţara pe care o revedeţi în vizitele pe
care le realizaţi în România?
A. R.: Ţara mea e minunată. Nouă, românilor, tare ne place să
ne văicărim. Eu una, şi de departe şi de aproape, de cum pun primul
pas în aeroport văd schimbările. În bine. Pe celelalte le ignor. Le
consider trecătoare. Am şi expresia mea favorită: ,,N-aş da un român
pe zece englezi”.
E. C.: Ce amintiri aveţi despre locurile pe care le-aţi vizitat?
Ce vi s-a părut cu adevărat impresionant?
A. R.: Sunt o predestinată călătoare. Fiind şi fiică de ceferist,
şi soţie de feroviar englez, copilărind într-o gară, am trăit cam mereu
sub zodia nomadismului. Probabil, printre amintirile mele cele mai
şocant-revelatorii, sunt acestea: când întinsă pe burtă sus, pe creasta
covorului de zgură al Vezuviului – cu poalele-podgorii ale vinului
Lacrima Cristi, am scrutat hăul ochiului său mortal; sau când, cazată
într-o saună, în mijlocul unei păduri finlandeze – după ce seara îmi
iniţiasem gazda, o bătrânică verde, singuratică, în paşii sârbei noastre
–, m-am trezit, în tăria nopţii, amuşinată de elani; sau când, aflată în
Malta, în dormitorul palatului unui fost mare maestru Ioanid, pe tavan,
pictată în mărime naturală, exact deasupra patului cu baldachin, am
văzut-o pe Fecioara tremurându-şi uşor veşmântul albastru. Oare ce
aş fi simţit în acel pat, lunecând în somn pe imaginea Ei?
E. C.: V-ar plăcea să vă reîntoarceţi în România?
A. R.: În periplul meu prin Israel, m-am rugat fierbinte la
toate bisericile şi la Mormântul Sfant un singur lucru: să mă întorc
acasă din perfidul Albion, cum îi zic eu (şi alţii) locului de exil.
Esenţa dorului de ţară, amărăciunea, regretul dezrădăcinării, precum
şi spaima dispariţiei prin incinerare, cum se practică aici, le-am
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metaforizat în ,,Povestea leuşteanului” aclimatizat în grădina mea,
entitatea careia i-am transferat aleanurile, dialogând cu el în
singuratate, leuşteanul la rădăcina căruia fabulez să odihnesc cândva.
E. C.: Cum a apărut ideea scrierii şi publicării acestei cărţi?
Este cartea o îmbunătăţire a unui jurnal care v-a însoţit de-a
lungul vieţii dvs?
A. R.: Am pendulat mereu între două iubiri: cea pentru culori
– tricotatul – şi cea pentru cuvinte – scrisul. Am purtat în mine
aproape dintotdeauna proiectul acestei cărţi. L-am simţit ca pe o
datorie şi o răspundere faţă de eul meu nerelevat. Din păcate, nu am
ţinut un jurnal decât sporadic, cu excepţia anului 2013, an care a
costituit hrana capitolelor de exil.
E. C.: De ce se numeşte cartea dvs Case, trenuri şi andrele?
Sintetizează titlul esenţialul volumului dvs autobiografic sau este o
metaforă care vă personalizează viaţa?
A. R.: Cred că şi una şi alta. Titlul cărţii sintetizează viaţa
mea. Treimea care m-a conţinut. Casele, cele 17, pe unde m-am
perindat, sunt feliile mele de viaţă, capitole de carte şi capitole de
destin. Trenurile reprezintă la propriu gara în care am copilărit,
permisele de călătorie gratuite şi atunci şi acum, când am devenit
soţia unui reprezentant al British Railway, dar şi mişcarea, la figurat.
Nu neapărat pentru că locuiesc pe o insulă sunt o neobosită voiajoare.
În ceea ce priveşte andrelele, să fi fost predestinarea numelui care ma aruncat cu pasiune, cu delir chiar, în robia lor jumătate de secol?
Firul Arianei care, în timp ce mă înfăşura strâns, mă împingea să
visez, să colind, să eludez realitatea?
E. C.: Aţi avut nevoie de clarificări suplimentare, de
amintiri ale altor persoane care vă cunosc?
A. R.: Am adunat de ici colo cât am putut. Trăind mai mult
prin emoţii, nu am reţinut multe intâmplări şi fapte, dispărute în
combustia momentului.
E. C.: Ce părere aveţi despre ideea de jurnal public/publicat?
Există oare o contradicţie între aceşti termeni?
A. R.: Nu vreau să tehnicizez termeni. Crezul meu constant şi
foarte curajos a fost sinceritatea dezbrăcată de orice conotaţii. O
sinceritate-spovedanie. Stropită deseori cu mirul hazului de necaz, ca
un fel de ultimă poartă de apărare a eului flagelat.
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E. C.: De ce aţi ales această variantă de scriere
autobiografică şi nu aţi ales, de exemplu, romanul autobiografic
sau interviul?
A. R.: Mă întorc din nou la termeni şi încorsetări. Cartea mea
nu a urmărit un şablon, o etichetare, a urmărit dialogul prezentului cu
trecutul pe firul sinuos al adevărului lor, al emoţiilor, al întrebărilor
cu sau fără răspunsuri, fie ele oricât de dureroase. Ea cuprinde pagini
de jurnal, pagini de literatură, pagini de poezie – sunt incluse chiar şi
trei poezii –, pagini de filozofică penitenţă. O carte despre optimism,
speranţă, disperare, gol existenţial... O carte despre lupta cu viaţa şi
cu mine însămi.
E. C.: Cum este acest proces al rememorării? Ce implică el
în plan psihologic din punct de vedere al retrăirii?
A. R.: Memoria esta atât de înşelătoare! Şi când mai depinde
şi de ploaia sau de cerul plumburiu al zilei, de trezitul cu faţa la
cearceaf sau de vizitele dese ale consortului tocmai în momentul când
să-şi arate jartiera năzuroasa Muză...
E. C.: Cum au receptat cartea cei care au citit manuscrisul
dvs?
A. R.: Cele câteva colege de facultate, apreciativ. Laudei
poetului Ioan Es. Pop ,,Sunteţi o scriitoare de nota zece” am avut
bunul simţ să-i tai bine moţul.
E. C.: Ce înseamnă această carte pentru dvs?
A. R.: Enorm. Am robotit patru ani la ea şi sper că nu
degeaba. Nu este important să scrii despre ceea ce ştii; este important
ca, scriind, să descoperi ceea ce nu ştii. Case, trenuri si andrele
reprezintî un punct de cotitură în viaţa mea. Chiar la anii pe care îi am.
Un paşaport valid de optimism pentru restul călătoriei.
E. C.: Când credeţi că va apărea cartea dvs?
A. R.: Sper să apară în primăvara lui 2016.
E. C.: Cât de sincere/autentice trebuie să fie informaţiile pe
care un diarist le oferă publicului?
A. R.: Am citit multă memorialistică pentru reflecţii şi
comparaţii personale. Am ales doar câteva modele după criteriul meu
crucial: adevărul şi numai adevărul! Ca şi în faţa instanţei tale.
E. C.: De ce publicaţi cartea în limba română?
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A. R.: Aş putea să-mi traduc emoţiile în dulcele rece stil tipic
englezesc? Şi apoi, aş comite o impietate la adresa inegalabil
suculentei noastre limbi româneşti.
E. C.: Mai aveţi şi alte cărţi în plan? Şi tot autobiografice?
A. R.: ,,Să ne cercetăm pe noi înşine unde suntem ca să ştim
unde ar trebui sa fim” (Părintele Teofil Pârâianu). În cartea asta m-am
cercetat ca să văd unde ar trebui să fiu, să locuiesc. Şi concluzia ar fi:
în casa cuvintelor. Aşadar, cred că îmi sunt datoare măcar cu încă o
carte.
noiembrie 2015
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Înfrângerea
Mărşăluim spre-nfrângerea finală
Cu teamă mare sau indiferenţă
Dezastrul ne pândeşte ca o boală
Mortală pentru bieţii pacienţi
Victoriile au rămas departe
Sub cerurile unor alte vremi
Mărşăluim spre raiuri şi spre moarte
Aceiaşi camarazi fără puteri
Ne înconvoaie anii şi povara
Atâtea nenorocuri de pe front
Şi peste suflet ni se lasă seara
Dar nu e lună-n negrul orizont
Şi ne şopteşte dreapta judecată
Că toate suferinţele se gată.
23 noiembrie 2015
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Muzica
Doamne, întotdeauna când te chem
Din noaptea disperărilor nebune
Pune în mine melosul suprem
Şi să îl simtă sufletul pe strune
Vreau armonii, potop de armonii
Şi să le fac în mine catedrale
Şi umple-le în fiecare zi
Cu frumuseţea bunătăţii tale
Vreau să se-audă azuricul sonor
În liniştea-mpăcărilor din mine
Cu-atâta muzică să uit că mor
Astea-s tranchilizantele divine
Şi muzica frumoasă să adoarmă
Pedepsitoarea gândului alarmă.
23 noiembrie 2015
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Împăcarea
Vrăjitoarele îmi dau în bobi
Şi specialişti-mi fac prognoze
Optimismul plin e de microbi
Vin dezastre din metamorfoze
Toate n-o să fie cum au fost
Gându-i şchiop şi carnea e bătrână
Şi angoasa-şi face adăpost
În nădejde cât o să mai ţină
Dezarmăm prea iute, ne oprim
Lângă noaptea care ne aşteaptă
Dus e totul cât a fost sublim
Judecata parcă e nedreaptă
De-am avea seminţe de-nţelepţi
Greu e să le-mpaci şi să accepţi.
23 noiembrie 2015

56

Calamitate
Doar dezastre şi-alarmante veşti
Teama-n gând nocivă se propagă
De final n-ai cum să te fereşti
Timpul pare o imensă plagă
Pe fiinţa noastră sub blestem
Pe fiinţa neajutorată
Sufletul se mută-n Requiem
Şi-l ascultă Maica Preacurată
E un haos de-nceput de lume
Totul e pericol şi alarmă
Câte-s la nimica le rezumă
Piatra optimismului se sfarmă
Şi în atmosfera prea confuză
Numai sacrul nu e călăuză.
23 noiembrie 2015
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Poveste
În logica sfinţeniei să fie
Emeritul gând pe care îl nutrim
Şi să ne pară mare bogăţie
Puţinul de ceresc şi de sublim
Vom fi povestea altei atlantide
Care atinse pragul cel suprem
Şi ştim că totu-n ceruri se decide
Tragismul e verdictul ce-l avem
Rugă vom fi ce s-a născut odată
Vom fi nimicul care e-n cenuşi
Ne va pocni şi carnea vinovată
Şi timpu-i dus şi noi de-asemeni duşi
Ne-nghite veşnicia ca pe-un nor
Materie e-n toate câte mor.
19 noiembrie 2015
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ION DULUGEAC

PARADISUL DECĂDERII
Capitolul 3
Ştiu că te îmbraci numai la Paris, nu? Asta-i
greutatea ce te-apasă,...
Cu mare drag, de ce nu ?! Eşti alt aluat,
nu ca ăla, răspunse...
Ieşind din clădirea Casei Presei
Libere, în hol s-a întâlnit la lift nas în nas
cu Ioan Bosicaca, ziarist la România Liberă,
responsabil cu pagina de sport a ziarului.
― Ce faci, măi, nea Ioane, întrebă bărbatul
pe cel care tocmai voia să urce la etajul patru, unde avea redacția.
― Merg la redacție să fac documentele pentru Spania. Peste trei
zile plec cu Steaua în deplasare… la Real Madrid, sunt invitat special,
mă puştiule.
― Zău măi, nea Ioane. Da, mare eşti măi frate! zise bărbatul,
care voia să pară mirat, deşi îl cunoştea pe Bosicaca ca pe propriul său
buzunar.
― Tu nu mergi? Văd că te-ai retras din fotbal, nici la Sportul
Românesc am auzit că nu mai eşti. Este adevărat? rosti şugubăţ ziaristul.
― Nu merg pentru că nu am timp, iar la ziar sunt unul dintre
asociaţii care au fondat acest cotidian şi sunt unul dintre directori, dragă
prietene! îl informă Ioan .
― Deci, gurile rele mănâncă „cacao”, zise Bosicaca, zâmbind
ca un copil prins la furat.
― Măi nea Ioane, dacă dumneata ai apartamentul din Rosetti,
pot eu să-l vând fără acordul dumitale, ce dracu?! Eşti ditamai omul, nu?
Cum poţi gândi aşa încet? punctă scurt investitorul.
― Sigur că nu, îi răspunse Bosicaca contrariat.
― Păi atunci cum crezi că-mi pot lua calitatea mea de fondator...
nişte venetici? îi zise Ioan, care zâmbea cu subînțeles.
― Aşa am auzit la o masă, de la un prieten a lui Dragobete, care
spunea că numai aveți nimic, nici tu, nici Țăruşanu, aşa se lăudase
Mitică!
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― Repet, nea Ioane, nimeni, dar absolut nimeni, nu-mi poate lua,
fără acordul meu, proprietatea.
― Ştiu chestia asta, însă eu îți spun ce am auzit, frate.
― Lumea vorbeşte multe, zise Ioan. Spre exemplu, eu am auzit
de mata că nu mai ai gagici, cică pentru că nu mai poți să le faci mare
lucru. Ce poți spune, măi... nea Ioane?
― Lume rea, măi Ioane, tată. Tu ştii ce gagici am avut eu, şi ar
trebui să vii la un prânz la Ambasador, în restaurant, să vezi ce piese noi
am! spuse cu tonul său lăudăros ziaristul.
― Nu am eu timp de restaurante, măi Ioane, apoi nici nu am
banii lu’ matale, nu?
― Asta poți să o mai spui o dată, răspunse ziaristul satisfăcut.
― Eu recunosc valoarea celor grei, măi nea Ioane, mă pun eu cu
matale!? rosti râzând Brâncoveanu.
― Foarte bine, mă puştiule. Dar de unde vii aşa grăbit? îl luă
acesta la întrebări.
― Am fost la legătoria de artă de la Coresi, să-mi leg lucrările
de doctorat şi am scris şi o carte, pe care o tipăresc la Cromoman.
― Cum mă, tu eşti doctor acum? Faci şi cărți, adică scrii cărți,
păi ştii tu aşa bine limba română, băi Ioane, tată!? spuse mirat bătrânelul
făcând o mutră curioasă.
― Dacă nu o ştiu, o învăț, nea Ioane. Apoi, ştii bine că unde nu
ştiu, întreb, nu?
― Foarte bine, măi băiete. Serios, sunt bucuros pentru tine dacă
scrii o carte.
― Pe cuvântul meu, nu mint, sunt pe deplin fericit, se gudura
bătrânul şi destul de celebrul ziarist sportiv.
― Sunt mândru că am un astfel de prieten, se bucură Bosi, cum
îl alintau prietenii pe ziarist, cel care se frământa pe loc şi apoi continuă
tirul întrebărilor:
― Şi unde te duci acum?
― Merg la mine, la Mogoşoaia, la clubul de călărie.
― Salută caii din partea mea şi salută-ți şi fiica din partea mea,
da? zâmbi el galant.
― Am să-i salut, dar nu poți să-i sponsorizezi şi matale cu ceva,
pentru înaltă performanță, că vorba aceea, ai stat în preajma marilor
campionide echitaţie, nu? glumi crescătorul de cai.
― Băi Ioane, eu stau prost cu banii, nu ştii, dar promit să încerc
ceva, bine?!
― Ştiu că te îmbraci numai la Paris, nu? Asta-i greutatea ce teapasă, măi nea Ioane?
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― Fiecare cum se descurcă. Ştii că aici, eu nu găsesc măsura
mea, nu?
― Da, aşa este, înainte îți aduceam haine de la Apaca, iar acum
te îmbraci numai de la Paris, nu? glumi şugubăţul inginer.
― Acum sunt alte vremuri frate, nu? îi răspunse cu tâlc bătrânul
ziarist.
― Nea Ioane, te pup, spuse crescătorul, scurt şi sec.
― Am plecat şi te aştept pe la mine, continuă Brâncovenul,
bătându-l amical pe umăr, în faţa liftului care tocmai sosise.
― Bine, băi Ionele, spuse pe un ton încrezut Bosicaca, am să vin,
dacă promiţi c-ai să dai şi tu un vin bun!...
― Sigur, că dau frate. Când doreşti, cu drag. Să vii te rog şi cu
doamna Doina, ai auzit ? strigă bărbatul în timp ce Bosicaca se
înghesuia în lift.
― Bineînțeles, pentru că lui Pănsii îi plac caii, să ştii! Promit să
vin, da!
― De regulă oamenii inteligenți iubesc animalele, spuse Ioan cu
tâlc, să înțeleagă mai bine şi bătrânul său prieten, cunoscut ca mare
cartofor şi om de societate, dar calic foc.
Rămas în hol, Ioan se întoarse şi ieşi cu paşi hotărâţi din Casa
Presei, în zona coloanelor, apoi dădu bărbăteşte piept cu răcoarea de
afară, luă o gură de aer curat, în vreme ce nările i se dilatau lacome.
Parcurgând în ritm grăbit cei 30-40 de paşi până la maşină simți
peste față zeci de săgeți reci ca de gheață, aruncate de vântul tăios care
sufla în rafale dese pentru a-l trezi. Temperatura scăzu şi mai mult din
pricina unui front de aer de origine polară care se abătuse atât de nefiresc
pe sudul continentului în această perioadă primăvăratică din an.
Crengile copacilor se contorsionau, frunzele speriate îngânau
sunete ciudate iar şuieratul scurt al palelor de vând se contopea cu
celelalte melodii diafane ca-ntr-o simfonie grotescă care se răspândea cu
repeziciune şi dispărea în înserarea ce cădea peste bătrânul oraş. În
depărtare se auzeau sirenele unei fabrici, sau poate şuierăturile repetate
ale vreunui marfar care aştepta să iasă din triajul gării, sunete care
spărgeau brutal ritmul tumultuos al după-amiezii târzii.
Liniştea gândurilor în care Ioan era cufundat a fost deranjată
instant de un glas cristalin, puțin pițigăiat, care venea din spatele lui, cu
un ton din ce în ce mai imperativ, fapt care-l făcu să se întoarcă.
― Ce mai faceți, domnule inginer? întrebă femeia grăbindu-se
către el, căci glasul uşor strident era al unei tinere care-l plăcea de multă
vreme pe bărbat .
― Bine, mă Viorica, dar tu… ce mai faci? Te-ai împăcat cu
bărbatu-tău? îi răspunse acesta clar şi totodată iscoditor.
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― Ce să fac, sunt amărâtă. Se pare că mă pun ăştia pe liber, zise
ea cu glas pițigăiat.
― Cum aşa, pe tine, care eşti feblețea lui Constantinică? Este
simplu, îi dai şi tu o bucățică şi te-ai salvat, ce dracu, nu ştii! râse pe sub
mustaţă el cu subînţeles, amuzat de propria-i glumă.
― Mai bine mă culc cu portarul, decât să mă spurce ăla, dă-l
dracu’. Este un om de tot căcatul. Nu are nici un pic de caracter. Este o
javră; păcat de nevasta lui, că este o mare doamnă.
― Eu ştiam că sunteți în relații bune, draga mea. Tot timpul
vorbea frumos despre tine. Cum de aţi ajuns şi v-ați răcit deodată, măi
femeie?
― Să fiu sinceră cu dumneavoastră, nu am vrut să mă culc cu el.
Şi pentru asta mă tot vânează. A început să-mi taie din ore, apoi să mă
penalizeze şi acum mi-a spus şefa contabilă, că sunt singura din serviciul
nostru de prețuri pusă pe listă la disponibilizările din luna iunie.
― Lasă, am să vorbesc eu cu el să te lase-n pace. Am să-i spun
că eşti amanta mea, da? Dacă te întreabă, îi spui că aşa este, ai înţeles?
spuse Ioan cu o voce serioasă.
― Chiar vreţi să ziceți aşa? Şi n-o să zică ciudatul ăsta nimic?
întrebă ea mirată.
― Dacă-i spun că eşti iubita mea, nu. Pentru că în `93, pe el şi
pe Soare i-am luat cu mine în Scoția, la jocul Stelei cu Dundee United,
în Cupa Campionilor.
― Auzi javrele, merg la şpagă, iar prin spate mănâncă ce nu
trebuie. Nici nu ştiţi de câte ori vorbea foarte urât de persoana matale!
zise indignată femeia.
― Ăsta le este caracterul şi educația, dragă fată. Stai liniştită că
vorbesc cu el în după-amiaza asta, pentru că în vreo două ore mă întorc
să dau BT la o carte, aşa că am să trec şi pe la el. Deci, nu uita, eşti
amanta mea, da? o avertiză el serios.
― Da, şefule, dacă trebuie, sunt şi amanta matale, pe cuvânt!
Matale eşti un tip mişto, nu ca ăla, dă-l dracu’ de jegos, tuciuriu,
răspunse femeia cu năduf.
― Să înțeleg că dacă te lasă-n pace Constantinică, mă duci şi pe
mine pe la Sinaia, nu? zâmbi acesta către femeia care se mai luminase la
faţă.
― Cu mare drag, de ce nu?! Eşti alt aluat, nu ca ăla, răspunse
complice femeia, cu un zâmbet ascuns, la întrebarea bărbatului.
― Bine, draga mea. Te salut şi stai liniştită, că toate se pot aranja.
Bine?
― Mulțumesc mult, domnule inginer. Vă rămân îndatorată!
spuse mai veselă femeia.
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― Nu ai de ce, draga mea!
O bătu amical pe umăr apoi se urcă în maşină, ieşi din giratoriul
de la Scânteia, iar peste 200 de metri viră dreapta, pe bulevardul
Tipografiei, de unde se îndreptă spre clubul său de la Mogoşoaia.
Străzile largi, mărginite de straturi de iarbă şi flori, dădeau un aer
vesel acestei zone a oraşului pe unde Ioan trecea zilnic.
Din viteza maşinii, ochiul său de conducător priceput a zărit-o în
mulţimea din stația de autobuz Laromet, de la capătul tramvaiului şase,
pe Alina. Fata lucra la hotelul său, fiind atât cameristă, dar şi fată bună la
toate, folosind-o deseori şi la mesele festive pe care le organiza în
restaurantul „La Hanul Boierilor” de pe proprietatea lui de la Mogoşoaia.
După ce a văzut-o, a oprit şi a dat înapoi câţiva metri pentru a o
lua cu el în maşină.
― Ce faci, mă Alina ? apăsă Ioan pe cuvinte.
― Aşteptam autobuzul, să vin la muncă, şefu! Stau în stație de
jumătate de oră.
― Nu-i nimic, ți-a venit taxiul, draga mea, taxiul care pe
deasupra este şi gratuit, astfel că împuşti doi iepuri, ce zici? Hai urcă!
spuse bărbatul râzând.
― Mulțumesc şefu pentru bunătate, că înțepenisem de frig în
stație. Vin ăştia cu autobuzele după bunul lor plac, continuă fata plină de
năduf.
― Astea sunt metehnele şoferilor de la transportul în comun, nui poți schimba peste noapte, măi fată!.
― Aşa este, unii stau la cap de linie şi joacă cărți, alții stau şi
beau cafele, pe când oamenii stau ca oile în Soare, ploaie sau zăpadă,
fără ca şoferilor să le pese, şefule.
― Nu-i nimic, acum ai rezolvat problema transportului. Vezi ceo să faci mâine!
― Am să rămân la fata dumneavoastră în seara asta, rămân la
Ana, îi răspunse calm Alina.
― Foarte bine, zise Ioan, şi demară cu fată cu tot spre
Mogoşoaia.
Când au ajuns în cartier, lângă blocurile nou construite din zona
străzii Petrila, Alina îi spuse că ar mai trebui cumpărate câteva produse
pentru bucătărie.
― Dom’ Ioan, ar trebui să luăm nişte Vegeta şi câteva ouă, dacă
se poate, de la un magazin alimentar de pe-aici. Dar ar mai trebui şi nişte
griş şi un pic de făină.
― Sigur, oprim, draga mea. Ai bani să cumperi cele necesare?
― Da, pentru produsele astea, am bani, pentru că am avut două
nopți de cazare, răspunse fata.
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― Bine, foarte bine. Hai, du-te şi vino repede!
Fata coborî în mare grabă, alergând către magazinul alimentar,
unde nu zăbovi mai mult de cinci minute, după care apăru în uşă, cu
două pungi de plastic pline doldora de cumpărături.
― Ce-ai mai luat, măi, fată? o întrebă curios Ioan.
― Şefu, am luat şi cinci kilograme de morcovi, pentru că am
nevoie şi la bucătărie şi o să-i dau şi lui Prince, calul favorit al şefei,
Cristina.
― Aşa-mi cheltuiți voi banii, şmecherilor! Umblați mână-n
mână, şi aşa se alege praful de averea mea, că am să pun mâna pe voi...
într-o zi, ce zici?
― Nu-i aşa, şefule, din contră. Noi încercăm să vă înmulţim
banii şi să vă mărim averea, spuse fata cu glasul său cristalin, râzând pe
sub mustață.
― Te-a şmecherit şi pe tine „bagaboanta” aia de Cristina, care...
mă jecmăneşte cu orice ocazie.
― Nu-i aşa, şefule! Să ştiți că amândouă fetele vă iubesc cu
multă sinceritate şi de multe ori vă ține partea, în toate situațiile, zău!
încercă fata să dreagă busuiocul.
― Mă bucur să fie aşa, dar este cam şmecheră fiică mea cea
mică, pe care Ana susţine că o iubesc mai mult, dar nu este aşa! Eu le
iubesc pe amândouă la fel.
― Domnul Ioane, uitați-o pe mama dumneavoastră, care tocmai
trece strada la măcelărie la Nas.
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Eu, pământeana,
În penitenţa melancoliei.

Captivă
Captivă
a unui trup
sub coasa vremii,
a unei minţi
constrânse,
a unei lumi
conflictuale,
a unui univers
antagonist,
Mă tem
să mă privesc
în ochi
Să nu le văd
întunecimea.
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Vârful lui Adam
Cot lângă cot,
mii de trepte,
Pelerinaj
prin întuneric,
Muntele Sri Pada.
Rupându-mă
de lume,
Mă regăsesc
pe vârful
lui Adam.
În poala cerului
contemplu
veşnicia,
Păcatele
îmi plâng.
Soarele
atinge
munţii,
Mii de curcubeie
împrăştie
noaptea.
Pământul
atins
de piciorul lui
de om
Mi-a cumpănit
zâmbetele
prin lacrimi.
*
Clipele

Clipele curg,
Te prind,
te mână,
Vezi,
nu vezi calea.
Decorul schimbi,
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Chiar şi identitatea
Pe cenuşa vieţii,
Pui haine noi,
N-ai cum
să fugi de tine,
Tot tu eşti,
măreţul sclav
al măruntelor
virtuţi,
De timp
îngenunchiat.
*

Întinzi mâna

Întinzi mâna,
Să prinzi
un suflet înrudit,
În veşnicie
să curgă
timpul,
Singurătatea
stă la pândă,
Sapă
golul disperării,
În strângere
de mână
Se ascund
germenii
trădării.
*
Calea cruce

Calea cruce,
În dreapta
generozitate,
În stânga
lăcomie,
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În dreapta
urme şterse,
În stânga
paşi adânci.
Dezechilibrat
cazi,
Cu ochii trişti
la cer.
*
Adevărul?!
Adevărul?!
Este la îndemână!
Întinzi braţul
spre pământ,
Strângi
printre degete
Un bulgăre de lut,
Se răsfiră,
alunecă
sub paşi,
Sub apăsarea
tălpii
Devine iară lut.
*
Singurătate
Singurătate!
Eşti ostilă
sau prietenoasă?
Eşti oricând
în preajmă.
Cu ochii goi
ţintuieşti,
Devii
vorace,
Râzi în hohote
de neputinţa
De a te pierde
printre alţii.
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Amazoana
Tragicomedie existenţială în trei tablouri

