GÂND ROMÂNESC
Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

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

E ANUL NOU
Și ninge peste noi, e iarnă,
pe dealuri, gerul s-a prelins,
se-aud colinde la fereastră,
copacii moțăie un vis.

Privesc pe uliță, nu-i nimeni,
o săniuță stă să doarmă,
din coșuri fumuri se deșiră,
un câine face-n poartă zarvă.

E vesel omul de zăpadă,
doar luna-i mângâie obrazul,
un lup bătrân uitat de haită
pe la pârâu trece pârleazul.

Se-arată Anul Nou în zare,
bunicul spune-ncet povești,
bunica toarce doru-n furcă,
se-aud colinde la ferești.
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,,Pentru poporul român unitatea nationala este chezaşia libertatii lui, este
trupul lui trebuincios ca sufletul să nu piară şi să amorţească ci din contră
să poată creşte şi dezvolta.”

Nicolae Bălcescu
VIRGIL ȘERBU CISTEIANU

UNIREA DE LA 24 IANUARIE 1859,
,,RELIGIUNEA POLITICĂ” A NAŢIUNII ROMÂNE”
Prin Convenţia de la Paris din 30 martie 1856, se pune capăt
Războiului Crimeii (1853-1856) dezlănţuit de Turci sprijiniţi de Anglia,
Austria, Franţa şi mai târziu Sardinia. Expansiunea Angliei asupra celor două
Principate Române înlătură protectoratul Rusiei şi Principatele trec sub
ocrotirea marilor puteri. La Convenţia de la Paris, reprezentantul Franţei,
contele Alex Florian Walewski fiul lui Napoleon I, puternic sprijinit de
reprezentantul Angliei, cere unirea celor două Principate Române, dar se
opun Austria şi Turcia, ceea ce a dus la hotărârea de a fi consultat însuşi
poporul român din cele două Principate ce formă de organizare vor. Se adună
Divanurile Ad-hoc şi la 1857 se face plebiscitul cerut de cele patru puteri. În
urma plebiscitului poporul a cerut aplicarea principiului autodeterminării.
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Reprezentanţii celor patru puteri la Convenţia de la Paris
din martie 1856

O delegaţie din cele două Principate a dus la Paris rezultatul
plebiscitului şi a primit Convenţia Constituţională. Puterile au admis numai
parţial doleanţele românilor; nu ni se admitea unirea şi nici ca cele două
Principate să aibă un conducător comun, dar, la Focşani, se înfiinţă o
Comisie Centrală care a avut imensul rol în pregătirea unirii. Astfel la 5
ianuarie 1859 prinţul Alexandru Ioan Cuza este ales Domn al Moldovei, iar
la 24 ianuarie 1859 este recunoscut Domn şi de către Ţara Românească şi
astfel ,,Mica Unire” a fost realizată. Era momentul când fericit, alături de
fericirea întregului popor român Mihail Kogălniceanu a rostit emoţionantul
cuvânt la instalarea ca Domnitor al celor două Principate a lui Alexnadru
Ioan Cuza:
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„După 154 ani de dureri, de umiliri şi de degradare naţională,
Moldova a reintrat în vechiul ei drept, consfinţit prin capitulaţiile sale,
dreptul de a-şi alege pe capul său, pe Domn. Prin înălţarea ta pe tronul lui
Ştefan cel Mare, s-a înălţat însăşi naţionalitatea română… Alegându-te pe
tine Domn în ţara noastră, am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara
doreşte:la legi noi oameni noi.
O Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. Constituţia din 7 (19)
august ne însemnează o epocă nouă şi Măria ta eşti chemat s-o deschizi!
Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea
să fie tare, iar tu, Măria ta, ca Domn fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu
acei pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi… Fă, dar,
ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate; împacă patimile şi urile
dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşească frăţie. Fii simplu,
Măria ta, fii bun, fii Domn cetăţean;urechea ta fie pururea deschisă la
adevăr şi închisă la minciuni şi la linguşire.
Porţi un frumos şi scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să
trăieşti dar mulţi ani, o Doamne! ca prin dreptatea Europei, prin
desvoltarea instituţiilor noastre, prin simţămintele tale patriotice să mai
putem ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru
cel Bun zicea ambasadorilor din Bizanţ că România nu are ocrotitor decât
pe Dumnezeu şi sabia sa. Să trăieşti.
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,,Ca şi muzica, poezia lui Eminescu scoate din enormul
subconştient stări nebănuite de suflet, pe care o lasă cu
nelămuritul lor şi, exprimând inexprimabilul, ne face
cunoscut, în clipe de fulger, profundul sufletului nostru. De
aici, senzaţia infinitului, a lucrului în sine, a ,,voinţei” lui
Schopenhauer, pe care ne-o dă poezia lui Eminescu.”
GARABET IBRĂILEANU
MIHAI EMINESCU

CATRENE
Când te pierzi în valul vieţii
Trist la ţărm doar eu ramân:
Braţe fără de nadejde,
Navă fără de stăpân.
*
Cum se turbura izvorul
Când din el drumeţul bea,
Astfel mă-nfioară dorul
Când răsari în calea mea

Tu eşti aerul, eu harpa
Care tremură în vânt,
Tu te mişti, eu mă cutremur
Cu tot sufletul în cânt.
*
Eu sunt trubadurul. Lira
Este sufletul din tine,
Am să cânt din al tău suflet
Să fac lumea să suspine.
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Eugen ZAINEA

RUGĂ CĂTRE EMINESCU
Se-„nvolbură haotic a iernii grea tornadă,
Prăvale peste case vârtejuri de zăpadă
Iar ritmul ei frenetic aşterne peste stradă
Mai densă, tot mai densă, a fulgilor pomadă.
Şi neaua, viscolită năpraznic, stă dovadă
Cum spaţii infinite trimit a lor iscoadă
Spre noi, pe când a zilei lumină stă să scadă,
Lăsând în urmă-asediu de albă baricadă.
Nu-i mult de când păşirăm al unui an hotar.
Nerăbdători, cu ochi aţintiţi pe calendar
Răbdăm şir lung de zile să se succeadă rar.
Acum, ca şi-altădată, emoţii, iar şi iar
Ne-apasă. A noastre inimi, făr‟ de răgaz, tresar
În aşteptarea zilei când am primit în dar
Pe cel fără pereche şi miruit cu har
Să ne îndrume paşii, cu cugetul lui clar,
De ‟nalte idealuri constructor temerar
Şi, ne-„ntrecut, de versuri măiastre făurar.
Românul absolut, suprema-ne instanţă,
Cel ce a întărit a naţiei prestanţă
Cu verbul său de foc, simbol de cutezanţă,
Exemplu de urmat şi rază de speranţă,
Cel care s-a opus la sordidă alianţă,
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Ştiind că soarta ţări-i de primă importanţă,
Mult mai presus de-a fiinţei sale siguranţă,
Punându-şi, chezăşie, chiar viaţa în balanţă!
Cu gândul iar la tine, la o târzie oră,
Supuşi pe veci la spaţii şi timp ce ne devoră
În vreme ce a noastre nelinişti le ignoră,
Acum, când şi tăcerea pare a fi sonoră,
Singuri cu nostalgia din noi şi noaptea soră,
Cu ochi deschişi visând la superba-ţi auroră,
Primeşte, Neuitate, în haină tricoloră
Omagiul, pe vecie, al celor ce te-adoră!
În pâcla deasă-a nopţii, pătrunsă de mistere,
Care ne copleşeşte şi drepturile-şi cere
În faţa cărei suntem captivi ca-‟ntr-o cădere
Ce nu poţi s-o împiedici, căci n-ai aşa putere,
Trimitem către tine, ca unică avere,
Cu dragoste nestinsă de vremi, dar şi durere,
Recunoştinţa noastră, ca, blândă mângâiere,
Să te-„nsoţească veşnic prin curgerea de ere.
De când ai apărut, ne-ai fost lumină,
Cu fruntea-ţi „naltă străjuind, senină
Cursul istoriei acestui neam, deplină.
De-aceea, tot românul ţi se-‟nchină
Ca la icoană, şi duios suspină,
Drum în eternitate îţi alină
Păstrând, neîntinată, pe retină,
Pios şi cu evlavie creştină,
Emblema ta, de fragedă tulpină,
Cu mlădiere tainică, divină,
Ce-„n unduiri duioase se înclină
Ţâşnind din viguroasă rădăcină
Înfiptă în a patriei grădină.
Suflarea noastră-„ntreagă te cinsteşte.
Bătrânul nins de ani le povesteşte
Cu drag nepoţilor şi le citeşte
Despre Luceafăr ce călătoreşte,
Pruncul la sânul mamei îţi zâmbeşte.
Ţara, cu veneraţie priveşte
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Spre tine. Nu degeaba te iubeşte,
Ştiind că şi prin tine ea trăieşte,
Căci EMINESCU-„nseamnă româneşte!
Ilustru, neasemuit Mihai,
Din vorba din popor te inspirai,
Pe care migălos o modelai,
Gătind-o strălucit într-un nou strai,
Ctitor de geniu pentru-al nostru grai.
Dumnezeiesc miracol întrupai,
Sortit să fii, pe gura cea de rai
Eternul României magic crai.
În lumea mercantilă, în care nu contează
Valoarea şi virtutea, ci cei care trădează,
Doar banul şi puterea, la care mulţi cedează,
Exemplul jertfei tale e rar şi-„ntemeiază.
Şi ale noastre drumuri le-‟ndrumă şi veghează,
În dreptele tipare viaţa ne-o aşează,
La viitor de glorii el încă mai visează.
Tu, spirit tutelar, fii lângă noi, păstrează
Credinţa-‟n fiii ţării şi ne îmbărbătează
Cu firea-ţi neînfrântă şi inima vitează,
Cu conştiinţa imaculată, veşnic trează.
De-aceea,-„n fapt de seară, bătut de-al vieţii vânt,
În preajma zilei tale, cuprins de-un simţământ
De-adâncă pietate, la-„mpărătesc mormânt
Păstrat pe veşnicie-„n pământul ţării, sfânt,
Acum păzit de alb şi imaculat vestmânt,
Adăpostind în suflet nepieritoru-ţi cânt,
Mă-„nclin cu duioşie şi te binecuvânt
Vrăjit de strălucirea-ţi şi fac un legământ.

Minunatule astru, luminându-ne calea sortită
Icoană sfinţită cu sânge, lăcrimând româneşte,
Hotarele ţării, ce spiritul tău le păzeşte
Au să fie în veac cum le ştii, nu te teme,
Istoria va consfinţi România unită.
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Ecoul ideilor tale nu se va stinge,
Măreaţă va fi naţia ta peste vreme.
Idealul pentru care-ai luptat va învinge
Nimeni nu va putea să ne fure trecutul,
E sigur că ştim cum să ne construim viitorul,
Sub a ta îndrumare ne vom reface avutul,
Credinţa în tine ne va inspira iarăşi zborul!
Urmându-ţi menirea, imboldul mereu să ni-l dai.
Atât te rugăm, înţeleptule, sfinte Mihai!

12,13,14 ianuarie2017
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DUMITRU MICU