PERSONAJELE
(În ordinea apariţiei pe scenă)
PUIU, un om de afaceri tânăr.
DANA, o puştoaică, dornică de a deveni vedetă
IOANA, o femeie tânără, soţia lui Puiu
LUCIA, o prietenă a Ioanei
PETRU, un om de afaceri prosper, în vârstă
VLAD, un bărbat tânăr
Tabloul întâi
(O cameră dintr-un apartament. Tolăniţi pe o canapea,
Puiu şi Dana.)
DANA Cât o fi ora?
PUIU (Fără să se uite la ceas): Mai e…mai e….până la închidere.
Stai liniştită! DANA (Bosumflându-se): Mi-ai promis!
PUIU (Ironic): N-ai o altă plăcere decât shopping-ul! Devii tot mai
scumpă, fetiţo! Deocamdată nu sunt decât un IMM-ist! Până ajung în
topul celor 300, mai trebuie să ai niţică răbdare! Şi la capitolul vostru,
iepuraşii Playboy, e o tot mai mare înghesuială! V-aţi prăsit, nu
glumă!
DANA (Făcând pe supărata): Eşti urâcios, dar tot te ador!
PUIU (Flegmatic): Rezumă-te la “te plac” sau şi mai bine “ador
banii tăi!”
(O priveşte atent) Ce rochie sofisticată ai! Ia dă-te jos s-o
văd mai bine! Ea se conformează, face câteva piruete)
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DANA Observi ce sexy cade pe şolduri?! Iti place? Am dat o
grămadă de bani!
PUIU (O priveşte bănuitor) Nu cumva mă trădezi, fetiţo?! Parcă erai
lefteră?!
DANA (Îndepărtându-se): Mă jigneşti!
PUIU (O trage înapoi de mână): Stai liniştită! Zi mai bine, ce-ai mai
ochit prin magazine?
DANA (Înviorându-se pe loc, totuşi păstrând un aer ofensat): Dacă
mă iei aşa, plec! Oricum mâine trebuie să fiu odihnită ca să arăt bine!
(Cu bucurie în glas) Particip la o prezentare de modă! Am să port o
rochie de mireasă!
De-ai vedea ce frumoasă am să fiu! Rochia e o nebunie! Pe
tot pieptul sunt prinse cristale Swarovski!
PUIU (Pivind-o amuzat): Nu-i cam devreme să porţi o rochie de
mireasă? N-au găsit o fată mai potrivită? Cu feţişoara ta de copilaş
neînţărcat ai să stârneşti pe cei de la protecţia minorilor!
DANA (Afectată): Eşti un nesuferit! Bătrâna ta câţi ani are?
PUIU Bătrâna?! (Mirat) Ce-ţi veni? Întrebi de maică-mea?
DANA Aşi! Nevastă-ta!
PUIU (Revoltat): Nevastă-mea?! Păcătoasă mai eşti! E mai tânără ca
mine! Ce?! Eu sunt bătrân? La nici 35 de ani! Ţi-am mai spus că nu
eşti coaptă la minte! Ce ştii tu?! Tocmai la vârsta mea trăieşti din
plin, cu simţurile ascuţite de experienţă! Mai ai multe de învăţat,
iepuraşule!
DANA (Ofensată): Cu experienţa asta a ta nu m-ai prefera pe mine
nevestei tale?
PUIU (Surâde cu îngăduinţă): N-o cunoşti pe Ioana! E o soţie ideală!
Frumoasă, deşteaptă, blândă, harnică!
DANA N-ai uitat cumva încă un adjectiv?
PUIU Care?
DANA Fericită! (Ironic) Sau cumva nu i se potriveşte?
PUIU Glumeşti?! (Plin de el) Cu un bărbat ca mine?! E foarte
fericită!
DANA Ştii să abureşti! Dar pe mine cum mă vezi?
PUIU (Surâzând indulgent): Eşti o şmecheriţă dulce!
DANA (Bosumflându-se) Nu ştiu de ce mai vin la tine…
PUIU (Flegmatic) Ştii foarte bine! Mai bine du-te în bucătărie şi adu
ceva demâncare! Ioana nu m-ar fi lăsat să flămânzesc. Poate mai
găseşti ceva înfrigider.
(Dana se scoală îmbufnată, dispare pe uşă şi reapare cu un
castron şi două furculiţe.)
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DANA S-a cam golit frigiderul tău! În afară de salată n-am mai găsit
nimic!
PUIU E bună şi ea! Pune-o pe masă şi adu ceva de băut! Trebuie să
fie ceva în bucătărie!
DANA Hai că eşti bun! Nu poţi să te deplasezi şi singur?
PUIU (Dezaprobator): Ioana nu mi-ar fi răspuns niciodată aşa!
DANA Ce tot îi dai cu Ioana?!
PUIU (Flegmatic) Nu e firesc? E soţia mea! (Îmblânzind vocea)Vino
să stai pe genunchi (Dana se conformează. Puiu o sărută pe vârful
nasului) Ai un năsuc drăguţ! (Dana se îmbunează, îi răspunde la
mângâieri) Nu-i mai bine aşa? Să nu uiţi!Calitatea cea mai de preţ a
femeii este docilitatea!
(Dana ridică dispreţuitor din umeri, în clipa următoare
încuviinţează din cap.)
PUIU (Dă să se ridice de pe canapea, renunţă, o împinge uşor pe fată):
Adu aici salata!
DANA (Se întoarce cu castronul, bagă furculiţa în salată, strâmbă din
nas) E cam veche!
PUIU Cred şi eu! Nu ţi-a trecut prin căpşorul ăsta drăgălaş să
pregăteşti ceva!
DANA (Pe un ton ofensat) Nu mai există restaurante?
PUIU Dragă fată, n-am de gând să mă afişez cu tine şi să-mi stric
căsnicia! (O vede supărată) Cel puţin deocamdată!
DANA Şi dacă m-aş hotărî să aştept, cam cât ar trebui?
PUIU (Pe un ton flegmatic) Nu te-aş sfătui!
DANA Eşti un nesuferit!
PUIU Greşeşti! Te supără sinceritatea mea?! E o calitate! (Întinde
mâna s-o mângâie, ea se dă la o parte). Cât vrei, iepuraşule, ca să nu
mai faci mofturi? Ce vroiai? Un inel? De ce tocmai inel?
DANA (Însufleţită) Îmi trebuie pentru publicitate!
PUIU (Îngrijorat): Îl dai drept inel de logodnă?! Vrei să mă bagi în
gura presei? Să-mi strici căsnicia? Te rog, nu mă implica în jocul tău!
DANA Stai liniştit! Ca să vuiască presa trebuie să fie cineva la
vedere!
PUIU Unul cu mult bănet?!
DANA Altfel cum?!
PUIU (Cu trezită gelozie) Ai şi găsit unul! Cine-i?
DANA (Râde cu satisfacţie) Te-am atins! Ce-ţi pasă ţie dacă nu intru
în planurile tale de viitor?!
PUIU Iepuraşule, nu te juca cu mine!
DANA Fii liniştit! Îl folosesc doar! Dacă l-ai vedea?! Brr! Ultimul
lucru pe care l-aş dori este să-l văd gol în patul meu!
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PUIU Atunci ce urmăreşti? Să apari în mai multe ziare pe prima
pagină?
DANA E tocmai bun pentru aşa ceva! Tot timpul este în atenţia
tabloidelor pentru banii lui!
PUIU Bravo, iepuraşule! Cum văd, te pricepi să ne duci de nas pe
amândoi! Dacă ai trecere la el şi e plin de bani, să-ţi cumpere el inelul!
DANA (Revoltată) Am şi eu principii! Cu tine mă culc, nu cu el!
PUIU (Stupefiat, pe un ton ironic) Ce onoare! Cam scump mă costă
aceste principii ale tale! Încep să mă sperii când deschizi guriţa!
DANA Nu-nţeleg de ce te superi? El nu e decât un paravan! Poţi
dormi liniştit!Dacă mă gândesc bine e un sacrificiu din partea mea să
mă afişez cu unul care-i departe de a fi un Făt Frumos!
PUIU: (Ironic) Ce sacrificiu! Să fii văzută cu el pe la restaurante de
cinci stele?! Nu cumva mă duci cu preşul şi eşti şi cu el în tandreţuri?
DANA Cu hipopotamul ăla bătrân?! Brr! De ar fi ca în basme, săruţi
o broască râioasă şi ea se preface într-un prinţ, dar rămâne tot o
broască râioasă!
PUIU Nu cumva îl păstrezi pentru măritiş? Ce ză zic?! E bună
afacerea! Mă ciuguleşti de bani, iar el e contul tău păstrat la bancă! În
ochii lui joci pe fiinţa ingenuă?! A! Înţeleg! Vrei să împuşti doi iepuri?
Cu inelul pe deget vrei să-l faci gelos?! Să-ţi cadă la picioare?! Bine
gândit!
DANA Tu! Care ţii aşa de mult la nevastă-ta?! De ce ar trebui să mă
justific?
PUIU Încep să înţeleg diviziunea muncii la tine. Nu-mi rămâne
decât să mă achit de onoarea acordată!
DANA (Alintându-se, cu provocare în glas) Atunci ce aştepţi? Scoate
portmoneul!
PUIU Sprintenă mai eşti!
DANA(Alintându-se) Hai! Nu fi zgârcit!
PUIU (Scoate portmoneul) Cât vrei pentru inel?
DANA (Înviorându-se) Doar nu vrei să fie din tinichea?!
(Puiu începe să numere bancnotele, depunându-le pe măsuţă.
Dana dă vesel din cap. Sunt întrerupţi de o sonerie.)
DANA (Speriată) Cine poate fi?
PUIU (Tulburat şi el).Nu ştiu. (Duce degetul la gură, merge în vârful
picioarelor la uşa apartamentului, se uită prin vizor, se întoarce cu
faţa descompusă) Ioana!
DANA (Agitându-se):Ce mă fac?! (Cu gesturi haotice aranjează părul
şi rochia) De ce stai? Fă ceva!
PUIU (Recăpătându-şi puţin din calm şi privind cercetător în jur): Nam unde să te ascund…
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DANA(Tot mai speriată):Să ies pe balcon?!
PUIU Glumeşti! La o adică n-ai cum să sari de la etajul 6!
(Soneria sună tot mai insistent)
DANA (Tot mai agitată): Puiule! Fă ceva!
PUIU
(Priveşte din nou în jur): Cred că o să meargă! Ascunde-te
după uşa bucătăriei! Pe cea de la intrare o s-o las deschisă şi la un
semn al meu te strecori afară! Cu mare atenţie şi fără zgomot!
(Dana face o mişcare să se retragă, aruncă o privire înapoi spre
măsuţă. Se întoarce, apucă banii, dar, în grabă, scapă jos o bancnotă.)
PUIU Fugi odată! (După ce o vede dispărând, deschide uşa
apartamentului) Ioana! Ce surpriză! Ai reuşit să scapi mai repede?!
(O ia pe după umeri, împinge uşor înainte spre sufragerie, în spate
face semn Danei. Ea se strecoară nevăzută de Ioana şi dispare pe uşa
apartamentului lăsată deschisă. Puiu răsuflă uşurat) Bine ai venit,
dragă!
IOANA (Ţinând în ambele mîini bagaje) Atâta am sunat! N-ai auzit?
Ai dormit?La ora asta?
PUIU (Simulând un căscat) Am fost obosit şi m-a luat somnul! (Se
întoarce brusc) Ai lăsat uşa deschisă! Du-te şi închide-o!
IOANA (Lasă jos valijioara, cu o plasă în mână se întoarce la uşă)
Ghici ce ţi-am adus?
PUIU (Redevenind sigur pe el) Ştiu eu?! Nu mă plictisi cu ghicitorile
tale!
IOANA Un crap de Dunăre! O prospătură! Ştii cât are? (neprimind
nici un răspuns) Două kilograme!
PUIU Nu închizi odată uşa?
IOANA (Împinge uşa, ridică plasa în direcţia lui, râde cu satisfacţie)
Uită-te ce frumuseţe de peşte! Răsuflu puţin şi mă ocup imediat de el!
Să-mi spui ce vrei să-ţi pregătesc din el?
PUIU (Îi aruncă o privire fugară) Ce vrei tu, dar mai repede! Mi-e o
foame de nu te văd!
IOANA Imediat, imediat! ( Privirea îi cade peste castronul de salată,
se apropie şi se uită cu atenţie) Cum de ţi-e foame? Văd că ai mâncat!
(Dă din cap a mirare) Două furculiţe?! Mănânci cu două furculiţe?
(Râde) N-ar fi mai nostim să mănânci cu două beţişoare?! (Deodată
se încruntă) De aia n-ai deschis imediat! N-ai fost singur!
PUIU Ce-ţi trece prin cap, Ioana?! Fii serioasă!
IOANA De ce totuşi sunt două furculiţe?
PUIU (Dă din umeri) Pot exista zeci de explicaţii!
IOANA Zeci de explicaţii?! Mă mulţumesc cu una singură
verosimilă!
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PUIU (Aruncându-se pe canapea): Ioana, lasă prostiile! Vino aici! Nu
ne-am văzut de mai multe zile iar tu te ţii de prostii! Mai bine zi,
cum a fost? Cum de ai reuşit să scapi mai devreme?
IOANA (Privind stăruitor castronul): Am dat zor cu lucrările. Şeful
a mai rămas...
PUIU Nu trebuia să te grăbeşti! Nu mă prăpădeam dacă mai stăteai o
zi-două! Încheiai ca lumea lucrările!
IOANA Le-am încheiat…
PUIU Te-ai descurcat cu banii?
IOANA (Dusă pe gânduri) Am şi adus ceva înapoi!
PUIU Asta nu-i rău. Avem cheltuieli mari. Totul se scumpeşte. Tot
felul de impozite şi taxe! Deocamdată trebuie să ne mulţumim cu
puţin! Zilnic se duce o grămadă de bani, pe te miri ce!
IOANA Ştiu, dragule! N-am cheltuit decât strictul necesar!
PUIU Eşti o comoară! (Pe un ton poruncitor) Mi-e foame! Ne-am
luat cu vorba! Du-te odată în bucătărie!
IOANA (Îşi fixează din nou privirea pe castron) De ce sunt totuşi
două furculiţe?
PUIU (Enervat) Iar începi?! Nu-nţelegi că mi-e foame! (Ea nu se
mişcă. O ia pe după umeri, se uită galeş la ea) Să prind putere, pe
urmă eşti invitata mea la o partidă fierbinte! (O împinge uşor spre
uşă) Hai fuga-fuguţa în bucătărie! Mi-e foame!
IOANA (Ironic) Dragostea unui bărbat trece prin stomac! Mai ales
pentru soţie!
PUIU Te rog! Ce te-a apucat? N-o mai lungi! E firesc să treacă şi
prin stomac! (O vede nehotărâtă) Ce-i cu tine, Ioana? Termină odată
cu prostiile! Nu-nţelegi că mi-e foame! De câte ori trebuie să-ţi
spun?!
IOANA (Dă să plece, observă o bancnotă jos, sub măsuţă, o ridică, se
uită îndelung la ea) Soţie! Un statut privilegiat, râvnit de toate fetele!
(Se încruntă, aproape imediat izbucneşte într-un râs nervos).
PUIU (Mirat): Ce-i cu tine? (Ioana continuă să râdă) Ce te-a apucat?
Doamne-Dumnezeule! Ai înnebunit, femeie?
( Ioana se opreşte din râs, îl priveşte lung şi izbucneşte din nou.)
PUIU Opreşte-te, Ioana! Adu-mi odată ceva de mâncare! Mi-e
foame!
Înţelege odată! (Ţipă) Mi-e foame! (Ioana continuă să râdă.
Râsul devine sacadat. Puiu se apropie de oglindă, se cercetează cu
atenţie.
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(Cu jumătate de glas) Ce a găsit de râs? (Se întoarce la Ioana,
o zgâlţâie cu putere, ţipă) Hai, gata! Gata! Opreşte-te! Ce-i nebunia
asta?!
IOANA (Oprindu-se brusc din râs) Puiu! Puiuţule! Cum de nu mi-am
dat seama de la început?! Un faliment total!
PUIU (Tulburat) Faliment?! Ce tot vorbeşti?!
IOANA Da,da! Un faliment total!
PUIU (Ieşindu-şi din fire) Vorbeşte odată! Ai auzit ceva? Ce-a mai
născocit Guvernul?
(Ioana îl priveşte cu intensitate, încearcă să spună ceva, însă o apucă
un nou acces de râs.)
PUIU (Din ce în ce mai împacientat) Nu se mai poate! Nu mai e de
trăit în casa asta! Zi! Ce-ai auzit? Au clocit alte impozite? Ne paşte
Garda Financiară? Să fiu al naibii dacă se poate vorbi cu tine!
IOANA Puiu! Puiuţule! (O priveşte descumpănit) Te anunţ că de azi
altruismul se prescrie!
PUIU Altruism? Ce tot îndrugi? Explică-te!
IOANA Puiu! Puiuţule! Ce bine te reprezintă numele! Cum de nu mam gândit până acum? Puiu! Acest nume cu rezonanţa răsfăţului!
Erai obişnuit din scutece cu altruismul femeilor, împins până la a-ţi
permite orice derogare de la legile convieţuirii! Răsfăţul şi tot ce
decurgea din acesta erau obligatorii pentru cei din preajma ta!
PUIU (Irascibil) Te-ai scrântit?! Tu n-ai fost răsfăţată de părinţi?
IOANA (Amar): Suntem prevenite că ne scăldăm în ape vremelnice.
De când lumea, căsătoria pentru noi e o convertire la realitate întrun univers dominat de voi.
PUIU Ai început să baţi câmpii?!
IOANA (Îi arată bancnota de sub măsuţă) Scumpul de tine! I-ai dat
suficient? Am întrerupt o scenă idilic-pragmatică?! Sărăcuţul de tine!
Tu nu te pierzi cu drăgălăşenii! La tine totul se reduce la bani!
Culmea! Din acelaşi altruist naiv nu-mi permiteam să cheltui nici
un ban în plus. Ziceam,
pentru consolidarea afacerilor tale!
Economiseam pe toate căile pe laitmotivul plângerilor tale că se duc
al naibii de repede, fără să bănui că gaura neagră a scurgerii lor erau
aventurile tale amoroase!
PUIU Zău, dacă eşti întreagă la minte! O iei razna!
IOANA Poate! Nici nu e greu! Ce gâscă am fost! Îmi inhibam orice
potenţial ca să-ţi fie ţie bine... Sacrificiul meu a fost luat ca ceva de
la sine înţeles! Dacă nu puteai sau nu vroiai să te achiţi onorabil,
trebuia să-l refuzi! Nu mi-ai oferit nici un echivalent petru el! Nu
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ştiai că trebuie să existe cât de cât un transfer de valori în ambele
sensuri? Pe celălalt taler trebuia să pui măcar puţină onestitate!
PUIU Ioana! Încetează! Nu te prind aceste aiureli!
IOANA De azi sclavia se abrogă! De acum încolo am să-ţi fiu o
oglindă fidelă. Păcatele tale vor deveni şi ale mele! Ai să te răsfrângi
în mine şi am să te dezgust, pentru că de multe ori m-ai dezgustat!
PUIU Vorbeşti bazaconii!
IOANA Nu, dragul meu! Te pun în gardă! Vezi, nu abdic de la
cinste! Păcatul necinstei va rămâne numai al tău şi pentru care am să
te dispreţuiesc!
PUIU (Străduindu-se să pară calm): Eşti obosită şi ai vedenii! Du-te
şi culcă-te! Îmi fac singur ceva de mâncare!
IOANA (Zeflemitor) Ai putea să-ţi faci şi singur?
PUIU Ei bine! Încerc! Du-te la culcare!
IOAN Văd că nu mă iei în serios! Crezi că mâine va fi la fel cum a
fost?
PUIU (Autoritar) Hai să n-o mai lungim! La culcare! Iau în serios
oboseala ta de pe drum. Du-te! Du-te! (O împinge uşor spre uşă)
IOANA (Face câţiva paşi, se opreşte, îl priveşte lung) Nu mi-ai dat
nimic în schimb….
PUIU Taci odată! Oricând dispuneai de trupul meu! Nu te-am bătut!
Nu te-am insultat!
IOANA Înţelegem diferit noţiunea de insultă!
PUIU Începi să mă plictiseşti! Ai o imaginaţie bolnavă! Ce dacă am
scăpat o bancnotă? Tu n-ai scăpat niciodată bani din
poşetă…buzunar?!
IOANA Şi două furculiţe?!…Şi mai multe minute la uşa
apartamentului?!(Priveşte în jur) Toate acestea atinse de o altă
femeie…
PUIU (Scos din sărite)) N-a fost nicio altă femeie! Eu sunt cel care
ar trebui să te iau la întrebări! Pleci cu şeful, stai cu el mai multe
zile şi mai vii şi cu bănuielile tale tâmpite! Ia zi! Ai fost la înălţime?
A fost mulţumit şeful? Te mai ia cu el? Sau, poate, l-ai dezamăgit, de
aia ai venit mai devreme şi eşti pornită să vezi totul în negru?
IOANA (De indignare se sufocă, pronunţă cu greu) Nu denatura
lucrurile! (Îşi recapătă cu greu calmul) Puiule! Măcar acum să fii
cinstit! Că pe altruismul meu ai cultivat egoismul, chiar despotismul,
mai treacă- meargă, dar şi necinstea?! E prea de tot! Asta-i deja un
jaf! Hoţie la drumul mare!
PUIU Ce tot vorbeşti, femeie?!
IOANA Da! Da!! M-ai jefuit şi acum mă jefuieşti, minţindu-mă!
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PUIU (Sarcastic) Ce tot îi dai cu jefuirea şi altruismul tău! Te-ai
amăgit singură! Te-ai îmbătat cu falsul altruism! Tu m-ai păcălit!
Întotdeauna am simţit în tine un vulcan de nemulţumire! Femei
inteligente! Sunteţi o pacoste pentru bărbaţi! Dacă vă dăruiţi, cereţi
în schimb totul! Dar uitaţi un lucru esenţial!
IOANA (Ironic) Care?
PUIU Arta seducţiei! O ignoraţi cu desăvârşire! (Zeflemitor)
Bineînţeles! Cum să nu?! E mai prejos de demnitatea voastră! E
incompatibilă cu inteligenţa!
IOANA (Sarcastic) Adică trebuia să mă fâţâi goală în faţa ta?!
PUIU Puteai măcar din când în când să laşi la o parte haina exagerată
a pudorii! Nu scădea cu nimic inteligenţa ta! Să fiu sincer, câteodată
îmi era şi frică să nu tragi toate obloanele la geamuri şi să nu mă
obligi să fac sex cu ochii închişi! (Tot mai zeflemitor) Cum să te
expui?! E degradant! înaintare oricând trebuie să fie creierul! Restul
e un simplu adaos! De sub lupa minţii nu trebuia scăpat nimic!
Băteai moneda numai pe armonia spiritelor! N-ar fi rău să înveţi şi
spectacolul seducţiei! Sau e prea înjositor?! Mândria înainte de toate!
Chiar şi refulată!
IOANA (Puţin descumpănită, urmărindu-şi propriile gânduri)
Adânceam dăruirea, credeam că poate aşa se va crea echilibrul între
noi. Sfântă naivitate! (Din ce în ce mai descumpănită) Uram
subjugarea şi o profundam…Sunt teribil de vinovată! Adânceam
prăpastia dintre noi, afundându-mă în servitute. Cu propria monedă
îmi plăteam sclavia! (După o tăcere prelungită, dând vehement din
cap) În fond ar trebui să-ţi mulţumesc! M-ai trezit la realitate! Abia
acum văd clar infernul pavat cu flori sădite şi de mine!
PUIU O! Cât de umilă păreai uneori! Acum îţi înţeleg orgoliul!
Voiai să-mi arăţi cât de puternică eşti!
IOANA
(Cu voce pierdută) Îmi reabilitam bunica şi mama. De
mică am asistat la umilinţa lor. M-a durut... Am plâns... Am făcut
pariu cu viaţa…
PUIU O! Cât orgoliu!
IOANA …de la condiţia lor, am vrut să câştig...
PUIU Mai lasă-le în pace!
IOANA (Abătută) Nu pot. Au trăit între dăruire şi isterie, suportând
cu greu despotismul casnic… Am vrut să le dovedesc lor şi mie
însămi că sepoate. M-am făcut cutia de rezonanţă a dorinţelor tale…
De ce n-a mers,Puiule?
PUIU Tu eşti prea lacomă! Ţi-am dat tot ce trebuie să dea un bărbat
unei femei! Tu, însă, ai vrut să-mi acaparezi şi sufletul!
IOANA Am pus şi eu totul la bătaie!
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PUIU Uiţi o regulă ancestrală! Al nostru e pribeag, dornic de a cuceri
mereu!
IOANA Începi să-mi placi, Puiule! Dar nu e nevoie să vorbeşti la
plural şi să invoci toată suflarea masculină! Să ne rezumăm la noi doi!
Oricum e un mic progres în racordarea ta la sinceritate! Poate reuşim
să ne înţelegem pornind de la reguli noi! Dar înainte de toate ţin să te
anunţ că abdic de la condiţia mea de femeie altruistă, mereu la
dispoziţia ta!
PUIU Crede-mă, nici nu te prindea! Aveai uneori o privire tăioasă!
IOANA Şi totuşi ai trăit ca în sânul lui Avram!
PUIU Când vrei, eşti magnifică! (Împăciuitor) Să uităm de ziua de
azi!
IOANA Nu, Puiule! Ea va fi un hotar între ceea ce am fost şi ceea ce
am să fiu!
PUIU Explică-te!
IOANA Am să abandonez instinctul atavic de dăruire până la uitare
de sine! O să-l arunc la coş ca ceva maladiv! Face parte din acelaşi
arsenal al ideilor utopice, din aceeaşi capcană poleită cu aur a cărei
strălucire te orbeşte şi pe nesimţite te duce la un faliment personal!
Jos sclavagismul casnic!
PUIU (Zeflemitor) Vrei s-o iei cam brusc la cotitură! Să nu deraiezi,
dragă!
IOANA Dar am deraiat deja! Să încercăm să salvăm ce se mai
poate! (Râde strident, se opreşte brusc) Ia pune muzică! Trebuie să
sărbătorim noul statut! (Puiu nu se mişcă) Pardon! Cum să-ţi dau ţie
ordine? Eu ţie?!Nu merge, nu? (Ironic) Suntem prea închistaţi în
trecut, nu-i aşa?! (Mai aşteaptă sperând şi apoi pune singură muzică.)
(Ioana începe să danseze, la început lent, invitându-l să i
se alăture. Puiu o ignoră. Ritmul dansului devine tot mai ameţitor,
creşte cu fiecare secundă)
IOANA Nu fi rigid! Hai, Puiule!
PUIU (Rămânând locului) N-am înnebunit ca tine! Ce te-a apucat?!
Ce-i cu dansul ăsta drăcesc?!
IOANA (Se opreşte brusc) Nu e dans, ci zvârcolirea unui şarpe în
primenirea pielii! Credeam că nu-i târziu! Credeam că ne regăsim în
dans! Să mai salvăm ce se mai poate salva! Însă năravul din fire nare lecuire! Nu poţi accepta decât capul meu plecat! (Se duce la un
dulap, scoate un geamantan şi începe să-l umple cu lucrurile lui)
PUIU (Enervat) Nu te obosi, dragă, tot ţie o să-ţi revină sarcina de a
le aranja înapoi în dulap! (Cu voce înmuiată) Lasă prostiile! Mai
bine vino la bărbăţelul tău!
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(Puiu, cu mâinile întinse, face câţiva paşi în direcţia ei. Ioana
aruncă geamantanul la picioarele lui)
PUIU
Chiar că eşti nebună!
IOANA
(Dispare din cameră şi reapare imediat) Poftim şi cheile
de la vilă ! E aproape gata! Se poate sta în ea!
PUIU (Mirat) Renunţi la ea, când abia aşteptai să ne mutăm în ea?!
IOANAE ultima mea manifestare altruistă faţa de tine! De fapt nu
ţie îţi fac cadoul ci mie însămi, renuntând la vilă! Să fiu scutită de
ferocitatea împărţirii averii agonisite! Nu vreau să-mi pătez trecutul
altruist! Mi-e suficient că te jefuiesc de mine!
(Cortina)
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VIORICA CAZAN

Agonie de toamnă
Agonie de toamnă, frunze bolnave,
Soarele trimite raze firave,
Toamnă săracă în buzunare,
Calc peste frunzele de pe cărare.
Iubire de toamnă, tomnă târzie,
Frunze, doar frnze şi agonie,
Agonie de toamnă pe munţi şi pe văi,
Plânge iar toamna în ochii tăi,
Agonie de toamnă cu zile reci,
Prin frunzele moarte agale treci...
E tot sărmană ziua ce vine...
Cât agonia aceasta ţine?
Veni-va vremea să mai visez?
Cu toamna alături agonizez.
Cine?
Cine?
Cine ţi-a dat comorile pe mână,
Din care depărtare vii şi vii,
Acela care te-a făcut stăpână
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Te-a îndemnat să rătăceşti prin vii.
Cine ţi-a dat condei să scrii romanţe,
Cine te-a îmbrăcat în strai frumos,
De ce-ai rămas atât prin cutezanţe
Alături de bărbatul tău ceţos?
Cine ţi-a pus numele ţie, doamnă,
A scuturat arama din copaci,
Te-a alintat cu numele de Toamnă
Şi te-a lăsat cu mâna să ne faci?
Cine te-a-ngălbenit de dor la faţă
De te-a spălat în duşul cerului,
Cine-n romanţa ta a pus dulceaţă
Şi te-a făcut bogata anului?
Cine?
Cine?
Toamnă
Drum în toamnă,
Foi de aur,
Câmp cu depărtarea-n spate,
Călător fără de umbră
Şi-un lămpaş aprins în noapte.
Toamnă,
Toamnă
Vreme unsă,
Viaţă palidă şi dusă!
Toamnă,
Toamnă,
Dor cârpit,
Frunze ce le-ai pătimit.
Toamnă,
Toamnă,
Poezie,
Fără toc,
Fără hârtie.
Toamnă,
Toamnă
Călătoare
Cu risipă
De culoare,
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Mingile castanilor
În vârful botinelor.
Drum în toamnă,
Dor cârpit,
Poezie fără toc,
Anotimp fără noroc,
Toamnă,
Toamnă,
Stai pe loc!
S-a pietrificat iubirea
S-a pietrificat iubirea
Chochilie-n piatră seacăA rămas acolo-n stâncă
Niciodată să nu treacă.
Stânca acaparatoare
Ocroteşte pe vecie
O iubire adevărată
Ca ea alta să nu mai fie.
De pui mâna simţi durere,
De pui buzele –răcoare
Că iubirea ca părere
Nici nu trece, nici nu moare.
Cer şi zare
Îmbibată-i zarea-n cer:
Contopire şi mister,
Drumul lin şi nevăzut
E aici din început.
Drumul care-l vezi acuma
E aici dintotdeauna.
Cerul coborât în zare
Iese zilnic la plimbare.
Cer şi zare,
Zare, cer:
Contopire şi mister.
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Frământare
Iubirile din mine mor,
Mă usc de jalea codrilor,
Anii ce vin se duc în zbor.
Mă ninge-n suflet şi în gând
Pe versul meu trist şi flămând
Şi-aud cuvinte suspinând.
În calea vin amintiri,
Paşii îmi calc pe şovăiri
Pe drumul marii despărţiri.
Cu ochi de nori tu mă priveşti
De sus , din sferele cereşti
Şi linişte îmi dăruieşti.
Lacrimi
Mi-au căzut în inimă trei lacrimi:
cea de dor,
cea de iubire,
cea de moarte,
au găsit acolo ascunzişul
şi s-au transformat în diamante.
Dincolo de ele zboară gândul
care mă va duce nu ştiu unde,
mi s-a risipit în zări cuvântul,
alte lacrimi mi-au căzut în unde.
Râul care trece spre departe
pentru mine a venit pe-aproape,
ca să strângă în şuvoaie limpezi
apa izvorâtă sub pleoape.
Altundeva
Altundeva când voi pleca mă voi sui în patru zări
voi coborî în patru mări,va bate vânt peste cuvânt
va ninge greu
pe versul meu;
toate cu mâna mie-mi vor face
ştiind că nu mă voi întoarce,
altundeva când voi pleca
se va înnopta, se va înnopta.
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Lacrimă de infinit
Într-o noapte de iarnă
Clopoţeii sunau,
Broda iarna perdea la ferestre,
Frunze albe în aer zburau.
Umblam prin iubire şi prin zăpezi.
În noaptea de iarnă
Eram călătoare,
Dorul de tine şi astăzi mă doare.
Un fulg de zăpadă
Pe frunte s-a topit,
Era o lacrimă rece,
Lacrimă de infinit.
Rugă
Călătoresc ades prin nori
Pe dincolo de depărtare
Mă rătăcesc şi-mi dă fiori
Lumea de dincolo de zare.
Străbat prin spaţii nepermise,
Atunci mă rog lui Dumnezeu
Să-mi ierte dorul cel din vise
Lăsându-mă la locul meu.
M-aş fi făcut un fum prelung
Ca să străbat pe verticală
În cer la mama să ajung,
Să-mi pun o clipă capu-n poală.
şi-atunci mă rog lui Dumnezeu
Să-mi ierte nebunia toată,
să mă-nvelească-n curcubeu,
Să fiu o clipă răsfăţată.
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Simone din Cirene, mai sunt doar câțiva pași
Și pe Golgota noastră se va sfârși cărarea.
Să stăm pe această piatră, sub vipie, părtași
La ultima minune care-a-mplinit lucrarea.
Este o taină rară adăpostirea-n tine
Am cunoscut-o numai în El până acum Credeam că te-ai ascuns în pilde din vechime
Ori că nimicitorul te-a prefăcut în scrum.
Credeam că-i numai timpul caiafelor viclene
Al semeției, urii, piezișelor rostiri
Credeam că a trăi înseamnă a te teme
De pânditori din umbră, de pizme, uneltiri.
Mă speriasem foarte în frageda-mi ivire
Când m-au lăsat în vaier, grăbit scurmându-și grota.
Deci, m-am pornit pe cale, desculță, în privire
Având numai suișul costișei pe Golgota
Fără să-i știu pietrișul, nici spinii - nici arsura
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Încet pătrunzătoare pe umăr de copil
A muchiilor crucii; mi-am fost deschis făptura
Cum se deschide-un mugur în gerul din april...
Apoi, printr-o minune, s-a fost trimis solia
(Viclean cînd îndoiala se șerpuia din spații)
Ce sprinten mi-a fost pasul! Ce harnică tăria!
Când aruncau din vale cu pietre, cu scuipații.
Și nu halucinată vedeam cum portocalul
Umbrește apa-n susur și-și oglindește rodul
Peste cărarea noastră croită-n șir cu malul
Cum scânteiază frunza, cum s-argintează glodul.
Era prenchipuirea, și este, a duratei
Fără sfârșit, în care va să sfârșim cărarea...
Simone din Cirene, acesteia, curatei
Poveri întregitoare, să-i fericim lucrarea.
Proba de foc
Tu ai fost întocmit ca loc nevindecat
Și ești, iubirii mele, o probă prin durere
Precum odinioară, aurul preacurat
În foc arzând cu totul, se limpezea-n putere.
(Iubirea, doar pe tine atingându-te, ca rană,
Își lămurește firea durând fără prihană.)
Rupe-te, deci, pecete, în timp, doar pentru mine !
Ei au primit risipă din tine pân-acum
De nume-ntru ființă, de duh, ca să-și termine
Desăvârșirea lor uși iviri în chip de fum...
Iubește-mi prospeția ce mi se nalță-n fire
Ca unda unei ape de sub pământ, în golul
Curat în care sorții au fost ucis un mire.
De şaptezeci de ori câte şapte
De câtiva timp, îmi râd cu râs pecetluit
Și chipul meu-oglindă e gol de-nfiorare
Știu ce mâhnește astăzi Îngerul izgonit
Știu, iarăși, că mi-e dat pustiul ca-ncercare.
Te chem, deci, la răbdare, prietene adus
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De taina fărdelegii în preajma mea zăludă...
Tu nu roși când vasu-mi se umple până sus
De nerușinea-n hihot, de dezvelirea-mi nudă.
Visează, cum visai băiet prin codrii tari
Și-ntoarce-ți ochii limpezi la nordice izvoare.
Tu singur știi să mângâi aricii; să tresari
Odată cu pădurea când liniștea o doare.
Tu, singur, sub povara zăpezilor târzii
Știi să deschizi în palme înmugurita floare
Tu...când, în pustiire aud, fără să știi,
Cum Îngerul se-ntoarce, -mbrăcându-mă-n iertare.

A înverzit smochinul
Eu nu mai sunt acasă nicăieri,
Doar în sărutul tău - nimicitor al urii
Și-al pizmei lor târâte cu ultime puteriM-ascund, precum o vietate gonită de hăitași
În inima pădurii.
Și în îmbrățișarea ta m-ascund,
Și-n aerul în care conturul tău durează...
Legendele-mpotrivă-mi de flăcări se pătrund
Și scrum se face tot ce între noi se-așează.
Lîngă acest perete unde am stat tăcuți
A stat în loc și clipa țintită-n așteptare.
Se-ntorc la nunta noastră toți anii mei pierduți
Și a înverzit smochinul sub blânda Lui iertare!
S-a hotărît
S-a hotărât secunda să-mi folosesc puterea
Să-l scot din roiul negru sub platoșă pătruns
Mușcă zăbala aprig; e împietrit în vrerea
Cu care, prinț lui însuși, moirele l-au uns.
Se cere, întru-aceasta, fumar de mână arsă
Și ochiul, dacă ochiul a prea-păcătuit.
Scrumirea-ncumetării sub lespede întoarsă
Din calea rău privită pe care a pornit.
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Și vorba ruptă vie din sângele ce țipă
Ca din țărână, Abel, în ardere-de-tot
S-așez, cu-ngenunchiere, pe ruguri ce-nfiripă
Și-adeveresc că nu-i sunt, că trebuie, că pot.
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NICOLAE OTA

DIN MEMORIILE UNUI DASCĂL
NONCONFORMIST
Argument
Gândul de a rememora şi descrie nişte fragmente de viaţă,
semnificative pentru mine dar nu numai, mă paşte de ceva vreme. Am
avut însă multe preocupări legate de familie: aprovizionare,
consultaţii, medici, medicamente, preocupări pentru creşterea,
educarea si recreerea nepoţilor (doar un bunic îşi dă seama că atenţia
şi responsabilitatea lui sunt mai mari decât ale părinţilor), preocupări
relaxante: meciurile celebre din campionatele spaniol, englez sau
italian, la care se adaugă pasiunea pentru şah, satisfăcută în parc şi în
curtea-rai a prietenului Nicolae Mic, timpul încărcat de emoţie în care
am urmărit meciurile de tenis ale Simonei Halep şi ale lui Novak
Djocovic, Roger Federer etc., plimbările de seară cu soţia prin parcul
cu admirabilii trandafiri - o certă poezie materială (Emil Cioran) - şi
prin şanţurile Cetăţii erau de notorietate, apoi ar mai fi, recunosc, şi
comoditatea.
În deplin acord cu Winston Churchill, pe care-l admir
necondiţionat pentru profunzimea gândirii şi umorului, îl citez:
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„Scrierea unei cărţi e o aventură. La început, este o jucărie, o
distracţie; apoi devine o amantă, apoi un stăpân, apoi un tiran”.
Acum mă aflu la spital la Cluj-Napoca, unde între proceduri,
apar momente de tristeţe şi nelinişte, dar şi de meditaţie cu iz de
speranţă, că lansarea viitoarei cărţi va avea loc în sala profesorală a
liceului unde am fost director, în prezenţa familiei, a prietenilor şi
colegilor.
Mă simt chemat să afirm dintr-un început că apariţia acestei
cărţi se datorează într-o măsură decisivă expertizei dr. Delia Monica
Dima, de la secţia Hematologie a Institutului Oncologic „Ion
Chiricuţă” din Cluj-Napoca, care prin tratamentele aplicate mi-a
salvat viaţa şi m-a pus pe picioare doar după o săptămână de la
internare. Inteligentă şi calmă, cu empatie şi bunăvoinţă, cu o carismă
de necontestat m-a cucerit, mi-a dat încredere şi speranţă, şi după o
lună de tratament mi-a oferit o pauză binemeritată, liniştitoare.
Mărturisesc faptul că în determinarea mea de a scrie această
carte, un rol important l-a avut şi reputatul scriitor evreu Amos Oz,
ale cărui cărţi m-au impresionat. Într-o zi Radu, unul din băieţii mei,
mi-a înmânat cartea „Cum să lecuieşti un fanatic” a autorului
respectiv cu remarca: „Această carte ar trebui să o citească orice
intelectual din ţară”. Cum am multă încredere în judecata lui, nu i-am
cerut argumente, şi am demarat lectura, finalizată după vreo patru ore.
Am fost foarte impresionat de povestirea cu Ordinul Linguriţei: în
esenţă este vorba de faptul că un incendiu nu poate fi stins cu o
linguriţă de apă, dar dacă ar veni un milion de oameni cu linguriţele
focul ar fi biruit.
Imediat am făcut un transfer de idei in planul educaţiei: dacă
fiecare cetăţean, familie, şcoală, instituţie de cultură, ONG şi mai ales
posturile de televiziune şi-ar modifica mentalitatea şi comportamentul
în direcţia creşterii contribuţiei lor la educaţia celor din jur, treptat,
treptat, progresele educative ar fi de necontestat!
Cu convingerea că fragmentele de viaţă pe care le voi
prezenta vor fi înţelese şi apreciate şi de către copii, şi de către tineri
sau adulţi, voi relata cele mai semnificative aspecte ale vieţii mele, cu
bucuriile şi tristeţile lor, cu satisfacţiile şi dificultăţile întâmpinate fapte care n-au mai fost relatate şi care nu ar trebui uitate, care ar fi
bine să fie cunoscute mai ales de către copii şi tineri, ceea ce i-ar
ajuta în mod cert în aprecierea a ceea ce fac părinţii, şcoala şi
autorităţile pentru ei. Sunt un fan al Ordinului Linguriţei şi, în
societatea actuală, în care are loc o accelerare cu fenomene tot mai
degradante şi periculoase, cred că ar trebui să existe o implicare totală,
globală etc. pentru a răspunde gândurilor din cugetarea: „Educaţia
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este cea mai mare si cea mai grea problemă dată omenirii spre
rezolvare (I. Kant).
Nu sunt un negativist. Dimpotrivă, un generos prin profesie şi
relaţie socială. În raport cu elevii, doream să le fiu alături în creşterea
şi educarea lor, în determinarea de a-şi pune mereu întrebări şi de a
afla răspunsuri. Pe parcursul vieţii am simţit la un moment dat că
satisfacţia de a oferi, de a da este mai mare, mai importantă decât de a
primi. A fost o adevarată revelaţie, avută pe la vreo 30 de ani, iniţial
în raport cu soţia, apoi cu alte persoane dragi, inclusiv elevi.
Apropo de elevi, de preocuparea pentru atragerea şi
menţinerea lor la şcoală, subiectul lucrării mele pentru gradul didactic
I l-a constituit tocmai perfecţionarea relaţiei profesor-elev în
învăţământul liceal, în baza unei cercetări pedagogice întreprinsă în
rândul elevilor şi profesorilor din opt licee. Din sintetizarea la
maximum a răspunsurilor a rezultat că profesorul preferat se defineşte
prin competenţă, exigenţă, politeţe, respect şi apropiere de elevi, în
timp ce profesoara preferată este frumoasă şi elegantă, bine dispusă şi
nu cu ochii trişti ca nişte flori uscate, şi nici distantă şi arţăgoasă ca o
buruiană înflorită.
Mi se pare şi normal ca persoanele cu carismă, care integrează
calităţi precum competenţă, frumuseţe, inteligenţă şi eleganţă etc. să
fie preferate.
Decisiv este ca elevul să te simtă alături de el, partener şi nu
adversar!
Primele amintiri – primele nedumeriri
„Nimic nu e aşa de tare ca trecutul. Pe acela, nimeni şi nimic nu-l
pot schimba” (Lucian Blaga)