EMINESCU - POEZIA EMOŢIEI INTELECTUALE
Considerând simbolismul (în contrazicere cu natura lui autentică) un
curent ce promova o poezie „de avânturi măreţe, vibrând de energie
clocotitoare”, Ovid Densușianu prezenta ca fiind un implicat definitoriu al
său - „fondul intelectual”. Emanciparea prin simbolism de „primitivismul
carpato-dunărean” şi „apropierea sufletului nostru de sufletul european”
impunea, în consecinţă, lepădarea de „sentimentalismul uşor” de „poezia
sentimentală uşoară”, cultivarea „poeziei de idei”. „Astăzi, susţinea
directorul revistei Vieaţa nouă – poeţii (…) trebuie să lase porţile gândului
deschise la toate ideile care stăpânesc lumea”. Într-un interviu acordat lui
Mihail Cruceanu pentru revista Rampa, Densușianu afirma, în 1912, că
„adevăraţii cititori (…) simt tot mai mult nevoia emoţiunilor superioare,
intelectualizate” şi că „ceea ce distinge simbolismul e cultul pentru idei,
pentru abstracţiuni”. Cerinţa intelectualizării e formulată şi de comilitonii
directorului de conştiinţă. „Gândirea – scrie Constantin Damianovici – nu-l
învaţă pe poet cum să plănuiască opere care să ne zmulgă admiraţia, dar
ea, prin fondul de idei superioare ce-i împrumută, îl împiedică de a cădea
în mediocritate şi banal”.
În realitate, lucrurile stau, desigur, exact invers. Estetismul simbolist şi
„poezia de idei” se află în raport de incompatibilitate. Departe de a
„distinge” simbolismul de poezia desuetă, intelectualizarea pe cale de
abstracţii îl dizolvă în aceasta. Intelectualizarea prin conceptualizări e
negaţia simbolismului. „Curentul nou” promovat de revista lui Densușianu
era un pseudosimbolism care, în loc să sincronizeze lirismul autohton cu
arta modernă, îl desincroniza chiar faţă de curentul dominant în poezia
românească a timpului. În pofida modernizării prozodice ostentative,
exterioare, prin adoptarea versului liber şi renunţarea la rimă, cele mai
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multe dintre poeziile lui Ovid Densușianu (Ervin) şi ale imitatorului său
Vintilă Paraschivescu sună (sunau şi în epocă) mai vetust decât cântecele
lui Goga, ale lui Iosif, şi chiar ale bătrânului „bard ostenit” George Coşbuc.
Până şi compararea cu poezia „de concepţie” a lui Vlahuţă şi a lui Cerna e
în defavoarea lor. Noutatea pur exterioară, de natură tehnică, dată de
versibrism nu are cum compensa deficitul de vibraţie şi cum să eludeze
platitudinea, prozaismul.
Şi, totuşi, pledoaria pentru intelectualizarea emoţiei consuna, la
începutul secolului XX, măcar terminologic, cu principii poetice de răsunet
universal, ce provocaseră modificarea din străfunduri a limbajului liric. Un
fapt primordial definitoriu al modernităţii în poezie este, după Hugo
Friedrich, „despersonalizarea”. Dusă până la „dezumanizare”. Poetul
modern nu cântă lucruri, individuaţii, ca atare, ci semnalează Ideea, „(…)
ne fût – ce que pour vous en donner l’idée”, zice Mallarmé în medalionul
consacrat a lui Villier de l‟Isle Adam. Altundeva, în „divagaţiile” inspirate
de Wagner, poetul morţii lebedei elogiază Dansul, ca artă în stare, „par son
écriture sommaire de traduire le fugace et le soudain jusqu’à l’Idée”.
Reducerea concretului la idee înseamnă „abstractizare”, dar nu în sensul
conceptualizării. Poezia modernă abstractizează imaginea în felul în care o
face pictura abstractă. În actul poetic, fenomenalităţile sunt golite de
empiria lor prin acţiunea „privirii absolute”. „Abstract”, în creaţia lui
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé - explică Friedrich - e tot una cu
„spiritual”, cu „antinatural”. Produsul artistic este „abstract” în sensul că
nu „redă” nimic preexistent, ci propune o creaţie pură, o idee, un absolut.
Potrivit unei judecăţi a lui Hassen în contrast cu altele, avansate de el,
intelectualizarea poeziei româneşti s-a realizat prin Eminescu. „Eminescu apreciază savantul - a lăsat multe versuri admirabile; însă meritul lui cel
covârşitor este acela de a fi voit să introducă şi de a fi introdus în poezia
românească adevărata cugetare”. Afirmaţia nu-i întru totul exactă. S-a
scris poezie de „cugetare”, şi nu caducă, şi înainte de Eminescu. Nu conţin
„cugetare adevărată” „meditaţiile” lui Grigore Alexandrescu? „Cugetarea”
eminesciană diferă însă de a tuturor poeţilor anteriori. Cum avea să
expliciteze Vladimir Streinu, prin Eminescu s-a realizat „trecerea de la
poezia de idei la ideea poetică”.
În Memento mori, „Dacia lui Eminescu se topeşte în paloarea morţii, în
umbra, în neantul sacru al lui Zamolxe, (…) în haosul pătruns de propriul
său plâns”. Acolo se găsesc „simbolurile poetice ale lumii”, în a căror
descriere „nicicând fantezia eminesciană n-a exuberat mai liberă” şi
niciodată visul poetului „n-a fost mai bogat în imagini”.
Nu toate creaţiile de inspiraţie letală obţin adeziunea criticului. Strigoii
ar conţine doar versuri izolate „splendide” („Părea că-n somn un înger ar
trece prin infern”; „Un cânt frumos şi dulce adormitor sunând”); în
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totalitate, poemul nu ar fi decât „caricatura, ponciful romantic” al
vizionarismului „plutonic”. Numai fiindcă e antum? ne întrebăm încă o
dată. Nu s-ar putea spune, deoarece antum au apărut şi „neptunicele”
elogiate Diana, O, rămâi, Kamadeva, şi toate acele piese în care îşi „au
corespondentul (…) tristeţile sentimentale ale lui Heine”, individualizate
prin penetraţia „voluptăţii unei vrăji mortale” şi a unei „insatisfacţii de-a
dreptul metafizice ale erosului”; tot astfel Oda în metru antic
(„neptunică”?, „plutonică”?) ale cărei „profunzime” şi „ton vibrant”
corespund timbrului intim al liricii lui Lenau.
Constatarea atâtor pendulări, atâtor inconsecvenţe nu ne poate duce
decât la concluzia că Poezia lui Eminescu dezvăluie mai mult sufletul
autorului decât caracterele lirismului eminescian. Eseul disimulează o
confesiune.
Unul dintre cuvintele structurante ale poeziei lui Eminescu, principalul
poate, adevărat cuvânt–matrice, este gând. Chiar dacă statistic s-ar dovedi a
nu fi el devine, prin forţa gravitaţională a încărcăturii semantice, suportul
întregului vizionarism eminescian, sub al cărui regim „lumea cea gândită”
prinde fiinţă, substituindu-se integral celei „aevea”, eludate.
Încă de la primele poetizări, stihurile ce cuprind vocabula „gând” sau
derivate ori sinonime ale acesteia sunt frecvente. E suficient a traversa, fie
şi fugitiv, compuneri de adolescenţă, anterioare celor apărute în Convorbiri
Literare, pentru ca numita vorbă să reţină, adesea, privirea cititorului. „O
caut, gându-mi şi-o închipuieşte”. (Din lyra spartă). „Te plimbă adese cu
gânduri uimite” (Care-o fi în lume). „Pe stânca sfărmată mă sui,/
Gândirilor aripi le pui”. (Frumoasă-i…), „Lida vede – icoana mării/ Şi pe
faţa-i plâng gândiri”. (Lida) „Şi-n ea gândirea mea să o pierd”
(Phylosophia copilei). „Ascunse gândure de dor şi de ducă” (Ondina).
„(…) copilă gânditoare”, „ochii tăi gânditori” (De-aş muri ori de-ai muri)
„Şi cu moartea cea adâncă/ Am schimbat al vieţii gând” (Ondina). În
poeziile publicate începând din 1870 (unele postum), frecvenţa - şi mai ales
ponderea - cuvântului în chestiune şi a familiei sale sporeşte. Apar şi
perifraze substitutive. „Voi, pierduţi în gânduri sânte, convorbeaţi cu
idealuri”. (Epigonii). „În orice minte lumea îşi pune întrebarea/ Din nou”
(Împărat şi proletar). „Inimă făr’ de nădejde, suflete bătut de gând”
(Călin). „Solomon, poetul rege, tocmind glasul unei lire/ Şi făcând-o să
răsune o psalmodică gândire…” (Memento mori). „Un stol de gânduri
aspre trecu peste-a lui frunte” (Strigoii). „Lumea gândirei e o lume
sfărâmată”. (La moartea lui Neamţu). „A lunei adormite pătrund razele
rare/ În temniţa din pieptu-mi trezind gândiri amare”. (Andreiu Mureşanu).
„Ai înzestrat pământul cu gândiri” (Demonism). „Seraful îşi sfârşise
vibranta cugetare, /Gândirea tace-asemenea în fiul de-mpărat” (Povestea
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magului călător în stele). „(…) popoarele-mi de gânduri risipescu-se în
vânt” (Memento mori).
Operant, în exemplele date, la nivel doar (sau mai ales) denotativ,
termenul gând primeşte, în alte contexte, sarcini conotative de natură a-i
lărgi funcţionalitatea considerabil. Funcţia lui semnificantă creşte până la
obţinerea de atribuţii demiurgice. Modul elementar al depăşirii condiţiei de
substantiv abstract constă în dobândirea de materialitate. „Demonul”
(Ahrimon) a „înzestrat pământul cu gândiri”, şi acestea „încremeniră reci /
În fruntea sa de stânci” (Demonism). Aserţia e dezvoltată alegoric. În alte
poeme, dezabstractizarea se efectuează prin epitete metaforizante,
comparaţii şi metafore. Unele dintre acestea îndeplinesc, în termeni
blagieni, o funcţie doar „plasticizantă”. Gândurile „tigrului Robespierre”
sunt „de fier”. (Memento mori). În Miradonis luna personificată ca „regină
tânără şi blondă” cu „câte o floare” de nor şi o aruncă pe pământ „ca pe o
gândire de aur”. Poetul oferă, în Odin şi poetul zeului scandinav „fluviul de
foc al gândurilor sale mari”. Alte combinări lexicale deţin calitatea de
metafore „revelatorii”. În Memento mori, zidurile cetăţii Memphis sunt
„gândiri arhitectonici”: podul edificat de Apolodor din Damasc peste
Dunăre e un „gând de piatră”; Memphis este un „argintos gând al pustiei”
şi „un gând al mării sfinte” peste „unde de popoară (…) se aruncăntunecat (…) umbra gândurilor regii”.
În formulări ca acestea, gând e sinonim cu idee, în sens platonician.
Evocatele construcţii sunt, pentru poet, materializări ale unor proiecte
metafizice, unor prototipuri veşnice. Şi nu doar construcţiile. Tot ceea ce
există întruchipează un „gând”. „A face e sinonim cu a supune materia
exigenţelor spiritului, ale gândirii. Prin faptă, „întocmim” viaţa „precum
un faur. Cearc’a da fierului aspru forma cugetării reci” (Memento mori).
Totul în univers e proiecţie a „gândirii” eterne. În termeni hegelieni:
desfăşurarea Ideii. O voce anonimă chiar spune, în Memento mori: „Nordul
m-a învins – ideea m-a lăsat”. Tot acolo, destinele popoarelor sunt trasate
de „puternica gândire” a Romei: cumulaţie de „gânduri mari ca sorii-n
caos”. Astfel se creează istoria în general. Cineva „scrie mai dinainte a
istoriei gândire”.
A exista înseamnă, în înţelegerea lui Eminescu, a „gândi”, şi nu-i nimic
în cosmos care să nu „gândească”. Soarele ţine „c-o rază de gândire (…)
lumi ca să nu zboare” (Memento mori). „Vecinicia cea bătrână (…) cugetăn minte.” (Idem). Uraganul „arunc-a lui gândire prin argintul neguros”.
(Idem, în Opere, V, p. 128). („Planetul (…) cugetă adânc şi
sfânt”(Memento mori). Norii „îşi spun în tunet (…) gândirile de foc”.
Codrul e „bătut de gânduri”. (Dorinţa). „Grele de gânduri” sunt două
corăbii: una în poemul În căutarea Seherezadei, alta în Rime alegorice.
Greierul „toarce (…) un gând fin şi obscur” (Melancolie). Florile sunt
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„gândiri gingaşe ale ţărânei”.(Idem, p.103). Posedă gândire chiar şi
stâncile (Opere, IV, p. 462). Fireşte însă, că, pe Terra, supremul purtător de
gândire e omul. Deşi, ca specie, nu-i decât o furnică, insul uman, în unul
din exemplarele sale, cuprinde în gândirea sa întregul cosmos (Scrisoarea
I). Creatorul „a pus gânduri uriaşe într-o ţeastă de furnică”. (Memento
mori). Încă din tinereţe, Eminescu identifica omul cu gândirea sa. În
ciornele pentru nerealizatul proiect al poemului Genaia (reproduse în ediţia
Perpessicius) apar şi aceste enunţuri „Aus Gedanken besteht der Mensch.
Der Mensch ist sein Gedanke”. Gândirea unora o adună şi o sporesc pe
aceea a întregii umanităţi. Există spirite despre care se poate afirma: „N-a
fost om (…), ci a veacului gândire/ A trăit în el” (Memento mori).
Dar nu numai viaţa lumii pământeşti, ci însăşi existenţa cosmică e
dirijată de gândire. Într-o strofă din Memento mori se atribuie gândirii un
rol analog celui exercitat în mitologia greacă de eros. Gândirea asigură
armonia pluralităţii lumilor. Prin ea se creează, de fapt, cosmosul: Cu o
„rază de gândire”, „mândrul soare (…) ţine lumii ca să nu zboare”.
(Memento Mori). În acest sens, tot ce există nu-i decât obiectivare a
„gândului”, a ideii, şi cugetul uman e reflexul „gândului etern”, divin, al
logosului. Concepţia aceasta se declară în scrisul eminescian încă de la
început. La vârsta de nouăsprezece ani, poetul vorbea de „gândirea lui
Dumnezeu”, prezumând posibilitatea ca „gândul zilelor” sale să se fi stins
„în mintea lui Dumnezeu”. (Amicului F.I.). Doi ani mai târziu, în vestita
scrisoare deschisă către D. Brătianu, el avea să definească „istoria
omenirii”, în spirit hegelian, ca „desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu”.
Demiurgia gândului e afirmată şi în proza narativă. „Din cugetările noastre
vom adânci mări”, promite Dionis Mariei. În lună, gândurile personajului
se înfăptuiesc, de îndată ce se înfiripă. „Nu vezi tu, Mario, - zice Dionis
iubitei - că tot ce gândesc îngerii îndeplinesc în clipă?”. Totul, de altfel, în
Sărmanul Dionis, se realizează prin puterea gândului. Nu gândul, logosul a
generat şi acţionează cartea magică a lui Zoroastru? Cartea prin care
avatarul acestuia, Dionis îşi trăieşte (sau retrăieşte) două dintre vieţi,
consumate în secole diferite.
Le retrăieşte în „vis”, - dar nu cumva visul e adevărata realitate? Lumea,
reflectează Dionis, e „visul sufletului nostru”. E tot una cu a spune că
realitatea e proiecţia „gândului”.
În o seamă de contexte, cuvântul vis funcţionează ca variantă a
substantivului gând. În Memento mori şi Egipetul, Memphis, „argintos
gând al pustiei”, a „răsărit” din „visările pustiei”, ca un „vis al mării
sfinte”. „Răsărit” din „sfinte - izvoare”, Nilul „mişc-a lui legendă şi
oglinda-i galben – clară” spre mare, „înnecat de vecinici visuri”.
Piramidele au şi ele „visuri”. „Undele visează spume”. Versul lui
Alecsandri trezeşte „visul apelor adânce şi a stâncelor cărunte/ Visul
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salbelor bătrâne de pe umerii de deal”. (Epigonii). Potrivit meditaţiei din
Împărat şi proletar, Viaţa „lumii-întregi” e visul morţii eterne. Nu o dată,
remarcă Zoe Dumitrescu Buşulenga, „vis şi gând sunt sinonime”.
Numit sau nenumit, indicat sinonimic sau perifrastic, gândul este
resortul din adânc al inspiraţiei lui Eminescu. Ceea ce plasează creaţia
eminesciană în veşnicie este, în tot cuprinsul ei, o pulsaţie, debordantă sau
latentă, de emoţie intelectuală. Sursa acesteia e, desigur, predispoziţia
nativă spre reflecţie a unui spirit „muncit” (conform unei indirecte confesii)
de marile întrebări, însă poetul şi-a cultivat-o, de timpuriu, şi pe cale
livrescă. Ieşit sufleteşte, cum însuşi o menţionează, memorabil, din popor
(„Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor, cum soarbe soarele un nor din
marea de amar”), Mihai Eminescu s-a format intelectual, în bună măsură,
prin însuşirea literaturii populare, ascultată din leagăn, culeasă în „anii de
drumeţie”, dar şi prin asimilarea continuă de „cultură majoră” (tot în
terminologia lui Blaga): Încă din gimnaziu, poetul a fost un insaţiabil
devorator de cărţi. Elev la Cernăuţi, el citeşte întreaga bibliotecă a lui Aron
Pumnul, dată în custodie. Lectura îi absoarbe cea mai mare parte din timp
şi la Blaj. În timpul pribegiei cu trupe itinerante de teatru, e auzit, într-un
grajd, declamând, culcat în fân, din Schiller. Geamantanul său, pus într-o
iesle, relatează Caragiale, „plin de cărţi nemţeşti”. La Viena, Slavici
descoperă în Eminescu un „om de o neistovită energie intelectuală”, care,
„căzut (…) sub stăpânirea vreunui gând, (…) nu mai dormea şi nu mai
mânca, zile întregi (…) şi ştia să transmită şi asupra altora neastâmpărul
din sufletul său”. Îndeletnicirea lui permanentă era cititul. „Când primea
bani de acasă (…) îşi plătea datoriile şi-şi cumpăra cărţi, apoi se retrăgea
în cortul lui. Sta închis şi citea până i se sfârşeau banii”. I-a îndrumat şi lui
Slavici lecturile filosofice. I-a „vorbit mult” despre Budha, Nirvana,
Confucius, l-a determinat să-l citească, înainte de Kant, pe Schopenhauer,
şi i-a împrumutat Die vierfache Wurzel des Satzes von zureichenden Grund
şi Parverga und Paralipomena. Cu o asemenea pasiune pentru cărţi, nu e
de mirare că Eminescu, deşi absolvent al primelor două sau trei clase
gimnaziale, a fost, potrivit aprecierii lui Călinescu, „cel mai cult dintre
poeţii noştri”.
Cult, atât în sensul că, în mai multe domenii umanistice poseda cantităţi
de cunoştinţe aproape comparabile cu cele avute de un Odobescu, un
Haşdeu, un Maiorescu, un Xenopol cât şi, mai ales, în acela că, mai mult
decât oricare alt poet român din secol, el „trăia”, nu doar în „durere”, ca
Grigore Alexandrescu, ci şi în cultură „ca-n elementul său”. Percepea prin
cultură totul. Spiritul său era modelat de toată „gândirea” strânsă în cărţile
pe care le parcursese sau de care luase cunoştinţă „în academii”.
Eminescu gândea filosofic până şi chestiunile existenţiale curente. În
corespondenţa sa, fie aceasta particulară sau oficială, există referiri la
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filosofi. Într-o scrisoare către Xenopol e parafrazată o judecată a lui
Schopenhauer. Ca revizor şcolar, Eminescu articulează, într-un raport
argumente sprijinite pe gândirea lui Leibnitz. „În împrejurările acestea opinează sârguinciosul funcţionar - şcolile din judeţul Vaslui sunt cele mai
bune posibile, precum lumea lui Leibnitz, cu toată mizeria şi nimicnicia ei
vădită, este cea mai bună lume posibilă, căci posibilitate şi existenţă sunt
identice (…) Şi continuă, în acelaşi stil. Un poet ce recurge la filosofie
pentru motivarea unei solicitări de ordin practic (aceea de a fi înlocuit la o
catedră) sau pentru a explica o situaţie locală de natură economicoadministrativă nu putea să nu-şi întemeieze filosofic mai ales opera
literară.” În actul de creaţie, Eminescu priveşte lumea, cum observă Tudor
Vianu, „foarte de sus şi foarte de departe, dintr-un punct de vedere care
ruşinează orice îngustime a minţii”. Poezia eminesciană, insistă exegetul,
„a extins enorm orizontul nostru intelectual”. L-a dezmărginit chiar, se
poate afirma. O afirmă, de altfel, în termeni mai puţin direcţi, Vianu însuşi:
„Poezia lui Eminescu evocă o imagine a lumii înzestrată cu toate
dimensiunile prelungite până la limita lor cea mai îndepărtată”.
Nu o face, de regulă, cu instrumentele aşa-zisei „poezii filosofice” (direct
reflexivă, explicit didactică), ci pe calea lirismului absolut. La acest lirism,
poetul a obţinut acces prin instalarea şi „locuirea” (în sens heiddegerian)
„sub raza gândului etern”. Prin integrarea chiar a gândului propriu (în
ipostaza de vis) în „gândul” absolut, care mişcă aştrii. Istoria (ca
„panoramă a deşertăciunilor”) şi lumea în totalitate e văzută de Eminescu
din „veşnicia cea bătrână” care „cugetă-n minte”. (Memento mori).
Eminescu e, de fapt, primul poet român care gândeşte realmente mitic.
Viziunile sale cosmogonice şi apocaliptice nu par, precum cele din
Anatolida lui Heliade Rădulescu, spectacole, construcţii arbitrare (parţial
impresionante, de altfel) ale imaginaţiei. Par proiecţii reale, spontane, ale
unui spirit de pe timpul când, ca în Povestea magului călător în stele,
„gândul era pază de vis şi de eres”. Gândul îl poartă pe poet, ca pe
„bătrânul dascăl” (în care, după Edgar Papu, s-a autoproiectat) „îndărăt cu
mii de veacuri”, în netimp („pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă”) şi „îl duce
mii de veacuri înainte”, spre a vedea soarele închizându-se, „ca o rană,
printre nori întunecoşi”. În termeni de mitologie indică, s-ar putea spune
că, sub regimul inspiraţiei, sufletul individual eminescian atman, se
contopeşte cu Brahman, spre a contempla „umbre de pe pânza vremii”, din
perspectiva eternităţii.
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TEREZIA FILIP