Satul în care m-am născut, Mihai Viteazul, este situat între
două dealuri, în apropierea oraşului Turda, străbătut de şoseaua
naţională.
În 1944, când se apropia războiul, era pericolul ca pe dealul
din stânga dinspre Cluj să se posteze armatele germană şi hortistă, iar
pe dealul din dreapta satului armatele sovietică şi română, satul
rămânând între focuri. În faţa acestui pericol părinţii au hotărât să se
refugieze spre munţi trecând prin pădurile şi dealurile Hidişului
(Podeni) până în zona Gălzii, obţinând găzduire la prima casă din
satul Benic (familia Sântoma). A fost o drumeţie foarte grea: pe mine
tata mă purta în cârcă, iar pe sora-mea Maria, mama Letiţia o ducea
în braţe. Nu-mi amintesc cât timp am stat acolo, nici când şi cum ne91

am înapoiat, dar îmi amintesc faptul că într-o seară stăteam cu tata pe
băncuţa din faţa casei, când a apărut un călăreţ rus care a întrebat
unde este lapte? Tata a ridicat din umeri în timp ce eu i-am indicat
casa de peste drum, de unde am primit cu o seară înainte o sticlă.
Brusc, soldatul a îndreptat arma spre tata. Eu am îngheţat de frică, am
început să plâng şi să-mi îmbrăţişez părintele, care încerca să-i
explice soldatului că suntem refugiaţi şi că nu cunoaştem oamenii şi
gospodăriile. Din respect pentru tata, nedorind să-l fac să rememoreze
niciodată o situaţie atât de groaznică, nu l-am întrebat cum l-a înbunat
pe rus.
Problema este că prin clasa a III-a sau a IV-a învăţătorul
Gheorghe Pascu, un tip foarte impunător, ne-a cerut să alcătuim o
compunere liberă, iar eu am relatat întâmplarea de mai sus. Praf şi
pulbere m-a făcut dascălul, cum de am putut să inventez aşa
bazaconie, când se ştie că poporul rus este marele nostru prieten, iar
soldaţii ruşi au fost foarte buni cu noi. Prietenoşi – ce minciună
groaznică – umblau beţi tot timpul după alcool şi după femei. Mama
dispărea de acasă în fiecare seară, se ascundea împreună cu alte femei
de ruşi! Când s-au retras au luat tot ce au putut duce din grădină,
bunicul s-a ascuns în podul şurii, după paie şi fân, pe tata l-au luat să
conducă o căruţă, dar după două-trei zile tata s-a întors; s-a cerut în
pădure pentru nevoi şi a dispărut, a fugit. Să fiu sincer până la capăt –
au uitat la noi o mare ladă cu mazăre pe care mama a folosit-o în
toate felurile şi pentru păsări şi pentru noi. De atunci nu mai suport
mazărea!
Revenind la învăţătorul care m-a admonestat atât de tare, azi,
manifestând empatie, mai că-i dau dreptate. În 1950 învăţătorul avea
şi el frica lui, nu putea accepta ca soldatul rus să apară într-o lumină
nefavorabilă. Copiii trebuiau să rămână cu impresia că eu fabulez, că
doar mi-am imaginat greşit situaţia respectivă.
În 1945 m-am îmbolnăvit de scarlatină şi am fost internat la
spitalul din Turda: parcă văd şi acum trăsurile cu rusoaicele pline de
decoraţii care treceau prin faţa spitalului. Am însă şi o amintire mai
puţin plăcută: eram bolnav efectiv, îmi trăgeam pielea de pe palme şi
de pe tălpi, iar bolnavii din salon mă ocroteau, îmi dădeau, neştiutori,
să mănânc de toate, deşi eu eram la regim. Aşa că într-o zi, o soră
medicală/doctorită? m-a certat că am mâncat cartofi; eu n-am
recunoscut, aşa că dânsa m-a şters cu ceva la gură, unde eram plin de
cartofi. Este prima minciună de care-mi amintesc că am spus-o.
Dureroasă, cumplit de dureroasă pentru mine a fost şi situaţia
în care s-au făcut primii pionieri în şcoală. Deşi învăţam foarte bine,
tot premiul 2 până în clasa a 6-a, iar din clasa a 7-a premiul 1 (în anul
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respectiv s-a schimbat directorul, al cărui copil avusese premiul 1) eu
n-am primit cravata roşie. Eram năucit, pur şi simplu nu înţelegeam
de ce, iar o învăţătoare mi-a spus că cei de la Sfatul popular nu au
fost de acord din cauza lui tata. Cu asta m-a băgat şi mai mult în
ceaţă!? Ce avea cravata cu tata sau ce avea tata cu cravata? Cravata se
acorda celor mai buni elevi la învăţătură şi purtare. După vreo lună de
zile m-au făcut şi pe mine pionier, dar mi-au trebuit ani de zile să
înţeleg de ce eu am fost frustrat iniţial.
O situaţie aberantă s-a petrecut la finalul clasei a 4-a în timpul
examenului de absolvire. Au năvălit în sala de examen două persoane
îmbrăcate în alb cu intenţia de a ne da injecţii. Brusc, noi, băieţii, am
sărit pe geam şi am alergat până la biserică, vreo doi kilometri, unde
ne-am ascuns în turnul bisericii, de unde după vreo două ore am
plecat acasă. Nu ne-au mai chemat la şcoală, dar ne-au promovat pe
toţi în clasa a 5-a. Şi totuşi, o întrebare a rămas până azi: „Cum de au
avut atât de puţină minte încât să încerce să ne dea injecţii în ultima
zi de şcoală, de examen?”
Îmi permit să mă refer şi la o situaţie oarecum amuzantă,
întrucât îmi vine uneori în minte: tata avea şapte clase şi o tentativă
de liceu la fără frecvenţă, pentru care şi-a cumpărat şi manuale, dar la
care a renunţat din motive de serviciu. Convins că perioada vacanţei
de vară este prea lungă (subscriu şi azi) şi dăunătoare învăţăturii, mi-a
stabilit un program de pregătire a lecţiilor, cu teme concrete mai ales
la matematică, pe care le verifica. Eu mi-am amenajat atelierul de
lucru în curte, la umbră: un scaun mare, unul mic, manualul şi
caietele. O săptămână totul a mers bine, dar într-o zi, când eu am
abandonat temele şi m-am deplasat în grădină, porcii au ieşit din
cocină, au alergat să se dezmorţească, au mâncat mere din preajma
atelierului de studiu, după care au încercat şi gustul manualului şi al
caietelor făcându-le ferfeniţă. Şi uite aşa s-a încheiat studiul
matematicii pe timpul verii.
Cam în aceeaşi perioadă, mi-aduc aminte că mergeam la
şcoală dimineaţa cu dorinţa de a mă întâlni cu două colege mai mici
cu un an. Mă simţeam atras de I. T. şi încercam să mă deplasez cât
mai încet pentru ca ele să mă ajungă, iar la întoarcere le căutam la fel
compania, încât kilometrul parcurs împreună mi se părea tot mai scurt.
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Chitarele lui Dumnezeu
după ziua de ieri obositoare
afurisitele chitanțe mi-au mâncat timpul
mi-am adunat toate ceasurile
simțeam în ele o presimțire
a îndepărtării. recapitulez.
Mă dor până și palmele
nu mai spun de afecțiunea asta enervantă
a articulației temporo -mandibulare
mai bine aș suporta o autopsie decât
toate durerile ce mă ucid .durerile timpului.
mai cinez singură și nu știu de ce
mă holbez la plasticul alb din
fața mea și mickey mouse îmi zâmbește
cald de pe ușa frigiderului
se mai răzbună uneori pe mine
l-am cumpărat la promoție cu o rețetă
de prăjitură .gândesc monoton.
sunt străin al societății
ce-mi caut prin rafturi
o magică rețetă a vieții
îndrăznesc să caut ceva wi-fi
să-mi verific mail-ul
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poate azi am o zi bună,ce bine ar fi
să fi câștigat ceva .visez cu ochii deschiși
dacă cerul n-a obosit să fie albastru
nici soarele să încălzească
atunci n-am obosit nici eu .ce viață
mă gâdilă ureche în timpul când
mă uit la oglindă și ea la mine îmi dau
seama de mine îmi dau seama ce-mi
doresc simți și alții același lucru dar
parcă nimic. plec. nimic nu se întâmplă
ne schimbăm în haine ne luăm rămas
bun însă gândurile merg departe
la mii de km distanță noroc cu
internetul și noua tehnologie avansată
și miile de biți viteză .mă grăbesc.
Mă suna Caragiale azi mergem iar la
muncă am investigat scrisorile pierdute
și toți cetățenii turmentați și nimic
ei ca să vezi și teancul de chitanțe
tot acolo pe chitară sunt .Cațavencu e
la consultație Bacovia iarăși scrie tablouri
și psalmi probabil are o nouă cucerire .
iau o pauză.
Parcă mi-se acordă o vioară prin suflet
în timp ce altora le bat în urechi difuzoare
astăzi toată lumea e ocupatăIon e la horă
l-aș fi chemat să mă ajute cu chitanțele .
afurisitele.Otilia și Felix iar nu răspund
mickey mouse iar se holbează la mine
iar se răzbună. păcat nu știe să zboare
altfel l-aș fi aruncat demult din clipa
când l-am cumpărat.gandesc.
mă duc repede lângă chitară îmi iau
o cariocă din setul nouo coală de
hârtie albă scriu „Concediu 3 zile„ și gata!
Nina
este ora 9.mă gândesc doar la designul
cărții mele preferate pe care încă n-am
cunoscut-o și n-am lecturat-o
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nina ți-am spus vreodată de
visul meu fabulos. Este simplu.
e făcea că ne urcăm în tren
și mergem doar spre apus. superb peisajul.
era un roșu aprins mare ca un crater
dar scadea treptat prin întunericul
ce se lăsa aveam impresia ca e ecoul
timpului și căutam sensuri inutile
am înțeles mai târziu visul dar
cert era ca ne îndreptam spre o lume
a paradisului e singurul loc cu viață
unde niciun trandafir nu se ofilește .
minunat. să nu se fi ofilit niciun trandafir
pe care ți l-am dăruit s-avem muzică
din plin să lecturăm non-stop
îți dai seama nina și să nu mai
vorbim de petreceri dansuri frumoase
eu cred că în paradis poți merge în cer
să admiri stele dar acolo sunt prea
mari.dar mie îmi place pe Pământ nina
claxonează nebunele mașini însă din
lumea noastră nu ne deranjează nimeni
nici măcar Dumnezeu.
Desen-portret
cu toții suntem matinali așa-i?
în special în diminețiile când
scriem #include <iostream.h> deși nu merge
din game over în bine mă gândesc
la o soluție încare aș putea revedea
chipul tău zilnic îmi umblă pașii pe
lângă institițiile imense mi-aș dori să
găsesc un sculptor din sticlă vie antisezon
să-ți sculpteze chipul lângă chioșcul meu
preferat strivit în visele urâte de tancul tăcerii
nu e ușor mă chinui să alcătuiesc
spek-ul pe partea opusă a portretului pe care
îmi doream să-l trimit la o adesă aproape
de mine dar necunoscută am telefonat poliției
de supărare și m-am înspăimântat și-mi bătea
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inima ca unui copil .chiar dacă televizorul stătea
liniștit pe dulap Jerry fugea speriat de expresia
feței mele transformate. Am încercat de ani de zile
să înțeleg oamenii și iubirea dar
plasturii impermeabili s-au lipit de mine și m-au
împiedicat.îmi aliniez gândurile ca rafturile unui poem
ce parcă se așterne singur pe
rafturile vieții alături de psihologie și altele
Nu sunt prea des tristă și încerc să fac
față zilelelor de octombrie. știi. încă n-am
vorbit despre noi, despre vară nici măcar de timp .
sunt 9 grade afară și-mprejur nu văd
iubire numai bannere colorate ce mă plictisesc
aș asculta Spring Waltz mereu stând în fața ta
idee greșită. în fața portretului tău
Liza
s-a înnoptat de câteva ore dar sunt prizoniera
patului.deși mi-e puțin frig călătoresc
prin mii de tuneluri
ne gândeam cum am putea rămâne eterni
nu doar în secolul 21 ci până la
sfârșitul lumii.dragul meu vreau să povestim
despre imaginație .știi pe mine
mereu mă certa mama când veneam de la
școală și nu învățam.îmi deschideam caietul
meu preferat unde ședeau ,încă șed toate
amintirile frumoase care încă mă fac
să zâmbesc fără să-mi dau seama .singurul
lucru pe care vreau să ți-l mărturisesc este.
cred că nu m-ai cunoscut niciodată. să continui .
mă ascundeam ca să nu fiu prea tare certată și mă spovedeam
în fața caietului.îmi imaginam tot felul
de lucruri aproape non -stop dar nu
aveam timp să dau frâu atâtor gânduri
eram totdată și supărată fiindcă
fiecare rând simțeam că nu este perfect
îmi doream să ajung la o romanță perfectă
care să exprime tot să spună tot dar
nu am atât curaj.înfine. am încercat
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să depăsesc fiecare viziune dar singura
mea curiozitate este o întrebare ce mi-o
adresez destul de des: iubirea adevărată
v-a învinge vreodată ?
Suntem prinși de imaginație & play
&viziuni când împărțim picăturile
cu umbrela
mi-e dor să vađ ce mai face Eminescu
te invit să citim un poem care ni
s-ar potrivi perfect te las pe tine să-l
cauți. îmi fixez ochii pe lucruri neînsemnate
dar mirosul plăcut al cărții mă trezește
și-ți studiez forma feței. îmi place.
sunt încordată cănd mă gândesc la un viitor
mi-aș dori să fac o mică excursie .mă mai
găndesc dacă te iau cu mine. știi.îmi
place să asemăn lucrurile cred că viitorul este
un fel de paradis la care privești fascinat
se miră luna de noi copii ai nimănui
& Chopin ne cântă duios cel mai măreț
sonet
sunt nevoită să citesc singură să
admir peisaje tot singură și nu-mi place
să iau în mână cana de cafea singură la
masa rotundă din sticlă. mi-am rearanjat
ușor ,ușor imaginile și îmi dau seama
că vorbesc singură .nu știu dacă citești
sau mă asculți, contactează-mă curând.

Ploaia de stele
Deschid cartea fermecată ,
Privesc dar gândesc altadată
Dorim fulgi o mulțime
Să danseze din înalțime
Să-i urmărim subtil
Așezându-ne tiptil .
Vreau ca fulgii de nea,
Să cadă pe fața mea
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Să îi simt cum se topesc
Pe frunte , mâini obraji, poposesc .
Când omătu-i rătăcit
Drumul s-a bătucit
Luna ne-a adâncit
În nostalgia serii
Peste marginile firii.
Mâinile străbat cu sete ,
Cum gândurile compun sonete
Pătrund întregul ocean
Întreaga bucurie a unui licean.
Întuneric fermecat
E beznă
Admir povești de vis
Peisaj renăscut din inimă
plină de emoție
de culoare ,de-a dreptul fermecătoare
admir ciocniri bruște :
Buf!
Dar și duioase , și dansuri
renăcute în fiecare secundă
în fiecare clipire .
La fiecare mișcare
observ un ocean imens
cu fluturași inocenți
atâtea povești , atâția fulgi ..
cărora atât de mult le plac să zboare
sau nu le place în cer
probabil vor să ne vadă fericiți
fluturașii gingași
se transformă-n
albe stele și alunecă pe genele mele .
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LUCA CIPOLLA

A te, musa..
Tienimi la mano,
partecipe e muta..
chi suscita il mio pianto?
Ignota e sublime,
sposa che disdegni facili pianti,
non abbandonarmi;
ti sento,faro ammaliante,
luce accecante,
e sull'erta riva
mi porti lontano..

Ție, muză..
Ține-mă de mână,
părtaşă şi mută..
cine stârneşte plânsul meu?
Necunoscută şi sublimă,
mireasă ce dispreţuieşti lamentările uşoare,
nu mă abandona;
te simt,far fermecător,
lumină orbitoare,
şi în urcuşul malului
mă duci departe..
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L'alba (Natale 2007-23/12/07)
Lacrima di cielo dorato
su un pensiero sconnesso
che Dio vuole lago salato,
alba, che coscienza hai destato,
là dov'era deserto
ora una prima goccia hai versato.
Răsăritul (Crăciun 2007-23/12/07)
Lacrimă cerului auriu
peste un gând aiurea
pe care Dumnezeu îl vrea lac sărat,
răsărit, ce conştiinţa ai trezit,
acolo unde era deşert
acum o primă picătură ai vărsat.
Lontana luce l'incoscienza
e tu qui
a segnare il mio cammino;
un petalo mi sfiora,
regina di quest'ora,
l'ora scritta dal destino.
Lumină distantă inconştienţa
şi tu aici
pentru a marca calea mea;
o petală mă atinge,
regina acestei ore,
ora scrisă de soartă.
Nessuno ha danzato
su quel campo,
nessuno ha cantato
se non lacrima di donna
dispersa e lontana
nel sudore d'una terra
che spiga non accoglie..
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Nimeni nu a dansat
pe câmpul acela,
nimeni nu a cântat
decât lacrima de femeie
îndepărtată şi distantă
în sudoarea unui pământ
care spic nu primeşte..
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NICOLAE N. BARBU

Doamne, dă-ne har spre slujba Ta!
Dă-ne, Doamne, har spre slujba Ta,
Să semănăm poporului credinţa
Acum şi pururea.
Poporul, când ne va vedea şi auzi,
În el o dragoste se va trezi
Şi Te va iubi.
Prin faptă şi cuvânt va împlini,
Vrerea Ta în toate va păzi,
Căci va gândi.
Gândirea luminează ochii minţii,
Şi-aprinde flacăra conştiinţei,
În fiecare chip zidit.
Îţi mulţumim, o, Doamne-Creator,
C-ai plăsmuit în noi odor,
Chip ziditor.
Fii bun, primeşte darul ce ne-ai dat,
Şi izbăveşte-l de păcat,
Căci am greşit.
Preasfântă jertfa Ta am înţeles
Şi din această jertfă am cules
Jertfirea-n noi.
Coboară, Doamne, mila Ta spre noi,
Să-Ţi dăm ce-avem din Tine înapoi,
Dar ostenit şi izbăvit.
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În lumea Ta, cu sfinţii Tăi,
Primeşte-ne la urmă şi pe noi,
Căci Te-am iubit.
La Cina Ta fă-ne părtaşi,
Acolo pregăteşte-ne sălaş,
Căci vrem să fim ai Tăi.
N-ai înţeles, creştine, nimic din viaţa lui Iisus?
Cât te-am slujit de la Altar, că liber eşti, ţi-am spus,
Dar o să dai tu seama, acolo sus.
De ai în tine gândul la Iisus,
Trezeşte-ţi cugetul ţi-am spus
Şi pune-ţi rugăciunea ca răspuns.
Hristos în școală
Hristos la noi în școală a venit
Cu chipul Său cel răstignit,
Căci dup-o vreme groaznic ateistă
Mulți n-au dorit s-audă de credință.
Pe cel perete-n răsărit
Treimea Sfântă s-a ivit,
Într-o icoană spre închinare,
Chiar dacă n-a avut chemare.
S-au tot uitat cu ochii, strâmb, la ea,
Acei ce-n inimă-i durea,
Nu mila sfântă de Hristos,
Ci gându-acela de-a-L da jos.
Dar, Doamne, Tu ai venit la a Ta făptură,
Să-i pui din nou ce-n scaunul de minte ai așezat,
Gândirea limpede de ziditură
Și câți cu piatra vorbei în Tine-au aruncat.
Păcatul lor amarnic îi frământă,
Ar vrea ca Tu Hristoase să ne părăsești,
Să-și știe perna de conștiință relaxată
Nu piatră cum acum le ești.
În drumul Tău de aproape două mii de ani
Ai întâlnit, Iisuse, mulți dușmani,
Pe aceștia Tu i-ai biruit,
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Chiar dacă atâția slujitori Ți s-au jertfit.
Cuvântul Domnului se-aplică,
În inimi bune și curate pică,
Rodirea se zărește în trăire, se simte-n grai și în gândire,
Chiar dacă zburătura lor e îndreptată spre ochire.
Copiii vin, l-al Tău izvor, s-adape
Micuța inimă ce cu tărie-o cere.
Le pun în față Sfânta Ta Scriptură,
Iar ei o-nvață cu plăcere.
Se vede-n zare semnul biruinței,
Când răsplăti-vei, Doamne, amarul suferinței.
Atunci tot omu-n minte va-nțelege,
Că legea Ta-i ca mierea, dulce lege.
Ce mare e marea!
Ce mare e marea din mine,
Se-ascunde-n gând și suspine,
Se-nalță cu val pân-la cer
Ș-apoi iară coboară stingher.
Te caut, o Doamne, că mai ieri te-am găsit
De prea mult popor părăsit,
Pe val și în val, pe mulți înălțând,
Pe alții-n adânc coborând.
Înaltă-i smerita-nălțare,
Când stai cu gândul la marea cea mare,
Când valul te lovește din plin
În adâncul cel bun de creștin.
Pe mare Hristos cuvânt a-nălțat,
Să scoată pe om din adâncul păcat
Și să-L privească din adânc pe Iisus,
Ce multe-n Scriptură ne-a spus.
E val ce-nalță ori coboară
Strigătul din tine acum?
Ești călător pribeag printre valuri
Sau stâncă cu vârf căutând?
O, Galilee-nvolburată-n adânc,
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E marea cea mare din mine.
De aceea-mi îndrept glasul, pe valuri, spre tine,
Acum și mereu și oricând, o iubite creștine!
Mi-e dor să-ți vorbesc din adâncuri,
De marea cea mare din mine,
De valul ce curăță lumea,
De Cuvântul ce-l are în sine Scriptura!
Ce apă limpede e-n val,
Când Hristos te așteaptă cu pace la mal,
Când marea din tine ți-a spus:
Sprijină-ți gândul, în sus, de Iisus!
Ce mare e marea cu pești!
Ce frumos e când m-asculți și-mi vorbești.
Când înțelegi tot ce mi-a spus
Să-ți grăiesc astăzi, tainic, Iisus!
Doamne, orânduie-mi cărarea!
O, Doamne orânduie-mi cărarea,
Fii bun şi întăreşte-mi răbdarea.
Prin scăldătorile tulburi, prin care mă treci,
Pune-mi-nainte puternici poteci către veci.
Am aşteptat, tot mereu, sfatul Tău,
Ca-n viaţa mea să nu decid numai eu.
În rugă am văzut voia Ta
Şi-am căutat să mă încadrez şi eu în ea.
Lumini şi umbre, când peste mine au venit,
La Tine mereu cu nădejdi am privit.
O stâncă-n Tine eu am văzut
Şi-am împlinit tot ce-am putut şi-am crezut.
Când valuri înalte, din plin, m-au lovit,
Pe a Ta stâncă m-am sprijinit
Şi fruntea pe-al Tău umăr eu mi-am plecat,
Căci, Tu Doamne, niciodată nu m-ai lăsat.
O inimă-n zbucium când am avut,
La Tine crezare prea multă am găsit.
Căci Tu mi-ai fost mie liman
Şi azi, şi mai ieri, şi mai an.
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Ţi-ncredinţez tot mereu viaţa mea,
Fă ce crezi Tu mai bine din ea.
Pune-mi-nainte întortocheate poteci,
Care să mă ducă la viaţa de veci.
Testament
Sub ani de tăcere creionu-l ţinusem:
,,Să nu spui nicio vorbă!”, aşa-i poruncisem.
Dar el încerca tot mereu a-mi grăi:
,,Să spui adevărul!, E bine să scrii!”
Poruncă dădusem, făcusem legământ:
,,Să ţin în tăcere!, Să nu spun niciun cuvânt!”.
Dar el încerca tot mereu a-mi grăi:
,,Să spui adevărul!, E bine să scrii!”
Într-o zi, în taină, o luptă amarnică a avut loc
Şi-am hotărât grabnic adevărul să-l grăiesc eu cu foc.
Creionul să scrie tot ce-am văzut,
S-arate-n detaliu tot ce-am crezut
Şi să rămână-n urmă adevăr netrunchiat,
Căci Dumnezeu pe om l-a creat
Să spună adevărul, aşa gol-goluţ,
Fără a avea capu-n nisip ca la struţ,
Să răsune-n zare glasul cel pân-atuncea legat
Căci Dumnezeu, liber şi demn, pe om l-a creat.
Mi-a plecat statornicia departe
Mi-a plecat statornicia departe.
Stau și tot scriu la o carte
Gânduri răzlețe mereu.
Vreau să fiu cât mai lângă Dumnezeu!
Mi-e sufletul de gânduri apăsat.
Hârtia primește ce am creat.
Dar cugetu-mi spune mereu:
Fii și mai aproape de Dumnezeu!
O inimă-n zbucium și-o minte răzleață
Cu mâna se tot luptă mereu,
Hârtia primește ce scrisul apasă,
Dorința veghează și strigă: Vreau cu Dumnezeu!
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E bine o pace creștină să fac
Cu inima, mintea și mâna,
Să las hârtiei pe plac
Unirea acestora într-una.
Cu Tine, o Doamne, vreau ca să fiu!
Unește zbuciumul și răzlețul din mine!
Fă-mă statornic la scrisul trudit
Să prindă sens tot ce-am muncit!
Sporește-mi, o Doamne, răbdarea!
Sporește-mi, o Doamne, răbdarea!
Luminează-mi mintea, cărarea.
Fii-mi făclie pentru inimă și minte,
Ca să pot merge-nainte.
Gânduri cu gânduri împletește,
Răbdarea cu har oțelește.
Pas lângă pas Tu să pui,
Încotro să pășesc Tu să-mi spui.
Simțind în adâncuri vrerea Ta,
Prin vorbă și faptă voi activa.
Lăsându-mă-ntr-a Ta mână, aluat plămădit,
Să crească în mine gândul de la Tine venit.
Bun ești, o Doamne, cu a Ta ziditură!
Ai investit în om chip, prin creatură.
Și-aștepți să culegi asemănare,
Venind prin libertate, cu răbdare.
Răbdarea aceasta Ți-o cer,
Cu genunchii la pământ și cu ochii spre cer.
Fii bun și sporește-o din plin,
Ca să-Ți fiu fiu bun și deplin.
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THEODOR DAMIAN
NEW YORK, USA

GEORGE ALEXE CA PUNCT DE REPER
E greu să scrii despre George Alexe pentru că nu ştii cu ce să
începi mai întâi: cu omul de vastă cultură generală şi profesională, cu
teologul de profunzime şi autoritate, cu scriitorul meticulos care-şi
locuieşte cuvintele, sau cu omul de distins caracter şi responsabilitate,
fidel şi consecvent principiului şi crezului său. Cine nu-l cunoaşte are
şansa să-l cunoască parţial prin volumul de faţă, cine-l cunoaşte
îndeaproape îl va recunoaşte aici. Într-adevăr, poezia sa care trebuie
citită rând cu rând şi printre rând cu rând, îl descoperă pe autor în
multiplele sale dimensiuni şi ipostaze.
În poezie, ca şi în formaţia sa generală, George Alexe este un
gândirist. Nu-l interesează dacă această mişcare, sau mai degrabă
alduire a Duhului Sfânt, cum ar zice el însuşi, mai este în vogă sau nu.
Cultura sa enciclopedică îi oferă mijloacele necesare pentru o
întemeiată critică a realităţii din jur. În rând cu orice lume în care-l
pui, el rămâne în lumea sa fără a fi străin nicăieri, datorită unei clare
ierarhii de valori pe care-şi clădeşte viaţa.
Exigent şi generos totodată, profesorul din el îţi oferă cu
fiecare conversaţie şi delectarea intelectuală pe care o aştepţi, dar şi
spaţiul să creşti în acelaşi timp.
Cine-i va citi poezia aceasta, dar şi celelalte cărţi va înţelege.
Unul dintre aspectele de imediată vizibilitate ale poeziei sale este cel
teologic. Din acest punct de vedere volumul e o profesiune de
credinţă şi un catehism. Acesta este contextul în care George Alexe
împărtăşeşte reflecţiile sale despre viaţă şi moarte, despre lumea
aceasta şi cealaltă.
Un alt aspect la fel de important şi vizibil al poeziei acestui
volum este cel patriotic, în sensul autentic al cuvântului. Nu numai că
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aceasta a fost educaţia primită în familie, în şcoală şi mai ales la
şcoala Gândirismului unde a ucenicit diligent, dar şi faptul că de
peste 40 de ani a reprezentat Biserica şi neamul românesc pe
continentul american a făcut din autor un nostalgic nemitarnic, dar şi
un apologet învederat al valorilor culturii şi spiritualităţii neamului
nostru.
În tot acest timp, departe delocurile sacre ale ţării, George
Alexe a purtat pământul natal, Biserica şi neamul în inima sa ca pe o
făclie, luptând, alături de înţelegătoarea sa soţie, artista Didi Alexe,
pentru a le apăra şi afirma, şi devenind punct de reper la nivel
intelectual şi patriotic, iarăşi zic, în sensul cel mai pur şi românesc al
cuvântului.
Noţiuni ca neamul, ţara, Biserica, strămoşii ş.a. sunt pentru
autor cuvinte sfinte. Le găsim într-un fel sau altul aproape în fiecare
poem. Şi în manuscris ele apar mereu cu iniţială majusculă. Doar
editorii, printre care şi autorul acestor rânduri, îşi mai permit
intervenţii pentru punerea acestora în sistemul scrierii obişnuite. Asta
pentru că George Alexe scrie neobişnuit.
Caracterul original al scrisului său se poate vedea şi în
creativitatea poetică ce captează ochiul cititorului atent. Iată câteva
expresii alexiene prin excelenţă: alduire, nenimeni, aue vântul, ş.a. În
multe alte ocazii autorul foloseşte cu farmec un limbaj de scrieri
patristice din alte secole, ca atunci când uzează frecvent de cuvântul
de „trezvie”, dar spre deosebire de scrierile vechi unde el apare ca
substantiv, George Alexe îl transformă şi în verb: „trezvim”.
Şi în rimele sale – când vrea să le aibă – găsim uneori
combinaţii foarte interesante ca în cazul: „alte zări mai paşte-le/ că te
prinde Paştele” (Tot mă uit).
Dar există multe imagini de-a dreptul antologice în poezia
acestui volum, cum ar fi: „Pe răzorul dintre om şi înger” (Împăcare);
„Drumul spre obârşii trece prin colinde” (Spre obârşii);
„Pretutindeni/ Clipele te/ ucid cu ţipete” (Vacarm existenţial); „De sar prinde doru-n sihăstrie” (Vegehază pasărea măiastră); „Învistierită
zarea plânge nenuntită într-o stea” (Ninsoare); sau versuri cu melos
folcloric de deosebită frumuseţe: „am ascultat vorbindu-se între ele/
câteva stele mărunte, logostele” (Dialog între stele).
O ultimă remarcă: poemele din volum sunt scrise de-a lungul
multor ani. Este bine că ele sunt prinse aici împreună. Înfelul acesta
criticul şi istoricul literar care se va apleca asupra creaţiei lui George
Alexe are la îndemână o posibilitate, deja oferită de autor, de aurmări,
studia şi interpreta evoluţia poetică a sa. George Alexe este un poet al
cuvântului locuit de cel ce-l rosteşte. Înacest caz cuvântul redevine
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logos. Pentru că autorul se oferă pe sine ca ofrandă euharistică în
cuvâuntul oferit lui ca dar. George Alexe ştie să-l facă pe cititor
părtaş la acest unic şi transfigurant schimb doxologic.
GEORGE ALEXA
Autobiografie
Sunt fiul uitării spontane
Al eternei memorii anonime
Încremenite demult
În nimeni şi nenimeni
Dincolo de cosmicul tumult
Şi de supremul extaz
Al uitării de sine
A bunilor mei părinţi
De care nimeni nu-şi mai aduce aminte
Decât din ce în ce mai mai rar
De caldele lor cuvinte
Fără de asemănare
Şi pline de har
Când eu m-am născut
Din taina nuntirii lor
Pe vâltoarea unei clipe sfinte
A fericirii lor uitate demult
Şi fărăţinere de minte.
Colindăm
Colindăm, Doamne colinde
Sufletelor noastre merinde
Sfinţite cu doruri cereşti
În satele noastre româneşti.
Leruim, Doamne, leruim
Sufletelor noastre sfâtul heruvim
Moştenit din leaturi fără nume
De când fiinţăm şi noi pe lume
Ne românim, Doamne, ne românim
Sufletele noastre cu tot ce iubim
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Întru jertfire pe-altarul străbun
Al neamului nostru prea sfânt şi bun.
De pe celălalt tărâm
Pe-o zare de cer coboară
Caii noştri de pe celălalt tărâm
S-aud tropotind peste stele
Scânteind către satul nostru bătrân.
Vin canii, Tată, cărăuşi aprigi de dor
Bat nervoşi din copite la poartă,
Ieşi din mormânt, Tată,
Şi deschide-le să intre la ieslele lor.
Nechează, Tată, caii la poartă
Şi câinele bătrân se gudură la ei
Deschide-le poarta să intre
Ei doar pe tine te mai ştiu că eşti
Să le mângâi coamele lor albe
Bătute de vânturi aspre cereşti.
Ai noştri de mult nu mai sunt
Toţi s-au făcut ulcele şi pământ
Tu singur ai mai rămas în satul pustiu
Din străvechiul nostru cimitir şi care
Doar el singur mai pare să fie viu.
Eternitatea
Câteodată Eternităţii i se face dor
Şi-i arde de glume cu mine,
Ca şi cum s-ar juca cu un copil
Prea atoate neştiutor.
Îmi trimite semne ca de mamă
Chemându-mă la sine într-una
De dincolo de zare
Făcându-mi îngereşte cu mâna.
Dar nourii fugari se iau la întrecere cu ceaţa
Şi Eternitatea dispare în faldurile lor
Ascuzându-şi copilăreşte cu mâinile faţa
Când credeam că începe să-i fie mai uşor.
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LIDIA GROSU

VERBUL GALINEI FURDUI: RECHEMAREA DIN
TĂCERI
Gânditorul american Theodore
Parker afirma: „Cărţile care te
ajută cel mai mult sunt cele care te
fac să gândeşti cel mai mult. Cel
mai greu înveţi când citeşti cărţi
uşoare; dar o carte extraordinară,
care vine de la un gânditor
remarcabil, este o corabie a
gândirii, plină la refuz cu adevăr şi
frumuseţe”.
Într-o astfel de bibliotecă
încap, după părerea mea, şi cărţile
semnate de poeta, publicista,
eseista, savantul în filosofie Galina Furdui, care vine dintr-o generaţie
marcată printr-o gândire de alternativă, preschimbată întru a recupera
valorile prin sfidarea erorii, a minciunii despre ceea ce i s-a furat
anterior – limbă, istorie, neam – , totodată, „clopotind” clipocitul
izvoarelor curate şi adânci pentru care se merita un mesaj mai special:
„Firul se clatină. Sus se strâng clopotari / (O, Doamne, gându-mi iar
s-a poticnit). / Faceţi Lumină, chem. Pentru-acest veac cumplit. / Şiaud sclipind peniţa în mâini de cronicari:– Păzeşte Legătura. Căci
fără ea dispari....”. Din această generaţie, urmându-l pe Grigore
Vieru, Victor Teleucă, Pavel Boţu, fac parte Anatol Codru, Dumitru
Matcovschi , Anatol Ciocanu, Leonida Lari, Serafim Belicov, Ion
Vatamanu, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu şi mulţi alţii care au
fost tentaţi de un dialog complex literar întru recuperarea valorilor,
asigurând, pe această cale, integrarea în circuitul valorilor universale
a celor naţionale, rezistenţa fiind un criteriu decisiv întru rezolvarea
ecuaţiei ce ţine de definirea sinelui: „Există în toate o corelaţie./ Şiun cod… programat… e-n noi… ne lucrează – / Formulă valabilă
civilizaţiei / Ce-atent în oglindă ridu-şi fardează / De partea cealaltă
a ecuaţiei”. Curajoase (să nu uităm că era totuşi apogeul antinaţional
al vijeliei procomuniste), accentele mustesc întru revigorarea limbii
române (moldoveneşti literare) aici fiind implicaţi anumiţi termeni
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literari ce nu experimentează eşecul, dar nici jocul cu destinul unui
întreg popor. O dovadă în favoarea acestei idei este şi următoarea
opinie a criticului literar Ana Bantoş: „Expresia artistică este pusă în
acord cu necesitatea de ordinul culturii, cultura constituindu-se ca
memorie a unui popor. În mod uimitor şi paradoxal, la trezirea
simţului pentru istoricitate au contribuit topii legaţi indestructibil de
tradiţie: mama, graiul, precum şi multiple motive lirice între care
lacrima, frunza, piatra, izvorul, teiul etc., deoarece însăşi noţiunea de
tradiţie cunoaşte în contextul literar basarabean o nouă determinare”.
(Ana Bantoş, Scutul meu. Revista Limba Română, nr. 9-10, anul XX,
2010.
Or, verbul, culmea pe care-şi creşte pomul vieţii omul de
creaţie menit să potolească setea celui însetat de adevăr („Chem
stropul ce-i să umezească / Buzele celui însetat. / Chem verbul menit
să iubească / Cu-adevărat. Adevărat...”) devine cu atât mai original,
când este accesat de către simţuri, cu cât devine inevitabilă încadrarea
lui în solemnitatea unor astfel de „noţiuni de tradiţie” menţionate,
(dar şi altele), – verb aflat într-un tot unitar cu schimbările timpului
şi alegerea oportunităţii de a pleda pentru valorile umane şi de a
exploata la maximum acest „laborator de făcut minuni – sufletul”
(Marin Preda) întru regăsirea aripilor rătăcite periodic („S-a
desfrunzit cerul de aripi. Peste creste / Cine-i să simtă, simte altă
rouă. / Te-nchide-n duh şi adevăr. O Veste / Ne caută. Şi-i despre-o
treaptă nouă”) şi avântarea în zborul, deloc uşor („E sacrificiul o
constantă a istoriei, / Doar el oferă trepte de zidire./ Se tot deschid
ferestrele memoriei / Şi tainele încep dârz să respire”), ce se anunţă
confruntare („intrăm în zodia hazardului, vai nouă”), dar şi
înfruntare a acestui concurs imprevizibil de împrejurări: „… căci e
ceva mai mult, mai mult decât vedem, / Cele cinci simţuri sunt doar
un prescris îndemn, / Îmi spui. Cunoaşte aripa. Va trebui să zbori. /
Învaţă zilnic a nu şti să mori. / Se zbuciumă arcuşul, suspină-aprins
viori, / Benefic cad în preajmă patetice ninsori. / Dar e ceva mai mult,
mai mult decât vedem, / Cele cinci simţuri sunt doar un prescris
îndemn. / – Deschidete-n sinteză. Din miezul ei solemn, / Păşeşti
iubind. Te-nalţi cu chipul demn / Spre lumile din lucruri. În ele – un
sacru semn… / Susţii. O taină ce-am cutezat să-nsemn. / Dar e ceva
mai mult, mai mult decât vedem...”.
Dincolo de orizontul posibilei experienţe a lumii credinţei
discreditată cu osârdie de vătămătorii ateişti ai naţionalului (Ursus est
magister optimus / Susţine insul din tribună, sus, / Şi-ngheaţă
văzduhul, se scurge-ncet pe faţa-mi, / Şi gândul nesupus simt cum
încet / Îngheaţă./ Scandează străzi pestriţe, parlamente / Şi
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continente ... Trag aţa de pe fus / Şi egocentric o rotesc din mers / În
sensul destrămării. E rost şi-n sens / Invers / Ursus est magister
optimus – / Detună-n ceruri. E adevărul, da. / Ci peste pleoapa-mi se
coboară grea / Însingurarea lebedei, / De stea (Ursus)), eul se
incendiază de El, o renaştere a însăşi mirării luminii, de la origini,
văzută mereu ca salvatoare a celor roşi de nesiguranţa, de îndoială; El,
cel ce te tentează prin sublimu-I etern să lecturezi pasiunea pentru
actul de iubire pe propriul suflet întru măreţia dezrobirii şi cea a
înălţării: „Achită datoria până-a pleca de-aici / Uită greşeala grea,
seacă-ţi durerea, / Chiar dacă e să rabzi tăiş de brici, / Iubirea, numai
ea îţi este-averea. / Când cugetul aduni, spre inimă-l ridici, / Ţi se
deschide Taina (deci Puterea), / E s-o cunoşti până-a pleca de-aici – /
Nu mai privi-napoi, uită căderea. / – O, îngerul meu blând, îmi tot
indici, / Deşi-mi cunosc, străveche, încăperea, / Mi-s dragi aripa ta, şi
mângâierea, / Dar frige-amarnic focu-n cicatrici...– Achită datoria
până-a pleca de-aici”.
Din pulbere de lumină adunată, creaţia poetică a Galinei
Furdui este o deschidere spre panorama în care celestul – El – („Atât
de singur vârful. Atât de singur...”) încearcă să se apropie mereu de
teluricul ce-şi acceptă degringoladele, un stimulent al însingurării
razei („La poala-i jos, gălăgioase crânguri / Ziua-şi rotesc spre-apus
şi iar spre-amiază.../ El, raza Lui le-o tot presară licur / Şi râdeplânge şi se subţiază / Spre nalte ramuri. El. Atât de singur.”). Şi în
această debandadă, „poalei” îi este asigurat golul asistat de cei mulţi
şi a cărui reconsiderare este inevitabilă („Să ştii s-asculţi pustiul cel
tăinuit în noi / Şi cum străbate-n gânduri al semnelor şuvoi... /
Chemaţi sunt toţi. Ajung cei ce-nţeleg / Că-n roua de pe frunză e
Universu-ntreg”. „O lege-a sacrificiului se cere”) în cazul în care
descifrarea semnelor („Trăieşte sufletul. Osu-ţi se mişcă doar / Şi-n
trepte-i Semnul care ţi-a fost dat...”) constituie un proces de
developare a firului vieţii şi orientarea spre ieşirea din impasul unui
„drum bifurcat: cel fals, şi-adevăratul”, cu mereu dorinţa de a-l
depăşi, ascultând de glasul raţiunii („Deloc uşor să ieşi din secundar,
/ Căci trupul te anunţă inculpat. / Ci raza te aşteaptă temerar / oricât
ai fi, oricât de vinovat...”), pe care neapărat trebuie să-l auzi pentru al distinge ca tot unitar cu paradisul descoperit pe pământ: „Ştiu
pasărea cu aripi de lumine – / Coboară-adesea, vine lângă mine / Şiaud un glas cu glasu-i cuvântând / Că lumea toată e un cântec
blând...”. Noţiunea de semn în creaţia Galinei Furdui poate fi
interpretată ca indicator al cunoaşterii continuu, ca cerinţă esenţială
de regăsire a confortului prin dezvăluirea misterului, dar, în primul
rând, cel ce vizează în mod direct destinul uman cu transcenderea
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prin suferinţă: „Te-nalţi şi cazi, sorbi Cupele Jertfirii / Şi cresc
fântâni sub lacrima-ţi fierbinte. / Doar sacrificiul pe scara dăinuirii, /
El, numai el, ne mişcă înainte...”. Apelând latinescul lui Socrate
“Cunoaşte-te pe tine însuţi”, se face distinct spiritul creativ al
savantului prin cea dintâi exigenţă a raţiunii a cărei temelie este
cunoaşterea şi înţelepciunea: „Când cugetu-l aduni, spre inimă-l
ridici, / Ţi se deschide Taina (deci Puterea), / E s-o cunoşti pân-a
pleca de-aici – / Nu mai privi-napoi, uită căderea...”.
Vlăstarii substanţei cenuşii se fructifică prin cuvântul menit să
influenţeze altă gândire, să o mobilizeze astfel încât să bucure mereu
cu prospeţimea unui izvor al meditaţiilor valoroase într-un circuit
constant al diseminării / selectării acelor ce s-ar lansa zile lipsite de
întuneric („Nu spre sfârşitul lumii mergem – / În faţă-avem sfârşitul
nopţii. / Să ne grăbim umbra s-o ştergem / De pe portalurile sorţii...”)
şi ar asigura vivacitate spaţiului de supremă fericire a fiinţei umane
prin „copiii spiritului” – gândurile frumoase numite astfel de
scriitorul spaniol Baltasar Gracian – spre ieşirea din nişte labirinturi
(„Există, da, în toate o sacră misiune / Şi-mi strigi să fug de calea ce
apune / Căci spaţiul închis ieşire presupune. / Ci cum răzbeşti? / Prin
noapte cum ajungi / Ceaţa din ochi, precum e s-o alungi, / Frânt deoboseală, plin de vechi lacune, / Cum să te smulgi din verbele
comune?”), graţie cărora devii tu însuţi – cel privilegiat să se ridice....
Conceptul filosofic Cogito ergo sum al lui René Descartes, apărut în
Discurs despre metodă (1637) este revitalizată, aşadar şi realizată, în
creaţia poetei Galina Furdui printr-o altă idee a gânditorului P. Syrus:
„Să cugeţi mereu la cele prin care poţi să fii liniştit” („Pe fila-mi
fierbinte se-aşează-o albină. / În trecerea ei de secundă-regină /
Polenul ni-l lasă. Se stinge-n povaţă, / Privind-o, mileniul se schimbă
la faţă... / Minunea secundei e mult mai măreaţă”), eul liric fiind
dominat de reflecţia înseninării, aşadar şi de cea a materializării
gândirii cu înrădăcinare organică în viaţă, produs valoros ce pretinde
a fi ochi deschis ca parte a Marii Creaţii: „Şi-i să tot cauţi, orb,
printre dileme / Sensul precis al termenului vreme. / Dar arbitrare-s
şi-axiomele, vezi bine, / Darmite
integritatea ce, ştii, nu-ţi
aparţine...”
Poemele Galinei Furdui sunt nişte îndrumări întru ordonarea
gândurilor când apar mai multe semne de întrebare: „care îmi este
misiunea?” – („Suntem trimişi aici cu lege strict prescrisă”); „cine
sunt?” („Eşti marele prizonier al micului tău eu / Nu poţi ieşi din
cerc. Deşi te zbaţi mereu..”); „încotro merg?” („Grăbesc. Rămâne-n
urmă secera-ntrebării / Semnul aud. În ochiul lumânării. / Înot. Dar
unde-s? Braţul –pod cum creşte, / Ţărmu-ating. Respir nepământeşte...
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/ Iar la sfârşit tot ce-ai lăsat vorbeşte”); „ce-mi rămâne de ales?”
(„Cel ce iubeşte e un mare înţelept / Şi cel nemulţumit sărac mereu
rămâne...”)... Ele dezvăluie gradul de corectitudine, atutudinea şi
poziţia eului în determinarea drumului vieţii, dar şi fascinaţia pentru
Absolutul ce nu minte şi care e deschidere plină de sens, spre regret,
nu în afara vicisitudinilor: “Doar sacrificiul, pe scara depăşirii, / El,
numai el, ne mişcă înainte. / Şi calmul – o virtute ce dezminte /
Eşecul pe traseul devenirii...”
Poezia Galinei Furdui cheamă la însuşirea Lecţiei vieţii, în
care se simte obsesia de frumos, în sensul unei nebunii frumoase, cu
totala sfidare a eşecurilor, dar şi ignorarea haosului prin iubire şi
compasiune, suportul fiind excelenţa morală ce alimentează alte
suflete, dovadă că minunile există şi cea mai mare dintre ele este
omul Om. Aşa sau altfel, spaţiul eului între cer şi pământ este cel al
solitudinii, dar nicidecum al izolării totale , vânturându-şi
constrângerea întru totală dependenţă şi insistând pe ideea tratării
insuficienţei de armonii: „Cel care umileşte ajunge să se roage / Şi
cel care urăşte din ură i se trage. / Invidia ucide. Rugina sparge
fierul.(O, adevăruri, voi! Aţi inundat parterul). În aplauzele unei
domoliri a neliniştilor gravitează efectele terapiei pronunţării a
adevărului scris, dar şi încrederea că “vulturul de unul singur zboară”:
„Mai explicit un pic... Ar fi să şi greşeşti... / Îmi tot şopteşti. – E-n
teză mult nesaţiu. / Ci eu adun de printre stele veşti / Şi le-mpletesc în
crengi de saburaţiu – / Aici cu Acolo... Pur şi simplu veşti / Care
susţin că sunt, că legătura eşti”. Este, poate, soarta geniului dictată
de o „Prezicere” („Vor trece ani de frunză spulberată./La margine de
drum casă de om va-mparte / Cuvânt topit în cântec / Şi dor crescut
în vatră./ Sfios, va bate-n poartă cu glas de blândă soartă / Copilul
de demult – destin de nouă carte. / Vor trece ani şi nu vei şti / De
moarte”.) ce sugerează propria recuperare prin „Supremul Semn al
Veşniciei Lui / şi al iubirii pentru noi, curate...Iubirea, deci Lumina
Semnului”. Iar dintr-o „Presimţire” („Se-ntâmplă ceva, se întâmplă –
/ În suflet s-au frânt nişte strune. / Acéle ce ştiu a susţine Credinţa. E
sunetul ultim, ce simte / Că sângele nu poate minte. / Că verbul şi
struna-s să cânte”.) răsună vocea esenţei tuturor esenţelor a unei
credinţe ca deschidere întru recunoaşterea magiei Celui ce vine: „El
vine./Adâncă, tăcere, / Adâncă pân la mistuire. / Preludiu e cântecul
tău. / Şi mântuire./ Blândă, ca niciodată blândă, durere, / Aşterne în
calea-i putere. Putere. / El vine! / Însetat, / Cutremurat de uimire, /
Bate-ncet la fereastră / Ceasul cel unic / al dragostei / noastre”.).
Aşadar, „Nihil sine Deo”, adică „Nimic în afara lui Dumnezeu”,
pentru că poţi fi tu doar numai acel ce subscrii Ordinii de Sus:
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„Deschide-te-n sinteză. Din miezul ei solemn, / Păşeşti iubind. Tenalţi cu chipul demn / Spre lumile din lucruri. În ele –un sacru semn...
/ Susţii. O taină ce-am cutezat să-nsemn. / Dar e ceva mai mult, mai
mult decât vedem”.
Gamă de culori verbale distinge ochiul interior al omului de
creaţie Galina Furdui în spaţiul pestriţ mirean, secundând adevărul şi
cartografiind plinătatea acestuia într-o societate scufundată în bezna
nedeterminării dincolo de care există valoarea umană sub oblăduirea
mirificului divin, poeta împărtăşind bucuria contemplării fiecărui
mister în care odihneşte Dumnezeu, aşadar şi sufletul. Este vorba de
cartea autoarei care are un destin – cel de a dăinui în mereu
prospeţimea valului timpurilor unei literaturi („Căci pasărea nu-şi
cântă sieşi”) şi a fi revărsare de clipe în care să te regăseşti iubitorul
de Lumină, perceput nu numai ca moştenitor, ci şi ca valorificator al
acestei lumini („Acoperă-mă cu lumină, / Mi-e dor de ea, mi-e dor
acum. / Aud sub gene-o violină / Şi-n Ceruri – nici urmă de fum. / Pe
drumu-mi scris în serpentină / Nu vreu culori, nici rol postum, /
Acoperă-mă cu lumină / Acum când steaua chem, acum. / Cresc
florile în rădăcină / Un verb. Volum după volum... / La ultima filă dealbum / Doar ochii tăi mă însenină. / Acoperă-mă cu lumină / Acum,
cât sunt aici, acum...”), trăind Legea Iubirii cu gândul mereu spre Cel
fără de moarte...
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VICTORIA FONARI

MIRACOLUL CĂRŢII TANEI BEŞLIU
CU GÂNDURI LA SĂRBĂTOAREA
CRĂCIUNULUI
În ajunul sărbătorilor trăim mai acut dorințele noastre de copil.
E timpul când tindem să citim cărți pentru copii. Probabil acesta a
fost un imbold pentru Tanea Beșliu să scrie „O poveste de Crăciun”.
În miez de toamnă autorea și-a adunat prietenii în incinta Bibliotecii
Centrale, BM „B.P.Hasdeu” pentru a prezenta o carte, care adună
mângâierile copilăriei sale – „O poveste de Crăciun” (2015,
Chișinău). Deși este cunoscută în calitate de traducătoare și
activitatea didactică la Academia de Arte din Republica Moldova, nu
a putut să-și ascundă în suflet acea poveste, care a lucrat ani pentru ai oferi curaj, îndrăzneală, colaborare în a-și vedea această carte pe
rafturile bibliotecilor și ale librăriilor.
„O poveste de Crăciun” este o proză pentru copii, părinți și
bunei. Este o carte blândă, scrisă cu dragoste, gingășie, tandrețe,
copilărie. Inițial apare secvența „În memoria mamei mele Maria”.
Tristețea, durerea se preschimbă în respect, evlavie, înălțare.
Lecturând pagină cu pagină simți îmbrățișarea cuvintelor, o voce
cristalină: „În Vale era liniște. Priveliștea albă de calcar îi crea
impresia că are în față un imens câmp acoperit cu zăpadă, stâncile
stăteau semețe cu picioarele în apa curată și calmă. Nu era adâncă,
astfel putea să admire orice pietricică ce se bălăcea în ea. Cu mulți
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ani în urmă, toată Valea era acoperită cu apă: era o adevărată mare,
acum însă, la retragerea apei, au rămas doar stâncile stăpâne peste
larg. Pe atunci stăteau tăcute în apele adânci ale mării și credeau că
vor cunoaște vreodată mângâierea vântului și razele soarelui”.
Revenirea în copilărie se realizează pe unda contemplației și a
atracției pentru stele. Tărâmul cosmic îl îmbie pe îngerașul Xan să
descopere frumusețile pământului, farmecul sărbătorii și esența
umană. Toate se axează pe aventura de a găsi coralul din Valea
Stâncii de Cristal.
La acest dialog între prieteni, părinți și copii, între profesori și
studenți, Tanea Beșliu a recunoscut că atmosfera cărții se datorează
muzicii care a inspirat-o să trăiască bucuria copilăriei împreună cu
personajul central.
După ce am făcut o prezentare a cărții, Ana Ceban s-a referit
la răcoarea iernii, la aerul proaspăt care se află între aceste pagini.
Marcela Vâlcu, prof. la Universitatea Pedagogică de Stat „I.
Creangă”, a vorbit despre specificul literaturii pentru copii, claritatea
stilului și bonomia textului. Savela Starciuc, directoarea Bibliotecii
Centrale, a vorbit despre importanța promovării cărții prin
intermediul bibliotecii. Simona, fiica ei, una din cele mai agere
cititoare, aranja decorul. Cartea arată minunat în mina unui copil.
La eveniment a susținut-o pe autoarea cărții și pictorița Dina
Barbăroșie. Este un debutat al ei de a/și asuma responsabilitatea de a
ilustra o carte pentru copii. Reușita unei asemenea lucrări se
datorează conexiunii dintre text și imagine. Coperta cu nuanțe de
violet deschid porțile unei povești, unui mister, ascuns de ochii
cotidianului, care se lasă dezvăluit printre crengile pomului de
crăciun, printre fulgii care se întrec cu stelele în dans.
Predilecția pentru muzică s-a simțit în întreaga seară.
Menționăm că la pian și-au arătat măiestria Tatiana Cazanțeva și
Diana Barbaș.Vocile tinerilor au dat nuanțe, cântat în diverse limbi.
Nominalizăm studenții și repertoriul: Otilia Codreanu „Les feuille
mortes”, Daniel Șveț și Vladislav Cojocaru – „Lună tu Adagio”,
Victor Rață – „Can’t falling in love with you”, Liliana Istrati și
Vadim Ceban – „Bella spagnola”, Spunei Adriana, Ana Raiu și
Daniela Gorea – „Barcarolle” – sunt cei care au oferit o căldură
deosebită lansării.
În povestea Tanei Beșliu întâlnim Zâna Albastră, Măria Lună,
Steaua Nordului, Steluța Lia, Regele Ghețarilor, Viscolul, Noriicroitori, Fulgerul șlefuitor de corali, astfel rând pe rând și-au spus
impresiile colegii de serviciu. În acest context Maia Matei a
120

recunoscut că i-a plăcut textul atât de mult, încât simte importanța de
a-l traduce în germană. O sugestie similară a fost și din partea
profesoarei de limbă franceză. E bine când cartea își are continuitate,
iar prietenii nu sunt reduși la consumatori de literatură, dar și la cei
care se implică activ de a duce textul în lumea altor limbi.
Printre litere și stele, Tanea Beșliu valorifică prietenia,
dorința de a ajuta, de a se implica: „Iată! A găsit și casa, și copilașul.
Era o fetiță care s-a trezit din somn la zgomotul crengilor ce băteau
tulburate în geam. Xan a apucat-o de mânuță și a început să-i cânte:
Dormi, adormi puiuț curat,
Că ce-a fost, doar ai visat.
Uite, pleacă noaptea lină,
Ziua iarăși o să vină...”
Versurile nu au stat pitite în pagină, autoarea a luat ghitara și
a început să cânte. Valurile melodice au transformat coloanele
bibliotecii în partituri. După ce a terminat s-a întors spre tinerii care o
ascultau cu atenție și i-a întrebat ce notă îi pune. Toți studenții în cor
au exclamat „10”.
Acordurile muzicale se schimbau, când sobre, când vesele, de
parcă toți au trecut aievea prin „magia Grădinii de Corali”. Dar de
altfel și sala bibliotecii seamănă cu o grădină în care coralii sunt
cărțile, lumina lor strălucește pe măsură ce sunt citite.
Aceasta a fost doar lansarea cărții care anunță pe viitor
întâlnirea cu micii cititori, discuții despre Pomul de Crăciun și îngeri,
despre respect, colinde, măreție și omenie.
Cartea a reușit să mă oprească din ritmul alert al lecțiilor,
lansărilor, scrierea articolelor științifice și a cronicilor de carte. Și pe
unda sărbătorii am compus un
SONET DE CRĂCIUN
Violetul scrie o poveste de Crăciun
În care toți sunt buni
Stele cu îngeri luminează
Fericirea ne îmbrățișează
Note muzicale
Zvoară pe partitura astrală
Pământul este un coral pe cer
Pe care des îl neglijăm
Considerându-ne concreți
Abstractizăm realități
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Pășim grăbiți, la fleacuri aspirăm
Dar respirația noastră
Are altă valoare
Ea simte conotații primordiale.
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Fereastra cu lentile
Camera mea
Are șase pereţi…
Aşa o văd eu în fiecare dimineaţă.
Am construit-o din hârtie cărămizie,
Deoarece ploaia nu trece prin cărămidă.
„O ploaie violentă piaptănă fumul”*,
Dar zburleşte mai tare acoperişul.
De aceea l-am fixat bine de umerii laţi
Ai omuleţului meu de carton.
Odaia este exact de vârsta mea,
I-am pregătit pentru anul viitor
23 de lumânări şi un singur tort.
„Pentru orice incendiu trebuie
Şi ceva dulce!”
Zi de zi
Am altă culoare,
Deşi niciodată
Nu mi-am schimbat decorul.
Uneori ieșim la o vorbă cu drumurile,
Aici putem afla mărimea
La orice încălțăminte
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Și greutatea la toți vecinii.
Azi i-am aplicat pe globul ocular
Al ferestrei lentile de contact
Pentru corectitudinea vederii.
Acum pot să privesc
Când vine şi când pleacă
Strada de la mine.
Camera mea nu e mare,
De aceea stau cu ea la uşă.
Mereu gata de a întâlni oaspeţi noi.
Fereastra cu lentile cunoaşte toţi trecătorii,
până şi pe cel care nu a trecut pe aici niciodată.
Prin fereastră privesc cerul, iar prin mine trecătorul.
Fii bun și treci!
*”Amorurile unui prinţ”,Guillaume Apollinaire.

Eur(o)pian
Caut o furnică
Pe Maidanul dintre noi și voi…
Fără ca să vreau
Întâlnesc greieri care îmi cântă toată ziua
Prin laborator.
Atâta chimie pe o muchie de cuțit
Căci nu-mi ajunge timp
Să mai adaug câteva elemente
În tabelul lui Mendeleev.
”Încap în cap doar cei ce au cap”,
Nu mai căutați euro prin buzunare
Dacă ați primit ieri salariul în lei.
Chimia nu acceptă experimente
În locuri publice.
Chiar dacă furnicile fac valuri
într-o coajă de nucă,
nu înseamnă că miezul stă într-o barcă.
Trăim în condiții euro,
Dar fără pian în casă.
De aceea mergem pe clape
Ca prin farfurii.
Din vara aceasta grierul
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s-a lăsat de vioară
Și a început să cânte la clavir…
Nu în zadar ninge pe Maidan.
Vreau să-mi cumpăr un copac
La marginea pianului,
De acolo voi vedea
Și oamenii lui april,
Poate acum voi înțelege
”Sonata lunii”
De Ludwig van Beethoven.
Chiar dacă nu o mai aude,
eu o văd
Mai bine ca niciodată.
Trăim în condiții euro,
Dar fără pian în casă.
Peștele din burta pescărăsei
Sare în puf,
Se aruncă în apă
Și cade în burta pescăresei
Ca un pește prins de mal.
Din solzii lui aurii
S-a țesut cel mai lung brâu,
Prin el trag aer în piept
Și deschid ochii zilelor de mâine.
Inima lui mare a intrat
Într-o odaia mică, mică…
Din tot spațiul
El are cei mai mulți m2,
Aici poți construi orașe,
Se pot întinde mări și oceane,
Aici pot zbura păsări și înflori copaci,
Aici pot înota oamenii și merge pescărușii,
Aici e odaia unde Dumnezeu
Nu doarme niciodată.
Mi s-au așezat liniile pe burtă
Ca un abecedar,
”Învăț literele să vorbească cu mama.”
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Nuele meu de zână
Îl las pentru povești.
Strâng apă pentru
Un nou botez.
Vreau să port
Numele mamei mele,
MAMA…
Doamna Ploaia
Aud cum îi picură săruturile
Pe umerii mei goi
Și ca o pasăre
Mă țin de gâtul ei.
Dansăm…
E primul vals
La care mă pricep atât de bine,
În mâinele sale
Mă simt
Mai sigură ca niciodată…
Mă ridică mai sus ca cerul
Și mă coboară mai jos decât pământul.
Dacă dispar
O caut pe străzi
Știu că niciodată
Nu este în casă.
Dansez cu ploaia,
Doamna cu ochii de apă
Și fața mereu umedă ca gura unui pește.
Aud cum mă strigă,
Și o caut în urechile acului.
Vreau să-i păstrez și cel mai mic sunet.
Dansez,
Nu obosesc să dansez
Niciodată.
Eu niciodată nu obosesc
Să miros a ploaie.
Vă invit la dans!
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Nuca
Nu mai este nici o nucă
Sub nucul de la poartă,
Ori de câte ori coboară,
Pământul o mănâncă și tot o mănâncă...
Nu mai este nici ploaia umedă
Sub cerul de la sat,
Ori de câte ori cade,
Bătrâni o usucă și tot o usucă...
A rămas doar o umbră
După gard,
Ori de câte ori apare,
Cineva o înlocuiește.
Când se va deschide nuca
Să vă opriți la poarta
Bunicilor mei.
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Durerea din fiecare zi
Durerea din fiecare zi
Usucă privirea mamei
Perdica se mișcă de vânt
Dar vântul nu mută durerea
Soarele face iepurași
Zglobii sar pe masă
Se joacă cu peștii din acvariu
Dar ei nu pot lua durerea mamei
Ploaia șterge copacii
De sudoare și praf
Dar ea nu șterge durerea mamei
Durerea ce pătrunde
din ce în ce mai adânc
lumina privirii
Durerea ce taie
pereții și camera
rămâne pustie
Durerea ce calcă
mici bucurii de a fi împreună
Durerea ce zgârâie totul și vânt, și rază, și floare
Durere ce fulgeră-n suflet
Durere ce tună în spații
Durere ce cheamă dorul de viață
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Se zbate în inimă
cât de plăpândă și mică
e inima mamei
sfâșiată de himera durerii
dur, tare, cu colți de rechin
ce se revigorează în fiecare zi
Durere, ce monstru să te sfâșie?
Ce floare să te alunge?
Ce dragoste să te închidă?
Ce ură să te domolească?
Durere!
Mamă, te țin de mână
Gândurile bat în geamul așteptării mele
Gândurile traversează strada
Și îmi alungă soarele
Gândurile îmi vopsesc unghiile în culori
Și îmi lustruiesc privirea
Gândurile fac ceea ce n-am îndrăznit –
Te iau de mână, mamă, ne plimbăm.
Gândurile îmi spun ceea ce nu am reușit
Gândurile bat mingea și mi-o aruncă
O prind
O așez pe foaie
Și rostogolesc literele
ca cifrele într-un bilet de loterie
Ele se așează și încep să se certe cu gândurile
Și se ceartă, se ceartă
Până când călăresc un gând
Și zbor prin frunze
De la început prin crengile de salcâm,
Apoi de tei, de arțar,
Cobor pe palma frunzei de castan
O rup și fac din ea un fluture
Desfac pumnul
Și-i permit să zboare
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Din pragul lumilor
Te-ai învelit în valuri de mare
În care n-ai învățat să înot
De la început sub apă
Apoi la distanță
Te-ai învelit cu brize de mare
În care m-ai învățat sărespir
Și să-mi rețin respirația
Pentru a admira orizonturile
Te-ai învelit în raze de lumină
Ce picură din ceară
Le-am văzut cândva la răsărit
Prin frunze de arțar
***
Îți scoți platoșa vieții,
Femeie puternică,
Și cauți cu mâna,
Pipăi aerul,
Atingi neantul
Și sufletul se frământă
Urcă pe schelele filosofiei
Și-n empirismul ei
Ți se deschide Taina Morții
Sau Taina Vieții
08.08.2015, ora 16:53

Ați plecat la 75 de ani
Ai plecat în lumea celor drepți.
Așa cum te-a visat fratele:
Ai plecat ținându-te de mână cu tata la aceeași vârstă de 75 de ani
De parcă v-ați înțeles să trăiți în lumea pământească exact 75 de ani
Să vă bucurați de o nuntă de aur
Și apoi să plecați...
Ne vorbești prin icoana ce o țineau mâinile tale reci
Prin fotografii, cărți de filosofie,
Sublinieri de ziare, decupări și
Cărți de rugăciuni
130

Știai să împletești conceptele în favoarea vieții
Îți multumesc și iartă-mă
18.08.2015, ora 9:45