EMINESCU - FARMEC POETIC, SIMBOLISM
ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL (I)
Reveria arhitecturală a cetății, reședința voivodală cu bolți
înnegrite de timp
„Iar din negri trunchi de stâncă/Peste valea cea adâncă,/Pe deasupra
de cetate,/De biserici și palate,/Stă domnească cetățuie/ Ce cu crestele-i se
suie/Repezite înspre nori/ Peste codrii sunători.” (Dragoș Vodă cel Bătrân)
Cetățuia veche de(pe) stânci cu ziduri ancorate în piatra muntelui și
bolți înnegrite de timp apare în poemele eminesciene ca un simbolic edificiu
plin de poezie și de frumusețe vetustă. Cetatea reprezintă poetic și simbolic
visul eminescian de veche noblețe românească, arhaică și istorică, prezentat
fie ca rezidență voivodală dintr-un Ev Mediu timpuriu adăpostind chiar pe
Domnul țării și sfatul său, într-un ambient sugestiv, fieca reședință a unei
preafrumoase fete de împărat viețuind în singurătate și izolare în iatacul ei
tăinuit, undeva sub bolțiînnegrite de vreme și asigurat de gratii ruginite.
Cetatea este un topos din care se veghează și se guvernează țara, sau un
edificiu ce adăpostește odrasle princiare și aventurile lor amoroase mai mult
sau mai puțin tăinuite.
În poemul Dragoș Vodă cel Bătrân,Eminescu descrieîn stil și în
ritm popular,lapidar și extrem de sugestiv,reședința voivodalăa lui Dragoș
surprinsă în timpul unui ceremonios sfat al bătrânului voievod cu boierii.
Concrescută în morfologia muntelui, cetățuia de pe stânci cu vechime
imemorială este un edificiu consubstanțial pietrei, situat la altitudini greu
accesibile dar strategic semnificative. Textul poemei poartă în totalitate, ca și
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basmele ce constituie sursa Luceafărului, amprenta gândirii, a reveriei și a
structurilor imaginare specific eminesciene(1).Reședința voivodală este
plină de frumusețe și fast arhaic dovadă căaici Eminescu face mitul, mai
mult decât vechile basme se fac sursă a poemelor sale, căcipoetul proiectează
o aureolă mitică peste istoria medievală a Moldovei, recreând-o imaginar.
Cetatea e amplasată strategic și ascendentindicândo perspectivă dominatoare. Ea răsare cumva firesc din munte:„Iar din negri trunchi de stâncă/
Peste valea cea adâncă,/Pe deasupra de cetate,/De biserici și palate,/Stă
domnească cetățuie/ Ce cu crestele-i se suie/Repezite înspre nori/ Peste
codrii sunători.” Stânca semnifică tărie, durabilitate, iar altitudinea - o
tendință ascendentă spre spiritualizarea și înțelepciunea necesare
voivodului.Designul arhitectural este un gotic timpuriu„Cu-a ei ziduri, cu
a ei bolți/Și cu turnuri pe la colți./ Ziduri grele și cu creste/Cum au fost și nu
mai este./Printre arcurile grele/Printre negrele zăbrele/Abia soarele
străbate/Între tinzi întunecate,/În pereți de piatră goală/ Au înfipt făclii de
smoală…”. Turnuri, bolți, arcuri, zăbrele vorbesc despre un timp istoric ce
necesita prevedere (zăbrele), ocrotire (bolți și arcuri), rezistență (ziduri
piatră) în fața intemperiilor vremii.
Cetățuia de pe stânci, iatacul tăinuit, invazia erotică a zburătorului
„Pe deasupra de prăpăstii sunt zidiri de cetățuie,/Agățat de pietre
sure, un voinic cu greu le suie,/Așezând genunchi și mână, când pe-un colț,
când pe alt colț,/ Au ajuns să rupă gratii ruginite-a unei bolți/ Și pe-a
degetelor vârfuri, în ietacul tăinuit/ Intră unde – zidul negru într-un arc a–
ncremenit.” (Călin, file din poveste)
Cum în viziunea fabuloasă eminesciană, lumea veche e prin excelență
plină de împărați și de fetele lor frumoase, dar și de periculoși zmei răpitori,
sau de zburători nocturni ce pot invada oricând iatacurile,o altă ipostază a
cetății este rezidența unei preafrumoase fete de împărat. Izolată și greu
accesibilă, cetățuia ascunde undeva sub bolți înnegrite de timp iatacul
tăinuit al preafrumoasei, aparent inaccesibil, dar vulnerabil totuși prin
vechimea și fragilitatea edificiului cu gratii ruginite, cu bolți și ziduri negre
de timp. Viețuind într-o senzuală somnolență și izolare, fata cade pradă
amorului tăinuit cu un zburător aventurier prin lume.
Pe cât poate fi loc de reverie și contemplare, de alint și ocrotire, ca
rezidență feminină, cetățuia este și locul somnolenței și al vegetării tot așa
cum este loc de veghe strategică.Claustrant în felul lui, caloc al izolării de
lume în care trăieşte frumoasa fată de împărat, edificiul de stânci indică un
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mediu ce pare a reprima ființa în și la propria ei corporalitate, în propriile
vise somnolente, într-un fel de pasivitate ce rimează cu piatra.Dar, simultan
cetățuia de pe stânci pare a semantiza și durabilitatea, rezistența,
perpetuarea.
Topos al unei somnolenţe confortabile şi al viselor adolescentine
ale fetei, castelul de stânci este şi locul amorului ei noctambul şi ilicit, la
limita cu oniricul. Voinicul „zburător”– rătăcitor prin lume, escaladează
„stâncă urcată pe stâncă” „zidirile de cetăţuie” situate „deasupra de prăpăstii”, pe colţuroasele muchii de stânci:„Aşezând genunchi şi mână când pe-un
colţ, când pe alt colţ/ A ajuns să rupă gratii ruginite-a unei bolţi”. (Idem)
Nu cumva imaginarul eminescian sugerează aici chiar un loc predispus reveriei erotice a Zburătorului și invaziei intempestive a acestuia? Căci unde
poate apărea mai firesc fantomatica întruchipare? Undeva departe de lume,
undeva în timpuri și în spații revolute ori tăinuite, ori neaccesibile în mod
obișnuit prezenței omenești. În edificii înnegrite, încremenite de eroziunea
timpului, atinse de rugină și somn.(2)
Tot un astfel de loc izolat, închis în vegetație se află și în Povestea
Dochiei și ursitorile, unde reapare ispitirea erotică a duhului zburător, ca și
în poema Peste codri sta cetatea. Ispitirile de aici sunt identice și, întrucâtva,
și toposurile în care se petrec.Cetăţuia pe care voinicul „zburător” o
expugneazăagăţat de pietre sure, căţărându-se în mâini şi în genunchi din
colţ în colţ, conţine undeva sub bolţi învechite, dincolo de gratii ruginite,
feminitatea însingurată şi claustrată, ori, cumva, „ambalată” într-un străvechi
înveliş litic, ziduri negre de vechime şi gratii ruginite ce se rup cu ușurință la
o minimă forțare. E locul unde prospeţimea şi tinereţea sunt închise în sine
iar oamenii dintre ziduri par a se lăsa captivi, confundându-se cu/sau în
mineralitatea lor. În interior sub bolţile cu gratii erodate de rugină și
vechime, străinul dă peste neaşteptate comori de frumuseţe. Scena somnului
adolescentin al fetei include unul din cele mai frumoase portrete ce reiterează
vizual și cromatic, subtil și detaliat, imaginea unei frumuseți feminine
similare cu picturile Renașterii.
Intrând în cetăţuie pe unde – „zidul negru într-un arc a încremenit”,
tânărul aventurier, un zburător, dă peste priveliștea fetei dormind învăluită în
plete, undeva după o „subțire pânză, străvezie ca o mreajă” țesută de „un
păiajen prins de vrajă”. După acest văl diafan transpare corpul seminud al
fetei cufundate-n somn, un trup tânăr ca un fruct ce dă în copt. Păianjenii
sunt semnul vechimii și al unei stagnări materiale ce, pe cât favorizează
sălbăticia și pustiul, tot pe atât sunt și produsul acestora. Cu certitudine
inclusivlocul izolat, nu doar frumoasa adormită acolo, prinde-n vrajă pe
oricine-l vizitează,atât pe păianjenii țesători de văluri, cât și pe aventurierul
ce intră prin efracție în iatac.
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Magistrala poezie eminesciană a sălbăticiei şi izolării e circumstanţiată aici de arhitectura granitică, de rugină, de bolți înnegrite şi de
izolare și singurătate, și de… motivul simbolic al somnului ce rimează cu
peisajul şi cu omenescul subsumat lui. Esența muntelui, piatra şi pământul –
sunt materii somnolente, încremenite-n propria substanță granitică, de
neclintit − ea închide oamenii pe care-i conține în propria-le mentalitate și
corporalitate: pe crai și pe fiica sa rezidenți aici. Cetăţuia de pe stânci
exprimă în plan simbolic, o anumită statornicie, pe de-o parte, și o rezistenţă
severă ce vizează sau primeşte funcţii erotice şi virginale, în timp ce
omenescul din interior tinde a se confunda cu natura însăşi peste care nu
guvernează, ci căreia mai degrabă i se subordonează somnambulic. Pe
indivizii din acest edificiu stâncos îi domină atât natura exterioară care-i
conține și-i limitează, cât şi propria lor natură și materialitate. Fata nu e
numai frumoasă, ci mai ales somnolentă şi senzuală, iar craiul „cu barba-n
noduri ca şi câlţii când nu-i perii...”, cu o logică deficitară, „…,numai
pleavă și puzderii”, spune metaforic Eminescu, compătimind pe locatarul
cetățuii. Pedeapsa dată fiicei va fi cât se poate de severă.
Într-un gest masculin semnificativ, voinicul pătrunde sub bolţi, rumpe
din cale-i nu doar gratiile ruginite, ci şi „pânza subţire, străvezie ca o
mreajă” ce-o izolează pe frumoasă în iatacultăinuit, între pereţii granitici şi-n
somnul ei voluptuos, virginal. Mreajă − cuvântul reverberează excepțional
în acest univers sugerând pe de-o parte mreaja frumuseții fetei închise aici,
iar pe de alta, sălbăticia locului aflat la dispoziția păianjenilor, a unei stagnări
ce relevă o frumusețe senzuală somnolentă. Claustrată astfel dincolo de
bolţile de stânci, feminitatea are la îndemână doar două soluţii: să doarmă şi
să viseze voluptuos, ori să escaladeze, măcar din priviri, cu mintea, cu
gândul, cu visurile, zidurile, visând activ şi spărgând ea însăşi astfel cercurile
ce-o țin în captivitate, o izolează de lume. Ar putea proceda precum prinţesa
din Grădina de Aur ori frumoasa din Luceafărul. Visând activ, contemplând
cu ardoare, ele ies în afară din spaţiul ce le încercuiește, merg în întâmpinare, sparg barierele dintre lumi prin reverie erotică şi poetică şi aduc prin
priviri contemplative înspre ele, pe prinţii şi zburătorii visați, îndrăgiți, chiar
pe cei din lumi îndepărtate ori din alte sfere de existență. Căci fiinţa feminină
e în stare să magnetizeze energiile de pol opus aflate la orice distanță, să
expugneze zidurile de granit şi gratiile, evident, nu fizic, ci mental și afectiv,
cu puterea inimii, a visului, cu flacăra sentimentului. Şi aceasta, fie şi numai
pentru că în accepţie romantică sufletul e o forţă misterioasă ce rumpe
bariere, invadează alte spaţii, ori atrage spre el, magnetizând fiinţe din spaţii
depărtate şi aparent inaccesibile.
În Călin File din poveste feminitatea somnolentă e însăşi expresia
pasivităţii, a principiului feminin al existenţei care se cere activat şi îndeam27

nă la aceasta. Fata nu visează aici activ ieșirea în eter, expugnarea zidurilor,
ci, somnolentă și senzuală, este pradă sinelui ei somnolent. Înaintarea zburătorului în cavernele stâncoase simbolizează în fond un fel de ritual nupţial, o
gesticulaţie de căutare specific masculină, în care cavalerul rumpe treptat
straturi de văluri până la atingerea feminităţii în frumuseţea şi puritatea ei
esenţială. Somnul/somnolența semnifică și lipsa de circumspecție, de vigilență, o natură închisă-n sine. Somnul fetei este o formă de cufundare în
inconştient, ori în mediul de existență, în cetăţuia stâncoasă, ea însăşi un fel
de feminitate insuficient zăvorâtă, ce o conţine pe adolescenta a cărei
frumusețe se pârguiește în propria voluptate, „se coace” în focul vârstei adolescente: „Sub pleoapele închise, globii ochilor se bat,/Braţul ei atârnă leneş
peste marginea de pat./ De a vârstii ei căldură fragii sânului se coc,/ A ei
gură-i încleştată de-al suflării sale foc.” (Călin, file din poveste). Focul
acesta mistuie în sine ființa dacă câtă vreme nu există o formă de sublimare,
precumvisul de luceferial Cătălinei sau izbucnirea tranșantă a fetei din
castelul din Grădina de Aur – „deschideți uși, ferestre să răsuflu!”.
Imaginea pare a reitera poetic o ipostază a Venerei, o Venus din pânzele
renascentiştilor italieni: „Ici şi colo a ei haină s-a desprins din copci şiarată/ Trupul alb în goliciunea-i, curăţia ei de fată. Răsfiratul păr de aur
peste perini se-mprăștie,/Tâmpla bate liniștită ca o umbră viorie/Și
sprâncenele arcate fruntea albă i-o încheie”, căci precum într-un tablou de
Correggio: „Ea zâmbind îşi mişcă dulce a ei buze mici, subţiri,/Iar pe patu-i
şi la capu-i presuraţi-s trandafiri.” (Călin, file din poveste)
Vitalitatea şi frumuseţea fizică sporesc în somn și, iar în sălbăticia
locului portretul ei este și mai atractiv .Explozia vitalității și a frumuseții
senzuale se mistuie în scena erotică ce apare ca o somnambulică topire a
eurilor în propria lor corporalitate. Eminescu descrie subtil scena cu o maximă economie de figuri poetice, sublimând momentul în gesturi puține: „El în
brațe prinde fata, peste față i se-nclină/[…]/Și inelul scump i-l scoate de pe
degetul cel mic/ Și-apoi pleacă iar în lume năzdrăvanul cel voinic.” (Călin,
file din Poveste).
Note:
1.
Privindacestereciproceinfluențe folclor-poemele
eminesciene, mai că putem afirma că în toate aceste cazuri de poeme-basm
sau poeme cu amprentă folclorică, Eminescu face basmulsau mitul mai mult
decât basmul se face sursă a poemelor.
2.
Julius Evola, Tradiția hermetică. Simbolismul ei,
doctrina și „Arta Regală”. Cf. Lui Julius Evola,somnul este legat de un
„simbolism” al stagnării și „al morții ce își are baza în corp”. Legat de corp,
somnul „simbolizează negație a spiritului și cădere”. p. 87.
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GEORGE BACIU

EMINESCU – BISERICA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
Orice sfinţenie ţâşneşte din răstignirea unui suflet cât lumea…Orice
cuminţenie se cuminecă în metafora inimii…Orice lacrimă devine o
vocabulă transcendentă a divagaţiei cosmogonice, sublimată în restriştea
Kogaionului şi înmuiată în DORUL spaţiului mioritic.
Am zărit pe un ram al gândului o biserică. Şi-n dangătul clopotului său
am simţit că sună veşnicia. Ca o umbră de tămâie presărată pe buzele
Luceafărului, „frânt de-o stea şi-ngenuncheat de-o floare” (Radu Gyr). Pe
marginea de dinspre Răsărit a iconostasului vecerniau florile albastre, pe
marginea de dinspre Apus picurau săruturile Veronicăi. Dinspre Sud
zornăiau tăcerile lacului albastru, iar mai spre Nord se legăna codrul când
„sara pe deal buciumul sună” şi când plopii fără soţ murmură toate zbaterile
noastre de dinainte a învăţa să murim vreodată.
Să ne rugăm lui Eminescu, fiindcă el este „chipul infinitului din noi”,
este Biserica noastră cea de toate zilele.
Dulce vers din nervii mei,
Dulce dor de mine însumi,
Dulce răstignit în plânsu-mi,
Dulce lacrima de tei.

Dulce vers din nervii mei,
Eminesc în rădăcine,
Dulce mirosind a mine,
Dulce lacrimă de tei.
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MIHAI EMINESCU
-Reminiscenţă[…] Eram şi noi tineretul într-o grupă şi iată că vine în spre noi un
tânăr ce semăna a fi şi el actor din trupa lui Pascady, cu părul lung şi de
culoare neagră foarte frumoasă, cu nişte ochi mari de tăietura migdalelor,
plini de veselia melancolică, nişte ochi expresivi, vorbitori şi totodată
misterioşi. Erau nişte ochi din cei mai, periculoşi pentru inimile neexperte de
fete, iar pentru femeile experte erau ochii dorului. În capul unei femei şi
tinere acei ochi ţi-ar fi spus de la prima vedere: i-ai văzut şi nu-i vei mai uita
niciodată, cum nu uită călătorul undele azure ale Fontanei di Trevi din Roma
veche În capul acelui tânăr de statură mijlocie, dar bine legat el îţi făcea
impresia unui om predestinat, a unui om fatal. Erau ochii despre care fericitul
Vasile Alecsandri zice că sunt ochi mari, fără de noroc.
Acel tânăr interesant cu ,,ochii mari fără de noroc” ni se recomandă
ca Mihail Eminovici, actor în trupa lui Pascady. Aveam deci în faţa noastră
pe viitorul luceafăr al poeziei române moderne, pe mult regretatul şi mult
sărbătoritul poet Mihail Eminescu, mort la 29 iunie 1889.
Fiindcă nu-l văzusem jucând niciodată pe scena deschisă, întrebarăm
a doua zi pe unul dintre actorii trupei, ce roluri joacă domnul Eminovici?, şi
acela apoi ne-a spus că dânsul propriu zis nu e actor, ci că s-a alăturat numai
la trupa d-lui Pascady, că deocamdată e sufleurul trupei, dar că se ocupă
foarte mult cu poezia şi că e foarte talentat, dar nefericit.
Am mai văzut apoi pe Eminescu încă odată la o cafenea din Sibiu. În
preziua plecării trupei de acolo.
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Aceasta a fost prima întâlnire şi cunoştinţă a mea cu Mihai Eminescu,
pe care aveam apoi să-l reîntâlnesc la Viena ca student înscris la facultatea
de la universitatea de acolo.

Universitatea din Viena

După ce am sosit la Viena mă duc la vechea universitate să mă
înscriu la facultatea filosofică, cu specialitatea ştiinţelor naturale.
Prima persoană cu care mă întâlnesc urcând treptele e Mihai
Eminescu, care le cobora. Fusese şi el să se înscrie tot la facultatea filosofică.
Străini fiind amândoi în acea capitală vastă, revederea a fost cât se poate de
călduroasă şi prietenească. De atunci şi până în primăvara anului 1871 am
stat cu Eminescu în cele mai bune relaţiuni, uneori chiar intime. Zic uneori,
pentru că Eminescu nu era o fire expansivă, ci mai mult meditativă şi
rezervată. Despre trecutul său, despre relaţiunile sale familiale şi personale el
nu vorbea bucuros şi nu cu oricine. El era discret faţă de alţii, dar mai vârtos
faţă de ceea ce priveşte persoana sa. În punctual acesta este dificil, şi la
întrebări directe el nu răspundea deloc sau în mod foarte laconic şi brusc,
- Ce-ţi pasă? Erau cuvintele stereotipe ale lui când voia să scape de
un interogator ce-l incomoda.
Locul stabilit de întâlnire a universitarilor români, reprezentanţi din
toate provinciile locuite de români, al căror număr întrecea cifra de peste 120
studenţi, era cunoscuta cafenea ,,Tridel” pe Wollziele, în apropiere de
universitate. Acolo era clubul studenţilor români. Situaţia politică europeană
şi în special a românilor era pe timpul acela foarte agitată şi încordată şi, prin
urmare, aveam materie abundentă de discuţiune. Acolo se încingeau adesea,
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fără să se fi sfârşit vreodată în mod definitiv, ori cu vreun rezultat pozitiv,
nenumărate şi nu arareori destul de înfocate, de natură politică ştiinţifică,
literară ş.a.
La început Eminescu lua mai totdeauna parte activă la dezbatere şi
era în stare să uite de timp şi de sine când obiectul discutat îl pasiona.
Admitea şi părerea adversarului cu oareşcare amendamente restrângătoare
sau extinzătoare în materie politică, bisericească şi socială. Era însă
implicabil până la fanatism în materie de istorie, filosofie şi estetică.
Citea mult acasă, în cafenea şi la biblioteca universităţii. Citea
cantitativ şi calitativ atât de mult şi de diferite materii şi discipline, încât
oricât de genial ar fi fost, nu i-a fost posibil a prelucra cu creierul său
materialul încărcat, nici a-l sistematiza . Aceasta a fost şi cauza că
productivitatea sa nu putea avea un curs continuu, ci numai intermitent şi
vulcanic. Dezechilibrarea treptată a funcţiilor sale spirituale, căreia avea apoi
să-i urmeze inevitabil paralizia totală, a fost, între altele, hipertrofia
crescândă a ştiinţei aglomerată în crierul său fără saţiu şi fără măsură. Cu
toate acestea, ceea ce s-a cristalizat din creierul său vulcanic şi din inima sa
generoasă, care a fost atrofiată de ,,nostalgia necunoscutului”, l-a făcut
nemuritor.
Adesea el absenta cu săptămânile din societatea noastră. Unde e
Eminescu? Ce face? E bolnav sau a plecat? Acestea erau întrebările ce ni le
adresam văzând că el nu mai vine între noi. Nimenea nu putea da un răspuns
hotărât. Apoi, fără de veste, el apărea iar între noi, mai rar vesel, mai adesea
oboist, abătut, palid, cu ochii arzători şi din ce în ce mai tăcut.
- Unde ai fost atâta timp Eminescule?
- Ce-ţi pasă, îi era răspunsul apăsat şi îndesat. Celor mai intimi le
spunea însă între patru ochi, că a căpătat parale, că şi-a petrecut şi acum iar e
rău.
Ceea ce înţelegea el de petrecere era un fel de viaţă de bohemian cum
a descries-o în mod aşa de interesant scriitorul francez Henri Murger.
Din ce în ce, individualitatea lui Eminescu începu a arăta nişte
particularităţi tot mai bizare. Ducea o viaţă neregulată şi dezordonată, avea
capricii curioase, cădea dintr-un extrem în altul, şi ce ne punea pe unii dintre
noi pe gânduri, era că începuse să-şi neglijeze exteriorul şi îmbrăcămintea.
Ne era milă de el şi îl compătimeam. Delicateţea însă, ştiindu-l foarte
simţitor, nu ne permite-am să-i facem observaţii.
Într-o zi de martie, după-amiază, în anul 1871, căutând scrisori, cu
dor aşteptate, la universitate, primesc sub cuvertură un bilet, îl am încă şi azi,
pe care era caligraf în vers numele unui coleg al nostru bucovinean,
Alecsandru Procinchievici, iar deasupra numelui scris: ,,Lui Bariţiu”.
Pe reversul biletului sunt scrise cuvintele: Muriturus te salutat. După
cum ţi-am promis. Adio”. Acest tânăr de un temperament foarte vesel şi
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fericit se puşcase în dimineaţa acelei zile pe o bancă dosnică din parcul de la
Dornbach de lângă Viena, cu un revolver, drept în mijlocul frunţii.
În momentele când citeam biletul, iată că vine şi Eminescu. Îi arăt
biletul, îl citeşte şi el redândumi-l îmi zice: ,,Bine a făcut Procinchevici, viaţa
e un moft, o prostie”.
De aici apoi s-a încins o discuţie foarte vie despre viaţă şi moarte.
Atunci avui ocazia a mă convinge că Eminescu devenise adeptul lui Arthur
Schopenhauer şi că era pesimist incurabil. Spiritul pe care, după zisa lui
Goethe, îl înţelesese Eminescu, prin afinitate, îi făcu lui asemenea şi îl
consumă moraliceşte şi trupeşte.
Nu mult după aceea, el dispăru din Viena și eu nu l-am mai văzut
niciodată.

Imagini din Austria
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MARIAN NENCESCU

EMINESCU, GAZETARUL
Citesc cu emoţie dintr-o carte „câştigată de mine la Balul Presei din
25 februarie 1947”, de o oarecare duduie Lucia, păstrată ca printr-o
întâmplare la Biblioteca Academiei, o amintire inedită a lui Alexandru
Vlahuţă (1859-1919), extrasă din volumul File rupte (Bucureşti, 1909), o
mărturie vie din vremea post-eminescianismului sentimental, aşa cum a
receptat-o şi a descris-o bătrânul „referendar” de la Casa Şcoalelor. Secvenţa
cuprinde două episoade, unul cu Eminescu în vremea când „salahorea” a
gazeta conservatoare Timpul (1877-1883), unde a şi publicat majoritatea
operei sale publicistice, şi alta, din vremea efemerei colaborări cu publicaţia
Fântâna Blanduziei (decembrie 1888, când, după aprecierile bibliografilor
săi, unde ar fi scris articolul program dar şi alte câteva articole, de o mai
mică anvergură publicistică). Iată deci, adevăratul chip al „gazetarului
Eminescu”, văzut de mai tânărul său admirator: „În dosul pasajului de la
Universitate (Pasajul Român, deschis în 1859 de tapiţerul Friedrich Bossel,
demolat complet în 1958, pentru a face loc actualului imobil, având la parter
magazinul Muzica. În vremea lui Eminescu, în acest pasaj, acoperit cu sticlă
şi pardosit cu asfalt, ce rivaliza „cu cele mai renumite pasaje de la Paris”,
după cum ne asigură Ion C. Rogojanu în cartea sa Contribuţii la istoria
ilustrată a turismului bucureștean, Ed. A.S.E., 2016, p. 33, funcţiona
redacţia ziarului Românul, dar şi numeroase alte localuri şi cofetării – n.a.)
aud pe cineva zicând: Uite pe Eminescu! Mă sui în tramvai (tramvaiul cu doi
cai circula din 1872 pe traseul Gara de Nord – Piaţa Sf. Gheorghe – Obor,
urcând, în sunetul clopotului şi în galopul cailor, pe strada Câmpineanu, cum
povesteşte Gh. Cruţescu în cartea sa Podul Mogoşoaiei, Povestea unei străzi
(Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2011 – n.a.). Mă aşez în faţa lui fără a-l
deranja: Un om în vârstă, bine făcut, rotund la faţă, fără plete . . . Ţinea în
braţe un ghiozdan de piele, ros pe la margini. Degetele de la mâna dreaptă îi
sunt pline de cerneală violetă iar ochii mici, înfundaţi, cu gene rare, mă
urmăreau cu privirea vagă şi ostenită a omului distrat, dus pe gânduri”.
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Cinci ani mai târziu (se presupune, deci că întâmplarea anterioară a
avut loc în 1883, probabil cu puţin timp înainte de „asasinarea civilă” a
poetului, petrecută la 22 iunie – n.a.) Vlahuţă se reîntâlneşte (probabil în
1888 – n.a.) cu Eminescu, de data aceasta în calitate de admirator şi, ne
spune memorialistul, de confesor şi partener de dialog, la Cafeneaua
Imperial (Caffé Imperial, denumire cunoscută mai ales după 1900, când
antreprenorul Henri Kubler mută hotelul Imperial în noul local, de pe Strada
Academiei. În realitate, se poate bănui că e vorba de Cafeneaua Kubler, ce
funcţiona la parterul vechiului Hotel Imperial, de pe Calea Victoriei, pe locul
actualului bloc de locuinţe de pe strada Ştirbei Vodă, colţ cu Calea Victoriei.
După mărturiile lui Ion C. Rogojanu, Hotelul Imperial a fost demolat în 1938
pentru a permite extinderea Palatului Regal. Caffé Kubler era, după 1870,
localul predilect de întâlnire a elitei literare bucureştene, între care Eminescu,
Vlahuţă şi Macedonski – v. Enciclopedia Română, 1913 – n.a.) „Poetul avea
chef de vorbă, îşi aminteşte Vlahuţă. Îmi povesteşte o dragoste a lui, o
întâmplare curioasă, care i-a inspirat poezia Luceafărul . . ”. Zgârcit în
amănunte, deşi subiectul pare cu totul incitant, Vlahuţă notează că „Am să
povestesc asta cu alt prilej”.
Apoi, cei doi se despart, poetul fiind cazat la Hotel Metropol, de
asemenea demolat în aceleaşi condiţii ca şi Hotel Imperial, situat pe locul
actualei pieţe din faţa Palatului Regal, ce adăposteşte azi Monumentul
Eroilor Revoluţiei („Cartoful” lui Alexandrul Ghilduş, dar şi statuia lui Iuliu
Maniu, ridicată în 1998. de sculptorul Mircea Spătaru. Din aceeaşi sursă
bibliografică aflăm că era un hotel relativ decent, ce oferea clienţilor condiţii
de igienă „la standard”, respectiv apă şi . . . lumânări. În faţa hotelului era şi
o staţie de omnibuz, iar, la cerere, se putea comanda şi trăsuri, Rogojanu,
op.cit., p. 28) „Rămâi la mine în noaptea asta, îl ispiteşte Vlahuţă, mai ales
că afară plouă . . . – Nu pot, am de făcut gazeta până mâine (Fântâna
Blanduziei – decembrie 1888 – n.a.) şi nu-mi vine la îndemână să scriu decât
la mine acasă”, răspunde poetul. Câteva ore mai târziu, povesteşte Vlahuţă,
poetul revine „timid şi leoarcă” pentru a-şi recupera o garoafă roşie uitată
„Cu zâmbetul copilăresc poetul îmi spune noapte bună şi pleacă”, este fraza
cu care Vlahuţă îşi încheie relatarea.
Care este, aşadar, profilul „gazetarului” Eminescu din această
succintă relatare? În floarea vârstei, la 33 de ani, poetul părea deja obosit de
lupta vieţii, frământat, cu privirea pierdută şi cărând nelipsita geantă cu
manuscrise. Cinci ani mai târziu, ne surprinde aceeaşi conştiinţă a datoriei,
grija de a scrie la timp articolul promis. Mâinile pătate de cerneală, ochii
tulburi, tenul tras indică un muncitor al scrisului, un „ocnaş” al datoriei. Aşa
l-a văzut Vlahuţă în vremea vieţii lui, aşa îl vedem şi noi azi, când ne
pregătim să serbăm, pentru prima dată, ziua de 28 iunie, data „morţii civile a
poetului”, drept Ziua Jurnalistului Român
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