Loteria 2015
Mama știa și trăia după morala creștină și
Ținea cont de legile dialectice.
Chiar desenele animate puteau fi sondate dupa aceste legi.
Ei îi plăcea să se joace
Și într-un an a inventat Loteria de Anul Nou.
A adunat cadourile pe care le-a scris pe bilețele
ce trebuiau să cadă aleatoriu
în mâinile invitaților și a soțului, copiilor, mai târziu a nepoților, și
apoi a strănepoților.
Tatei îi plăcea spiritul ei
Și el contribuia la materializarea ideilor.
Nimeni nu știa ce le va oferi Anul Nou.
Dar toți aveau vise, preferințe
Și noi trăiam fiorul alegerii, fiorul destinului.
Frate drag, cât de bine că ai insistat la loteria 2015.
E ultima în care a participat mama și prima la care a participat
strănepotul.
Rămânem în pulsul universului
Ce are loteria sa de date, cifre, ocazii, presimțiri
(esențial e) Să trăim!
18.08.2015, ora 10:17
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PRINTER PENTRU VISE
O ANTOLOGIE A CENACLULUI MAGIA CUVÂNTULUI
Printer pentru vise este o carte apărută la Editura Foxtrot,
Chișinău, 2014, în coordonare cu Biblioteca Centrală, BM
„B.P.Hasdeu”, Chișinău, în sediul căreia a fost organizată lansarea.
Textul liric predispune la sinceritate, emoție, dar aceasta nu e
suficient pentru a depăși stigmatele unui album. Poezia trebuie să
genereze ea însăși forțe, să poată trăi după ce a fost simțită, gândită,
scrisă. Această energie constă în medierea eului cititorului cu eul liric.
Dacă această comunicarea există, atunci poezia se deschide spre viață.
Laboratorul Cenaclului Magia cuvântului a cunoscut diferite
etape. Una din cele mai complicate constă în depistarea
individualității. Pentru a realiza aceasta este necesar de a intra în
tăcerea propriei cunoașteri. Bruiajul din jur maschează atât de mult
eul încât se poate spune chiar la primele exerciții că la unele persoane
senzațiile proprii preluau forme ale scriitorilor adorați. Nu este o
copie, dar nicio originalitate. E important ca lecturile, predilecțiile
noastre să se topească în noi pentru a avea posibilitatea să marcăm
propriul gând. Identitatea este o trăsătură ce ține nu doar de
domeniile social, legislativ, fizic, lingvistic, dar și de sfera sufletului.
Un alt blocaj a fost frica de propriile gânduri, îndoieli, care
uneori creau certitudini artistice, alteori antrenau la selectarea unui
model. Esențial e ca în lumea modelelor să nu te transformi într-un
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manechin. Poezia accesează dinamica imaginii artistice în cele mai
diverse maniere. Modalitatea perceperii lucrează în cititor.
Discuțiile despre conexiunea dintre gând–cuvânt–sentiment,
fluxul conștiinței, strategia limbii ce se zidește în noi cu coerența
vârstei, conceptele de frumos și creație, armonie și schimbarea
accentelor valorice dintr-o epocă în alta – toate au contribuit la o
asimilare a cunoașterii artistice.
Alegerea titlului a fost o selecție după metoda brainstorming.
Toți cei din colegiul redacțional (Olga Balan, Anastasia Bancu,
Zinaida Burcă, Ana-Maria Cecoi, Georgeta Fânaru, Cristina Malai,
Dana Mura, Cristina Panait, Eugenia Spitețchi) au propus câte un
titlu. După ce au fost scrise toate sintagmele ce includeau viitorul titlu,
am discutat și am votat, dar nu tradițional. Alegerea era vizualizată,
trăită prin apropierea de foaia încărcată cu imagini și urmată de bifare,
de parcă pe harta cuvintelor se căuta nucleul viitoarei cărți. Titlul
Printer pentru vise a centrat atenția, iar de aici au început selectările,
redactările, completările, din nou scrierile, tăcerile, dezbaterile și…
CARTEA.
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CRISTINA MALAI
S-a născut în satul Micleușeni,
raionul Strășeni, în anul 1992, la 26
noiembrie. În 2011 absolvește Liceul
Teoretic „Ion Creangă”(profesoară de
limba și literatura română – Lozovanu
Silvia). În același an a fost înmatriculată
la Facultatea de Litere a USM,
specialitatea Limba și Literatură Română
– Limbă engleză.
Mama
O iubesc!
O iubesc cu toată ființa mea... și o voi iubi mereu.
Mama...
pentru că ea mi-a dăruit viață,
pentru că ea mi-a dăruit speranță,
pentru că ea are forță și răbdare,
pentru că ea mereu m-a ridicat în picioare.
Zâmbetul ei îmi înseninează zilele
Buzele ei îmi oferă gingășie
Ochii ei îmi alină durerea,
Iar sufletul ei îmi ascultă tăcerea.
Mama ...
Timpule, oprește-te!
pentru ca ea să simtă încă pentru o clipă
fiecare rază de soare,
fiecare pată de verdeață,
cele mai frumoase momente din viață,
pentru că merită fericire nelimitată.
Mama...
Culorile
Viața e un amalgam de culori:
roșu e iubirea pătimașă ca un Sulf necruțător,
verdele-i Miercurul... bucățica vieții care pulsează,
albastru e ca Sarea în bucate, ne îndeamnă la meditație,
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negrul vine în viața noastră cînd ne așteptăm cel mai
puțin,
iar albul ne face fericiți.
Toate se reduc la un singur fenomen:
Viața –
o scurgere de timp ireversibilă,
într-un spațiu nelimitat,
în care un suflet se perindă
de legile lumii ghidat
Misterul poeziei
Poezia e o reflectare a sufletului omenesc,
reprezentînd o altă lume...
o lume din ochi de lupi –
plină de vis, farmec și mister,
de care puteți fi înghițiți.
Existența matematică
Existența reprezintă magia numerelor
cifrele care redau teoreme sau axiome
în funcție de aria și perimetrul.
Ecuația sufletului exprimă un sistem de semne
ce nu permite dezlegarea enigmelor omenești.
Sferă creației însumează
realități sociale,
și reflectări ale interirotății eului.
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ANA-MARIA CECOI
S-a născut pe 22 aprilie
1992, în satul Cepeleuţi, r-nul
Ocniţa (în Raionul Edineţ). A
absolvit
gimnaziul
„Victor
Teleucă” din satul natal în anul
2008 şi Liceul Teoretic „Tudor
Vladimirescu” din municipiul
Chişinău în 2011. În prezent este
masterandă
în anul II la
Facultatea de Litere a Universităţii
de Stat din Moldova şi absolventă
a Facultății de Arte Frumoase,
secţiunea ,,Teatru de revistă’’.
Cele mai importante realizări:
Diplomă
pentru
reuşită
interpretare litera, Diplomă de
Gradul
II
la
concursul
municipal ,,Muncă, talent, cutezanţă’’, Diplomă: Premiul
revistei ,,Vatra Veche’’, Târgu Mureş, România, Diplome de
participare la Conferinţele Studenţeşti (limba engleză, literature
română), articol publicat în ziarul Literatura și Arta.
Un alt mit al peşterii
Eu sunt o peşteră
mereu în formare:
picăturile de apă îmi modelează chipul,
iar cele de timp – sufletul.
Tu eşti lumina
ce-ai acceptat provocarea –
te-ai contopit cu bezna
înrădăcinată-n mine.
Acum nu mai vedem nimic nici unul:
te-a orbit întunericul meu,
iar pe mine – lumina ta.
Trăim un alt mit al peşterii.
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Un chip în noapte
Era întuneric,
Atâtde întuneric, încâtpărea
Că mii de tone de cerneală
Au fostvărsatepepământ;
Un negruputred, de mormânt
Cu un mirosarzând de smoală...
Şiprinaceastăcrudănoapte EL trecea.
Cu chip feeric...
Eratrist,
Preatrist ca să mai observe ce-iînjur.
Aveaun mers mai multdininerţie,
Dar înurma lui lăsascântei de foc
Ce-n ritmurisăltăreţe se prindeauînjoc...
Dar chipul nu le vede şi nici nu vrea să ştie.
La toate el rămâne indiferent şi dur.
O fi? ...sst!
Simbioză
Îmi strigă în mine o voce răguşită,
Abia o aud şi n-o pot înţelege.
Se revoltă, o simt cum mă loveşte,
Şi aruncă în mine cu aspre cuvinte.
Nu vreau s-o mai ascult,
Aş da-o afară,
Aş arunca-o în foc să văd cum arde,
Să aud cum trosneşte şi urlă topindu-se.
Poate că aş fi mândră de mine atunci,
Să văd că am învins-o,
Nu aş plânge, căci nu ne-am înţeles niciodată.
Dar ce spun? Voi mai fi eu după aceasta?
Nu, n-aş putea fără ea,
Chiar dacă prezenţa ei mă infectează.
Boala naţională
Trăim într-o societate în care
Nu poţi ieşi din casă fără ochelari.
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De ce?
Pentrucă te poate orbi realitatea.
De la un timp nici ei nu ne mai pot proteja,
Toţ mai mulţi îşi pierd vederea.
Degrabă o să începem a ne transforma în cârtiţe,
Căci nu ne mai putem trata de ani întregi…
Şi, în plus, se pare că mai devenimşisurzi.
Moldovă, lasă-ne măcargraiul!!!
Risipă de fulgi
E total atât de alb, încât,
Doamne, mă întreb–
De ce atâta risipă de fulgi?
Pentru ce atâta alb
Pe pământul negru?
Crezi oare că asta o să facă
Oamenii mai buni?
Eu, Doamne, nu cred
Şi mi-e milă de atâţea
Fulgi călcaţi în picioare.
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OLGA AFANAS
Născută la 16 august
1983 la Soroca.
În 2005 a absolvit
Facultatea
de
Litere
a
Universităţii
de
Stat
din
Moldova,
(Chişinău),
specializarea Limbă şi literatură
română/limbă engleză, licenţiată
în filologie.
A colaborat în calitate de
copywriter si redactor la o serie
de
publicaţii
electronice
naţionale
şi
internaţionale,
printre care Pentru Ea.md. În
prezent lucrează în calitate de
profesoară de limbă engleză,
translator şi interpret. Este
masterandă la Facultatea dr Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi
Asistenţă Socială al ULIM, secţia Psihoterapie şi Consiliere
Psihologică.
A publicat versuri si articole în „Literatura şi Arta”, revista
„Limba Română”, „Universitatea”, traduceri de versuri de G. Bacovia,
M. Eminescu, Marina Ţvetaeva, cât şi poezii în mai multe culegeri
colective (Nu e om să nu fi scris o poezieI, II, IV, V) etc.
Pe vârful petalei
Soarele strecoară oboist
Ultimele şoapte calde,
Pe vîrful petalei înfiorate
De crizantemă
Lunecă o adiere
Indragostita....
Nerostita....
O crima??
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Noroc
Ieri am găsit o rimă
În lumină
Bine că a rămas nerostită
E eternă…
Oglindă
Şi cântă dragostea
în clipe de trădare. . .
Triumfă albul
Noaptea
Pe bâjbâite
Cade speranţa
În stropi
Printre lacrimi
Şi se oglindeşte
înstele…
Vreau
Vreau să învăţ din nou
Culorile
Cred că mi s-a ascuns ceva
Toată viaţa.
Textura…
Pe vârful degetelor…
Adevăr.
Veac de sticlă
Viaţa
A intrat
Intr-un bol de sticlă
Asurzitor
de transparent…
Vreau să iasă.
Ea sleita însă
Tace opac, multilingv,
Nerespirând parcă.
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Dactilografului viselor mele
De-ai şti
câtă literatură
rămâne printre pleoapele mele
leneşe,
ai veni imediat.
N-ai mai şti
ce-i sărăcia,
şomajul
sau foamea.
De ce
într-un trup sleit
şi firav,
atâta forţă de viaţă?
De ce într-un coş
îngust
(al pieptului)
Atâtea dorinţe surde...?
De ce
În mintea blocată
Între patru puncte cardinale
Atâtea orizonturi?
Tăcerea trupului
Tăcerea trupului
Miroase a lipsă...
Respiraţia taie gândul...
La topire,
Clipa urcă în conştiinţă
Şi în chide uşi.
Restul fac singură
Doar să ştiu că eşti…
Doar să văd că ştii…
Aduc, repar, cuceresc, semnez…
Doar să ştiu că vii…
Adun, cer, rezolv, negociez…
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Doar să ştiu că vezi
Oboseala
devenită lacrimi…
Restul fac singură,
Gătesc, hrănesc, păzesc,
Doar să simt c-astepti,
Ca auzi o soaptă în strigăt
Şi invers…
Restul fac singură
Doarsă cred că vii…
Doar să ştiu că ştii….
Platforma
Aş vrea să ne descompunem
Fiecare în el însusi,
Să vii cu mine
Dar să nu te mişti…
Vreau o uşurinţă,
Care să nu-şi strige simplitatea!
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ÎN SLUJBA UNEI „NEVOI SOCIALE”:
DECENIUL DE AUR AL REVISTEI DE FILOSOFIE
(1929-1939)
Răspunzând unei întrebări ce
frământă și azi comunitatea profesională, și
nu numai, anume dacă se poate vorbi de o
filosofie românească, în condițiile în care, se
știe, termenul de filosofie națională, pe
criteriu statal, se poate aplica doar în puține
cazuri,- în fapt nici una din filosofiile
occidentale dominante (franceză, germană
sau engleză, pentru a ne referi la cele mai
cunoscute) neavând, decât într-o măsură relativă, vocație universală academicianul profesor Alexandru Surdu admite totuși că „filsofia
poate să apară oriunde și oricând”, cu condiția împlinirii unor
„condiții speciale”, cea mai importantă dintre acestea fiind „tradiția”
(Pentru ce istoria filosofiei ?, coordonator Gheorghe Vlăduțescu,
București, Ed. Paideia, 2003, p. 112). Mai mult chiar, sigură, tradiția
nu este, în opinia ilustrului profesor bucureștean, determinantă, fiind
necesar a se îndeplini și alte criterii, precum continuitatea iar, în
cazul nostru particular, ispitele, de la cele străvechi,la neoaristotelism. Altfel, respingerea defacto a tradiției (chiar bimilenare,
după Al. Surdu) a filosofiei românești face ca recunoașterea acesteia
să pară „o ciudățenie”, mai ales în cazul unui popor situat mai
degrabă la periferia romanității, și lipsit de condițiile propice unor
„oscilații spirituale”.
Altfel, posibilitatea apariției unei filosofii naționale, nu
garantează efectiv existența ei. Pentru ca, totuși, să putem vorbi de o
filosofie națională distinctă, iar nu de una conjunctuală, de împrumut,
Mircea Vulcănescu instituia, încă de la începutul anilor ′40, o serie de
criterii de atestare, pe cât de elementare, pe atât de exclusive :
existența unei activități filosofice originale și autentice în mediile
culturale autohtone; existența unui sistem de difuzare a produselor
filosofice, extins la scară națională; acordarea unui rol determinant
filosofiei, în cadrul sistemului educațional și, în fine, dezvoltarea
unor sisteme filosofice specifice și, obligatoriu, de amploare. În mod
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fericit, la data când erau formulate aceste condiții, România
îndeplinea cu prisosință toate criteriile auto/impuse, inclusiv cel
referitor la funcționarea unui mediu extins de difuzare al ideilor
filosofice, fapt ce a favorizat diversificarea „stilurilor expozitive”, de
la cel eseistic, de largă receptivitate publică, la cel tehnicist, destinat
cu prioritate specialiștilor calificați. Mai mult, constată același Al.
Surdu „împreunarea fericită dintre litere și filosofie a permis o
instruire superioară, filosofică, a literaților, criticilor de artă și mai
ales a clasicilor”, fapt ce a favorizat direct „valențele filosofice ale
limbii române” (op.cit., p. 116).
În aceste condiții se poate vorbi chiar de existența unui „secol
de filosofie românească”, după fericita expresie a Angelei Botez,
perioadă ce acoperă, în linii mari, secolul al XX-lea, „cu ideile și
personalitățile ce se înscriu într-o paradigmă spirituală românească”,
incluzând chiar „subparadigme ce cuprind pattern-uri filosofice
specifice” (Un secol de filosofie românească, București, Ed.
Academiei Române, 2005, p. 9) și care cuprind inclusiv publicistica
filosofică, ce a depășit, prin Revista de Filosofie, nouă decenii de
activitate neîntreruptă (dacă luăm ca dată de referință anul 1923, când
volumul al X-lea al Studiilor filosofice, revistă condusă încă din 1915
de Constantin Rădulescu-Motru, devine, sub aceeași conducere,
Revista de Filosofie).
Fără a cădea, deci într-o paradigmă „nihilist cioraniană”
(evident, lipsindu-ne deopotrivă talentul și profunzimea lui Cioran),
nu vom trata diversele realizări ale personalităților și demersurilor
publicistice pe tărâm filosofic, exclusiv pe teren deconstructivist,
plecând cu orice preț de la premisa prezenței „originalității” în
cuprinsul textului filosofic. În fond, în toate etapele istorice, cu atât
mai mult în contemporaneitate, demersul exegetic pornește de la
fundamentele istorice și teoretice deja existente. Cunoașterea, deci, a
background-ului unei idei, chiar filosofice, reprezintă cu prisosință „o
valoare realizată”, ca s-o cităm din nou pe Angela Botez (ibidem, p.
19),astfel încât a eluda erudiția, atunci când invocăm filosofia
românească, este, în cel mai fericit caz, un exemplu de superficialitate.
În acest sens, mă voi opri cu prioritate asupra unui singur
deceniu, 1929-1939, din istoria publicisticii de specialitate pe teren
filosofic românesc, poate chiar deceniul său de „aur”, dacă luăm în
considerare cuvintele lui Iosif Brucăr, din 1934, care nota articolul
programatic „Cadențe filosofice”: „Pe plan strict teoretic gândirea
filosofilor români de azi (este vorba de anii ′30-′40 când unor filosofi
li s-au ridicat chiar și statui – n.n.) se menține la aceleași nivel de
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intelecție cu acela al filosofiei occidentale, același lucru putând fi
constatat și în ce privește nivelul revistelor filosofice românești, care
pot sta alături, prin valoarea preocupărilor lor, de cele din străinătate”.
Așadar, în paralel cu Revista de Filosofie (continuatoare
directă a revistei Studii filosofice (inaugurată la 15 noiembrie 1915,
sub directoratul lui C. Rădulescu-Motru, secondat de Marin
Ștefănescu, în calitate de secretar), în epocă mai apărea Revista
filosofică (4 numere, 1915), avându-l ca director pe Grigore Tăbăcaru,
„un Pestalozzi român” (n. 14 martie 1883, Hemeiuș, Bacău - d. 9
martie 1939) și, ca o replică la orientarea pozitivistă și scientistă
promovată de Revista de Filosofie, săptămânalul Gândirea (19211944), ce a căpătat, în principal sub conducerea lui Nichifor Crainic
(după 1926), „o orientare teistă, spiritualist mistică și etnicist
„ortodoxistă” (ibidem, p. 345), în fapt constituind, în plan publicistic,
„o încercare de a apăra fixitatea dogmelor religioase împotriva
oricărei inovații critice”.
Rubrici de filosofie și, împlicit, referiri la cărțile de filosofie
apăreau în majoritatea publicațiilor importante ale vremii, de la
Revista Fundațiilor Regale, la Viața românească, Tribuna, Ideea
Europeană, Convorbiri literare, Criterion, Adevărul literar și artistic,
etc., inclusiv în publicațiile de stânga, Șantier, Era nouă etc., în
vreme ce filosofi cunoscuți făceau parte din redacțiile acestor reviste,
inclusiv în calitate de fondatori (Nae Ionescu, Ion Petrovici, Lucian
Blaga, Mircea Vulcănescu, D. D. Roșca ș.a.).
Vorbind, așadar, despre deceniul 1929-1939 vom evidenția
rolul covârșitor în susținerea unui climat publicistic sănătos în
câmpul filosofiei ce revine lui Nicolae Bagdasar (n. la 5 februarie
1896, Roșiești, jud. Fălciu, azi Vaslui, d. 21 aprilie 1971, București),
filosof din primul eșalon al gândirii românești, format la școala
filosofică germană, ce se situează pe linia „idealist obiectivă și
raționalist realistă” (Angela Botez, op.cit., p. 164). O prejudecată ce
stăruie în mentalul comunității filosofice românești este aceea că
Nicolae Bagdasar ar fi un filosof „de mâna a doua” (Gh. Vlăduțescu,
Introducere la Scrieri, București, Ed. Eminescu, 1988, p. V), astfel
încât scrierile sale, întinse pe mai bine de patru decenii – dacă luăm
în considerare prima ediție din Filosofia contemporană a istoriei
(1927) și ultimul studiu Teoreticieni ai civilizației (cu referire la A. J.
Toymbee, Karl Jaspers și N. Berdiaev), apărut postum, în Revista de
Filosofie (Tom 18, an. 5, 1971) - i-ar fi cenzurat calitatea auctorială
în favoarea unei interpretări „obiectiviste” a (istoriei) filosofiei
românești.
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Cum același academician, Gh. Vlăduțescu, ne învață însă că
termeni precum „subiectivism” și „obiectivism” sunt opuși doar în
aparență, iar o reconstrucție „obiectivă” a faptului istoric nu
reprezintă decât o reducere a „subiectivității” la un mijloc, rezultă că
Nicolae Bagdasar și-ar fi rezervat, pentru sine,mai degrabă, rolul de
observator, păstrându-și intactă libertatea de interpretare. Asta pentru
că, în esență, o istorie a filosofiei presupune pre-existența unei
filosofii, calitate implicit asumată de N. Bagdasar, și bazată pe
presupunerea că istoricul filosofiei este obligatoriu și un filosof, în
acest caz fără trimitere la mărime. Opinia pare confirmată de N.
Bagdasar însuși care, în lucrarea sa cea mai importantă Istoria
filosofiei românești (1940, reeditată în 1988, Scrieri, op.cit., p. 3 și
urm.), despre care Constantin Aslan spunea că este „singura sinteză
credibilă în domeniu: o carte nemuritoare” (N. Bagdasar, Amintiri.
Notații autobiografice, București, Ed. Tritonic, 2004, p. IV), evită să
se referă și la propria persoană, deși admite că: „filosofia românească
se află într-o perioadă de înflorire cum n-a mai cunoscut până în
prezent” (Scrieri, op.cit., p. 338).
Această modestie extremă, vădită cu prisosință în Amintiri, nu
reprezintă, sub aspect psihologic, decât o rezervă „auctorială”, o
interpretare arbitrară a ideii că orice formă de subiectivism ar putea
dăuna obiectivismului științific. Autorul a preferat să se plaseze pe
sine mai degrabă în postura de autor-subiect, în spiritul promovat de
G. Călinescu, forțând astfel „limitele încercării”. Privită sub acest
aspect, contribuția lui N. Bagdasar la istoria cugetării românești
constă, mai ales, în recuperarea dimensiunii paideice, formative, în
defavoarea unor delimitări de ordin conceptual pentru care avea atât
vocația, cât și pregătirea necesare. Așa stând lucrurile, nu ne rămâne
decât să privim cu bunăvoință memoriile unui filosof debarasat de
balastul preferințelor „egolatre”. Redate integral publicului tânăr, de
după 1990, de editorul și filosoful Constantin Aslam Amintirile lui N.
Bagdasar ne îndeamnă nu doar la reconsiderarea rolului deținut de
gântitor „în sistem” cât, cu prisosință, la redescoperirea unui model
de filosofare bazat pe competență și probitate științifică, opus
compilației eseistice demolatoare.
Exemplul cel mai concludent în acest sens îl reprezintă
paginile dedicate de memorialist sacrificiilor făcute pentru apariția
Revistei de Filosofie, publicație susținută efectiv din leafa de profesor
a lui N. Bagdasar și pentru care s-a auto-umbrit efectiv, inclusiv ca
autor, fără măcar de a beneficia de satisfacția morală de a-și vedea
numele pe pagina de gardă, totul din dorința excesivă și preventivă
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de a nu leza unele susceptibilități inerente comunității filosofice din
România interbelică. Apariția acestor pagini „antologice”, cum le
numește C. Aslam, sunt de natură a arunca o lumină nouă inclusiv
asupra istoriei filosofiei românești din ultimul veac, astfel încât, cu
siguranță, partea a II-a a lucrării d-nei Angela Botez (Un secol de
filosofie românească, op.cit., p. 337 și urm.) merită reformulată.
Mergând pe firul memoriei, N. Bagdasar consacră participării
sale la renașterea Revistei de Filosofie un capitol distinct (secretar de
redacție al Revistei de Filosofie, secretar al Societății Române de
Filosofie, op.cit., p. 232 și urm.), localizând începuturile apropierii
sale de revistă, în anul 1928, mai precis în luna ianuarie când, la
inițiativa lui Constantin Beldie (1887-1953), secretarul de redacție al
Noii Reviste Române, se prezintă (însoțit de T. Vianu) la Constantin
Rădulescu-Motru (1868-1957), pentru a-i propune „revigorarea”
revistei, din care, pe anul 1927, nu apăruse nici un număr. În acel
timp, N. Bagdasar ocupa postul de profesor la Școala comercială „N.
Krețulescu” din București, având un salariu substanțial mai mic decât
cel primit anterior, la Școala română comercială din Salonic. De altfel,
momentul revenirii în țară și al stabilirii sale la București este
evidențiat dramatic de N. Bagdasar în Amintiri: „În tinerețe omul își
face multe planuri... Unul dintre acestea era să-mi petrec vacanța de
vară în mijlocul bibliotecilor din străinătate. Nu mi l-am putut realiza.
Angrenat în atâtea treburi, m-am reîntors la București, înglodat tot
timpul în datorii cu editarea Revistei de Filosofie, a lucrărilor
personale și a atâtor altor lucrări în cadrul societății Române de
Filosofie (op.cit., p. 231).
Obținând, de principiu, acordul lui C. Rădulescu-Motru de a
realiza revista, rămas singur prin „dezertarea” lui T. Vianu, și având
de înfruntat rezistența „tacită” a lui Mircea Florian (1888-1960),
secretarul de redacție „en titre” al publicației, N. Bagdasar reușește,
totuși, să mobilizeze Societatea Română de Filosofie și să găsească o
tipografie unde să editeze „seria nouă” a publicației. Un moment
sensibil este acela când C. Rădulescu-Motru, nemulțumit de nonimplicarea lui Mircea Florian în proiect, „a pus mâna pe toc și l-a
tăiat” de pe coperta revistei. Modest, N. Bagdasar a insistat ca numele
său să nu apară pe pagina de gardă, astfel încât Mircea Florian să nu-l
perceapă “ca pe un adversar”. În aceste condiții cei doi filosofi, C.
Rădulescu- Motru și N. Bagdasar decid că este mai diplomatic să nu
apară nici un nume ca secretar de redacție. Acesta este motivul,
susține memorialistul, pentru care „ani de zile” Revista de Filosofie a
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apărut fără să aibă pe coperta a doua numele secretarului de redacție”
(Amintiri, op.cit., p. 236).
În fapt, întreaga muncă redacțională, ca și cea administrativă,
i-a revenit lui N. Bagdasar, care, în plus, îndeplinea această obligație
pro-bono, fondurile puse la dispoziție de Ministerul Instrucțiunii
(respectiv de Ion Petrovici, în calitate de ministru, în cuantum de
30.000 lei), neacoperind nici măcar prețul tiparului,N. Bagdasar își
amintește că a îndeplinit singur „o muncă de pionierat”, făcând
pachete, aplicând mărci poștale și scriind adrese pentru abonați, dar
și ținând evidența rău-platnicilor. Cum primul număr din seria nouă
a înghițit integral bugetul planificat, cu sprijinul lui C. RădulescuMotru, dar și al altor membri ai Societății Române de Filosofie, N.
Bagdasar „a început a umbla cu pantahuza”, adică a cere bani de la
diferite cunoștințe, „patroni de bănci, ori miniștri”, operație ce
implica „multe alergături și pierdere de vreme”. Din fericire „rar se
întâmpla ca Rădulescu-Motru să fie refuzat” (ibidem, p. 237). Tot
pentru a strânge bani, pentru revistă, N. Bagdasar propune
organizarea de Conferințe filosofice, cu intrare, ce urmau să aibă loc
în amfiteatrul Fundațiilor regale, sub auspiciile Societății Române de
Filosofie. Odată stabiliți conferențiarii, ca și tematica, s-a lansat, prin
Baroul București, o listă de abonamente, inițiativa dovedindu-se
rodnică, inclusiv sub aspect comercial. La conferințele săptămânale,
ținute în fiecare zi de joi, publicul a luat cu asalt Amfiteatrul
Fundațiilor sporind astfel prestigiul moral, în primul rând, al Revistei
de Filosofie, dar și asigurând suportul material al editării.
În tot acest răstimp, sarcina plasării abonamentelor, ca și al
controlului accesului în sală, au revenit, ca de obicei, lui N. Bagdasar,
răsplata sa fiind, invariabil, de ordin moral. De remarcat este și faptul
că, deloc insensibil la efortul asistentului și colaboratorului său, C.
Rădulescu-Motru a insistat ca și N. Bagdasar să țină două conferințe,
asta mai ales pentru ca secretarul revistei să nu fie considerat „un
simplu impresar” al Societății Române de Filosofie. Modest până la
capăt și convins că nu are talent oratoric, N. Bagdasar și-a pregătit cu
minuție aparițiile publice, precizând chiar că ”ar fi preferat să scrie
un studiu, decât să țină o conferință” (ibidem, p. 243). Tema aleasă
de el a fost legată de „viața și opera lui Karl Marx”, un subiect cu atât
mai sensibil cu cât publicul s-a nimerit să fie alcătuit din studenți la
teologie și la drept, în logia centrală a sălii luând loc chiar
mitropolitul Gurie al Chișinăului, însoțit de câțiva preoți. Efectul
conferinței sale a fost peste așteptări: „Am început să vorbesc,
așteptându-mă ca din moment în moment să fiu întrerupt de
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vociferări, să mi se arunce ouă clocite și să fiu scos pe sus de
haidamaci din sală. Nu am auzit decât niște strigăte de dezaprobare
venite de la cei de afară care nu reușiseră să intre înăuntru, astfel că
am putut continua să vorbesc” (ibidem, p. 243).
Din fericire, din 1929, și până în 1938, conferințele au
continuat să se țină regulat, uneori și cu o frecvență de două ori pe
săptămână (joia și sâmbăta), aducând Societății un venit constant. Nu
același succes îl are și Revista de Filosofie, carecontinua să
acumuleze datorii, ce au ajuns, în 1932, la fantastica sumă de 300.000
lei, girată în întregime de N. Bagdasar cu salariul său de profesor
bugetar. Motivele acestei datorii către I. E. Torouțiu (1888-1953),
proprietarul Tipografiei Bucovina, principalul editor al Revistei de
Filosofie, erau legate de generozitatea și încrederea dovedite de N.
Bagdasar față de un confrate, Iosif Brucăr (1888-1960), autor al unui
studiu despre Filosofia lui Spinoza: „Făcusem pe generosul cu
extrasele, în dauna desfacerii revistei. Eu car-mi făcusem iluzia că din
vînzarea numărului comemorativ (dedicat împlinirii a 250 de ani de
la nașterea lui Spinoza – n.a.) să rezulte un venit substanțial, cu care
să pot edita alte cărți de filosofie...” (ibidem, p. 246).
În consecință, în ciuda înțelegerii arătată de I. E. Torouțiu,
care îi anulează lui N. Bagdasar o parte substanțială din datorie (peste
o treime – n.a.), acesta continuă să semneze „polițe peste polițe”,
astfel încât la un moment dat salariul său este grevat în întregime de
creditori. „Dacă aș fi păstrat toate polițele semnate de mine, aș fi
putut să-mi tapetez pereții biroului”, notează cu amară ironie N.
Bagdasar (op.cit., p. 248), semnalând chiar că a apelat, la un moment
dat la sprijinul fratelui său, medicul neurolog Dumitru Bagdasar
(1893-1946). Un alt moment semnificativ din istoria revistei îl
constituie publicarea, în 1932, a unui număr special consacrat
împlinirii a 35 de ani de activitate didactică a lui C. Rădulescu-Motru.
Mobilizând forțe importante de la Ministerul Culturii Naționale,
Academie, de la Facultățile de filosofie ale celor patru Universități
românești ale vremii ca și de la Societatea Studenților în Litere și
Filosofie, N. Bagdasar editează o revistă de aproape 600 de pagini (cu
circa o treime mai substanțială decât un număr obișnuit), volumul
XVII, tipărită pe hârtie velină, dar al cărui cost de vânzare „nu
reușește să acopere cheltuielile curente ale revistei”. Paradoxal,
plecând de la această sărbătoare, printre neinițiați se răspândește
zvonul că Societatea Română de Filosofie deține fonduri substanțiale
și că ar trebui chiar să plătească dividende membrilor săi, de vreme
ce N. Bagdasar ar fi transformat-o într-o „societate pe acțiuni”. În
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fapt, lucrurile se prezentau chiar așa, cu precizarea că nu N. Bagdasar
o transformase în societate ce funcționa după principiile Codului
comercial, ci acționarii anteriori. „Ideea în sine m-a uluit, își
amintește filosoful. Fondezi o societate, când ai un bun, o proprietate
de exploatat... Ce destinația căpătaseră sumele încasate pe acțiuni, nu
am căutat să aflu” (ibidem, p. 248).
O altă consecință este aceea că, inspirat de succesul lui C
Rădulescu-Motru și I. Petrovici (prin mijlocirea lui T. Vianu) aspiră
la sărbătorirea, prin intermediul Societății Române de Filosofie, la 30
de ani de învățământ universitar. Zadarnic încearcă N. Bagdasar să se
eschiveze, motivând că mai are și alte sarcini, pe lângă editarea
Revistei de Filosofie, inclusiv terminarea lucrărilor proprii, căci până
la urmă e nevoit să cedeze. Rezultatul, paradoxal, nu a fost editarea
unui număr de revistă, cum se procedase în cazul lui C. RădulescuMotru, ci al unor fascicule din viitoarea Istorie a filosofiei moderne,
lucrare începută în 1938 și finalizată „în vremuri de cumplită
tensiune internațională, cu miros de pulbere de pușcă, în plin război”,
în 1941. În acel an, N. Bagdasar era deja concentrat, astfel încât
corecturile i se trimiteau direct la locația de concentrare, după caz, la
Oradea sau la Turda.
Concluzia lui N. Bagdasar, după finalizarea acestui proiect
este de-a dreptul tulburătoare: „Totul de la întocmirea cuprinsului,
determinarea numărului de pagini, alegerea colaboratorilor și
corespondența cu ei – patruzeci la număr, citirea materialelor,
efectuarea corecturilor, adunarea de fonduri, toate le-am făcut singur,
fără nici un ajutor” (ibidem, p. 253). Și în acest caz, este inutil a
adăuga că pentru toată munca depusă, la Revista de Filosofie și la
Istoria filosofiei moderne, N. Bagdasarnu a fost remunerat, singura sa
stisfacție rămânând aceea că a înzestrat, în condiții grele, cultura
filosofică românească, cu opere de care putem fi mândri, mai ales că,
așa cum susține N. Bagdasar „nici unul din popoarele vecine nu
posedă un bagaj de opere similare” (op.cit., p. 254).
Referindu-se la calitățile acestui cugetător, cu vocație de
organizator, Z. Ornea nota, în 1988, cu prilejul apariției seriei
„Scrieri”: „În mișcarea filosofică românească, de prin 1928, până
spre 1947-48, N. Bagdasar era factotum-ul, cu o prezență atât de
diversificată încât părea a fi ubicuă” (Înțelesuri, Ed. Minerva,
București, 1994, p. 170).
Citind astăzi, la o distanță confortabilă de timp, Amintirile lui
N. Bagdasar, ne punem firesc întrebarea dacă această implicare în
„occidental și local” mai este benefică pentru cel ce studiază „istoria
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filosofiei”, sau reprezintă doar un „concept” demult rămas în urmă.
Răspunsul îl găsim în ceea ce numim curent „starea filosofiei”.
Filosofia românească interbelică a cunoscut o acută „stare de
sincronizare” cu cea occidentală. Din fericire, spiritul pozitivist,
susținut inclusiv prin strădaniile și sacrificiile lui N. Bagdasar, nu a
cedat cu totul tendințelor lichidatoarelor post-modernismului. Dacă
astăzi putem afirma că (mai) putem identifica unele „particularități
ale filosofiei românești”, meritul îi revine și lui N. Bagdasar care a
știut să pună la treabă filosofia culturii în favoarea ideii
generalizatoare de „filosofie cu și pe temei românesc”.
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CIPRIAN ŞOPTICĂ