ION CHINEZU „50
PLEDOARIE PENTRU ADEVĂR
La 10 decembrie 2016, s-au împlinit 50 de ani de la trecerea în
nefiinţă a celui care avea să devină fondatorul celei mai apreciate reviste de
cultură din Transilvania anilor 1933-1940: Gând Românesc.
Neîndoielnic, când pronunţi numele lui Ion Chinezu pronunţi şi
numele revistei Gând Românesc pentru că, aşa cum afirmă şi Edgar Papu,
„numele lui Ion Chinezu nu se poate separa de revista Gând Românesc, care
poate fi considerată cea mai bună revistă ardeleană din perioada interbelică”.
În mod remarcabil, Nicolae Manolescu îl aşează pe Ion Chinezu în a
treia generaţie maioresciană de critici şi istorici literari, alături de alţi opt
critici interbelici de primă mână; consideră revista Gând românesc drept
„cea mai serioasă publicaţie interbelică de la Cluj”, iar pe I. Chinezu „întâiul
critic ardelean interesat de estetic şi nerefractar la poezia modernă”. În
paginile revistei ,,Gând Românesc”, Ion Chinezu s-a ocupat nu doar de
scriitorii ardeleni, precum alţi coregionali, ci şi de mari scriitori din Vechiul
Regat, percepându-i just, pe Cezar Petrescu, Gib Mihăescu, Arghezi,
Zarifopol, Pillat şi avansând în ce-i priveşte „formulări nu numai memorabile
dar şi valabile în timp”, unul dintre motivele care îl vor fi determinat pe Ion
Negoiţescu să-i editeze prima antologie de critică literară, în 1969.
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După părerea lui Mircea Zaciu, spre deosebire de alţi critici care
folosesc un ton maliţios, Ion Chinezu atrage tocmai prin „timbrul ...afectiv,
simpatetic, ideea de comuniune stabilită între critic şi autorii săi”. Ceea ce
atrage este tocmai atmosfera care se degajă din paginile criticii sale, una
prietenoasă, afirmativă. „Lecturile sunt selective, directe aşadar, cititorul
pare un degustător rafinat, care nu-şi pierde vremea cu autori străini de
propria lui sensibilitate, căutându-i doar pe aceia la care descoperă o fibră
comună, o înrudire temperamentală, de viziune ori de concepţie”.
Istoricul David Prodan spune că În noul edificiu şi-a zidit sufletul un
om: Ion Chinezu. El e mentorul, el e linia dreaptă regăsită, în sfârşit după
atâtea ocoluri, el e săgeata indicatoare a drumului înainte”; iar
personalitatea cea mai autorizată al exegezei revistei Gând Românesc,
regretatul critic şi istoric literar Vasile Fanache cel ce a realizat un studiu de
mare valoare despre această revistă, spune: Scrisul lui Ion Chinezu vorbeşte
despre o personalitate care şi-a exercitat chemarea cu un rol bine definit,
într-un climat apăsat nu de puţine prejudecăţi.
Ion Chinezu s-a născut în ziua Sărbătorii Sfântei Maria Mare, 15
august 1894, în localitatea Sântana de Mureş, judeţul Mureş, într-o familie de
ţărani cu religie Greco-catolică; Ion Chinezu şi Ana Chinezu născută Hosu
care au avut împreună 12 copii. După absolvirea claselor primare la şcoala
din satul natal, este dus la o şcoală de confesiune catolică, apoi a plecat la
Blaj pentru a studia teologia. Ulterior va urma la Universităţile din
Budapesta şi Bucureşti, Facultăţile de Filologie, după absolvire fiind
încadrat, în perioada 1920-1925, profesor de limba şi literatura română la
Liceul Alexandru Papiu Ilarian din Tg. Mureş. În perioada 1925-1940 va fi
profesor la Liceul George Bariţiu din Cluj. În anul 1930 obţine doctoratul cu
teza: Aspecte din literatura maghiară ardeleană. Din 1930 până la 1932 a
studiat, având o bursă, la Sorbona. Împreună cu Victor Papilian, a editat
revista în Darul vremii, 1930, apoi, începând din luna mai 1930 și până în
aprilie 1940 a fondat şi condus cea mai prestigioasă revistă din Transilvania
interbelică, Gând românesc. El a inițiat, de asemenea, o serie de conferințe
despre „energii din Transilvania”.
În 1940, după Dictatul de la Viena, este chemat la Bucureşti, încadrat
în serviciul diplomatic şi trimis la Ambasada României din Budapesta. Spre
sfârșitul anului 1944, când trupele germane naziste ocupă Ungaria în cadrul
Operațiunii Margareta, este arestat și Ion Chinezu și trimis în Germania, de
unde, cu primul tren, revine în România. Este arestat ulterior de regimul
comunist. A tradus un număr mare de nuvele, romane din literatura
maghiară, germană şi franceză, atât clasică cât și contemporană, semnând cu
pseudonimele P. Mureșanu, Andrei Aldea și Alexandru Aldea. Contribuțiile
sale au apărut în revistele Mureșul, Dacoromânia, Erdély Helikon,
Societatea de mâine, Boabe de grâu și Revista Fundațiilor Regale.
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***
În anul 2003, la editura Meridiane din Bucureşti apare cartea de
memorii a lui Raoul Şorban: ,,Invazia de stafii” în care autorul, printre altele
face şi anumite ,,demascări”, în special despre legionari şi tendenţioase
despre anumite personalităţi ale culturii noastre, simpatizante sau
nesimpatizante a mişcării legionare. Printre aceste personalităţi se numără şi
profesorul Ion Chinezu cu care era, până în anul 1940 bun amic. Raoul
Şorban colabora la revista ,,Gând Românesc”. În anul 1940 Şorban, cum
singur mărturiseşte, a fost arestat la Bucureşti şi bătut în mod bestial de
legionari.
Când mă despart de amintirea lui Ion Chinezu, - spune Şorban în
aceiaşi carte - pe care îl ştiu răspunzător pentru prima mea arestare, nu pot
ignora epoca care a mobilizat stimulente puternice şi a înteţit patimi
confuze. Cu gândul la acele împrejurări, înclin să închei cu meditaţia
comprehensivă a lui O. Bârlea, formulată cu rara sobrietate de apreciere și
cuvânt: ...Chinezu s-a dăruit grelelor probleme de apărare a etnicului
românesc din teritoriul cedat... Unirea cea Mare l-a împins în capitala
Transilvaniei, rezervându-i rolul de cicerone literar la cea mai prestigioasă
revistă interbelică din această provincie, după ce a trăit cea mai fericită zi a
vieţii sale, participând la Adunarea de la Alba Iulia ca delegat al judeţului
Mureş... I. Chinezu ar fi lăsat poate şi nişte amintiri literare, dacă o boală
incurabilă nu i-ar fi înceţoşat privirea, privându-l integral de putinţa de a
citi şi scrie. A suportat cu stoicism un atare final impus de destin, dovadă
reflecţia care i-a scăpat cu puţin înainte de moarte: „Nu suferim destul
pentru cât trăim!”
Înaintea acestui denunţ îl vedeam pe Ion Chinezu, trăind în peisajul
cultural al Transilvaniei printre visătorii care îşi urmează ezitant drumurile,
pătruns de un fel de naivă şi leneşă bonomie. Ca cititor şi colaborator al
revistei „Gând Românesc”, ştiam că Ion Chinezu, redactorul sef al acestei
publicaţii, se afla sub fascinaţia „mitului legionar”. (Când scrisese despre
Ion Moța – în nr. 1 al revistei din anul 1937 –, el se simţea copleşit de
„apoteoza de balada”, fiindcă „I. I. Moţa a trăit în atmosfera culmilor nu
prin excepţie, ci urmând cu statornicie porunca unui destin înalt”, drept
care „Ion I. Moța a fost o întrupare autentica a geniului rasei noastre de
țărani de străveche nobleţe” etc.).
Este adevărat că Ion Chinezu a scris articolul ,, Ion I. Moţa” în nr.
revistei menţionat de Raul Şorban, dar în întreg articolul nu este amintit
numele de legionar, ci doar de publicist, ori se ştie că membrii legiunii aveau
obligaţia să specifice în orice împrejurare apartenenţa la Legiune. Ion
Chinezu nu aduce în acest articol un omagiu Legiunii. El a fost înduioşat de
moartea, departe de ţară, celui care era ,,[…] o întrupare autentică a geniului
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rasei noastre de ţărani de străveche nobleţe”. Prin aceste rânduri, Chinezu
face referire la ancestralitatea noastră şi nicidecum la legionari.
O altă gogoneaţă lui Şorban, se referă la salvarea lui Ion Chinezu de
la moarte de către el, după ce s-a presupus că legionarii l-au omorât pe
primul ministru Armand Călinescu: Nici unul dintre noi trei nu aveam
simpatii față de legionari (e vorba de celebrul medic Iuliu Haţieganu şi
fratele său Emil Haţieganu - n.n.) Dar nu eram dispuşi – nu eram în stare –
să colaborăm, nici măcar sub o formă indirectă, la crime puse la cale de
furia oarbă a puterii. L-am informat pe Rezidentul Regal despre cele ce
aflasem. Coriolan Tătaru a găsit soluţia potrivită pentru a ne scoate din
cauză: a cerut anume telefonic ca Ministerul de Interne să reexpedieze
telegrama pe adresa Inspectoratului jandarmeriei, folosind codul corect. Din
păcate a fost salvată numai o singură persoană, cea pe care o cunoșteam:
Ion Chinezu. Pentru a-l salva, Coriolan Tătaru s-a sfătuit cu profesorul Dr.
Iuliu Hațieganu, preşedintele filialei Cluj a „Astrei”, sub patronajul căreia
apărea revista „Gând Românesc”, redactată de Ion Chinezu. Pentru
salvarea acestuia am acţionat conform indicaţiilor primite de la Hațieganu:
cu un automobil al rezidentei l-am transportat pe Ion Chinezu ântr-un sat
situat lângă Teiuș, la Întregalde (jud. Alba), unde Emil Hațieganu, fratele
lui Iuliu, avea un conac. (Peste patru ani, în aceeaşi casă, aveau sa fie
adăpostiţi, în alte împrejurări, numeroşi evrei care erau trecuţi din Ungaria
în România ca să li se salveze viața.) Peste câteva zile, Ion Chinezu a
reapărut la Cluj. Cei care în noaptea masacrelor nu au fost găsiţi, nu mai
erau urmăriţi. În aceste împrejurări, a fost salvată viața profesorului Ion
Chinezu în noaptea de 21/22 septembrie 1939. Când, în toamna anului 1940,
Ion Chinezu m-a denunțat la poliția legionară din București, ca „element
dăunător țării și naţiei”, „nedemn de a fi considerat român” etc., ne aflam
amândoi în refugiu în capitală după Diktatul de la Viena.
În ceea ce priveşte denunţul lui Ion Chinezu, mi se pare o altă
făcătură a lui Şorban. De ce? Dacă acest denunţ a fost real, de ce Şorban, în
memoriile sale nu publică dovada concretă a acestui denunţ, lăsând loc de
interpretări, fiindcă a studiat documente din Arhivele Statului pe care le
reproduce în carte şi unde cu siguranţă ar fi aflat scris acest denunţ. De ce n-a
făcut-o!? E greu de crezut că urmărirea celor care se făceau vinovaţi de
crimă a durat atâta de puţin. Mai mult, e greu de crezut că ,,salvatorul” lui
Ion Chinezu a fost în localitatea Întregalde pentru a-l adăposti acolo la ,,un
conac al lui Emil Haţieganu. Şi când afirm acest lucru mă bazez pe faptul că
Şorban aşează această localitate lângă Teiuş, în realitate fiind la peste 40 de
km şi e imposibil ca un personaj ca Raoul Şorban, care are înmormântaţi
strămoşi în cimitirul evreesc din Alba Iulia şi care mai mult ca sigur că a
vizitat acest cimitir, să nu ştie distanţa dintre cele două localităţi.
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Denunţul despre care vorbeşte Raoul Şorban este unul imaginar. Ca
şi în cazul Blaga-Beniuc, Raoul Şorban încearcă să arunce pisica moartă în
ograda vecinului pentru aşi acoperi propriile lui fapte. Şi în ceea ce-l privesc,
faptele l-au deconspirat. Nu Ion Chinezu a fost un delator, ci chiar Şorban
care în perioada interbelică servea mai multor servicii secrete străine, iar
după 1944 a colaborat cu securitatea stalinistă din România şi cu unii evrei
ajunşi în vârful conducerii partidului comunist de la noi, precum Leonte
Răutu şi Iosif Chişinevschi. El, Raoul Şorban a fost nu numai delatorul lui
Ion Chinezu ci şi al marelui filosof şi poet Lucian Blaga, al cărui om de casă
era, cât poetul a trăit. Chiar dacă despre Blaga nu vorbeşte nimic în
memoriile sale ci numai de Teodor Bugnariu, Arhivele securităţii statului
vorbesc despre delaţiunea lui Şorban, dar asta e o altă poveste de care ne
vom ocupa cu alt prilej. Faptele pozitive reale, făcute de Şorban nu pot fi
eludate.
„Nu suferim destul, pentru câte ne sunt date să trăim în viață!”. Da,
aşa este. Mai ales atunci când suferinţa ne este dată de semenii noştri. Am
reprodus această reflecţie a lui Ion Chinezu fiindcă ea arată cum nu se poate
mai bine suferinţele pe care distinsul om de cultură le-a îndurat din partea
unor apropiaţi! Şi aici, mă refer la faptul că a fost etichetat ca om al
legionarilor, mai ales după anul 1989, când minciuna şi neadevărurile s-au
aşezat cu mulţi la masă, dorind să devină teribilişti sau să-şi comute propriile
lor păcate asupra altora, pentru aş machia propria lor biografie.
Ion Chinezu n-a fost un om de dreapta. Nici unul dintre cei care au
scris despre el - şi mă refer în primul rând la marele etnofolclorist Ovidiu
Bârlea - nu spun acest lucru. În condiţiile date, ce i-ar fi împiedicat să o facă,
cu atât mai mult cu cât regimului îi plăceau asemenea ,,spovedanii”. De la un
anumit punct viaţa lui Ion Chinezu a devenit similară cu cea a prietenului său
Lucian Blaga.
Într-un memoriu-protest adresat Preşedintelui Consiliului de Miniştri
(probabil - n.n.), primit de criticul şi istoricul literar Ion Buzaşi de la surorile
lui Ion Chinezu, Emilia? şi Viorica Viciu care au locuit în Blaj şi la care Ion
Chinezu a venit în mai multe rânduri, memoriu postat în Arhiva revistei
,,România Literară” în anul 2015, reflectă cum nu se poate mai bine faptul că
nu a fost omul dreptei, demontând acuzaţiile aduse.
Tovarăşe Preşedinte,
Subsemnatul, Ion Chinezu, domiciliat în Bucureşti, str. Mihai
Kogălniceanu, nr. 6, raionul I. V. Stalin, vă aduc la cunoştinţă următoarele:
Neprimind, la data obişnuită (18 ianuarie), pensia ce mi se aducea la
domiciliu, în ziua de 21 ianuarie a.c. m-am prezentat la Sfatul Popular al
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raionului I. V. Stalin unde mi s-a comunicat că pensia mea a fost sistată cu
începere din luna ianuarie şi că în curând voi primi o înştiinţare în acest
sens, înştiinţare pe baza căreia voi putea face o contestaţie în termen de 30
de zile.
N-am primit până astăzi (10 februarie 1960) o asemenea înştiinţare.
Totuşi, pentru a clarifica situaţia în care mă găsesc, îmi permit a aduce de
pe acum următoarele precizări:
Pensia de a cărei încetare am fost încunoştinţat oral, îmi fusese
acordată pe ziua de 1 decembrie 1947, prin decizia nr. 188030 din 2
noiembrie 1948, pentru activitatea mea de profesor, apoi pentru aceea de
consul general în Ministerul Afacerilor Străine, până în anul 1947, conform
datelor ce se găsesc la dosarul meu. Încetarea pensiei mele a fost motivată
prin faptul că subsemnatul am funcţionat în Ministerul de Externe în calitate
de consul general, sub regimul antonescian, în anii 1940-1944;
În legătură cu acest fapt trebuie să subliniez că în perioada dintre
1940 şi 1943 am fost numai detaşat în Ministerul de Externe, rămânând tot
timpul în cadrele Ministerului Culturii. Ca o confirmare a acestei stări de
fapt pot cita adresa nr. 1131145/43 a Ministerului Culturii prin care, încă
din toamna anului 1943, eram trecut de la liceul Spiru Haret, la Liceul Aurel
Vlaicu din Bucureşti.
În Ministerul de Externe am fost chemat în calitate de tehnician, de
specialist. Într-adevăr, în 1940, în urma dictatului de la Viena şi prin
cedarea în favoarea Ungariei horthyste a Ardealului de Nord, se crease o
situaţie extrem de precară pentru populaţia românească din această regiune.
Am crezut că n-am dreptul de a refuza să dau o mână de ajutor unei
populaţii încolţite din toate părţile, zbătându-se în suferinţă şi umilinţă. Nam servit un regim, n-am servit un om şi cu atât mai puţin o dictatură. Am
servit poporul asuprit de un regim oligarhic care stăpânea în acest moment
în Ungaria. Iată de ce am primit să intru, cu caracter provizoriu, în
Ministerul de Externe şi să plec la Cluj, unde am muncit în împrejurări
neînchipuit de aspre. Iată de ce am rămas în cadrul acestui Minister până în
1947, făcând parte din comisia de elaborare a lucrărilor cu care ne-am
prezentat la Tratatul de Pace încheiat la Paris în anul 1947.
Am lucrat aşadar în calitate de expert în problemele maghiare,
cunoscut ca atare din activitatea mea publicistică şi mai ales din lucrarea
Aspecte din literatura maghiară ardeleană pe care o publicasem în 1930, la
Cluj, în editura revistei „Societatea de mâine”, prima prezentare
cuprinzătoare a literaturii maghiare din ţara noastră, luând-o înaintea
istoriografiei literare maghiare chiar. Nu este, poate, inutil să subliniez că,
la apariţia acestei cărţi, publicistul maghiar de mare prestigiu pe vremea
aceea, Krenner Miklos, mi-a adresat, în ziarul „Ellenzek” („Opoziţia”) din
Cluj, o vibrantă scrisoare deschisă, relevând, între altele, spiritul de
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profundă înţelegere democratică cu care am tratat problema apropierii
româno-maghiare, desăvârşita bună credinţă şi loialitate a întregului studiu,
„rara avis” într-o epocă de crâncene ostilităţi. Câţiva ani mai târziu, am
fost invitat de Liviu Rebreanu, director la acea epocă al postului de radio
Bucureşti, să ţin o conferinţă la radio despre viaţa literară maghiară din
Ardeal. Am rostit conferinţa, iar a doua zi, presa din Capitală, îndeosebi
„Curentul” şi „Universul”, m-a atacat fără cruţare, fiindcă conferinţa mea
coincidea cu un discurs violent rostit de Gh. Tătărescu, în acel moment prim
ministru, împotriva ungurilor.
Mi-am îngăduit să amintesc aceste amănunte pentru a dovedi că
chiar în perioada când curentele profasciste au început să se afirme la noi,
eu mi-am păstrat limpezimea şi fermitatea judecăţii şi în sensul acesta am
înţeles să activez şi în calitatea mea de consul general (post subaltern) la
Cluj, apoi la Budapesta, militând, în împrejurări mai mult decât vitrege,
pentru o înţelegere între cele două popoare, conştient de faptul că numai
printr-o înţelegere în spiritul celei mai sincere democraţii zidul de ură
ridicat de politicienii miopi şi lacomi poate fi înlăturat dintre cele două
popoare cu acelaşi destin istoric.
Este locul să amintesc aici că la 23 August 1944, aflându-mă în post
la Budapesta, am fost arestat, apoi, prin noiembrie, internat de Gestapo în
Germania. Am stat în lagăr (la Oberschreiberhau, Silezia şi la Hochbruck,
Bavaria) un an încheiat şi m-am întors în ţară în octombrie 1945, cu primul
tren pe care l-am apucat.
Faptul e de notorietate publică şi poate fi confirmat oricând, dat fiind
că am fost internat împreună cu o sută de persoane, iar trenul cu care m-am
întors în ţară, primul tren de repatriaţi din Germania – aducea sute de
români, adunaţi din toate colţurile Germaniei, de prin lagăre, de prin
închisori. Se naşte întrebarea: Ce fel de antonescian puteam să fiu când
patronul regimului antonescian, guvernul hitlerist, m-a internat şi m-a ţinut
în lagăr unde am stat până la memorabila şi definitiva înfrângere a armatei
germane?
Şi ce fel de duşman al actualei orânduiri puteam să fiu când m-am
grăbit să mă întorc în ţară, dornic să muncesc la zidirea noii lumi
româneşti? M-am întors deci în toamna anului 1945 şi am continuat să
lucrez, tot în Ministerul de Externe, până în 1947 când am ieşit la pensie. Şi
pentru a dovedi că e vorba aici de o atitudine constantă, îmi permit a aminti
că până în ziua de astăzi am aceleaşi preocupări şi muncesc în acelaşi
domeniu. De la înfiinţarea ei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă a
făcut apel la mine şi în răstimpul dintre 1948 şi până astăzi am publicat la
ESPLA, la Editura Tineretului, la Cultura Poporului, la Cultura de masă etc.
peste treizeci de volume de traduceri din literatura maghiară, din literatura
germană etc. Oare Uniunea Scriitorilor al cărei membru definitiv sunt şi
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Editurile de Stat pe care le-am amintit, mi-ar fi încredinţat atâtea lucrări
dacă n-ar fi edificate asupra posibilităţilor mele de lucru şi în acelaşi timp
asupra orientării mele?
Dr. Petru Groza, ale cărui idei sunt cunoscute în această privinţă, ma înţeles şi mi-a acordat prietenie până la moarte. Aceasta o ştie familia
eminentului om de Stat şi prietenii lui apropiaţi, ca profesorul Nedelcu,
profesorul Liviu Stan, profesorul Bucur Şchiopu, poetul Serestely Bela şi
alţii.
Iată de ce vă rog, tovarăşe Preşedinte, să binevoiţi a reconsidera
situaţia mea sub raportul pensiei, dispunând să mi se recunoască cel puţin
anii serviţi în învăţământ (datele la dosar), cei din Ministerul de Externe din
perioada de după 23 August (inclusiv anul petrecut în lagărul din Germania)
precum şi anii de activitate literară neîntreruptă de la 1948 şi până azi, după
cum se poate vedea din anexe.
Sunt un om de muncă. Nu am şi nu am avut, nici eu, nici soţia mea,
nici un fel de avere. Fiu de ţăran muncitor din Ardeal, m-am susţinut din
propriile mele puteri, prin meditaţii istovitoare, de la vârsta de 14 ani până
la terminarea studiilor universitare, acasă fiind 12 fraţi! Lucrez aşadar fără
răgaz, - cred că am dreptul s-o spun - din timpul copilăriei şi până azi, la
vârsta de 65 de împliniţi. Dacă pensie înseamnă o răsplată a muncii
neprecupeţite şi de folos obştesc, a fi privat de ea, în situaţia în care mă
găsesc, mi se pare o nedreptate.
Ss Ion Chinezu
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IRONIM MUNTEAN

„SEMNE” ŞI „PSALMI”
Aura Christi a adunat, în cei 17 ani trecuţi de la debut, şapte volume de
versuri, impunându-se ca voce lirică puternică, originală, cu patos ardent,
înscrisă în spaţiul marii Poezii prin „Religia viului” care o cutreieră.
Deşi a scris în aceşti ani peste 3000 de pagini de proză (romanele sunt
axate întotdeauna pe teme majore, precum relaţia de origine biblică dintre
maestru – ucenic sunt considerate poeme epice, iar eseurile – alte 7 volume
sunt de esenţă confesivă, acut reflexive, hrănindu-se mai degrabă din
filosofie), Aura Christi mărturiseşte „Eu voi rămâne poet” (s. n.), fiindcă
„pentru mine poezia este: totul, totul, totul. Poezia ca abur al unui zeu
obscur, capricios. Poezia ca apoteoză a sfârşitului surâzător” Poezia
presupune: „Efort epuizant, de a te aduna, de a te strânge în tine însuţi, de a
te limita la esenţă” (Foame de a fi, p. 92-93).
Volumul „Grădini austere”, Ed. Ideea Europeană, 2010 a avut o istorie
incredibilă, aşteptând vreo şapte ani „în sertarele câtorva edituri, ani de
izolare atroce, de singurătate dorită, iubită, hulită” după o secetă de vreo opt
ani (în 2002 publicase „Elegii nordice”) când credea „că nu voi mai scrie
niciodată poezie...”. A circulat prin internet bucurându-se de unanime
aprecieri, nu numai ale prietenilor care-i trimit scrisori, mesaje, ci şi din
partea cititorilor ad-hoc care compune cronici „despre cartea mea de psalmi
în răspăr”.
Aura Christi aparţine generaţiei biologice ‟90 (termen acceptat cu
rezerve, ca şi cel de promoţie, doar ca pe variante de lucru, Colocviile
romanului coordonat de Aurel Pantea, Ed. Limes, 2010 p. 93), volumul
recent apărut impunându-se prin valoarea de necontestat, pathosul liric,
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conştiinţa exemplară, o voinţă şi cerbicie inepuizabil prin care se
autoconstruieşte mereu, programatic.
„Grădini austere” ne trimit prin titlu la acele toposuri originare ale
creaţiei, acum literare, în care poeta vrea „să seducem lectorul, să-l ducem cu
noi”.