SPIRITUL GREC - O ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ
După opinia lui Petru
Creţia, Grecii şi iraţionalul
reprezintă ansamblarea în formă
de carte a unei suite de opt
conferinţe ţinute în anul 1949 la
Universitatea din Berkeley,
California. Pe lângă capitoleleconferinţe:
Apărarea
lui
Agamemnon; De la cultura
ruşinii la cultura vinovăţiei;
Binefacerile nebuniei; Model oniric şi model cultural; Şamanii greci
şi originea puritanismului; Raţionalism şi reacţie în perioada clasică;
Platon, sufletul iraţional şi conglomeratul moştenit; Teama de
libertate, lucrarea prezbiterului irlandez cuprinde şi două anexe
interesante: menadismul şi teurgie.
În prefaţa lucrării, autorul citeză pe binecunoscutul antropolog
şi istoric al religiei, specilaist în probleme de teora culturii şi
civilizaţiei primitive, Levy Brhul, astfel: „dans touts les esprit humain
quel qu’en soit le developpement intelectuel, susbsiste un fond
inderacinable de mentalite primitive” (în orice spirit uman ce are un
anumit fel de dezvoltare intelectuală, subzistă un fond de mentalitate
primitivă).
1. Apărarea lui Agamemnon
Erec Robertson Dodds (1893-1979) încearcă să studieze zeii
greceşti ca pe nişte invenţii încântătoare şi hazlii a poeţilor homerici,
nedorind să afle opinia unor specialişti, ci doar să atragă atenţia
asupra unui tip de experienţă homerică care la prima vedere este
religioasă, şi, mai ales, să-i studieze psihologia. În accepţiunea
filosofului pragmatic american William James, E. Dodds consideră că
studiul acestor zeităţi greceşti reprezintă o aplecare spre ungherele
cele mai adânci ale sufletului, spre straturile cele mai întunecate, mai
obscure ale firii, întrucât, în mod paradoxal, acestea sunt şi singurele
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locuri din lume în care putem surprinde realul în faptul constituirii
sale.
Dodds s-a angajat, aşadar, în studierea nebuniei şi a visului.
Nebunia parţială sau vremelnică, ca orice nebunie, nu este atribuită
unor cauze fiziologice sau psihologice, ci unui factor extern,
daimonic. Visul, în schimb, provoacă „ate” (consumul psihic excesiv)
însă „ate” nu este un produs natural, ci, mai degrabă, tot ceva
daimonic, supranatutral. Aceşti „ate” par să fie, după interpretarea lui
Dodds, nişte fiinţe supranaturale şi melancolice, în mitologia
homerică fiind categorisite ca intervenţii psihice specifice. Asemenea
„ate”-uri sunt eriniile şi moirele care sug sângele muritorilor.
Dodds crede că atunci când Agamemnon îşi învinueşte moira
el nu se declară un determinist sistematic, de aceea, întrebarea dacă
erorii lui Homer cred în determinism (destin) sau în liberul arbitru
este un anacronism. Moartea lui Patrocle, spre exemplu, este, cum ar
spune un psiholog, „supradeterminată”. Erinia este agentul imediat al
lui Agamemnon, spiritul esenţial al răzbunării, al setei de răzbunare,
care asigură împlinirea moirei. Interesant este faptul că fiecare îşi are
eriniile sale. Legătura moira-erinii este atestată de Eschil, moira
având aici un caracter cvasi-personal, iar complexul moira-erinii-ate
pare să aibă rădăcini mai adânci decât însăşi relaţia ate-Zeus. Erinia
şi aisa (sinonimă cu moira) apar în cea mai veche formă de vorbire
elenă cunoscută, dialectul arcado-cipriot. Erinia este agentul personal
care asigură împlinirea moirei, aşa cum spune Heraclit, ele ar pedepsi
până şi soarele dacă ar „întrece măsura”, nerespectând sarcina care i-a
fost desemnată. La Homer, Eriniile impun revendicările de statut,
inerente relaţiilor de familie sau sociale, ele sunt considerate ca parte
din moira unei persoane: „unui părinte”, unui „frate mai mare”, ba
chiar şi unui cerşetor i se cuvine un lucru anume şi el se poate adresa
eriniilor sale, care să-i apere acest drept. Ele sunt deci, invocate şi ca
martore la jurăminte, întrucât acesta creează o sarcină, o moira.
Un comportament nesăbuit şi inexplicabil, este explicabil,
totuşi, la Homer prin ate, verb ce nu face vreo referire explicită la
intervenţia divină. Întotdeauna ate este o stare de spirit-o întunecare,
o confuzie temporară a conştiinţei normale. În Iliada nu înseamnă
dezastru obiectiv ca în tragedii, iar în Odiseea se spune că un consum
excesiv de vin provoacă ate, în sensul că vinul conţine ceva daimonic,
supranatural. Ate nu are la origine vreo legătură cu vina, vechii grecii
deosebeau între fapte fireşti şi fapte săvârşite în starea de ate. Cele
din urmă sunt atribuite nediscriminat moirei sau voinţei zeilor, după
cum problema este pusă din unghi subiectiv sau obiectiv. Spre
exemplu, Patrocle atribuie nemijlocit moartea sa, agentului imediat,
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Euphrobus, şi indirect agentului mitologic Apolo, iar din punct de
vedere subiectiv moirei sale potrivnice. Moartea sa, aşa cum ar spune
psihologii este una „supradeterminată”.
O altă intervenţie psihică, frecventă la Homer, este şi
comunicarea puterii de la zeu la om. În Iliada cazul tipic este
transmiterea menos-ului în timpul unei bătălii ca atunci când Atena
înzestrează cu o porţie triplă de menos pe protejatul ei Diomede, sau
când Apolo pune menos în thymos-ul lui Glaucos, care este rănit.
Menos nu este o forţă fizică sau un organ permanent al vieţii mentale,
ca thymos-ul sau noos-ul, ci este, mai degrabă, ca şi ate o stare de
spirit, voinţă personală. Pentru Homer, menosul nu este un capriciu,
sau energie vitală, ci fapta unui zeu care amplifică sau diminuează
după bunul său plac arete-ele unui om, adică potenţilaul său de
luptător. Posedarea temporară a unui menos intensificat este, ca şi ate,
o stare anormală care cere explicaţie supranormală. Observăm, deci,
legătura directă dintre menos şi sfera voinţei, apropierea semantică
dintre „a fi dornic” şi „a dori răul”. Dacă la animale menos-ul poate fi
ceva spontan şi instinctiv, la om el se manifestă ca o hotărîre, ca o
energie vitală sau „ardoare” care nu vine când ai nevoie de ea, ci
funcţionează ca un capriciu al zeilor. Acest lucru demonstrează după
E. Dodds, faptul că zeii din Iliada şi Odiseea nu sunt doar “convenţii
sau invenţii epice”, ci sunt zei antropomorfi, bine definiţi, ca Atena
sau Poseidon, care nu sunt precum moirele, atele sau eriniile, nişte
daimoni anonimi, impersonali. În materie de zeităţi, personajele
folosesc o convenţie diferită, am putea spune, mai exact, diferenţiată,
întrucât acesta pare a fi tocmai felul de a vorbi al oamenilor, ceea ce
demonstrează că poetul epopeic este un realist.
Putem acum rezuma, după ce am examinat tipurile cele mai
comune de intervenţie psihică la Homer, că orice abatere de la
comportamentul omenesc normal, ale cărui cauze nu sunt percepute
imediat de conştiinţa subiecţilor sau de observaţiile altora, este
atribuit unor cauze supranaturale, ceea ce-l face pe Dodds să
postuleze ideea imixtiunii supranaturalului în comportamentul uman
al vechilor greci, aceasta, în ciuda caracterului civilizat şi raţional al
ionienilor. Primul specilaist care, după opinia lui Dodds ar fi încercat,
situaţiei mai sus menţionate, o explicaţie psihologică, este Nilsson.
Acesta, într-o lucrare publicată în 1924 a susţinut că erorii lui Homer
suferă de o instabilitate mentală, fiind predispuşi la schimbări
violente şi rapide ale stării de spirit. El atrage atenţia că o persoană cu
astfel de temperament este capabilă, atunci când intervine schimbarea
să privească cu oroare înapoi la ceea ce a făcut şi să exclame: „de fapt
nu am vrut să fac asta!”, cu alte cuvinte, să exclame că „Nu eram eu
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cel care a făcut-o”. Aceasta, din punct de vedere psihanalitic,
înseamnă extrapolarea „eu”-lui, ce se manifestă atunci când propriul
comportament îţi devine străin, adică „nu face parte din eul său”.
Aşadar, elementul supranatural nu face altceva decât să
dubleze o cauză psihologică naturală, sau, altfel spus, elementul
supranatural „dublează o intervenţie psihică”, adică o prezintă într-o
formă concretă, picturală, deoarece doar aşa poate fi vie în imaginaţia
ascultătorilor. În general, premoniţia interioară sau sentimentul brusc,
inexplicabil al puterii, sau pierderea bruscă, inexplicabilă, a
capacităţii de a judeca, sunt germenul din care s-a dezvoltat ideea
„maşinaţiunilor” sacre. Unul din rezultatele acestei transpuneri a
evenimentului din lumea interioară în cea exterioară este eliminarea
oricărei confuzii: daimnonul nedeterminat trebuie să devină concret,
ca un zeu personal oarecare. Spre exemplu, în Iliada 1 el devine
Atena, zeiţa înţelepciunii, dar poetul era liber să aleagă şi alte opţiuni,
construind personalităţile zeilor lor, deosebindu-le, cum spune
Herodot, „funcţiile şi însuşirile, precizându-le aparenţa fizică”. Totuşi,
nu trebuie să înţelegem că poeţii homerici au inventat zeii: Atena
fusese, se pare, o zeiţă minoică a căminului, doar că poeţii le-au
conferit o personalitate, şi astfel, după părerea lui Nilsson, acest lucru
a făcut imposibilă trecerea Greciei la o religie de tip magic, care
predomina pe atunci, la vecinii ei orientali.
Totuşi, în opoziţie cu opinia lui Nilsson, E. Dodds crede că
omul homeric nu are un concept unificat despre ceea ce noi numim
„suflet” sau „personalitate”. Homer se pare că atribuie omului o
psyche numai după moarte sau în pragul leşinului, al morţii sau al
ameninţării cu moartea, iar singura funcţie înregistrată a psyche-ului
în legătură cu omul viu este aceea de a-l părăsi. O altă caracteristică,
ce pare să fie în legătură cu rolul pshyche-ului, este obiceiul de a
explica un caracter sau un comportament în termeni de cunoaştere.
Acest mod intelectualist de a aborda explicarea comportamentului a
marcat profund sufletul grecesc; aşa numitele paradoxuri socratice:
„virtutea este cunoaştere” şi „nimeni nu face rău dinadins”, nu erau
noutăţi, ci formulări generalizate, explicite, ale unui mod de gândire
de mult înrădăcinat în conştiinţa vechilor greci, care probabil, a
încurajat credinţa în intervenţii psihice. Atunci când caracterul este
cunoaştere, tot ce nu este cunoaştere nu face parte din caracter, ci
vine din afara omului. Aşadar, când omul acţionează într-un mod
contrar sistemului său temperamental conştient, despre care se spune
că şi-l „cunoaşte”, acţiunea sa nu este propriu-zis a a sa, ci ia fost
dictată. Cu alte cuvinte, impulsurile neistematizate, non-raţionale şi
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actele care rezultă din ele, tind să fie excluse din „eu” şi atribuite unei
origini diferite.
În societatea modernă sentimentele insuportabile de vină sunt
înlăturate prin „proiectarea lor imaginară” asupra altcuiva, căci, aşa
cum susţine Dodds, antropologia americană ne învaţă să distingem
„culturile ruşinii” de „culturile vinovăţiei”, societatea hoemerică
aparţinând primului tip de cultură. De aceea, pentru omul homeric,
lucrul cel mai de preţ nu este să te bucuri de o conştiinţă liniştită, ci
de stima publică, iar cea mai puternică forţă morală cunoscută de
omul homeric nu este teama de zei, ci respectul opiniei publice.
Caracteristic culturii ruşinii fiind tensiunea existentă între impulsul
individual şi presiunea conformităţii sociale. Într-o astfel de societate,
tot cee ce îl expune pe om dispreţului şi batjocoririi semenilor săi, tot
ceea ce-l face „să-şi piardă chipul” este resimţit ca insuportabil.
Aceasta explică, probabil, de ce anumite cazuri de eşec moral, ca de
pildă, pierderea stăpânirii de sine a lui Agamemnon au ajuns să fie
„proiectate” asupra unui agent divin. Pe de altă parte, acest lucru
explică şi senzaţia treptată de culpă, caracteristică unei epoci mai
târzii, cea care a transformat ate în pedeapsă, Eriniile în executori ai
răzbunării, iar pe Zeus într-o întruchipare a justiţiei cosmice.
2. De la cultura ruşinii la cultura vinovăţiei
Trebuie precizat de la început faptul că expresia „cultura
ruşinii” desemnează atitudinea religioasă a perioadei arhaice, iar
expresia „cultura vinovoăţiei” atitudinea religioasă atribuită, deobicei,
perioadei lui Homer. Aceşti termeni, recunoaşte şi E. Dodds, sunt
foarte dificili de înţeles până şi de către specialişti, de aceea pot creea
uşor erori de interpretare. Dodds foloseşte termenii strict descriptiv,
fără însă a elabora o teorie specială a transformărilor culturale. Mai
mult, se pare că distincţia este doar relativă, întrucât mai multe
moduri specifice „culturii ruşinii” au persistat atât în perioadele
arhaice, cât şi în cele clasice. Tranziţia de la o cultură la alta este
desigur, treptată şi incompletă.
Când trecem de la Homer la literatura fragmentară a perioadei
arhaice şi la scriitori ai perioadei clasice care încă mai păstrează
concepţia arhaică, cum ar fi Pindar, Sofocle, dar şi Herodot, ne
frapează conştiinţa intensificată a insecurităţii şi vulnerabilităţii
omeneşti, ce îşi are corespondentul religios în sentimentul unei
ostilităţi divine-nu în sensul că zeiltatea ar fi malefică, ci în sensul că
o putere şi o înţelepciune copleşitoare îl asupresc pe om,
împiedicându-l să se ridice deasupra statutului său. La acest
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sentiment se referă de pildă Herodot atunci când spune că Zeitatea
este întotdeauna „pizmaşă şi plină de tulburare”, sau în altă traducere
„geloasă şi pusă pe zâzanie”. Ideeea este că zeii sunt resentimentari
faţă de succesul omului, sau faţă de orice moment de fericire ce ar
ridica fiinţa muritoare a omului deasupra statutului ei, uzurpându-i
astfel prerogativele.
Doctrina dependenţei neajutorate a omului faţă de o Putere
arbitrară nu este nouă, dar în perioada clasică apare un nou accent de
disperare, o nouă accentuare a zădărniciei scopurilor umane. Suntem
mai aproape de lumea lui Oedip-Rege, decât de cea a Iliadei. Apare
aşadar, mai proeminentă ideea geloziei divine a phthonos-ului, pe
care Eschil o numea o „venerabilă şi străveche doctrină”. Totuşi, din
modul neinhibat din care se laudă omul homeric, reiese limpede că
pericolului phthonos-ului nu prea este luat în serios, astfel de scrupule
fiind străine de o cultură a ruşinii. Ideea centrală este că numai în
perioada arhaicului târziu şi cea a clasicismului timpuriu noţiunea de
phthonis devine o ameninţare agresivă, o sursă sau o expresie a
angoasei religioase.
Între ofensa primitivă şi pedepsirea ei de către Zeitatea
geloasă se inserează o verigă morală, se spune că succesul produce
koros-suficienţa omului care a reuşit prea bine- care, la rândul său,
generează hybris- aroganţa în vorbă, în faptă sau chiar în gândire.
Astfel interpretată, devine mai raţională, dar nu mai puţin opresivă.
Interpretarea morală a phthonisului aduce în discuţie o altă
caracteristică a gândirii religioase arhaice, tendinţa de a transforma
supranaturalul, în general şi pe Zeus, în agenţi ai dreptăţii. Iniţial
religia şi morala nu erau interdependente, ele având rădăcini separate.
Dodds crede că religia derivă din raportarea omului la întregul său
ambient, iar morla din raportarea sa la ceilalţi.
O ultimă caracteristică pe care Dodds vrea să o accentueze în
legătură cu specificul culturii arhaice a vinovăţiei, este teama de
pângărâre (miasma) şi corespondentul ei, dorinţa de purificare rituală
(catharsis). În perioada arhaică catharsis-ul nu era decât o îndeplinire
mecanică a unor obligaţii ritualice, noţiunea unei purificări automate,
cvasi-fizice, ce era susceptibilă de a se transforma prin diferite
nuanţări, în ideea mai profundă a ispăşirii păcatului.
Chiar dacă la Homer nu există nici o urmă a credinţei potrivit
căreia profanarea este molipsitoare sau ereditară, în viziunea arhaică
ea era şi una şi alta, ceea ce nu făcea decât să-i amplifice teroarea:
căci nimeni nu putea fi sigur că nu a contactat răul printr-un contact
întâmplător sau că la moştenit prin păcatul uitat al vreunui strămoş
îndepărtat. Chiar dacă ar fi o simplificare să considerăm aceste
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credinţe drept originea sentimentului arhaic al vinovăţiei, totuşi ele
sunt expresia lui, la fel cum teama obsedantă de a cădea în păcatul
capital exprimă sentimentul de vinovăţie al creştinismului.
Diferenţa dintre cele două este că păcatul este o problemă de
voinţă, o boală a conştiinţei umane, pe când pângărirea este
consecinţa automată a unei acţiuni ce aparţine lumii întîmplărilor
exterioare. Sentimentul arhaic al vinovăţiei devine sentiment al
păcatului ca rezultat a ceea ce Kardiner numeşte „internalizarea
conştiinţei” - un fenomen incert care apare târziu în lumea elenă şi nu
se răspândeşte decât târziu după ce legea laică a început să
recunoască importanţa motivaţiei. Transferul noţiunii de puritate de la
sfera magică la cea morală a fost, de asemenea o evoluţie târzie:
numai către sfârşitul secolului al V-lea întâlnim afirmaţia explicită că
nu ajunge să ai mâinile curate, ci inima trebuie să fie şi ea curată.
În finaul capitolului De la cultura ruşinii la cultura vinovăţiei,
E. Dodds revine la analiza din capitolul 1, asupra semnificaţiilor date
termenului de ate, daimon personal, erinii obiective, moira
individuală, legându-le de ideea de phthonos şi mizând pe
interpretarea impulsiunii iraţionale care domină toate acestea,
ajungând până la daimomul platonian, care devine un fel de spirit
îndrumător sublim, un supra-eu freudian, care, în Timaios se
identifică cu elementul purei raţiuni a omului. Astfel, devenind
respectabil din punct de vedere moral, daimonul se bucură de o nouă
viaţă în scrierile stoicilor, neoplatonicienilor, sau chiar a scriitorilor
creştini medievali.
3. Binefacerile nebuniei
Cele mai mari binefaceri-spune Socrate în Phaidros ajung la
noi pe calea nebuniei. Prin acestă afirmaţie, în interpretarea lui E.
Dodds, părintele raţionalismului occcidental temperează paradoxul de
mai sus, cu cuvintele ca „nebunia să fie un dar divin”, de unde, se
deosebesc patru tipuri de „nebunie sacră”:
nebunia profetică, al cărui zeu este Apolo
nebunia telestică sau rituală, al cărei protector este
Dionysos
nebunia poetică, insiprată de muze
nebunia erotică, inspirată de Afrodita şi Eros
Referitor la cele patru forme de nebunie inventariate de către
Platon, E. Dodds îşi pune următoarele întrbări: a) în ce măsură aceste
credinţe au fost modificate sub inflenţa raţionalismului în expansiune?
Şi b) în ce măsură se acoperă complexul mental numit de Platon
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„nebunie profetică” şi „rituală” cu vreuna din stările cunoscute de
antropologia şi psihologia modernă? Înainte de a se ocupa de cele
patru tipuri „divine”, Dodds face referire la cercetările interprinse de
antropologul Rhode în cartea sa Psyhe, care, găseşte la Platon o
deosebire între nebunia „divină” şi cea obişnuită, a cărui cauză este
boala. Platon recunoaşte, aşadar, în general, două tipuri de nebunie,
una de origine supranaturală şi alta care se datorează unor cauze
naturale. Empedocle ar mai fi făcut o deosebire între nebunia ieşită
din purificarea sufletului şi cea datorată unor afecţiuni trupeşti.
Printre cele mai răspândite simptome ale alienaţiei mentale,
astăzi, este credinţa pacientului că se află în contact sau că se
identifică cu fiinţe sau forţe supranaturale, cum, se pare că se
întâmpla şi în antichitate. Unul dintre aceste cazuri este medicul
Menecrates din secolul IV, care se credea Zeus. La fel, epilepticii au
adesea senzaţia de a fi loviţi cu o bâtă de o fiinţă invizibilă; şi
fenomenul crizei de epilepsie cu prăbuşire bruscă, scrâşnire din dinţi
şi scoaterea limbii, a jucat un rol important în ideea populară de
posesiune.
Concluzia lui Dodds, referitor la nebunia profetică e că ea
este cel puţin la fel de veche ca şi religia lui Apolo, sau chiar mai
veche. Dacă grecii aveau dreptate atunci când făceau legătura dintre a
fi profet şi a fi nebun, înseamnă că asocierea profeţiei cu nebunia
aparţien fondului de idei indo-european. În timp ce Iliada admite
numai prorocirea inductivă, pornind de la semne, poetul Odiseii, se
pare că nu poate rezista ispitei de a introduce ceva mai senzaţional-un
exemplu de clarviziune. Viziunea simbolică a lui Theoclymenes, al
cărui dar era moştenit, aparţine aceeleaşi categorii spirituale ca şi
viziunile simbolice ale Casandrei din Agamemnon sau cele ale
profetesei lui Apolo din Argos. Nebunia de tip clarviziune nu este
una de tip oracular, ci una a acărei apariţei este sopnatană şi
neprevizibilă.
La Delfi, cele mai multe oracole se baza pe entuziasm. Pitia
devenea entheos, plena deo, zeul intra în ea folosindu-i coardele
vocale ca pe ale sale proprii, la fel cum aşa-zisul „control” o face în
relaţia modernă spirit-medium, de aceea spusele delfice ale lui Apolo
sunt mereu la persoana intâi, niciodată la persoana a treia. Delirul
profetic se explică printr-o facultate innăscută pe care sufletul şi-o
poate exercita în aumite condiţii, mai ales atunci când se vede eliberat
prin somn, ttransă sau ritual religios de orice interferenţă corporală ca
şi de orice supraveghere raţională. Această părere o găsim la Aristotel,
Cicero şi Plutarh şi a fost folosită pentru a explica visele profetice.
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Posesiunea profetică nu se limita doar la oracolele oficiale,
figuri legendare precum Casandra, Bakis şi Sibila făcuseră profeţii în
stare de posesiune, iar Platon se referă frecvent la profeţii inspiraţi ca
la un tip obişnuit în vremea sa. În perioada clasică se practica un
anumit fel de mediumnitate individuală de către persoane numite
„ventriloci” şi mai târziu „phythoni”. Un celebru ventriloc era Euricle,
menţionat de Aristofan şi de Platon. Informaţia noastră directă se
reduce doar la faptul că aveau o a doua voce, interioară, cu care
dialogau, precizau viitorul şi despre care se credea că aparţine unui
daimon. Dodds crede că ventrilocii nu respirau şuierător ca
mediunmii moderni aflaţi în transă, însă unii profeţi precum Nicandru,
menţionat de Plutarh, sau mai ales profetesa Pitia cu siguranţă intrau
în transă prin autosugestie, asemenea transei mediumnice din zilele
noastre. Ea era precedată de o serie de acte ritualice: Pitia se îmbăia,
probabil, în Castalia, bea apă din izvorul sacru şi stabilea contactul cu
zeul prin intermediul arborelui sacru, laurul, ţinând în mână o ramură
la fel ca predecesoarea ei, Themis, care apare pe un vas din secolul al
V-lea tămâindu-se cu fumul frunzelor de laur, sau mestecându-le, şi
în fine, se aşeza pe trepied creînd astfel un contact mai strâns cu zeul,
prin atingerea scaunului ritual. Toate acestea sunt procedee magice
familiare care ajută autosugestia, însă nici unul nu poate avea efecte
psihologice.
Aşadar, într-o cultură a vinovăţiei, nevoia de siguranţă
supranaturală, de autoritate transcendentă devine extrem de puternică.
Grecia nu avea nici biblie, nici biserică, de aceea, Apolo, trimis pe
pământ al tatălui ceresc, aumplut golul. Fără Delfi societatea greacă
nu ar fi putut îndura tensiunile la care era suspusă în perioada arhaică.
Sentimentul zdrobitor al ignoranţei şi nesiguranţei omeneşti, teama de
divinul phthonos, groaza de miasma, cu alte cuvinte povara
acumulată a tuturor acestora ar fi de nesuportat fără sentiemntul de
siguranţă pe care un astfel de sfetnic divin şi omniscent îl putea da,
siguranţa că în dosul acestui haos aparent există cunoaştere şi
finalitate. Grecii credeau în oracolul lor nu fiindcă erau superstiţioşi,
ci fiindcă nu se puteau lipsi de el, iar atunci când importanţa sa a
diminuat în perioada elenistică era nu pentru că oamenii deveniseră
mai sceptici(cum credea, de pildă, Cicero) ci pentru că li se ofererau
alte forme de securitate religiosă.
Prototipul nebuniei rituale este procesiunea pe munte,
dionisiacă sau dansul muntelui. Funcţia socială a ritualului dionisiac
era esenţial catartică, în sensul psihologic; el îl elibera pe individ de
acele impulsuri iraţionale contagioase, care, atunci când erau
îngrădite dădeau naştere ca şi în alte culturi la izbucniri de dans
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maniacal şi la manifestări similare de isterie colectivă. Dionysos, ca
şi Apolo era, deci, în perioada arhaică o necesitate socială, fiecare în
felul lui alina anxietăţile caracteristice unei culturi a vinovăţiei. Dacă
Apolo promitea siguranţa, Dionysos oferea libertatea: „Uită
deosebirile şi-ţi vei găsi identitatea, alătură-te procesiunii şi vei fi
fericit astăzi”. Dionysos era, esenţialmente un zeu al bucuriei,
„nespus de vesel”, cum îl numeşte Hesiod, sau „bucrie pentru
muritori”, cum îl numeşte Homer, iar bucuriile lor erau accesibile
tuturor, până şi sclavilor şi liberţilor, care erau excluşi din vechile
culturi păgâne. În timp ce Apolo era un zeu al aristocraţiei,
dimpotrivă, Dionysos a fost în toate timpurile un zeu al poporului. El
este Lysos, „Eliberatorul”-zeul care prin mijloace mai mult sau mai
puţin simple, îţi îngăduie pentru scurt timp să nu mai fii tu însuţi şi,
astfel, să te simţi liber. Dionysos îi face pe oameni să se poarte
nebuneşte, scopul acestui cult era ecstasis, care poate însemna orice,
de la ieşirea din minţi la alterarea personalităţii. Funcţia lui
psihologică constă în satsfacerea şi descătuşarea impulsului de
refuzare a responsabilităţii care există în fiecare din noi şi care poate
deveni, în anumite condiţii sociale, o dorinţă irezistibilă.
Al treilea tip de nebunie divină al lui Paton, cel pe care-l
defineşte prin sintagma „posedat de către muze” este nebuia poetică.
În cazul acestei nebunii muza este cea care joacă rolul Pitiei, poetul
nu cere să fie „posedat” el îsuşi, ci doar să fie interpretul muzei
căzute în transă. Tradiţia epică îl reprezintă pe poet ca obţinându-şi
cunoaşterea suprafirească de la muze, fără însă a aluneca în extaz sau
a fi posedat de ele.
4. Model oniric şi model cultural
Subiectul pe care Dodds îl consacră acestui capitol este
atitudinea grecilor faţă de experienţa visului. Cercetări recente asupra
viselor la popoarele primitive contemporane sugerează că, alături de
visele anxioase obişnuite şi de cele legate de împlinirea dorinţelor,
există şi altele al căror conţinut expres este determinat de un model
cultural local. Cu alte cuvinte, în multe societăţi primitive întâlnim
structuri onirice legate de un model religios care se transmite social şi
că acestea dispar de îndată ce credinţa subiacentă intră în declin. Nu
numai alegerea simbolului, dar însăşi natura visului pare să se
conformeze unui model rigid, tradiţional. Astfel de vise sunt strâns
legate de mit, despre care s-a spus, cu îndreptăţire, că este gândirea
visată a colectivităţii, la fel cum visul este mit individual.
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Dodds aminteşte de profesorul H. J Rose, în cartea sa
Primitive Culture in Grece distinge trei feluri preştiiinţifice de a
concepe visul: 1) „a lua viziunea onirică drept un fapt obiectiv”; 2) „a
lua drept ceva văzut de suflet sau de unul din suflete, în timpul
separării lor temporare de corp, aşadar, drept o întâmplare ce se
desfăşoară în lumina spiritelor sau ceva asemănător”; 3) „a interpreta
visul recurgând la o simbolică mai mult sau mai puţin complicată”. În
majoritatea descrierilor de vise, poeţii homerici tratează ceea ce văd
ca pe un „fapt obiectiv”. Visul ia de obicei forma unei vizite făcute
celui sau celei care doarme de un personaj visat. Acest personaj visat
poate fi un zeu sau o fantomă, un mesager preeexistent sau o
„imagine” (eidolon) creiată special pentru această împrejurare.
Într-o clasificare transmisă de Artemidor, Macrobus şi alţi
scriitori târzii, se disting, de asemenea trei tipuri de vivse: a) visul
simbolic, „care învăluie în metafore, ca un fel de ghicitoare, o
semnificaţie ce nu poate fi înţeleasă fără interpretare” b) visul
horama sau „viziunea”, care este o derulare premonitivă a unui
eveniment viitor şi c) visul chrematismos sau „oracular”, ce se
recunoaşte „atunci când în somn, părintele celui care visează sau alt
personaj respectat sau impresionant, un preot sau un zeu, dezvăluie
fără ajutorul simbolurilor ceea ce se va întâmpla sau nu, ceea ce
trebuie sau trebuie făcut”. Exemple de astfel de vise sunt visele lui
Socrate din Criton şi Fedon. Literatura veche este plină de astfel de
vise „trimise de zeu” în care un singur personaj visat se apropie de cel
care visează, ca la Homer, şi îi prezice, îl sfătuieşte ssu îl avetizează.
Un vis obişnuit de vis „trimis de zei”, în Grecia şi în alte părţi
este visul în care se recomandă o ofrandă sau act religios, precum
însuşi Plton povesteşte în Legile, unde sau în Epinomis. Stilizarea
visului divin sau chrematismos nu este pur literară, este un vis de
tipul „modelului cultural” şi apraţine experienţei religioase umane,
chiar dacă poeţii l-au adaptat scopurilor lor, folosindu-l drept motiv
literar. Majoritatea viselor înregistrate în literatura asiriană, hitită,
egipteană veche sunt „vise sacre”, în care apare un zeu ce transmite
celui adormit un mesaj limpede, precizând uneori viitorul, alteori
cerând să i se consacre un cult. Într-o societate monarhică privilegiaţii
care visau deobicei astfel de vise erau regi, oamenii simpli se
mulţumeau cu visul simbolic obişnuit, pe care îi interpretau cu
ajutorul unor cărţi de vise.
Dodds va urmări în finalul acestui capitol felul în care câţiva
intelectuali greci au ajuns la o atitudine raţională faţă de experienţa
visului. Primul care a acordat în mod explicit visului locul cuvenit a
fost Heraclit, care a observat că în somn fiecare se retrage într-o lume
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proprie. În acest mod se exclude posibilitatea obiectivării visului, şi
în acelaşi timp se refuză orice validitate experienţei onirice în general,
de vreme ce regula lui Heraclit este „să urmărim ceea ce avem în
comun”. Asemenea lui Heraclit este şi Xenofan, care respinge orice
formă de divinaţie, preucum şi ideea de vis veridic. Urmează teoria
atomistă a lui Democrit despre vise, potrivit căreia ele sunt eidola,
emanaţii continue ale oamenilor şi obiectelor care afectează
conştiinţa celui care visează. Această teorie oferă o întemeiere
explicită a viselor telepatice atunci când declară că eidola sunt
purtătoare de reprezentări ale activităţii mentale a fiinţelor de la care
provin. Dodds susţine că spre sfârşitul secolului al V-lea, tipul
tradiţional al „visului sacru” începe să scadă în frecvenţă şi
importanţă, odată cu declinul credinţei vii în zeii tradiţionali, totuşi,
cultul lui Asclepios rămâne o excepţie. În acelaşi timp exită un
interes viu pentru oneirokritike, adică pentru arta interpretării visului
simbolic individual. Din această periadă s-au dezvoltat şi primele
cărţi greceşti de vise. Tratatul hipocratic Despre regim încearcă să
explice raţional oneirokritike şi face legătura dintre o largă categorie
de vise şi starea psihologică a celui care visează, considerându-le
simptome importante pentru medic. Autorul admite şi existenţa
viselor sacre, premonitive şi, de asemenea, recunoaşte că multe vise
sunt împliniri ale dorinţelor nedeghizate. Astfel el anticipează
principiul lui Freud potrivit căruia visul este întodeauna egocentric.
În Timaios, Platon oferă o explicaţie curioasă a viselor
mantice: ele izvorăsc din intuiţia sufletului raţional, dar sunt
percepute de sufletul iraţional ca imagini reflectate de pe suprafaţa
netedă a ficatului, de aici caracterul lor simbolic obscur, care face
necesară interpretarea. Platon acceptă astfel o raportare indirectă a
experienţei onirice la realitate. O contribuţie mai importantă o are, în
schimb, Aristotel în cele două scurte eseuri ale sale Despre vise şi
Despre prorocirea în somn. Modul său de a trata problema este
perfect raţional atunci când recunoaşte o origine comună a viseor,
halucinaţiilor celor bolnavi şi iluziilor celor normali, ca de pildă,
atunci când confundăm un străin cu persoana pe care vrem să o
vedem. El nu admite că visele ar trimise de zeu, căci, dacă zeii ar
avea ceva de comunicat oamenilor, ar face-o mai curând în timpul
zilei şi şi-ar alege mai atent interlocutorii. Totuşi, visele, deşi nu sunt
de origine divină pot fi numite daimonice, fiindcă „natura însăşi este
daimonică”. Ca şi Freud, Aristotel păstrează o rezervă faţă de visele
veridice, şi nu mai vorbeşte ca în tinereţea sa romantică de „puterea
înnăscută a sufletului de a proroci” şi respinge teoria atomistă de
eidola. Două tipuri de visuri sunt acceptate ca inteligibil premonitive:
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visele care oferă date despre starea de sănătate a „visătorului” şi care
pot fi explicate raţional, prin pătrunderea în conştiinţă a unor
simptome ignorate când persoana este trează şi cele care duc la
propria lor îndeplinire sugerând celui ce visează o cale de acţiune.
Concepţia religioasă despre vise a fost reînviată de către stoici şi
acceptată şi de peripateticieni, ca de pildă, Cratippos, prietenul lui
Cicero. După părerea lui Cicero, filosofii, prin această „încurajare a
viselor”, au avut un rol important în menţinerea unei superstiţii al
cărei unic efect a fost să amplifice povara de anxietăţi şi spaime ale
omenirii.
5. Şamanii greci şi originea puritanismului
La scriitorii atici ai sec. al V-lea ca şi la predecesorii lor
ionieni „eul” desemnat de cuvântul psyche este mai degrabă eul
emoţional decât cel raţional. Despre psyche se vorbeşte ca despre
locaşul curajului, al pasiunii, al milei, al poftei, a anxietăţiii, al poftei
animale, dar aproape niciodată înainte de Platon ca despre locaşu
raţiunii; ea corespunde în linii mari thymos-ului homeric. Observăm
totuşi, că psyche apre uneori ca organ al conştiinţei atribuindu-i-se un
fel de intuiţie neraţională. Cu alte cuvinte, pentru orice atenian din
secolul al V-lea cuvântul psyche era străin de orice puritanism şi de
orice urmă de statut metafizic. Spiritul nu era prizonier recalcitrant al
corpului, era viaţa sau spiritul corpului şi se simţea acasă în el. În
legătură cu această opinie şi-a pus cuvântul său decisiv noua
mentalitate religioasă; înzestrându-l pe om cu un „eu” ocult de
origine divină şi punând astfel sufletul şi trupul în conflict, ea a
introdus în cultura europeană o nouă interpretarea existenţei umane,
interpretare căreia i se spune deobicei puritană. O sursă posibilă a
antitezei puritane dintre suflet şi trup, o găsim în pasajele din Pindar
şi Xenofan, care porneşte de la observaţia că activitatea psihică şi cea
trupească sînt în proporţie inversă, pentru pshyche intervalul de
maximă activitate e cel în care corpul doarme sau, cum spune
Aristotel, în care ele e în pragul morţii. De aceea şi Dood l-a numit
„eu ocult”. O credinţă de acest gen, este după opinia presbiterului
irlandez, un element esenţial al culturii şamanice care există în
Siberia şi a lăsat urme pe o arie vastă ce se întinde din Scandinavia,
peste teritoriile eurasiene, până în Indonezia.
După interpretarea lui E. Dodds, şamanul poate fi descris ca o
persoană instabilă psihic, care se simte chemată spre viaţa religioasă.
El trece printr-i perioadă de pregătire foarte riguroasă, care de regulă
presupune izolare şi post, şi eventual chiar o schimbare psihologică
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de sex. Din acest refugiu religios şamanul iese înzestrat cu puterea,
adevărată sau simulată de a trece după plac într-o stare de disociere
mentală. În acestă stare se crede că propriul său sufpelt părăseşte
trupul şi călătoreşte în ocuri îndepărtate, cel mai adesea în umea
spiritelor. Un şaman poate fi văzut în mai multe locuri deodată, el are
puterea bilocalizării. Din astfel de experienţe narate de el în cântece
improvizate, şamanul obţine darul prorocirii, al poeziei religioase şi
al medicinei magice, care fac din el un personaj important din punct
de vedere social. El devine deţinătorul unei ştiinţe supranormale. Se
apre că grecii au fost influenţaţi de această cultură şamanică atunci
când au intrat în contact cu populaţiile tracice, sciţii, după savantul
eleveţian Meuli. Meuli sugerează că efectul acestui contact se pot
vedea în proliferarea de clarvăzători, tămăduitori şi predicatori, la
sfârşitul perioadei arhaice, dintre care unii sunt legaţi în tradiţia
greacă cu nordul, şi care toţi au caracteristici şamanice. E. Dodds în
capitolul de faţă aminteşte de Abaris care ar fi venit din nord călărind
pe o săgeată, cum se crede că fac şi astăzi sufletele din Siberia. El
putea să izgonească ciuma, să prevadă cutremure, să compună poeme
religioase şi propovăduia adorarea zeului său nordic Apolo
Hiperboreean. Dodds aminteşte de şamanii Aristeas, Epimenide,
Abaris, Pitagora, Empedocle şi Orfeu. Experienţa religioasă de tip
şamanic este în sine individuală, nu colectivă, şi, ca atare se potrivea
cu individulaismului crescând al unei perioade care nu se mai putea
mulţumi cu extazele colective ale lui Dionysos.
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GEORGHE BACIU

FRÂNTURI DE GÂNDURI SOMNAMBULE
Uite cum trece viața și încă nu iam descifrat rostul. Și asta fiindcă am
încetat a vedea lumea prin extaz, coborâd
gândul asupra traseului ființei umane,
traseu ce nu poate fi decât unul marcat de
căutarea împăcării cu sine, cu semenii şi
cu Dumnezeu.
În tragedia existenței mele mă
întreb dacă e suficient să trăiesc, să caut
să-mi descopăr firea pentru a putea rândui
ceea ce am văzut? Naivitatea cu care
pipăi esența destrămării mă oferă suferinței de a măsura lucrurile,
căci numai astfel mă sustrag actului de a explica universul, trăindu-l.
Stau de vorbă cu moartea mea și mă gândesc la lirismul vieții
cât de trist pare. Zâmbetul angoasei ce-mi devorează libertatea poartă
în privire actualitatea totală a vieții. Subiectivismul mă inundă cu
povești despre instabilitatea lucrurilor, obiectivismul îmi arată iluzia
plăcerilor, sufletul suspină discreția incertitudinii, căutându-l pe
Dumnezeu – singura melodie ce poartă în sine neliniștile iubirii ca
formă de fior metafizic și categorie estetică de exprimare a umanului.
Să iubesc? În iubire ești tu însuți. Te cauți, te definești, te
umpli de absolutul vulgarității. Iubirea ne răpește firii, redându-ne
nouă, suspendă timpul, ne arată gustul rostului de a prefera o frântură
de erotism în locul eternului moral. Nu prin cumințenia simțului te
purifici de oboseala omenescului, ci prin obrăznicia perversă a inimii.
Ea te împacă cu tine și cu Dumnezeu. Adică dă semnificație sonoră
atât mirărilor cărnii, cât și mâhnirii duhului pierdut în neputința de a
ne trăi integral seducția finirii.
Trăiesc pe muchia vieții, pâlpâind în adâncimea antinomiilor
și observ că pe unii oameni s-a așternut praful. Fiindcă nu au învățat
să trăiască viața fără rest.
***
Sunt oameni care nu făptuiesc nimic în viețuirea lor. Stau
între cer și pământ și nu știu să trăiască suferința singurătății pentru a
privi în interiorul ființei lor ca să conștientizeze seducțiile spiritului
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afectat de orgoliul propriu actului de a trăi întru mister și pentru
revelare, după zicere lui Blaga.
Pentru ei lumea nu are sens. Ei înșiși sunt sensul agoniei
mediocre ce bântuie prin sentimentul iluziei ce se numește viață.
Starea de necreație este asemenea unei boli ce dă la iveală grotescul
din tine, lipsit de orice semnificație. Viața fără prezența
productivității dialectice a faptei, transcende moartea. Nașterea e
întâmplătoare, trăirea nu are conținut, iar moartea e simțită ca
distrugere, nu ca devenire.
Pentru oamenii creatori de fapte viața este o permanentă
comunicare cu moartea care-i abandonează extazului existențial,
propriu aspectului metafizic al individualului. A trăi cu rost înseamnă
a te mira de necesitatea și suficiența fiecărei propoziții care te duce
înspre descifrarea lirismului acestei lumi. Iar pentru aceasta trebuie să
te azvârli în necunoscut spre a-l lua în stăpânire, a uni natura ta,
bucată cu bucată, cu natura lui. Numai așa realitatea se transpune în
sensibilitate, iar cunoașterea în produs. Finitudinea umanului nu
aparține particularului, fiindcă pentru un creator moartea pare o
pauză necesară odihnei după o făptuire ce dă răgaz eului să se
multiplice pentru a începe o nouă simfonie ontologică, dar numai
dincolo de spectacolul mărturisit în ironia făptuirii de a nu făptui
nimic.
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.
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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.
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, masacrându-l 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.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU... MIRCEA, SIBIANUL
E o pierdere de vreme să te baţi cu
destinul; în cazul cel mai fericit, te va bate
la puncte. La punctele vulnerabile... Mircea
Ivănescu a făcut parte dintr-o familie de
intelectuali greu încercate. Fratele mai
mare, Emil, student la medicină, eminent
pianist (nu de agape, ci concertist la
Ateneu), eroul de roman al lui Dinu Pillat,
s-a sinucis din dragoste (iubea o femeie cu
11 ani mai în vârstă). Tocmai îşi amânase planul de sinucigaş cu
câteva zile, fiincă la Ateneu concerta un pianist celebru. După audiţie,
a plecat la Braşov, dar constatând că otrava din flacon fusese
înlocuită cu un lichid inofensiv (un coleg de facultate o avertizase pe
maică-sa şi ea dorise să înfrunte fatalitatea), şi-a tăiat venele, ca apoi
să se arunce de etajul hotelului.
Familia lui mai suferise o dramă: sora lui, o frumuseţe, murise
la vârsta de 10 ani, iar părinţii, dorind să înfrunte Soarta, l-au
conceput pe Mircea. „Înlocuitorul” Mircea la adulat pe Emil,
ascultându-l cum cânta la pian, obsesiv, „Marşul funebru” de Chopin,
uitându-se admirativ la statura aproape mitologică a medicinistului
(cu atât mai evidentă în raport cu „nedesăvârşirile” mezinului). Nu
putea adormi până când nu asculta paşii lui Emil, întorcându-se acasă.
Acea claviatură a paşilor, multă vreme după moartea fratelui, era
aşteptată zadarnic de urechile ciulite ale adulatorului. Mircea a trăit
de patru ori mai mult decât grăbitul Emil, dar mereu sub umbra
amintirii sale.
Absolvind secţia de framceză a Universităţii bucureştene,
Mircea povestea colegilor de la Agerpres despre dramele
rocamboleşti abătute asupra familiei, dar mai ales secretarei, care
împărţea corespondenţa (cu 11 ani mai în vârstă?!). Fiind vecini,
drumurile de întoarcere, în noapte, erau făcute împreună,
desăvârşindu-se atunci când secretara a oprit hohotul de plâns al
poetului printr-un sărut (mărturisit în poemul „Din când în când, ho,
ho”), De atunci nimeni nu i-a mai despărţit.
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De la Agerpres, s-a mutat la revista „Lumea”, apoi la Editura
pentru Literatură Universală şi, finalmente, în 1972, la revista
„Transilvania” din Sibiu. A debutat în poezie, târziu faţă de
ambiţioşii săi colegi de generaţie, la 37 ani (1968), iar modestia sa
funciară s-a transmis în cele 15 volume (plus 2 antologii), menite să
suporte titluri aproape „birocratice”: „Versuri”, „Poesii”, „Poeme”,
„Alte versuri”, „Alte Poesii”, „Alte Poeme”, „Poesii nouă”, „Vechi
Poesii”, într-un fel compensate de denumiri metaforice de poeme:
„despre moarte ca revedere”, „ieşirea din vremelnicie”, „prezentarea
tinerei nefa” sau „terribilia meditans”. Dar Mircea Ivănescu va
rămâne şi un redutabil traducător din franceză şi germană, cunoscute
fiind versurile sale după Joyce, Kafka, Musil, Rilke, Faulkner, Erza
Pound.
Probabil influenţat de traduceri, Mircea Ivănescu a doptat în
poezia sa modernismul american, fiind în România precursorul
postmodernismului, alături de poetul Leonid Dimov, şi având
numeroşi epigoni. Astfel va renunţa la retorica poeziei şi va scoate
idei prin trăirile intense din simularea banalităţii. Cunoscătorul va
intui relatarea propriilor drame, „Destructurarea” discursului liric navea cum să câştige entuziasmul cititorului comun, dar autorul
personagiului Mopete (combinaţie anagramată între Poem şi Poet) va
insista asupra acestui stil, şi chiar dacă n-a cucerit Premiul Nobel
(pentru care a fost propus), va figura în topul celor „10 mari sibieni”.
Sibianul bizar ce mergea citind pe străzi, a părăsit această
lume la 80 de ani (2011). Într-una din zile, Mircea Ivănescu a ţinut
să-i comunice biografului său, Gabriel Liiceanu, o revelaţie: „Mi-am
dat seama că toată viaţa am fost invidiat”. Terribilia meditans...
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SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (IX)
NICOLA TRĂILĂ

ROMUL LADEA, SCULPTORUL DEMNITĂŢII
NAŢIONALE
Fără îndoială, naşterea şi primii ani ai formării în mediul
tradiţional al satului a lui Romul Laedea este de primă importanţă
pentru orice biografie, dar, pentru un artist, pentru o sensibilitate
specială, originea lor într-o zonă deschisă spre experienţele trecutului,
păstrate în expresia vie a formelor de cultură care se perpetuează, ne
tulburate în esenţa lor, până în zilele noastre, o astfel de relaţie cu
ambianţa este hotărâtoare, îndreptându-l decisiv spre o concepţie
stilistică şi simbolică inconfundabilă.
Pentru înţelegerea lui Romul Ladea este foarte important să
urmăm drumul pe care îl trasează cunoaşterea fondului patrimonial,
care reuşeşte să vadă parcursul existenţial, făcând posibile evoluţiile
ulterioare. Este un drum pe care îl străbat cercetările arheologice, care
identifică expresiile materiale şi spuirituale ale unor nivele temporale
îndepărtate. Acelaşi sens al cufundării în tezaurul de sensibilitate al
expresiei istorice o au şi studiile de artă populară, aşa cum le înţeleg
majoritatea cercetătorilor şi gânditorilor activi în acest domeniu.
Punctele de vedere care ni se par cel mai apropiate de exigenţele
punerii în lumină a legăturilor creaţiei contemporane cu arta populară
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aparţin lui Mircea Eliade, care scrie printre altele: [...] Nu trebuie să
ne lăsăm înşelaţi de contemporaneitatea folclorului: de multe ori,
credinţe şi obiceiuri încă vii în anumite regiuni eminamente
conservatoare din Europa (printre care trebuie întotdeauna numite
Balcanii şi România) revelează straturi de cultură mai arhaice decât
cele reprezentate, de exemplu, de mitologiile clasice, greacă şi
romană. Lucrul acesta este cu deosebire evident pentru tot ceea ce
priverşte obiceiurile şi comportamentul magico-religios al vânătorilor
şi păstorilor. Dar chiar şi la agricultorii din Europa Centrală
contemporană s-a putu dovedi până la ce punct s-au conservat
fragmente importante de mituri preistortice” (Mircea Eliade, De la
Zamolxis la Gingis Han, p. 19).
Într-o astfel de viziune, s-au putut aduce în lumină creaţiile
lumii de odinioară,şi, lucru deosebit pentru discuţia noastrtă,
consacrată sculpturii lui Romul Ladea, s-a realizat opera de ,,
restaurare” a preistoriei, prin opera de evidentă modernitate a lui
Brâncuşi, fondator al sculpturii moderne. La astfel de convingere
ajunge Constantin Prut, tratând arta populară ca pe un depozit cu
adânci conotaţii culturale.. ,,În spaţiul cultural românesc – se scrie în
Calea rătăcită. O privire asupra artei populare româneşti, în
capitolul introductiv, intitulat semnificativ Arhivele artei populare –
unde sfârşitul secolului al XIX-lea cunoscuse gestul autoritar al
căutării originilor (ne gândim în primulrând la rolul lui Alexandru
Odobescu – autor al monografiei Tezaurul de la Pietroasa în
întemeierea cercetării pe baze ştiinţifice a ,,comorilor” de artă
descoperite) „un deosebit ecou a avut revelarea patrimoniului popular
de către Brâncuşi, care deschidea în faţa unei lumi în frenetică
căutare a noutăţii, o fereastră spre zăcămintele de civilizaţie ale
Podişului Getic, ale zonei carpato- danubiano-pontice. Morfologiile
impuse de pictor – ca intervenţie cu caracter fundamental - în
dezbaterea artistică a secolului al XX-lea, aduceau în lumină, cu o
gravitate ce pare să fie prima negare a euforiei romantice, o zestre
culturală atingând straturile mitice originare, prelungite, în mileniile
anonime, în epocile traco-dacică, daco romană, medievală
românească, modernă şi contemporană. Dacă înaintaşii săi –
cioplitori în lemn sau în piatră, modelatori ai lutului – s-au situat, în
permanenţă, în punctul de incidenţă dintre tensiunile conservatoare
specifice creaţiei populare, presiunile modelelor întâlnite în alte
culturi şi elementul subiectiv propriu fiecărei generaţii şi fiecărui
creator luat în parte, Brâncuşi îşi asigură o distanţă critică de
pepoziţiile unei atitudini estetice. Aceasta îi permite o invocare
conştientă a substanţei mitice, fap care capătă direcţia şi acuitatea
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actului polemic, sprijinindu-se pe edificiul unor valori recuperante,
restaurate, actualizate la dimensiunile solidarităţii lor inexticabile cu
totalitatea aspectelor existenţei” (Constantin Prut, Calea rătăcită..., p.
8).
Romul Ladea se va forma nemijlocit în atmosfera în care, în
prelungirea unor idei romantice privind istoria culturiilor şi
popoarelor, se căutau elemente identitare, la nivel de naţiune şi la
nivel individual. Drumul său prin viaţă începe în pragul secolului al
XX-lea, într-o perioadă când abia se stinsese zarva milenaristă, teama
că lumea îşi va afla sfârşitul. În plan artistic, pretutindeni se lansau
programe novatoare, într-o formă sau alta ele anunţând vremuri noi:
Art Nouveau în Franţa, Jugendstil în Germania, Secession în Austria,
Model Style în Anglia, Modernismo în Spania, Stil Liberty în Italia
etc.
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NICOLAE N. BARBU

ÎNTREBARE PERPETUĂ
De mic, din copilărie, de când mergeam în dimineţi cu mama
la biserică, m-am întrebat: De ce biserica mea din sat, din
Retevoieştiul Argeşului, n-a fost pictată toată niciodată?
Trecut-au ani de la zidirea cea din 1795 şi totuşi nu s-a găsit
vremea şi omul ca o lucrare ca aceasta să fie cândva încheiată şi mă
întreb: De ce?
Cu gândul de a pecetlui întrebarea am decis în 1989
decembrie 1, când m-am transferat ca preot paroh la Retevoieşti, să
pun şi această biserică, în ceea ce priveşte pictura, în rândul
celorlalte, dar n-am putut şi mă întreb: De ce?
Am cercetat biserici multe de aici din ţară şi din alte părţi şi nam întâlnit nicăieri o biserică încărunţită de cei peste 200 de ani de la
zidire, care să nu fie îmbrăcată cu o haină de pictură întreagă, de la
capul Sfântului Altar şi până la uşa de la intrare şi mă întreb: De ce?
Cât am slujit la Retevoieşti, până la 15 iunie 1996, am aflat
răspuns la multe întrebăride tipul De ce?
De ce-i lunca plină de fântâni? De ce e dezbinare-ntre
creştini? De ce o casă-i ici şi alta-i acolo, hăt departe? De ce mulţi nau învăţat carte?... De ce...? Dar de ce biserica retevoieştilor n-a fost
niciodată îmbrăcată cu o haină întreagă nu am aflat nici până acum şi
mă întreb şi azi după Schimbarea la Faţă a anului 2012: De ce???
O taină! O mare taină! O adâncă taină!
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Cine a plecat cu această taină în mormânt? Şi stau şi mă
întreb: De ce?
Îndrăznească cineva să spargă taina, să îmbrace biserica
retevoieştilor cu o haină de pictură întreagă şi uniformă? Să vedem
dacă va reuşi. Sau aceasta va rămâne o PERPETUĂ ÎNTREBARE:
De ce nu s-a putut aşa ceva? De ce? De ce?...
Să nu se fi găsit încă cel vrednic să facă aceasta până acum? E
şi aceasta o întrebare! De ce?
Să lăsăm lucrurile în seama lui Dumnezeu! El ştie toate şi El
să orânduiască după cum îi va plăcea şi când va vrea!
Cum de mai iei pensia, Mărie?
Undeva, în ţara asta cu munţi şi cu dealuri, cu văi, cu câmpii
şi cu mare, într-un sat prin care coboară un râu călător, nu prea lung,
ce n-a avut niciodată un statornic pod, trăia cândva o familie aparent
fericită, al cărui fir s-a rupt într-o zi nefericită, când bietul soţ a căzut
răpit de-o necruţătoare şi năprasnică moarte, lăsându-şi soţie, copii şi
rost.
La înmormântare jale mare. Mulţime multă de popor a venit
să-l petreacă la groapă pe cel ce prin munţi, cu trudă, la muncă-şi
petrecuse viaţa. O slujbă tainică şi cu simţire a pus capăt unui drum,
nu prea lung, pe care-l străbătuse bietul om pe-aicea. La margine de
groapă, când pământul se grăbea să se pogoare peste coşciugul ce
ţinea în el, încătuşat, neînsufleţitul trup, a răsunat până-n nori glasul
Măriei, al soţiei, ce-şi smulgea părul de pe cap: De ce pleci şi cui mă
laşi…???
Nu prea mult timp a trecut, căci Măria, cea cu părul cândva
vâlvoi şi cu glasul mare, cuprins de jale, un altul alături şi-a găsit,
grăbită, spre a-şi petrece-n continuare viaţa liniştită, dar fără lege,
fără acte şi cununie-n rost.
Dar legea-i lege şi bine rânduit-a ca orice văduvă rămasă fără
soţ să-i poată dobândi pensia, având un sprijin şi-adăpost.
Trecut-a timp de-atunci şi nu mai ştiu prea bine dacă pe-acea
femeie o chema Măria! Ştiu însă că pe-al mormântului soţ deodinioară crescut-au bălăriile cât omul, că într-o zi o pasăre hărnicuţă
i-a presărat o sămânţă mică din care a răsărit o floare, că Măria l-a
aşteptat şi-l tot aşteaptă şi acum pe-al satului poştaş să-şi încaseze
pensia sa cea după lege, trăind în fărădelege.
Din lumea de dincolo de hotare răsună, tainic, un glas; e
glasul lui, al fostului soţ de-odinioară, care răzbate cerurile cu
mirarea: Nu am crezut să mi se-ntâmple asta tocmai mie!
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Măria-şi trăieşte propria-i viaţă, fără lege şi nu-şi mai aduce
aminte de trecut decât atunci când poştaşu-i bate-n poartă, spre a-i
aduce-n dar pensia demult răposatului soţ.
Câte Mării, Ioane, Gheorghiţe sau Smarande or fi pe-acest
pământ la fel, o ştie El, Cel ce le ştie toate şi-n CARTEA VIEŢII
scrie cu răbdare, cum socoate, ca-n clipa judecăţii s-o spună clar:
Aşteaptă şi răspunde, acum, l-acest hotar De ce, Mărie?
Pân-atunci doar conştiinţa mai poate da glas, dacă-şi mai face
cineva răgaz s-o mai asculte când întreabă: Cum de mai iei pensia,
Mărie?
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LIVIA FUMURESCU

SPIRALE AFECTIVE
Pe măsură ce anii se adună în urma
noastră, gândurile, aspiraţiile, bucuriile, dar şi
dezamăgirile dobândesc noi dimensiuni şi
claritatea cristalului, îndemnându-i pe cei
înzestraţi cu harul poeziei să transpună în
cuvânt simţăminte şi trăiri care să străbată
timpul.
Aceste gânduri ni le-a trezit volumul
„Lumina umbrelor” (Editura Emma, 2014),
al poetului Dumitru Dumitrescu, distins cu
„Premiul literar pentru poezie” pe anul 2013 de către Liga Scriitorilor
din România - Filiala judeţeană Hunedoara, care i-a apreciat cele
cinci volume publicate anterior.
Titlul compus din cuvinte cu valoare antonimică sugerează
puterea revelaţiei (lumina) şi a frânturilor din realităţile
înconjurătoare (umbrelor), poetul destăinuindu-se cititorului, într-un
halou de rezonanţe mentale şi afective. Se verifică afirmaţia lui Ch.
Bally, întemeietorul stilisticii lingvistice, care consideră că în
limbajul poetic se reflectă viaţa sufletească a scriitorului, cu emoţiile,
cu sentimentele şi cu impulsurile trăirii.
Prefaţa, semnată de doamna Maria Toma-Damşa, evidenţiază
originalitatea şi individualitatea artistică a poetului, care „îmbină
revolta sfidătoare cu tradiţia şi smerenia”. În viziunea lui Daniel
Marian din postafaţa volumului amintit, poetul Dumitru Dumitrescu
conturează „un univers clădit foarte aproape de suflet”.
Cartea reuneşte poezii cu tematică variată, pendulând între
bucuria şi dezamăgirea sufletului neliniştit sau revoltat al poetului
aspirând spre împlinire. Versurile dezvăluie un evantai de gânduri şi
de simţăminte, reunite într-un univers poetic mărturisitor,
contrabalansând răscolitoarele trăiri ale omului care-şi caută
echilibrul şi liniştea sufletească. Zbuciumul scriitorului în căutarea
răspunsului la obsedantele întrebări ale Eului poetic este transpus
într-un imaginar dialog cu Creatorul, implorat să-i arate calea „ieşirii
din van, ca să pot evada/ Din propriile-mi temeri”. Răspunsul
concentrează adevărul filozofic desprins dintr-o îndelungată
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experienţă de viaţă, căci „Lumina mea, în primul rând/ Trebuie să o
cauţi spre a o regăsi/ În permanenţă...în tine” (Interogaţii retorice).
Tocmai de aceea, Atotputernicul este invocat să aducă „din slava
puterii” bucurii, flori, blândeţe: „Cerne, Doamne, cerul cu sita ta
deasă/...Doamne, cerne viaţa-n...raze de mătasă!”(Cerne). Pendulând
între stări sufleteşti contradictorii, precum statornicia echilibrată şi
neliniştea căutărilor, poetul îşi recunoaşte neastâmpărul în efortul
înţelegerii sensurilor vieţuirii: „Te simţesc, cum că vrei a pleca,/Eşti
un duh îmbuibat,...fără poftă de-a sta!” (Te simţesc).
Dumitru Dumitrescu îşi concentrează revolta faţă de
nenumăratele realităţi sociale ale prezentului dereglat („Înierbată-n
troscot, holda românească/...câmpul pârlogit.../Pustiite lanuri...fără de
ţărani”), infierând vinovaţii („Politrucii vremii cu hoţii la masă/ De
câmpia ţării nici că le mai pasă”), obligându-i pe „...slujbaşii holdei,
relei strâmbătăţi/...la muncă prin străinătăţi” (Turme de purcei).
Alambicate frustrări funcţionăreşti, de când Annele stabilesc bornele
prestaţiilor şi competenţelor, se regăsesc într-o combinaţie sugestivă
în poezia Annebornemise, în care eticul şi esteticul oscilează între
atribuţii stabilite arbitrar şi abuziv, cu ilegalităţi şi demiteri
(„Atârnăm în cuier apăsarea de gânduri, un dosar/ Ne stă-n gât, scos
nervos din sertar”). Indignarea şi dezaprobarea se concentrează întrun aspru rechizitoriu al nedreptăţilor şi neajunsurilor contemporane
(„Durere, scâncet, frig, mizerii.../Ostracizare!”- Eu vă deplâng), care
sporesc dezamăgirea, ceea ce poetul sugerează şi prin reluarea
propoziţiilor negative („Nu-i cum speram/...Nu-i cum credeam/...Nu-i
cum vroiam...” – Câte-ndoieli). Alterarea relaţiilor umane („Ne
uzurpăm unii pe alţii ori ne împungem ca berbecii,/ tot timpul
îndrugăm tâmpenii de când ne-a prins Euforia/...Se-mpuţinează
credincioşii, bat clopotele a litanii...”-Minţiţi fiind) îi stârneşte
îndemnuri cu substrat etic („Încearcă totul, eşti dator/...Nu aştepta să
fii servit/...Refuză ce-i necuvenit/...nu te-njosi” – Pentru-nălţare), cu
convingerea că doar Atotputernicul deschide calea împlinirii omului.
Făţărnicia, falsitatea, cleveteala sunt defecte care afectează
demnitatea şi verticalitatea semenilor, de care autorul se distanţează,
regăsindu-se în imperiul superior al cuvintelor („ Nu vreau să fiu
iarăşi carafa/ De bârfe şi venin la ţintă,/ Căci m-am rugat la
Preacurata/ Din chinga lor să mă desprindă. Păzit de vulturul durerii/
Mă’nalţ semeţ printre cuvinte” – Latră a pagubă). Impostura şi
împăunarea („A dat foc la zări senine/ Cu virtuţi împăunate”),
ipocrizia şi falsitatea prieteniei („prieten întru-ajutorare...coleg de
suflet...indiferentul...Mi-a pus sare peste rană,/ Mâna să-mi astupe
gura,/C-o cernea din călimară/ Mi-a făcut iscălitura” – Dintre toţi )
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sunt înfierate şi prin sugestive expresii ad-hoc, precum „volbura de
foc, rotocolul de furtună, căciuli de ghindă, saci de vânt” etc.
Demnitatea celui prigonit, care-şi sfidează duşmanii („E prea târziu,
amice, să-ţi satisfac dorinţa,/ Mă sclifosesc la gâde, spre-a-mi urgenta
sentinţa”- Stigmatul) este opozabilă jalnicei domnii a imposturii şi a
ponegririi tendenţioase.
Imaginile urbane surprinse de poet dezvăluie nepăsarea şi
indolenţa autorităţilor în buna gospodărire şi în administrarea
localităţilor („Cârduri de ciori se rotesc croncănind/ Deasupra
macadamelor de gunoi ale urbei/...Trec navetiştii, lanţuri de
oameni...” – Ţipătul). Repetarea întrebării „Ei, şi ?” urmată de
precizarea, care întregeşte ideea, dă rotungime gândului. Neajunsurile
din sectorul sanitar umilesc oamenii în chinuitoare aşteptări : „N-am
sânge şi-aştept de-cu- ziuă,/ Un bon de accept la perfuzii”- Vorobită).
Subiectele fierbinţi din realitate sunt versificate ironic şi hilar,
vizând goana după putere şi senzaţionalul.„Spectacol hazliu la
moartea părtaşă” a regelui Cioabă, trezind imaginea degradării „Ce
lume smintită, ce lume neroadă” (Coroana regală) sau dorinţa de
îmbogăţire cu preţul pustiirii şi distrugerii, încât „ Duhnind a
mortăciune şi-a cianuri.../ Curge-n acizi, la iazul din făgaş./ Curând,
pe munţi nu vor mai fi oieri...” (La Roşia Montană sau Poieni...).
Dorinţa evadării din acest context al degringoladei îl apropie
pe poet de locurile natale, care-i trezesc nostalgii („Satul din
copilărie/ Îl trec rar/ Şi-ngândurat,/ Peste curţi părăginite, /Printre
garduri şubrezite” – Trecere). Sub apăsătoarea realitate a trecerii
timpului hulpav sugerat de notaţii dureroase („mărăcini...Până-n
pridvorul casei calc muşchi de muşeţel/ E rostuit cimentu-n fisuri cu
vinişoare,/La fel de tristă-i curtea, pustie şi mă doare...”), poetul
developează secvenţe care-i amintesc părinţii şi ambianţa copilăriei
(„covor de zestre ţesut cu floricele/...tabloul de ginere-mireasă...” Rătăciri). „Singurătatea casei, vremelnicia vieţii”, dar şi „cohortele
de umbre” (Că sunt, ştia...), care îl confruntă cu vieţuirea efemeră,
apropiindu-l de cimitir, îi tezesc sentimentul datoriei faţă de memoria
celor plecaţi în Veşnicie, propunându-şi să cureţe „crucile de piatră/
Mormintele uitate şi-nţelenite-pir” (Înţelenite-n pir). Toamna, cu
roadele şi cu bucuriile ei, e percepută olfactiv, căci „Miroase-a
struguri copţi şi-a sâmbure de prună/ Vaporizând miresme de foc...” –
Romanţios cristalul.
Poeziile în care apare iubita, învăluită-n sentimente gingaşe de
afecţiune, pendulează în acelaşi registru liric al regretelor în faţa
trecerii ireversibile a timpului („Abia ce în lume plecat-au/
Frumoasele clipe tăcute,/ Tristeţe în urmă lăsat-au/ Duioase-amintiri
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petrecute” – Tristeţi solitare) şi al căutării absolutului („Mai trece-un
nor, mai simt o floare,/ Ninge-n albastru a mirare,/ Observ că viaţa
vis a fost,/ şi că mă doare!”- Mai trece-un val). Dumitru Dumitrescu
valorifică subtil rezonanţe ale poeziilor populare, reluând versuri în
care apar diminutive şi formule specifice, precum „dor-doruţ, leruiler” (Cântec) sau versurile scurte, accentuate prin reluări şi formulări
specifice („Am plecat cu zorile/ nouraşi din cer,/ Iată vin ninsorile/
dor şi lerui-ler,/ Sculaţi, sculaţi, boieri mari,/ florile sunt dalbe...” Colindul zorilor).
Convins de valoarea creaţiei sale, poetul propune o
confruntare cu cei care-l critică, deşi „ Mă îndoiesc că asta vă e voia/
Într-un concurs cinstit, să v-afişaţi/...Nu mă-ospătez la masa literară/
Şi nici nu cred să prind, de voi, vreun loc...” (Confraţilor mei, critici),
fiindcă subiectivismul şi posibile aranjamente exclud adeseori corecta
ierarhizare.
Originalitatea unor expresii şi sintagme din structura
metaforelor („obrazul sufletului, corabia gândurilor, pietrele
destinului, aluatul dospit al tăceriii” – Şipot de var) confirmă
disponibilitatea poetului de a comunica afectiv, într-o formă abstractă,
zvâcnirile sale sufleteşti. Invenţiunilor poetice li se adaugă cele
prozodice, fiindcă Dumitru Dumitrescu stăpâneşte arta construirii
versului care să vibreze în sufletul cititorului.
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GEORGE BACIU
DESPRE ARTĂ ŞI DRAGOSTE
M-am aşezat, într-o după-amiază de duminică, la masa cu
fereastra spre inimă, pentru a citi o carte, CÂNTECUL FOII DE
ARAMĂ, ale cărei personaje, trăiesc alături de noi, participă la
prezentul acesta, cu foarte puțină grijă față de cultură. Spun asta
fiindcă eroii principali ai romanului lui Vasile Dorin Ghilencea sunt o
actriță – Mioara Mazilu și un artist plastic (metaloplastie) - Ștefan
Thury, actor, balerin. O familie pentru care arta reprezintă o
modalitate ontologică a firii, justificând pe deplin afirmația lui
Lucian Blaga că omul este singura ființă ce trăiește întru mister și
revelare, împlinită estetic prin destinul creator.
De ce „Cântecul foii de aramă”? Pentru că pe astfel de foi,
Ștefan Thury își cântă frumosul din privire și din suflet, adunând
laolaltă emoția metaloplastiei cu emoția iubirii.
Acțiunea se desfășoară în casa celor doi actori-artiști de la
Câmpulung Muscel (Mioara și Thury), fiind în esență o cronică de
familie deșirată pe coordonatele vieții de cuplu, împănate, din când în
când, cu scurte analize ale fenomenului cultural românesc. Nu lipsesc
nici referirile la arta și istoria orientală, dialogul pe această temă fiind
bine realizat, fapt ce arată că autorul este un bun cunoscător al istoriei
artei universale.
Este adus în discuție și sistemul politic postrevoluționar, un
sistem cu nonvalori ce nu au în preocupări cultura, ci avantajele
economico-sociale.
Analiza artei românești trecute se face prin aducerea în
discuție a lui Alexandru Donici (1912, București – 1970,
Câmpulung), pictor și dascăl al pictorilor amatori din CâmpulungMuscel. Istoricul picturii câmpulungene, care începe cu Pârvu MutuZugravul (1657-1737) este bine punctat de pictorul George Paulian,
prieten al familiei Mioara Mazilu și Ștefan Thury.
Și dacă tot vorbește despre artă, autorulprezintă, ca un
adevărat pictor, folosind simțul vizual îmbinat cu vibrația intimă a
sufletului, peisajul muscelean: din Câmpulung-Muscel sau din zona
Nucșoarei, casa maestrului în arta tradițională, Ion Rodoș.
Dar nu numai despre artă este vorba în romanul, „Cântecul
foii de aramă”, ci și de dragoste. Sensibilitatea feminină, ilustrată
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prin trăsăturile Mioarei Mazilu, este expusă, ca prelungiri a ideilor
despre estetica artei. Nu e nimic de mirare, fiindcă în toate celelalte
cărți ale sale (vreo zece), <<„ideea de femeie este echivalentă cu
ideea de dragoste, iar între aceasta și fericire trebuie notat
semnul „egal”>>. (Voichița PĂLĂCEAN VEREȘ).
Femeia lui Vasile Dorin Ghilencea se analizează pe sine cu
instrumentele istoriei culturii. Fiindcă reprezentanta sexului frumos
este în tot ceea ce face o sumedenie de acte cu înțeles artistic. Ea
însăși este un tablou al frumosului din noi înșine.
Așadar, autorul nu scapă niciun prilej fără a scoate în evidență
misterul feminin, însă ceea ce mi se pare de-a dreptul remarcabil este
modul cum relaționează arta cu frumosul femnin într-o carte care
pare un jurnal de idei despre artă în societatea actuală.
Romanul are trei planuri, toate „suferind” povara esteticului:
planul analizei artei picturale, planul relației de cuplu și planul iubirii.
Acestea formează un univers miraculos în care se mărturisește
monologul ontologic al
cuplului ce-și dezvăluie
chipul folosind când oglinda
artei picturale, când oglinda
dragostei.
Un roman interesant
și un autor nostalgic care
crede în posibilitatea unei
societăți morale, educată
estetic, pentru că prin cultură
și iubire omul se poate privi
pe el însuși, se poate modela
și autodefini.
Citiți „Cântecul foii
de aramă” și veți fi mai
bogați cu un sfert de
dragoste și cu un gând de
frumos uman.
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ROXANA PAVNOTESCU

KAFKA ON THE SHORE - O VIZIUNE
DRAMATIZATĂ A CREAŢIEI LUI MURAKAMI
Yukio Ninagawa nu-şi refuză bucuria creației şi a procesului ei
laborios cu toate neajunsurile vârstei şi stării precare de sănătate.
Regizorul nu poate participa la celebrarea ultimei sale producții
Kafka on the Shore în cadrul Festivalului de la Lincoln Center ( New
York), dar mărturiseşte că sufletul lui despărțit de trup călătoreşte
oriunde compania sa de teatru îi oficiază creațiile.
Regizor, actor, scriitor, eseist şi traducător, Ninagawa este
recipientul a numeroase premii internaționale prestigioase (Franz
Kafka, Catalunya, Jerusalem, Kennedy Center International
Committee, O’Connor Short Story etc…). Interesul său pentru
cultura vestului s-a materializat în montări inspirate de teme
mitologice şi clasice, dar şi moderne vizând mari creatori:
Shakespeare, Cehov, Ibsen, Tennessee William, Richard Wagner,
Becket, Camus, Marquez, Tom Stoppard, în remarcabile montări:
Medeea, Troianele, Oedipus, Oreste, Trei surori, Negustorul din
Veneția, Hamlet, Titus Andronicus, Henric al VI, A douăsprezecea
noapte, Poveste de iarnă, Othello, Romeo şi Julieta, Cum vă place,
Richard al III, Regele Lear, Erendira, The Coast of Utopia.
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Kafka on the Shore porneşte de la cartea omonimă, de mare
succes, a prodigiosului autor, Haruki Murakami. Ideea acestei
montări s-a născut cu mult înaintea concepției, la tinerețea artistului
ce, fascinat de dioramele Muzeului de Istorie Naturală din New York,
imaginează posibilitatea de-a folosi această tehnică în viitoarele sale
creații. Aşezarea în (dio)ramă a personajelor şi a straniilor lor
demersuri corespunde filonului mitic al scrierilor lui Murakami,
obiectivat manifest în acest roman. Estetica lui Murakami pune în
valoare idei şi credințe autentice ce transgresează spațiul şi timpul, la
intersecția culturilor occidentale şi orientale cu corespondențe în
modernitate: în creațiile pop, jazz, literatura beatnik. Eroul, ce-şi
spune Kafka după autorul său preferat, reiterează mitul lui Oedip;
pare că îşi ucide tatăl într-una din stările sale cataleptice şi face
dragoste cu mama sa (Doamna Saeki – bibliotecara - ce proiectează
în el o iubire tragică de tinerețe). Stadiile oedipiene sunt concretizate
dihotomic în cele două personaje, ce constituie reprezentări ale unei
singure conştiințe; ele se mişcă în lumi paralele, nu se întâlnesc
niciodată. Copilăria: Kafka, abandonat de mamă, pleacă în lume să-şi
caute identitatea. Vârsta a treia: reprezentată de Nakata - un bătrân
retardat (în urma unui incident din copilărie), - ce porneşte în
căutarea înțelepciunii pierdute şi a cheii de boltă - piatra– ca element
de intrare în alte lumi. Transcenderea condiției presupune sacrificiul,
crima, ca punct de convergență al celor doi eroi. Obiect crimei se
bifurcă la rându-i în celebrul sculptor Koichi Tamura (tatăl lui
Kafka), găsit mort în apartamentul său şi Johnny Walker,
exterminatorul de pisici, ucis de Nakata în procesul eliberator de
salvgardare a grăitoarelor feline. Scena devine un muzeu antropologic
al psihiei personajelor cu vitrine ce cuprind stadii ale evoluției lor
proiectate în momente din istoria culturii, cu rădăcini ancorate în
mitic, filozofic, metafizic. Pornind de la filozofia greacă
(Simpozionul lui Plato – despre care ne vorbeşte hermafroditul
Oshima referindu-se la originea sexelor într-o ființă perfectă, duală),
concepte filozofice (Aristofan, Kant, Hegel şi Bergson), referințe
literare (Goethe, Natsume Soseki, Murasaki Shikibu -Povestirile
prințului Genji, Ueda Akinari - Povestirile lunii palide de după
ploaie) şi musicale (aria lui Mimi din Boema lui Puccini, jazz),
elemente de cultură orientală (Budha, Tao), se relatează atrocitățile
celui de-al doilea război mondial. Se cultivă miturile pop şi imageria
comercială a lumii vestice cu personaje reinvestite suprarealistoniric: Johnnie Walker - un Jack Spintecătorul de pisici ce le cultivă
sufletele din care vrea să facă un fel de flaut fermecat, Colonelul
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Sanders – marele om de afaceri ce în loc de fried chicken vinde
grațiile studentelor la filozofie. Ei reprezintă personaje camuflate ce
țin de spațiul oniric, desprinşi din coşmarele şi obsesiile eroilor, fără
avea o directă legătură cu simbolurile pe care le poartă în planul real.
Costumele lor reproduc exact, în culori stridente logo-urile de pe
sticlele de whisky şi reclamele KFC. În loc de fast food, vitrina
dioramei prezintă un fast sex într-un ritm alert susținut de disertațiile
bergsoniene ale protagonistei.
Diorama, ca artificiu scenografic şi modalitate estetică dislocă
planul povestirii, deschizând semnificații mai largi orientate spre
întreaga poetică a lui Murakami, ce vine în fapt cu aceleaşi teme
recurente, simboluri şi problematici, chiar dacă reprezentarea e mereu
una nouă, inedită şi originală cu fiecare carte. Tema lumilor paralele,
transgresarea lor, motivul labirintului, transformările ce survin în
situațiile limită şi remodelează conştiințele eroilor, simbolismul
pisicilor le regăsim în: Lieutenant Mamiya, Wind-up Bird Chronicle,
Sputnik Sweetheart, 1Q84.
Cele două motive esențiale exploatate de Ninagawa sunt cartea
şi călătoria fixate în două diorame: biblioteca Doamnei Saeki ,
vagonul de tren. Saeki, mama incestuoasă şi iubita lui Kafka
subscrie femeilor enigmatice răspândite în lumi paralele ce populează
creația lui Murakami: Sumire din Sputnik, iubita mea, Aomame şi
Fukaeri (1Q84). Călătoria, cu spațiul ei labirintic, îndeplineşte ca
funcție centrală căutarea de sine. Este o temă recurentă, ce în creația
de față face apel direct la modelul ei mitic: ca şi Oedip, eroul
porneşte pe urmele mamei şi a sorei sale. În Saeki, eroul descoperă
profilul mamei şi deopotrivă al iubitei iconizat în diorama bibliotecii.
Aici eroul citeşte, face dragoste cu Saeki şi întreține discuții literare
şi filozofice cu Oshima, bibliotecarul hermafrodit - o femeie în
travesti care se consideră gay din cauza atracției pentru sexul la care
subscrie vestimentar. Călătoria este instrumentul experiențelor limită;
ea poate eşua în Oraşul Pisicilor - (1Q84 -unde trenul opreşte numai
dintr-un singur sens) sau în lumea pisicilor, unde Nakata pătrunde
pentru a găsi animalele dispărute sau pe fundul unei fântâni
(locotenentul Mamia). Un alt motiv exploatat plastic de Ninagawa
este cel al portalului, ce deschide intrarea în alte lumi: piatra
filozofală pe care Nakata o descoperă odată cu Saeki (ce la rându-i
forțează intrarea în alte spații după experiența erotică cu Kafka).
Motivul portalului este manifest reprezentat în 1Q84, materializat în
scara ce urcă într-o autostradă suspendată şi intră în spațiul cu două
luni şi capra moartă prin gura căreia ies oamenii mici. Metaforic,
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actul iubirii însuşi devine portalul ce aruncă eroul în universul iubitei
sale, cuprinsă în acelaşi timp de imaculata concepție. Oshima
sfătuieşte eroul să stea departe de Saeki. El intuieşte, în privirea şi
frumusețea ei stranie, spectrul irevocabil al morții.
Ninagawa exploatează acea parte a textului lui Murakami care
se mişcă între aforism, monolog interior, disertație filozofică; se fac
referințe la Aristofan, Kant, Hegel. Dialogul nu concretizează
portrete ci reprezintă o deschidere către ideile şi filozofia autorului.
Protagoniştii discursului filozofic au consistența eroilor de desen
animat; ele schițează o mişcare sau o idee, sau reprezintă adevărate
monade fiecare cu funcția sa: Crow, personajul-autor sau alter ego al
eroului, (numit după consonanța Kafka –kavka (crow/cioară) în
limba cehă), prostituata-studentă la filozofie, Johnny Walker şi
Colonelul Sanders. Crow e doar un artificiu estetic ce transformă
monologul interior într-un dialog deschis către polemică şi
interpretare a ideilor cuprinse în carte. Johnny Walker şi Colonelul
Sanders aduc un fabulos descentrat, atipic ce ține de animismul
shintoist panteist; un univers în care principiul de kami (spirit) este
răspândit în cele mai nesemnificative ființe sau neființe. Ele pot servi
ca portaluri de trecere sau comunicare cu tărâmul morților sau alte
lumi paralele (piatra, pisica, …). Elementul mic şi insignifiant ține
înlăuntrul lui un zeu şi mai mic. Prin acest minimalism de tip animist,
Murakami integrează de-a valma universului nipon valorile lumii
occidentale de care este puternic influențat (Goethe, Schubert,
Janacek, Beatles, Coltrane, dialectica lui Hegel).
Cadrele scenografice aduc o imagerie populată cu câini şi pisici
vorbitori, pietre filozofale, o vegetație stridentă şi grandioasă
specifică dioramelor ce frizează kitsch-ul. Ele leagă într-un puzzle
personajele şi acțiunile lor într-un timp nelinear răsucit în meandrele
conştiințelor. Această discontinuitate temporară este intrinsecă
montajului iconizat în concentrări de imagini şi idei în cadrul
tridimensional al dioramei. Dioramele glisează înainte şi înapoi
pentru a capta pe rând atenția pe culoarele scenei, urmărind zig-zagul
haotic al timpului literar.
Costumele pisiceşti nu prezintă nici o transfigurare sau element
distinctiv. Par nişte imitații nereuşite ale unei realități denivelate de
destinele încrucişate şi mitizate ale personajelor. Tema dispariției
pisicilor este şi ea recurentă în scrierile lui Murakami. Pisica este un
simbol al subconştientului şi al instinctelor primare, ea este conectată
cu forțele misterioase ale naturii, de aceea în Wind-up Bird Chronicle
pisica pierdută e recuperată prin practici de clar-viziune. În Oraşul
186

Pisicilor (1Q84), omul este cel pierdut, fără posibilitate de întoarcere,
în labirintul subconştientului; pisicile mentale îl locuiesc, psyche-ul e
devorat, devastat de problemele existențiale, în situațiile fără ieşire.
Eroul din Oraşul Pisicilor vorbeşte simbolic despre locul în care este
pierdut, aşa cum Nakata îşi pierde facultățile mentale în accidentul
din copilărie; el se regăseşte în universul pisicilor a căror limbă o
înțelege. Dioramele în/din care urcă şi coboară personaje costumate
în pisici sunt construcții - kitsch ce țin de realismul magic al lui
Murakami şi totodată marchează diferența sau trecerea de la simbol
la reprezentarea lui fantasmatică în psihia umană. Fiind o temă
recurentă în creația lui Murakami cu o simbolistică diversificată,
pisica este antropomorfizată de Ninagawa în dimensiuni, expresie şi
caracteristici umane. Pisicile pot fi privite ca un substitut al copiilor
ce lipsesc din universul lui Murakami, cuplurile fiind legate de
prezența acestui animal; când el este pierdut, căsătoria se năruie
(Wind-up Bird Chronicle). Dispariția lor se poate interpreta ca un bad
omen ce anunță sfârşitul unei relații. În Kafka on the shore, pisicile
sunt pentru prima dată investite cu darul vorbirii şi deci al rațiunii. Ca
substitut al copiilor, pisicile vorbesc aceeaşi limbă cu Nakata din
momentul pierderii cunoștinței, în copilărie (, în urma unui incident
provocat de apariții luminoase pe cer, ce-l aruncă într-o stare
cataleptică de lungă durată). În aceeaşi idee a substituției copil-pisică,
în viziunea lui Nakata, pisicile sunt torturate de spiritul malefic al lui
Johnnie Walker, aşa cum în paralel, copilul Kafka este torturat de
tatăl său, celebrul sculptor Tamura. Tamura şi Johnnie Walker
constituie reprezentări ale aceluiaşi personaj artist-despotic lipsit de
suflet şi scrupule ce sacrifică pe cei din jur ca să atingă cunoaşterea
sau adevărata artă.
Abandonat de mamă când este foarte mic, Kafka îşi urăşte tatăl
şi porneşte în căutarea mamei şi a sorei după modelul oedipian de
patricid şi incest cu misterioasa Doamnă Saeki . Şi pentru că ne
confruntăm cu proiecții ale aceleaşi conştiințe în lumi paralele, Kafka
suferă şi el ca Nakata stări cataleptice în care nu e responsabil pentru
gesturile sale; patricidul se instituie ca o versiune existențială
plauzibilă la vestea asasinatului tatălui, ca act involuntar dar justificat
psihologic.
Portretul lui Saeki se desăvârşeşte livresc prin punerea în ramă.
Despre ea ne vorbeşte în câteva rânduri, Oshima, asistentul ei,
realizând acel portret monadă ce ne trimite cu gândul la Miu din
Sputnik Sweetheart. Ambele personaje poartă stigmatul morții sau
sunt nişte morți-vii, pentru că trăiesc de ani de zile în afara iubirii,
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pentru că au pierdut-o cândva, în urma unei experiențe tragice.
Diorama pădurii, acel spațiu aflat la limita dintre lumi, aduce pe rând
toate personajele: Saeki şi Nakata în căutarea pietrei, Oshima ce-l
avertizează pe Kafka de pericolul relației cu Saeki, ce l-ar putea
pierde, la fel cum Sumire dispare fără urmă din această lume în
căutarea sufletul lui Miu, pierdut în urma unei experiențe limită din
roata Ferris (Sputnik Sweetheart). Sumire lasă în urmă două CD-uri
cu visul său şi povestea tragică a lui Miu, Saeki lasă o vastă
bibliotecă şi povestea ei de iubire din tinerețe, relatată de Oshima şi
reiterată oedipian.
Ninagawa aduce față în față cele două destine paralele ale cărții:
Kafka şi Nakata ca ipostază existențială a eroului; dialogurile
interferează, dioramele conțin granițele de timp şi spațiu între cele
două lumi, iar scena este cea care le apropie, le integrează sensurile.
Serializarea impusă de limitele narative ale cărții se desface în spații
multidimensionale prin tehnica dioramei; dialogul suprapus - ce
uneşte stereo frânturi din cele două dimensiuni – comunică aceeaşi
idee exprimată cu mijloacele specifice fiecărui plan. Nakata vorbeşte
simplu şi inspirat ca un oracol condus de inspirație divină, Kafka se
exprimă elevat cu trimiteri la autorii şi filozofii adesea referiți de
Murakami. Cartea şi piatra, în sensul de rună, sunt elemente
revelatorii pe care eroii le întâlnesc în cale, şi cu ajutorul cărora îşi
depăşesc condiția. Saeki este păstrătoarea cărții şi în căutarea
aceleiaşi pietre filozofale, ea este puntea de legătură între cele două
ipostaze ale eroului, pentru că destinul ei se intersectează cu al
amândoura.
Pornind de la ideea lui Goethe că totul e o metaforă, lumea lui
Murakami este esențialmente ubicuă. Diorama prin capacitatea ei dea transgresa şi iconiza timpul şi spațiul şi de a pune față în față două
instanțe sau reprezentări paralele ( Kafka-Nakata, Tamura-Johnnie
Walker) realizează perfect această formulă estetică şi filozofică a
autorului. Oniricul, catalepticul sau simplul discurs poetic reliefează
spiritul scindat în diverse ipostaze, ocupând mai multe funcții.
Ninagawa propune o metodă originală de radiografiere a cărții
într-o perspectivă plastică, multidimensională şi un timp
parapsihologic. Acest tip de viziune depăşeşte granițele operei în
vizor, realizând o incursiune pe verticală în creația lui Murakami
urmărind motive, teme, idei şi mituri circulare la granița dintre culturi.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU
HOREA LUPP - SAU FRUMUSEŢEA CLIPEI COLORATE
Inginer geolog de profesie, medieşanul Horea Lupp
fiul profesorului emerit de limba română Horia Lupu care datorită
unei foarte bune cunoaşteri a operei marelui William Shakespeare a
fost poreclit Shake; a studiat şi pictura la clasa maestrului Alexandru
Vlaşin de la Clubul Tineretului din Mediaş, timp de trei ani. Pasionat
de pictură, realizând picturi valoroase, reuşeşte să participe şi să
deschidă numeroase expoziţii în ţară şi străinătate. Astfel expune la
Casa Schuller din Mediaş, Biblioteca ASTRA Sibiu, Muzeul din
Mediaş, Germania, Danemarca, Italia, Franţa, Portugalia, Austria,
Elveţia, Ungaria, Norvegia, SUA, Canada, Brazilia, Australia etc.
Participă la numeroase excursii de documentare artistică în
străinătate: Grecia, Italia, Spania, Franţa, Israel, Germania, Anglia,
Olanda, Danemarca, Austria, Elvetia, Croaţia, Ungaria, Serbia,
MunteNegru, Bulgaria, Polonia, Turcia, Egipt, Tunisia obţinând
numeroase diplome de excelenţă ca semn al recunoaşterii valorice a
operei sale artistice.
Numeroase reviste din ţară şi străinătate au scris despre
lucrările sale artistice. Astfel: revista Tribuna, martie 1995, articolul
„Convocări într-un orizont polifonic”, „Asumarea tonală a culorilor
pure, se realizează printr-o coordonare lapidară, ce determină
susţinerea lor reciprocă în această ofensivă a orchestraţiei cromatice.
Identitatea efectului global,cu detaliul selectv decide ideograma
mobilă a unei poezii crude, convertirea picturalităţii în pata
ornamentală esenţializată prin denudare”.
(Conf.univ.dr. George Manolache – Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu )
Cotidianul „Viaţa Sibiului”, decembrie 2005, articolul: „O
pictură plină de vervă şi spontaneitate”, fragment: (“Horea Lupp este
un artist autentic prin faptul că, ceea ce face în creaţia artistică este
sincer şi onest. Este deţinătorul unei intuiţii plastice de excepţie, care
în faza actuală îi suplineşte pregătirea artistică academică. Prin felul
în care încearcă tuşa de culoare, cu valenţe afective şi poetice, crează
o pictură plină de fior uman, ce captează la prima vedere. Pasiunea
dezinteresată, vocaţia şi talentul lui Horea Lupp emoţionează prin
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înfăptuirile sale plastice” - Ovidiu Dumbrăveanu, critic de artă,
director galerie artă modernă „Muzeul Bruckenthal” şi curator la
galeria de artă „Passe-Partout”, Sibiu.
Cotidianul „Nyugati Kapu” –Sopron (Ungaria), noiembrie
2001, articolul „Vernisajul expoziţiei artiştilor plastici medieşeni“,
semnat de Tóth Éva şi Németh Béla.
Mihai Bandac, pictor, prof. univ.dr. - Academia de teatru şi
film „I. L. Caragiale” Bucureşti, decembrie 2005, cu ocazia
vernisajului expoziţiei „Impresii de călătorie”, articolul „Mesaj
sentimental”: „Încă un pictor fericit. Dragostea de frumos, se ştie,
este un dar şi deopotrivă un har. Cei născuţi sub acest semn, sunt în
egală măsură îndatoraţi divinităţii şi semenilor. Neputându-se bucura
singuri de frumuseţile acestei lumi, de când se nasc şi până mor, de
când se scoală şi până se culcă, ei nu contenesc să-şi împărtăşeascã
fericirea şi celorlalti. Sub ce formă o fac, este poate o chestie de
hazard şi de destin.
Horea Lupp, hotărât în tinereţe să desluşească măcar o parte
din tainele planetei pe care s-a născut şi dăinuie civilizaţia omenească,
a descoperit frumuseţea clipei colorate şi s-a îndrăgostit ireversibil şi
iremediabil de aparenţele ei trecãtoare.
Oriunde i se întamplă să ajungă, el îşi aşterne sentimentele pe
pânze şi pe cartoane, le înrămeazã şi se grăbeşte să ni le arate.
Este fericit. Este încă un pictor fericit.
Şi poate că şi noi alături de el.”
Dr. Maria Olimpia Tudoran-Ciungan, critic de artă, şef
Pinacotecă Muzeul Naţional de Artă Bruckenthal-Sibiu, vernisajul
Expoziţiei „Adam & Eva”, 9 noiembrie 2007: „Horea Lupp este
insolit prin ceea ce expune. Horea Lupp îşi structureaza această
expoziţie pe mai multe direcţii de la eternul mit al dragostei dintre
bărbat şi femeie, acest mit a lui Adam şi al Evei (...) găsim tratarea
sculpturală a forrmelor (....) Horea Lupp se descurcă în compoziţii cu
mai multe personaje, culoarea fiind una mai frenetică. Horea Lupp
intra în sfera muzicii şi face incursiune în lumea muzicii prin
tablourile care fac o analogie perfectă între muzică şi frumuseţea
dragostei în „Tango imperial”, o lucrare foarte frumoasă, în
„Rapsodie în albastru” şi „Amadeus” unde asociază formele
instrumentelor muzicale cu cele ale trupului feminin. Horea Lupp
face o descriere a formelor eternului feminin, avem aici o vioară, o
pară, elemente pe care Horea le transpune foarte bine pe pânză (...)
dezvăluie multă mişcare în tabloul „Moulin Rouge” unde personajele
sunt în acea dăruire frenetică în ritmul dansului, întâlnim şi
sexualitate şi plăcerea de a apărea în faţa publicului. (...) Doresc să
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fac referire în mod expess la lucrarea „Harem”; foarte interesant este
că în aceaste compoziţii artistul intervine cu mai multe personaje, le
grupează fără a insista pe o detaliere fizionomică (...), aglomerare de
nuduri care este proprie unui harem, surprinsă şi de către mari artişti.
(...). În concluzie această expoziţie în care tema preferată este a nudul,
este dedicată dragostei mi se pare foarte frumos că cineva are acest
curaj, că are această apetenţă pentru a trata subicete care plac şi
rămân întipărite pe retină şi are o paletă cromatică foarte caldă, aş
spune fierbinte, tonalităţile de roşu şi galben sunt într-o desfaşurare
ritmică aidoma şi te prind ca într-un vârtej. Horea a reuşit în demersul
său să ne capteze atenţia şi îi doresc să meargă pe acest drum. Îl
felicit şi îi doresc să meargă pe drumul găsit după multe cautări”.
Adrian Matei – artist vizual, scriitor, curator galeria „Casa
Schuller” - vernisajul Expoziţiei „Adam & Eva” din 9 noiembrie
2007 de la Casa Schuller Mediaş: „Horea Lupp aş putea spune că este
ca ciclul solar, periodic revine cu câte o expoziţie, dar soarele de
fiecare dată straluceşte mai tare. De data aceasta este un nou stil o
nouă imagine, Horea ne-a obişnuit în ultimul timp cu un anume stil
pe care l-am fi recunoscut foarte uşor; astăzi când am intrat în săli mam întrebat dacă este Horea Lupp cel pe care-l cunosc eu sau este o
altă persoană. Iată că este o şansă, schimbarea stilului înseamnă
mobilitate, în fapt o energie, un potenţial, un vârf de piramidă în care
maturitatea artistică arată, nu zic un apogeu, zic un vârf al
momentului”.
Alte activităţi:
Muzică: fost solist (bariton) în corul Bisericii greco-catolice
din Mediaş. Participări la numeroase concerte în Mediaş, ClujNapoca (Festivalul-Concurs de muzică corală religioasă din 2003 şi
2004), Braşov, Sibiu, Deva, Reghin (la Cardinalul Alexandru Todea),
Blaj (Catedrala Mitropolitană)
Coautor al albumului de muzică sacră, „Concert de Crăciun Ave Maria”, alături de dirijoarea corului, prof. Marilena Goia-Policea,
CD apărut în decembrie 2004, la Mediaş.
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MARIANA TERRA

MIRCEA ȘTEFAN, „ARMURIER AL
CUVINTELOR”
În sesiunile bilunare ale Cenaclului Literar „Mihai Eminescu”
din New York, la loc de cinste se află prezentările și comentariile
avizate referitoare la creații de valoare din domeniul culturii, creații
care aparțin compatrioților noștri. În cadrul cenaclului, au fost lansate
sute de cărți de beletristică, dovadă a talentului oamenilor născuți pe
minunatul pământ românesc.
În după-masa zilei de duminică, 25 octombrie a.c., după
slujba religioasă oficiată cu credință și evlavie creștină de preotulparoh Theodor Damian în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
din Astoria, NY, a avut loc, în sala socială, lansarea a două cărți de
poezii al căror autor este scriitorul Mircea Ștefan. Cărțile, intitulate
Prefix 101 și Armurierul cuvintelor, surprind poetic aspecte din viața
de zi cu zi, exprimă metaforic gânduri și pun întrebări despre
existență, decupează idei și îndeamnă, indirect, pe cititor să-și facă o
analiză minuțioasă a modului său de viață și de acțiune în lumea
interioară și în raport cu cea din afară.
Mircea Ștefan este pentru prima oară în cenaclul literar al
românilor din New York. A venit cu un prieten de-al său, Cornel
Borşe, care este profesor de vioară la Conservatorul din Sion, Elveţia.
Președintele cenaclului, prof.univ. dr.Theodor Damian, i-a
urat bun venit oaspetului, apoi a prezentat un scurt reper biografic al
poetului. Mircea Ștefan (pseudonimul lui Mircea-Ștefan Bârțan) s-a
născut în anul 1947 pe plaiuri bihorene. A absolvit Facultatea de
Fizică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și a lucrat ca
cercetător științific. În 1995 se stabilește cu familia în Statele Unite,
ca beneficiar al „Diversity Visa”. Locuiește în statul Ohio, în zona
orașului Cleveland și este patronul unei mici întreprinderi familiale
de prelucrare a granitului și marmurei. Proprietatea de rezervație
naturală pe care a cumpărat-o și unde își așterne pe hârtie ideile
poetice a numit-o, pentru sufletul lui și pentru prieteni, „Casa
poetului”. În anul 1972 debutează poetic în revista Echinox. Debutul
în volum va avea loc prin concurs la Editura Dacia din Cluj-Napoca.
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Până în prezent, Mircea Ștefan a publicat multe volume de ”poeme
dintre cuvinte”, cum și-a intitulat una dintre cărți. Deși ca formație
este un tehnocrat, un om al științelor exacte, Mircea Ștefan are o
înclinație deosebită spre lirism, spre cuvinte și fraze transformate în
idei poetice. Iată câteva titluri ale cărților sale: Tablouri, Cina,
Poeme de luni, Alungat din singurătate, Diminețile căprioarelor,
Poemele dintre cuvinte, Ortografiile Nordului, Carate de septembrie,
Poeme mici pentru oameni mari.
După scurta prezentare biografică, Theodor Damian a
comentat mai pe larg temele principiale ale volumelor: viaţa şi
moartea, trăirea întru Logos, ş.a. (Prefix 101) şi arta de a muri,
creşterea în adânc, detaşarea, ş.a. (Armurierul cuvintelor),
exemplificând cele spuse cu citate din versurile autorului.
Au mai vorbit despre poet și despre cele două cărți lansate:
Mariana Terra, editor al publicației Romanian Journal din New York
și Valentina Ciaprazi, profesor la LaGuardia Community College din
New York.
Mariana Terra citează aprecierea pe care doamna profesoară
universitară Anca Sârghie o face lirismului operei lui Mircea Ștefan,
potrivit căreia poetul este „un pelerin prin lumile cuvântului”.
Metafora este definitorie pentru întregul univers creator al autorului.
Cuvântul este descompus, disecat, polisemantizat în contexte
originale și sugestive și este adus la granița dintre clasicism și
expresionism, în enunțuri aparent abstracte.
Cartea Armurierul cuvintelor are o copertă incitantă (autor:
Petru Drăgan): o poartă masivă de fier forjat, cu desene șerpuite, care
parcă te previne: intră dacă ai curaj să te cunoști mai bine, dar stai
afară dacă nu poți sau nu vrei să te analizezi până în cele mai mici
detalii. Un discurs poetic subtil, cu nuanțe istorico-patrioticesugerate
doar de un cuvânt sau două, se creionează în mai multe poezii, cum
este cea intitulată „Vezi clipa”: ”vezi clipa cum se scurge metaforic/ o
naivitate simplă printre noi// armurier cuvintelor soldatul/ se joacă
pe nisip cu umbra de la nori// o ploaie de lumină peste dealuri/ copil
te strădui să o prinzi în mâini// cum se revarsă scorpia din valuri/
amară verde clipa chin/ dorința e făptura/ și însetată ura/ fântâna ce o
știm/ de-acolo dintre dealuri/ cum de la Valea Albă/ vin”.
Valentina Ciaprazi este impresionată de faptul că Mircea
Ștefan a dedicat cartea Prefix 101 soției sale de la logodna căreia cu
el s-au împlinit 40 de ani. Este un semn al dragostei care nu cunoaște
timp și nici prăfuire, ci vibrează la fel de puternic și emoționant ca în
urmă cu patru decenii. Tribut liric de dragoste, căci poezia se naște
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din dragoste:”vine grâul în oglindă/ e de ajuns să privești// ochi
adânciți în orbită/ doamne/ ce adânc mă crești” (Un alt poem de
dragoste).
Poezia „Gară fără călători”, din volumul Prefix 101, șochează
începând cu titlul, având în vedere că o gară este asociată instantaneu
cu trenuri care vin și pleacă:”doar azi când trecem totulb pecurat/
precum o literă din evanghelie/ e seara sângelui curat/ e seara curbă/ e
vecernie// în gara plopului înalt/ pe tine mamă sincerte-am uitat/ întru
smerenie”.
Gara solitară așteaptă, probabil, un tren sufletesc care să ducă
spre o destinație interioară, o destinație în care eul dialoghează cu el
însuși căutând răspuns la întrebări la care, poate, nu se poate găsi un
răspuns complet.
Mircea Ștefan și-a exprimat bucuria de a se afla la cenaclul
românilor din New York și a mulțumit pentru frumoasele cuvinte
care au fost spuse despre creația sa poetică.
Ne bucură și pe noi faptul că, în cadrul cenaclului nostru, am
avut prilejul de a cunoaște un poet de forță, un poet al gândului subtil
și un analist liric de mare sensibilitate.
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ELENA CĂLDARE

1 DECEMBRIE SĂRBĂTORIT LA CHIŞINĂU
În seara zilei de 26 noiembrie curent, în sala de la etaj a
bibliotecii noastre, s-au adunat mai mulţi prieteni, susţinători,
funcţionari, cititori, în special, tineri, pentru a sărbători, împreună,
Ziua Naţională a României. Biblioteca consemnează în fiecare an
acest eveniment, ca o sfântă datorie, şi din motivul că biblioteca
poartă numele oraşului Alba Iulia, România, care a contribuit la
fondarea acesteia şi contribuie, în continuare, cu donaţii consistente
de publicaţii, cu vizite şi consfătuiri reciproce, manifestări culturale
de comun acord, proiecte de promovare a cărţii româneşti cu editura
Gens Latina şi scriitori albaiulieni etc. Oraşul Alba Iulia - Oraşul
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, este un mare centru istoric,
deosebit de bogat în obiective istorice, este oraşul cu rădăcini adânc
înfipte în istorie... De aici şi datoria noastră, a celor de la Biblioteca
„Alba Iulia” din Chişinău, este de a promova istoria, tradiţia şi cultura
românească, punând în valoare consistenţa evenimentelor istorice
întâmplate la Alba Iulia. De această dată am pus la cale, în parteneriat
cu Pretura sectorului Buiucani, Fundaţia „Vasiliada”, ASCOR, filiala
Chişinău şi Şcoala profesională nr. 2 din cartier, o masă rotundă
dedicată Zilei Naţionale a României. Am anticipat evenimemtul
propriu-zis, pentru ca cei care gândesc româneşte să poată participa şi
la alte evenimemte care vor avea loc, sperăm, în Chişinău şi nu
numai... La evenimentul nostru au participat, cu mesaje şi discursuri,
Viorel Cojocaru, preot, preşedintele Fundaţiei “Vasiliada”, filiala
Chişinău; Elena Tamazlâcaru, jurnalistă; Vasile Şoimaru, scriitor,
economist, profesor universitar; Ştefan Sofronovici, etnograf, poet;
Veaceslav Inculeţ, profesor de istorie, Şcoala profesională nr. 2;
Adriana Derevici, Secţia Cultură, Pretura Sectorului Buiucani. Iar
vechiul nostru prieten, Ştefan Diaconu, profesor de muzică la Liceul
Teoretic “Liviu Deleanu” a venit cu discipolii săi – 20 şi elevi de la
cei mai mici – la cei mai mari pentru a susţine un recital literarmuzical patriotic. În calitate de oaspete drag, ne-a interpretat un
cântec deosebit despre unirea românilor, venind şi cu un mesaj către
tinerii adunaţi în sală, interpreta Angela Ciochină. Profesorul de
istorie, Veaceslav Inculeţ, a venit împreună cu peste 20 de elevi din
anul I de la Şcoala profesională nr. 2. În sală au mai fost prezenţi
cititori ai bibliotecii, membri ai Fundaţiei „Vasiliada”, studenţi de la
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diverse instituţii, facultatea de istorie, un grup de tineri, membri
ASCOR, Chişinău care au interpretat câteva melodii la tema
evenimentului. De această dată sala de la etaj s-a dovedit
neîncăpătoare pentru toţi participanţii, astfel, parte din tineri, găsinduşi loc pe culoar. Şi de această dată am reuşit să realizăm o sărbătoare
românească de suflet.
În ajunul sărbătorii, adresăm tuturor celor care gândesc româneşte le
FELICITĂRI cu prilejul ZILEI de 1 DECEMBRIE!!!
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SIMFONIILE BISTRIŢENE
De mai bine de jumătate de deceniu, decând am stabilit
conexiunea Asociaţie culturale ,, Gând Românesc, Gând European” şi
a revistei lunare de cultură, ştiinţă şi artă,, Gând Românesc” de la
Alba Iulia cu Centrul cultural ,, George Cpşbuc” şi revista de
cultură ,, Conexiuni” din Bistriţa, am participat la cele mai elevate
simfonii ale culturii româneşti. Şi dacă am dat acestor scurte
însemnări titlul de mai sus, am făcut-o pentru că, la fiecare
manifestare, fie ea de folclor, teatru, operă, corală, de literatură etc.
am avut momente simpatetice deosebite.
Simfoniile bistriţene începute timid, au avut nevoie de
un ,,compozitor” să le pună pe portativul înaltei note a diapazonului:
LA MAJOR. Apoi, de un dirijor şi bineînţeles de ,,interpreţi”. Ei,
bine! Compozitorul şi dirijorul a fost găsit în persoana eminentului
profesor dr. Dorel Cosma, iar interpreţii în admirabilul colectiv al
Centrului cultural bistriţean, care an de an au ,, vornicit” aceste
manifestări cu gust, inteligent, cu multă prietenie şi o amabilitate de
invidiat. Fiecărui participant venit din alte judeţe ale ţării sau din alte
ţări, i s-a acordat atenţia cuvenită prin care s-a scos în evidenţă
omenia oamenilor locului. Datorită lor, faima culturii bistriţene şi
implicit a culturii româneşti, a trecut de mult graniţele României,
ajungând să fie cunoscută peste mări şi ţări.Nu ştiu câte judeţe din
ţara noastră se pot lăuda cu prezenţa în viaţa lor culturală cu atâtea
ţări cum o poate face municipiul Bistriţa, An de an, la Festivalul
Internaţional de Folclor ,, Nunta Zamfirei”, aduce Ansamblurile
folclorice din numeroase ţării ale lumii, fiecare în cadrul
spectacolelor etalându-şi comorile folclorice, datinile, obiceiurile şi
porturile populare. An de an, comoara folclorului românesc este dus
de ,, ambasadorii” Ansamblului artistic, ,, Cununa de pe Someş” de la
Bistriţa în numeroase ţării ale lumii întrorcându-se acasă cu laurii
succesului binemertitaţi.
Şi în acest an, am participat la o nouă ,, rundă” a
Fesivalului Internaţional de Teatru şi Literatură, prilejuită de
aniversarean a 130 de ani de la naşterea celui mai mare prozator şi
dramaturg român Liviu Rebreanu, acest Eminescu al prozeiromâneşti,
cum la numit exegetul operei sale Niculae Gheran şi a 10 ani de la
apariţia primului număr a reputatei reviste de cultură ,, Conexiuni”.
Un nou prilej prin care, organizatorii în frunte cu ,, vornicul” lor prof.
dr. Dorel Cosma au făcut dovada calităţiilor menegeriale de care
dispun. Participanţii, numeroşi scriitori şi oameni de cultură din mai
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multe judeţe ale ţării, Alba, Baia Mare, Cluj, Hunedoara, Satru Mare,
Sibiu etc, având oaspeţi, scriitori şi oameni de cultură din China,
Franţa,. Israel etc, care şi-au prezentat creaţiile lor, revistele pe care le
editează, editurile. În cadrul discuţiilor care au avut loc, zilnic, la
Galeriile de artă ,,Casa cu Lei” din Bistriţa, sentimentele particulare
s-au transformat în reguli generale, în puncte de vedere acceptate de
toată lumea. Cu acest prilej am constatat că chiar dacă nu există un
Cod literar, s-a format o jurisprudenţă literară, ştim că anumite
judecăţi despre operele literarte ale trecutului, au puterea obişnuinţei,
că se produce în critica literară din zilele noastre, un fel de judecată a
morţilor, care încearcă să reacorde gloria unor mari scriitori români,
care le-a fost acordată odată de marii noştri înaintaşi, sau să o refuze
unora din cei dispăruţi.Şi a fost dat aicea exemplul marelui poet
George Coşbuc născut pe mirificile plaiuri bistriţene despre care
astăzi, muţi elevi şi studenţi n-au auzit! Ca să nu mai vorbim de un
Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Alexandru Vlahuţă, Ştefan Octavian
Iosif sau chiar de contemporanii noştri Nichita Stănescu, Ioan
Alexandru, Gheorghe Pituţ, Cezar Baltag ca să-i amintim doar pe
aceştia. Pot afirma, pe baza discuţiilor purtate de-a lungul celor trei
zile de dezbateri că, în materie literară judecata singură, asupra unor
opere literare nu întemeiază nimic. Judecata este o determinare a
raţiunii, şi nu raţiunea apreciază operele literare, ci o stare particulară
a sensibilităţii, care se numeşte gust.
Pentru că viaţa estetică a unei opere literare nu trebuie lăsată
pradă anarhiei individuale fiindcă ea comportă curente comune de
gust ce pot reuni generaţii foarte îndepărtate al căror prototip
complet este ceea ce s-ar putea numi marea arteră sau marea
magistrală a gustului. Desigur o asemenea idee pare o himeră.
Un moment fulminant al zilelor petrecute la Bistriţa au fost
şi serile de teatru, în cadrul cărora actori de la Teatrul Naţional din
Bucureşti cu două trupe, Teatrele din Galaţi şi Baia Mare au prezentat
spectacole de neuitat. De asemenea, a fost prezentă formaţia de
suflători din localitatea Voiron-Franţa.
Desigur, toate aceste manifestări zilnice, s-au desfăşurat în
prezenţa unui public numeros, fiecare seară sala de spectacole a fost
arhiplină. Despre acest public vreau să spun că a dovedit multă
inteligenţă. Am întâlnit aici un plublic stilat, cu gust, ceea ce
demonstrează nu numai dragostea pentru teatru ce presupune cultură,
ceea ce l-a apropiat de artă. Pentru că de la primele manifestări
organizate la Bistriţa, în urmă cu douăzeci şi cinci de ani. acest public
s-a cultivat, şi-a rafinat gustul. Dar trebuie să specific că acest gust
căpătat de spectatorii bistriţeni s-a transformat în înţelegere critică a
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interpretărilor artistice ale unor roluri din piesele de teatru şi atunci
când simte ecoul pozitiv al piesei interpretate, în timpul spectacolului
aplaudă frenetic pe artişti.
Cu siguranţă,în următorii ani, la Bistriţa se vor crea alte şi alte
simfonii culturale, ridicate tot mai sus, către culmea perfecţiunii.

CRONICAR
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