Poezia Aurei Christi este situată „în siajul preţiosului trib al romanticilor
şi expresioniştilor” având ca zeu tutelar, sfântul literelor universale pe R. M.
Rilke „care s-a şcolit în sorbonele marilor romantici Novales şi Hölderlin”,
dar şi în cel românesc (în care L. Blaga) domina la debut, în modernitatea
românească lirică interbelică expresionismul nu este simplu experiment, ci
mod de a crea durabil (Alexandru Philippide, Ion Barbu fiind voci lirice
puternice, inconfundabile).
L. Blaga a definit şi teoretic expresionismul drept „stil al năzuinţelor
spre absolut, tot ce are legătură cu ilimitatul, cu transcendentul fiind de
esenţă expresionistă”. Primele sale volume cresc din adoraţia luminii,
simbol al vieţii, căreia îi închină un imn jubilant. Poetul este cutreierat de
doruri exaltate de viaţă, de sorbirea pătimaşă a tainelor şi misterelor vieţii
care-l pune în relaţie cu veşnicia.
Aura Christi dă expresie neliniştii metafizice, speculaţiei teoretice, are
un puternic sentiment al cosmicului relevând fondul veşnic al sufletului
uman. Ca romantică aşează în centrul liricii sale visul, prin care evadează din
contingent, are o imaginaţie vie, un sentiment aparte al religiozităţii, un eu
însingurat, solitudinea fiind unicul izvor al fericirii, dar şi jertfă pentru harul
divin al creaţiei, sentimentul naturii micro şi macroscopice.
Expresionismul poeziei sale este evident în trăirile interioare frământate,
în tensiunea dramatică a sinelui, febrilitatea, profundul sentiment al
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tragicului, pathosul şi dorul de viaţă care-i animă „foamea de a fi”, setea
nestăvilită, mereu crescută de impulsurile unei vitalităţi spirituale în contrast
cu fragilitatea aparentă biologică.
„Grădinile austere” marchează un moment esenţial în evoluţia poeziei
sale, de ruptură necesară oricărui salt valoric, marcând o maturizare
spectaculoasă, ce o impune în prim planul generaţiei ‟90 o creatoare
originală de primă mână, la care „ismele” de tot felul nu au trecere, ba chiar
sunt respinse ferm cu convingerea conştiinţei de sine exemplară.
Volumul conţine două părţi cu număr inegal de poeme: Semne (16) şi
Psalmi (30) unite prin gravitatea, sobrietatea, austeritatea vocii lirice a
discursului atât de original, când sincopat, când o cantabilitate neaşteptată,
prin celebrarea motivului universal „viaţa ca vis” (prezent la marii săi
Maeştri: Shakespeare, Cervantes, dar mai ales la Calderon de la Barca –
autorul celebrei piese Viaţa este un vis) şi mai ales temele majore: iubirea,
relaţia cu maestrul, cu divinitatea, moartea, poezia, viaţa şi efortul căutării
rădăcinilor fenomenale ori chiar, uneori, apocalipsa.
În descifrarea „semnelor” şi tâlcuirea psalmilor de un real ajutor este
„ars poetica”, crezul artistic al Aurei Christi, elementele programului estetic
sunt conţinute în câteva poeme. În „Semnul” nu-i prezent, doar efortul de
reinterpretare a acestora, ci şi îndemnul făcut înfometatei de a fi să
transforme poezia în expresie a inefabilului prin logodirea contrastelor lumii,
printr-o nuntă cosmică în care teluricul şi astralul coexistă în suflet şi natural
e „Priveşte mut în inimă şi scrie” (p. 24). Poetul „Cântăreţul orb” este un
straniu aed (ca Homer), herald al îngerilor care sondează „neagra inimă a
unui mit, ascultă cu spaimă şi sfială”, „sunetele sfinte ale unui cântec ce
răzbate, rotund şi tremurat, venit de pretutindeni, (muzica sferelor),
„universul tot pare înhămat?” (p. 26).
Poezia este „mărturie scrisă” a eului în care rămâne „setea de a fi – o
tiranie dulce, otrăvită miere/ o magmă în fierbere, frig absolut,/ din noapte
îmbrâncit în univers”, o lume a contrastelor ilustrată prin dublu oximoron.
Un îndemn venit, parcă, din imnul biblic „Lăsaţi copiii să vină la mine”
răzbate în poemul „Lăsaţi fluturii”. Prin repetiţie multiplă: „Lăsaţi fluturii să
zboare... în plutirea lor de îngeri”, „Lăsaţi păsările să ocolească/ ucigătorul
rug prea mare”, „şi greierii să urnească/imperii cântătoare/...în corul lumii
încet. Lăsaţi poeţii în ei să se stingă/ Şi să cânte, să cânte Şi să construiască
castelele de nisip/Şi temple... Lăsaţi ierbile năuce/zeului de abur să se
închine/, dar mai ales „Lăsaţi copiii – vicleni ca şerpii/ curaţi ca vulturii, iuţi
ca delfinii/ şi drepţi ca lăstunii – să se înalţe până la ei/ Şi să vină la mine”
(p. 105-106)configurează universul poeziei, tărâmul inocenţei şi purităţii
angelice, al armoniei creaţiei divine în care se aude „muzica sferelor”.
Eul poetic, sinele este un spaţiu bântuit de „dorul de altă lume” alienat
„străin de mine”, supt de „o respirare pretutindeni spre un alt sfârşit ori poate
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început” întrebând „demonul cu chip de heruvim” dacă va mai putea cânta
lumea din alt veac. Sinele – inapt de vibraţie în „caverna obscură a străinului
trup” se remodelează „în foşnetul privirii cosmice, (în nesfârşita mea pace
albă, după ce a uitat „tot ce a fost” (p. 62); e sfâşiat între „Demonul ce fuge –
mâncând pământul” şi Dumnezeu „din mine fiind teatrul de luptă dramatică
a lipsei cuvântului, „ce-mi fusese casă” şi a cântecului (a poeziei). Aura
Christi are un acut simţ al tragicului descoperit în fiinţă duală cu suflet şi
trup, cu sensibilitate şi raţiune trecând prin lumina vieţii spre noaptea morţii
zbătându-se între capcanele Diavolului ce fuge în Cartea Cărţilor mele
(scrisă tot timpul) şi Dumnezeul „din mine” (Departe, p. 47). Uneori sub
aparenţa pastelului este încadrată zodia fiinţei aşezate sub vremi, alunecând
ireversibil „în lut, în regatul undei” (August, 53).
Ca la D. Cantemir în juvenilul studiu filozofic: Divanul, sau Gâlceava
înţeleptului cu lumea, sau Giudecata sufletului cu trupul” în volumul Aurei
Christi suntem martori ai luptei trupului efemer, risipit în uitare şi sufletul
pribeag, dar etern (În dulcea pribegie, p. 41). Trupul este cutreierat de „dorul
aprig” de viaţă, iar sufletul filtrează esenţele lumii, ocrotit de aripa sfântă a
lui Dumnezeu, omul pendulează între cele două forme ale existenţei. (Trup şi
suflet, p. 98). Noaptea, întunericul, bezna, ceaţa deasă, cenuşa sunt simboluri
funerare, ca şi la Tudor Arghezi, întreţin starea sfârşitului prin enunţuri
adversative trecându-se de la premoniţie la întrupare şi apoi la percepţia
auditivă a cuiva, aşteptat în „Noaptea străină (din întunericul tău) – apropiat
ca otrava de sânge -/ nu poate să nu vină nimeni...” (Noapte străină, p. 65).
Alteori, ca-n „Gorunul” lui Blaga, moartea şi viaţa coexistă, Scara la cer e
urcată de cei vii dintr-o mare vină (păcatul originar, cauză a singurătăţii şi
morţii”) Arhitectura morţii (p. 68). Alteori în peisaj nocturn”sufletul prea
greu de tot ce a trecut/ bâjbâie-n grădina şi apoi prin casă/ Şi-i atâta pace, că
auzi cum morţii/ îşi mână pegaşii iarăşi la păscut (o sinestezie similară celei
din „Linişte” (poem blagian) în care „Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud
cum se izbesc de geam razele-i de lună”), într-un spaţiu în care micro şi
macrocosmosul se întrepătrund. Fiinţa creatoare, silabisind întunericul,
descifrează taina, misterul vieţii şi al morţii şi perisabilă fiind, aşteaptă
sorocul ultimei vămi.
Psalmii nu-s toţi elogii aduse lui Dumnezeu ca la autorii biblici, regii
poeţi David şi Solomon, nici pendulări între credinţă şi tăgadă, ca la T.
Arghezi, nescriind ceea ce se cheamă „poezie religioasă” datorită unei
„doze de păgânism care mă salvează. E simplu: îl văd pe Dumnezeu ca pe un
partener de dialog cu care mă cert nu rareori. De altfel ai văzut că unele
poeme sunt un soi de psalmi în răspăr, un fel de rugăciuni atipice (s. n.).
Spre deosebire de Cioran, eu cred că nu Diavolul a făcut lumea, ci
Dumnezeu, doar că spre sfârşitul Facerii a obosit un pic...dar „cine sunt eu
să-i cer socoteală lui Dumnezeu pentru că lumea în care trăim e aşa cum e.
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(Are dreptul o gânganie să-şi aroge dreptul de a se ciondăni cu El, cu nimeni
altcineva decât cu El!?)...da, căci pentru lume, pentru univers eu sunt nimeni,
nu însemn nimic, pentru mine sunt totul” (Foamea de a fi, p. 94). Vreo 13
poeme, psalmi în răspăr sunt antologice, nememorabile pentru definirea
acestei relaţii în care „Totul părea un joc ce nu se termina./ Îl certam. Ne
rugam. Îl blestemam./ Ni-l închipuiam înstrăinându-se de noi./ Ne zideam în
imaginea lui./ O demolam – după tăria lui . fiecare/ Îl tencuiam. Îl iubeam.
Muream./ Dar, el rămânea tot timpul/ El care... (Joc, p. 56). Raportându-se la
Dumnezeu vede „Mâinile lui: două drumuri care sfârşesc/ un cer şi eu? O
cruce pe un mormânt uitat sunt” (Peisaj în Duminica Orbilor, p. 59). Prin
suită de interogaţii adresate lui Dumnezeu vrea să-şi cunoască sinele sub
privirea Lui. (Cine sunt eu pentru tine?) Mânată de foamea de a fi poeta
presimte creaţia divină în misterele, tainele lumii (p. 81), Poeta „cu
trecătorul meu trup (ca L. Blaga în: Daţi-mi un trup, voi munţilor/ Dar
numai pe tine te am, trecătorul meu trup) îl presimte în „aura/ pe care nu pot
s-o cuprind;/ s-o gust, s-o descriu. S-o alint! (Cum te presimt, p. 81); în
nesfârşita blândeţe, iar „Noi putem doar să-ţi ghicim chipul” (Psalm, p. 83),
dar cât „mai am să parcurg (până la surâsul iscat dintr-un sfânt” (Culorile
nopţii, p. 85); contemplarea arborelui vieţii o ajută să isce „cântec ce irumpe
serile;/ poate, casa ta e printre sibalele-i dulci” (Din pomul cerului, p. 87).
Poetul „nu e un fiu al faptei”, ci un contemplator al universului şi cântăreţ,
prin intermediul ficţiunii, al esenţelor realului (Cineva din noapte).
Reinterpretând semnele, compunând psalmi în răspăr Aura Christi depăşeşte
achiziţiile înaintaşilor formulând noi răspunsuri la întrebările puse şi de cei
ce au premers-o, marcându-şi modernitatea, vocea lirică puternică, fiind
inovatoare şi în planul formelor poetice. Pe cât de divers este universul
sufletesc al poetei transpus în acest volum, pe atât de variat este registrul
stilistic în care topeşte specii literare numeroase: meditaţie, elegie, pastel,
încărcate de aceste esenţe ale lumii, expresivitatea este în consonanţă cu
modernitatea: metafora revelatorie, sinestezia, oximoronul, pathosul retoric
al interogaţiei, invocaţiei, exclamaţiei, repetiţiei, enumeraţiei, comparaţiei
sugestive, epitetului multiplu, limbajului artistic atât de bogat. Şi în
versificaţie, prozodie Aura Christi inovează, balansând între libertatea
dinamică a structurilor strofice aleatorii, cu vers liber, ritm schimbător şi
rime interioare şi chinga poeziei clasice, cu strofe catrene, rime perfecte şi
muzicalitate supremă, incantaţie învăluitoare – expresie a unui timbru aparte,
original în corul tinerei poezii, poeta impunându-se prin anvergura ideatică,
conştiinţa exemplară în mare literatură românească, şi prin traduceri în
literatura europeană, de unde are atâtea mari modele: Rilke, Goethe.
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ROMANTISMUL
Sunt momente în istoria culturală a umanităţii când dominanta vieţii
seamănă revărsărilor de primăvară ale Nilului, fluviul care ferti-lizează tot
ce-i apare în cale.
O astfel de perioadă a reprezentat-o romantismul. Anunţat de clasicism,
potenţat de iluminism, romantismul, ca după îndelungi acumulări, îşi face
resimţită prezenţa în lume la cumpăna dintre secolele al XVIII-lea şi al XIXlea, aproape simultan în mai multe ţări europene – Germania, Anglia,
Franţa, Italia, devenind într-o măsură încă mai mare decât iluminismul, o
realitate pancontinentală.
O întreagă pleiadă de teoreticieni germani – fraţii Schlegel, Novalis,
Schelling şi francezi al căror corifeu a fost Victor Hugo – a conferit noului
tip de simţire şi de gândire o importanţă care-i atestă impactul avut asupra
sensibilităţii şi spiritualităţii timpului.
Romantismul subliniază răul vremii – o realitate în componenţa căreia
intra dezamăgirea, nemulţumirea, revolta, dar şi nevoia de absolut
întruchipată de faimoasa floare albastră novalisiană, unul dintre simbolurile
cele mai încărcate de substanţă poetică din câte au fost imaginate vreodată.
Şi care a acţionat benefic asupra multor generaţii, edificându-le.
Sensibilitatea atingea cote înalte şi inedite, de parcă umanitatea i-ar fi
descoperit atunci pentru prima oară existenţa, reprezentând un amestec de
înflăcărare şi de luciditate, din care rezulta o exaltare frenetică, aflată la
obârşia entuziasmului, dar şi a depresiunilor – poli între care pendula sufletul
romantic.
Realităţii existenţiale umane i se conferă atributul nemărginirii,
devenind spaţiul ideal de manifestare a „recent” descoperitei şi stăruitor
cultivatei subiectivităţi. În creaţiile romantice se logodeau necontenit
simţirea (ca expresie a sensibilităţii), cu imaginaţia (proiecţie a nevoii tot mai
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acute de universalitate şi universalizare a sufletului omenesc dornic să-şi
părăsească sufocanta cuşcă terestră), ambele în faze paroxistice. Ele îl
duceau pe creator la descoperirea unor mereu alte teritorii sufleteşti ce-şi
aşteptau exploratorii. Aceştia trebuiau să fie urmaţi de destoinici
colonizatori.
Într-un climat în care totul tindea să-şi depăşească limitele, libertatea
trebuia să aibă întâietate asupra tuturor celorlalte opţiuni formative. Ea se
prezenta sub cele mai diverse înfăţişări – de la cea mai vehementă anarhie
până la cea mai socială dintre întrebuinţări („libertatea, spusese
Montesquieu, este dreptul de a face ceea ce permit legile”).
Totul, credeau romanticii, abia aşteaptă să i se reveleze omului. Şi mai
ales creatorului, ca eternă sursă de extindere a sinelui omenesc, care începea
să concureze deliberat universul însuşi, ba mai mult, să aibă ascendenţă
asupra acestuia.
O astfel de perspectivă nu putea să nu ducă la o totală reconsiderare a
genurilor literare, iniţial consolidate de legităţi reevaluatoare, care curând sau dovedit a le spori gradul de vulnerabilitate, contracarabil numai printr-un
constant transfer de la unul la altul. Cel mai supus acestor transformări a fost
genul dramatic. În locul vechilor componente – comedia şi tragedia, este
propusă o invenţie care venea încă de la Euripide încoace, într-o sinteză
unitară, dar permanent metamorfozabilă, chemată să exprime complexitatea
fără margini - atât a vieţii, cât şi a firii umane, drama.
Shakespeare devine modelul ideal al tipurilor de fantezii po-sibile,
fiecare în parte şi toate la un loc, contribuind la aprofundarea cunoştinţelor
despre individualitatea umană, preferată întotdeauna personalităţii. Aceasta
din urmă li se părea prea înfeudată socialului, în vreme ce prima era
receptată ca un adevărat pământ al făgăduinţei.
Se părea că se asistă la o nouă antropocentrare menită să restituie omului
mândria nemăsurată de a fi redevenit centrul cosmos-haosului de curând
însemnat pe hărţile în curs de elaborare şi ele. Strania îngemănare de cosmos
şi de haos explica magistral concepţia romanticilor despre ceea ce înseamnă
individul şi societatea în care trăieşte.
Punem aici punct consideraţiilor despre romantism deoarece ele s-ar
putea prelungi până la a deveni o cuprinzătoare carte. Esenţialul l-am fixat,
tema e conturată, iar variaţiunile personale posibile au drum liber să se
afirme.
SHELLEY – COSMICELE PUTERI ALE OMULUI UTOPIC (I)
Într-o inspirată prefaţă la Prometeu descătuşat (1819), Shelley (17921822) explică, în mod convingător, crezul său uman, literar şi teatral
totodată. Este un crez impregnat de efluviile celui mai înalt umanism, unul
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dintre acelea care conferă creatorului animat de el o putere sufletească şi
spirituală deosebite.
Alegându-şi un subiect, care îl are în centrul său pe cel mai impresionant
dintre marile personaje ale dramaturgiei universale, şi care s-a bucurat de
magistrala interpretare a lui Eschil, autorul englez ţine să stabilească nişte
necesare delimitări, menite să pună, în cele din urmă, mai pregnant, în
evidenţă propria sa contribuţie. „Scriitorii tragici elini, alegându-şi subiectele
din istoria patriei lor sau din mitologie, le tratau întrucâtva după bunul lor
plac. Ei nu se socoteau câtuşi de puţin obligaţi să respecte interpretarea
curentă sau să-i imite pe înaintaşii şi rivalii lor în ceea ce priveşte naraţiunea
şi titlul. O asemenea imitaţie ar fi însemnat o renunţare de a-şi întrece rivalii
– năzuinţă ce le slujea drept imbold creator...”.
Romanticii aveau ca principală trăsătură aspiraţia de-a reformula tot ce ia precedat. Când astfel de reformulări erau făcute inspirat, rezultatele nu
puteau fi decât admirabile: „Mi-am îngăduit o libertate asemănătoare. În
Prometeul lui Eschil, Jupiter se împacă în cele din urmă cu victima sa, după
ce aceasta îi dezvăluie primejdia ce l-ar ameninţa în cazul când s-ar cununa
cu Thetis. Potrivit acestei versiuni, Thetis se cunună până la urmă cu Peleu,
iar Prometeu e eliberat din captivitate, de Hercule, prin îngăduinţa lui
Jupiter”.
Ne aflăm în faţa unei atitudini care nu urmăreşte originalitatea cu orice
preţ, ci surprinderea celei mai potrivite căi, pe care străbătând-o, demiurgul
să obţină o remarcabilă performanţă: „Dacă mi-aş fi construit povestirea
după acest model, ar fi însemnat doar o încercare de a reconstitui drama
pierdută a lui Eschil; o asemenea ambiţie – dacă aş fi nutrit-o ca urmare a
preferinţei mele pentru acest mod de a trata subiectul – ar fi putut fi
descurajată de însăşi imaginea înaltului model. În realitate însă, îmi repugna
un deznodământ atât de slab ca acela al împăcării Titanului cu asupritorul
umanităţii”.
Shelley adaugă un motiv suplimentar, nespus de edificator: „Interesul
moral al legendei, atât de puternic susţinut de chinurile şi suferinţele lui
Prometeu, ar dispărea dacă ni l-am imagina retractându-şi vorbele îndrăzneţe
şi tremurând în faţa victoriosului şi perfidului său adversar”.
Când e vorba de creaţii ilustre, imperfecţiunile acestora trebuie
estompate măcar, dacă nu chiar îndreptate. În plus, perspectiva unei epoci
care a asimilat şi alte tipuri de valori trebuie valorificată în sensul cuceririlor
obţinute de umanitate pe parcurs. „Singurul personaj imaginar care seamănă
întrucâtva cu Prometeu este Satan, iar Prometeu este, după părerea mea, o
figură mai poetică decât Satan, deoarece pe lângă curajul, măreţia şi
răbdătoarea tenacitate cu care se supune forţei atotputernice, el ne apare lipsit
de ambiţie, de invidie, de spirit răzbunător şi de dorinţa propriei sale măriri,
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adică de tot ceea ce, la eroul Paradisului pierdut, intră în conflict cu interesul
moral”.
Mobilul acesta schimbat este adâncit semnificativ de autor: „Figura lui
Satan generează în mintea noastră o cazuistică primejdioasă, care ne face să-i
punem în cumpănă greşelile cu suferinţele şi să iertăm pe cele dintâi,
deoarece cele din urmă întrec orice măsură”.
Atitudinea e justificată: „În mintea acelora care se apropie de această
minunată legendă cu un simţământ religios, ea generează ceva şi mai rău”.
Cu cât însă modelul este mai înalt, cu atât autorul trebuie să-i confere o
ţinută aflată la o altitudine care să nu-i răpească nimic din măreţie:
„Prometeu este, ca să spunem aşa, tipul celei mai înalte desăvârşiri a naturii
morale şi intelectuale, care, mânat de cele mai curate şi mai îndreptăţite
imbolduri, năzuieşte spre cele mai bune şi mai nobile ţeluri”.
Şi e normal ca acest stadiu să fie atins deoarece creatorul demn de acest
nume face parte el însuşi din familia impresionantelor personaje evocate.
„Un mare poet e o capodoperă a naturii, pe care un alt poet trebuie negreşit so studieze; pe cât de absurd ar fi poetul dacă ar hotărî, cu mintea lui, să nu
mai fie oglinda a tot ce e frumos în universul vizibil, pe atât de lipsit de
înţelepciune ar fi dacă ar exclude din câmpul său vizual frumuseţea cuprinsă
în operele unui mare contemporan”.
Perspectiva asupra creatorului este întregită: „Un poet este pro-dusul
complex al anumitor forţe lăuntrice, capabile să modifice natura altora şi al
unor influenţe externe care stimulează şi susţin aceste forţe; el este influenţă
lăuntrică şi influenţă exterioară deopotrivă”.
Precizarea care urmează e mai mult decât necesară: „Poeţii ca şi
filosofii, pictorii, sculptorii şi muzicienii sunt, pe de o parte, creatorii şi, pe
de altă parte, creaţiile vremii lor. Nici cei mai mari dintre ei nu se pot extrage
acestei servituţi”.
La temelia oricărei mari personalităţi se află o taină revelată prin tipul de
activitate practicat. Nici cu Shelley lucrurile nu stau altfel: „... am ceea ce un
filosof scoţian numeşte în chip atât de caracteristic «pasiunea transformării
lumii»”. Frumoasă pasiune. Poate chiar cea mai frumoasă. Şi Shelley, prin
întreaga sa operă, autentifică deplina ei posesie.
O astfel de opţiune antrenează după sine altele, cu nimic mai prejos:
„Cât despre mine, aş dori mai degrabă să merg în iad cu Platon şi lord Bacon
decât să mă duc în rai cu Patey şi Malthus”. Ataşarea de o astfel de viziune
însă nu trebuie să fie una dogmatică, suficientă sieşi: „dar ar fi greşit să se
creadă că-mi închin operele poetice exclusiv înfăptuirii nemijlocite a
transformărilor sau că socotesc că aceste opere ar cuprinde cât de cât vreun
sistem raţional, teoretic asupra vieţii umane”. Câtă decenţă într-o asemenea
de precizare!
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Pentru un astfel de creator, nimic nu trebuie să fie mai respingător decât
forţata îndoctrinare a unora sau a altora: „Detest poezia didactică; tot ce
poate fi la fel de bine exprimat în proză devine plicticos şi inutil în versuri”.
Cu cât un scriitor este mai mare, cu atât năzuinţele sale sunt mai
impunătoare: „Scopul meu a fost numai de a familiariza imaginaţia rafinată a
elitei cititorilor de poezie cu frumuseţea ideală a perfecţiunii morale”, dar o
astfel de perfecţiune are complexitatea universului însuşi. „Îmi dau seama că
atâta vreme cât mintea omului nu ştie să iubească, să admire, să creadă, să
spere şi să sufere (admirabilă incatenare de acţiuni în absenţa cărora omul nu
poate să fie deplin, subl. ns. – E.V.N.), principiile raţionale ale conduitei
morale nu sunt decât seminţe aruncate pe marele drum al vieţii, pe care
drumeţul inconştient le calcă în picioare, neştiind că din ele ar putea încolţi
roadele propriei sale fericiri”.
Este un ţel de o viaţă care trebuie să fie atins fiindcă beneficiile omenirii
de pe urma unor creatori generoşi sunt apreciabile: „Dacă aş trăi îndeajuns
pentru a-mi atinge ţelul, anume alcătuirea unei istorii sistematice a ceea ce
mi se pare mie că reprezintă elementele autentice ale societăţii umane,
avocaţii nedreptăţii şi ai superstiţiei s-ar consola degeaba văzând că-mi iau
drept model mai degrabă pe Eschil decât pe Platon”.
Am amintit aceste preţioase idei deoarece ele se pot constitui într-un
adevărat „îndreptar” în cunoaşterea lui Shelley. Numai al lui? Evident nu. Ci
a tuturor creatorilor care îi seamănă şi a căror inimă continuă să ardă
luminându-i şi încălzindu-i pe toţi cei care au nevoie de o astfel de prezenţă.
Clipă de clipă binefăcătoare.
Piesa debutează cu evocarea chinurilor care i-au fost date lui Prometeu
pentru nepreţuitele daruri făcute oamenilor. Sunt chinuri şi suferinţe
(chinurile sunt trupeşti şi pot fi dominate, suferinţele sunt sufleteşti şi ele nu
cunosc remedii), care pe un oarecare l-ar fi pulverizat de mult, dar pe o
făptură ieşită din comun nu pot decât s-o întărească lăuntric, sporindu-i, în
mod hotărâtor, constanţa. Graţie acestui spor, torturatul atinge altitudini
sufleteşti şi spirituale (aceste două cosmosuri, care şi l-au ales pe om drept
favorit lăcaş, au comportamentul unor făpturi siameze – una e imperfectă în
absenţa celeilalte, iar omul astfel „rezultat” riscă să nu depăşească stadiul de
„rebut”) greu de imaginat. „Trei mii de ani de ore fără somn,/ De clipe
măsurate prin durere -/ Încât să-mi pară tot atâţia ani -/ Singurătatea,
chinul, deznădejdea,/ Dispreţul – iată-a mea împărăţie,/ Mai strălucită decât
cea pe care/ O vezi de pe alt tău tron nepizmuit,/ O, zeu atotputernic!”
Evitarea lor ar fi fost lesnicioasă, dar preţul plătit l-ar fi dezonorat. Iar
dintre toate relele posibile, dezonoarea este cea mai funestă, deoarece prin ea
omul pierde dreptul de a sta vertical în faţa unicei instanţe ce nu poate fi
coruptă, Eternitatea. „De-aş fi vrut să-mpart ruşinea tiraniei tale,/ M-aş
spânzura acuma, pironit/ De stânca asta neagră, moartă, rece,/ Enormă, ce-i
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alungă şi pe vulturi -/ Căci n-are nicăieri vreun fir de iarbă,/ Vreo gâză sau
măcar vreun zvon de viaţă”.
Însoţitoarea, care îi este dată, este amarnică. Nu prin ea însăşi, durerea
poate fi strunită pe multe căi, ci prin arbitrarul ei – un binefăcător pedepsit
este o crimă la infinit, şi care durează la infinit: „Durerea, vai, mi-e dată pe
vecie!/ Nici o schimbare nu-i, nici o nădejde!/ Şi totuşi, rabd”. Să rabzi când
eşti vinovat este oarecum îndreptăţit. Dar să te supui răbdării când ar trebui
pentru faptele tale ca toate să te omagieze, e insuportabil. Vinovatul este în
prezenţa unui tribunal cât îl ţine viaţa, şi nu o dată încearcă să-i evite
sentinţa. În vreme ce binefăcătorul edifică în lume o fortăreaţă între zidurile
căreia toţi se simt în siguranţă. Minus el, rămas dincolo de puternicii muri...
O nouă imagine vine să accentueze durerea: „Cătuşele mă ard, îmi intrăn oase”. Potrivnicii însă vin de pretutindeni: „Înaripatul câine-al bolţii,
pliscul/ Muindu-şi în veninul tău, îmi muşcă/ Din inimă”. Şi încă nu-i destul:
„vedenii ne-ntrupate -/ Norod din ţara viselor – mereu/ Îmi dau târcoale şi
îşi râd de mine”.
Dar din noianul acestor calamităţi se naşte (legea eternei compensaţii e
suverană şi salvatoare, în acelaşi timp) o neînchipuită putere sufletească: „Şi
totuşi pentru mine e tot una/ De-i zi sau noapte, chiar dacă întâia/ Zdrobeşte
gerul sau dacă cealaltă/ Se caţără, cu bezna-i înstelată/ Pe zarea plumburie;
eu ştiu bine/ Că amândouă-aduc aici alaiul/ Greoaielor fără de aripi, ore -/
Din care una, ca un sumbru preot/ Care-şi târăşte victima cu sila,/ Te va
târî, crunt rege, pân-la mine,/ Ca să-mi săruţi picioarele acestea/
Însângerate, care-atuncea poate/ Că te-ar strivi, de n-ar dispreţui/ Un sclav
înfrânt, de teapa ta...”.
Personajul, pe deasupra, a intrat în posesia unei imense avuţii: „... nu
mai pot urî de când durerea/ mi-a dat înţelepciune”. Este, poate, cea mai de
seamă dintre toate avuţiile această înţelepciune, rezultantă a durerii, şi care
se confundă, în fond, cu o uriaşă putere: „Mi-aş retrage/ Şi blestemul rostit
cândva-mpotrivă-ţi”. Starea e întregită de constatarea: „... în mine/ Nici pic
de ură sau de răutate/ N-a mai rămas, atâta-s de schimbat”.
Într-adevăr, nu suntem oare în faţa unei realităţi sufleteşti care de când
există omenirea s-a dovedit a fi mai presus de orice potrivnicie, oricât ar fi
fost ea de cruntă sau de subtil-rafinată? Făptura care nu mai e în stare de ură
sau de răutate, am putea spune, că se află în posesia atât de râvnitei pietre
filosofale, căutate de obicei oriunde, dar nu acolo unde se găseşte. Fiindcă
iată, se găseşte în lăuntrurile omului, atâta doar că e ascunsă sub un morman
de imundităţi sau doar sub câteva frunze, sau, uneori, pur şi simplu la vedere,
dar n-avem „ochi” pentru ea. Şi nu avem astfel de „ochi” deoarece existenţa
ei presupune situarea omului pe o treaptă mai înaltă decât aceea pe care se
află.
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ

NUNTA ÎN POEZIA LUI TRAIAN DORZ –
REPERE ŞI SEMNIFICAŢII (II)
Există două poezii programatice de o seninătate covârşitoare care îşi
propun să surprindă, din realitatea lumii eterne, imaginea cosmogonică a
ceremonialului culminant al cununiei, pe tărâmul mirific al veşniciei, dintre
comunitatea credincioşilor dedicaţi sincer, în această viaţă, împlinirii
preceptelor scripturistice, şi Mirele Iisus. „Ca simbol al fuziunii antinomiilor
esenţiale, nunta se apropie de starea dumnezeirii”; astfel, se „desfiinţează
graniţa dintre imanenţă şi transcendenţă [...] prin punerea în evidenţă a
perenităţii (perpetuităţii) vieţii între şi prin [subl. aut.] elementele sacre ale
cosmosului”. Cu alte cuvinte, sufletul (biruitor, eliberat, transfigurat) ajunge
să se reintegreze în acest „cosmos liturgic” vizând „un mister sacramental
feeric”, amplificat cu fiecare vers, ca promisiune solemnă a creării unui
univers nou, maiestuos, imens, de proporţii cosmice, până la „transmutarea
finală într-o feerie nupţială” – explozie amplă a biruinţei, a beatitudinii
absolute, a graţiei divine şi a strălucirii fără sfârşit. Nunta are aici „sensul
îmbrăţişării, a [sic!] contopirii cu întreaga fire, a [sic!] întoarcerii la matca în
care am fost zămisliţi.”: „La nunta noastră, Mire Sfânt, /va fi o bucurie /cum
nu s-a pomenit cuvânt /nici sus în Cer, nici pe pământ, /cum din vecii n-a
fost nicicând /şi nici n-o să mai fie. //Va clocoti în izbucniri /de slavă
Veşnicia, /măreţe, necuprinse firi, /adânci şi tainice zidiri, /în haru-acelei
Fericiri, /striga-şi-vor bucuria. //Din drumul ei spre Nesfârşit, /Întreaga55

Alcătuire /o clipă-atunci s-o fi oprit /şi lumi ce nu s-au mai zărit, /în haruacela fericit, /s-o-mbrăţişa-n iubire. //Din înălţimi şi din genuni, /o Mână
Preafrumoasă, /din mii de raze şi minuni, /din sori, din stele şi din luni, /topiva salbe şi cununi, /– podoabe de mireasă. //Când sfinţii Tăi, cu mii de mii,
/Ţi-or auzi chemarea, /din munţi, din ape, din pustii, /în alb veşmânt de stele
vii, /pe-a Cerului de-argint câmpii /îşi vor opri ninsoarea. //Şi miile de mii de
sori, /de îngeri şi de raze /din haru-acelei Sărbători /vor pune-a Cerului
Comori /pe frunţi de sfinţi biruitori, /– cunună de topaze. //Şi va urma, Iisus
Iubit, /nespusa strălucire /a Nunţii fără de sfârşit /unui norod preafericit /cu
cel mai Scump şi mai Dorit /Mântuitor şi Mire!...”; „Când va începe Nunta
noastră /în Dimineaţa-Fără-Nori, /întreaga-ntindere albastră /va fi lumină şi
splendori. //Când Faţa Ta Strălucitoare, /Iisus Iubit, se va ivi, /păli-vor lună,
stele, soare, /Lumina Ta le-o copleşi. //Păli-va orice frumuseţe /şi-orice
puteri vor fi apus, /căci Slava Sfintei Tale Feţe /va umple tot atunci, Iisus.
//Ai Cerului străjeri vor stinge /toţi sorii-aprinşi din Ziua-ntâi, /căci
Strălucirea Ta va-ncinge /şi slăvi, şi-adâncuri în văpăi. //... Dar noi,
înveşmântaţi în soare, /uimiţi de Ceasul cel Slăvit, /cântând, Ţi-om pune la
picioare /cununa harului primit. //O, bucuriile-ntâlnirii!... /Ce inimi, Doamne,
vom avea, /ca strălucirea fericirii /s-o poată-ntreagă-atunci purta? //O, vino,
Zi mult aşteptată, /când vom pluti strălucitori /spre Nunta noastră minunată
/din Dimineaţa-Fără-Nori!”.
Așadar, din perspectivă creștină, „nunta simbolizează armonia și
izbânda, abandonul de sine și împlinirea prin celălalt, atribute care îi dau
sens mistic” – în cazul acesta, o unitate perfectă între Cer și pământ (în
sensul „comuniunii «conjugale»” dintre Divinitate și neamul omenesc), o
împlinire certă a promisiunii pentru comunitatea tuturor credincioșilor (și
pentru fiecare în parte) ce I-au slujit (ca fii ascultători, în spirit veghetor și
plin de răbdare) și care vor fi răsplătiți, astfel, cu pecetea eternizării în
sărbătoarea unică din slava nesfârșită a Împărăției Cerești: „O, trebuie să
vină /odată oarecând /Acel ce-a spus Cuvântul: /Eu, iată, Vin curând! /– şi
fericiţi aceia /ce vor fi-aflaţi veghind, /ei vor intra la Nuntă /cu Domnul –
strălucind!”; „– Vine, vine, vine Ziua fără-Apoi, /Nuntă fără capăt, har fărasfinţit, /crucea numai raze, cerul numai noi /slava numai slavă fără de
sfârşit.”; „Doamne, fă-ne-n stări de astea /ne-ncetat să fim, /în cântare şi-n
iubire /toţi să ne-mpletim, /dintr-o astfel de-adunare /să pornim în Sus /la a
Nunţii Sărbătoare, Tu şi noi, Iisus!...”; „Mâine va veni Iisus /pe un nor de
soare, /spre-a ne-aduce, cum a spus, /slava viitoare /şi ne va opri-n văzduh
/dulcea Întâlnire /când va-ncepe Sfântul Duh /Veşnica Nuntire.”; „... La
Strălucirea Viitoare /ce fericiţi vom fi intrând /toţi cei aflaţi în aşteptare,
/Lumina lui Hristos arzând! /– Fiţi binecuvântaţi întruna /voi, cei găsiţi
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părtaşi la ea; /la Nunta Lui, Hristos – Cununa /cea mai frumoasă să v-o
dea.”.
Multe dintre creațiile poetice dorziene atestă (prin comparații explicite
sau grupuri nominale definitorii, cu rol de identificare) conștientizarea
statutului unui credincios (membru al comunității) care se dorește a fi
moștenitor al Patriei de Sus și, implicit, „cununat” pentru totdeauna, în
iubire, cu Dumnezeu, de unde primește, în ciuda suferințelor, speranța
izbăvitoare: „Tu-ai vrut să fim mireasa Ta /şi Mire drag ne eşti, Iisuse –
/e-un har ce n-am ştiut visa! /Prin zări ce n-am crezut cândva, /ne porţi acum
pe urma Ta. /Ce drag ne eşti, ce drag, Iisuse...”; „Minunat Iisuse, Scump
Mântuitor, /Tu eşti al Vieţii Soare fără nor, /Tu eşti al Iubirii dulce-nsoţitor,
/Tu eşti al cântării fericit fior, /Tu ne eşti, Iisuse, Mire, Soţ şi Dor!”;
„Cântarea Biruinţei e Numele Tău Mare, /Iisus Biruitorul, Slăvitul nostru
Soare, /Slăvitul nostru Mire, Slăvitul nostru Steag, /Cântarea Biruinţei e
Numele Tău drag”; „Vino Tu, Iubite Dulce, /Mire Scump Iisus, /încunună-a
noastră cruce / după cum ai spus”.
În asemenea poezii (integrate mai ales în două cicluri de versuri care,
prin însuși titlul lor, trimit la perspectiva acelui „Dincolo”: Cântarea
Veșniciei și Cântarea Viitoare), imaginile ample, concrete, cu semnificații
hiperbolice sau ale intensității maxime, sunt dedicate atmosferei unice din
Împărăția Cerurilor, ale nunții perfecte mult așteptate, încărcate de feerie, de
lumină, de dragoste, de cântec și armonie, dar, mai ales, de prezența fericită
și glorioasă a Celui Dorit, de Care se va putea bucura neîncetat mulțimea
biruitoare a celor ce I-au slujit în dedicare continuă, sfințitoare, în pofida
tuturor obstacolelor și persecuțiilor: „Răscumpăraţii Slavei, înveşmântaţi în
soare, /Te vor slăvi de-a pururi, Miel Preamărit şi Dulce, /cununile de aur şi
harfele-arzătoare /la sfintele-Ţi picioare, cântând, şi le vor duce. /Şi-aşa vor
trece vecii, în sfânta împletire /dintre minuni şi raze, dintre cununi şi ere /și
dintr-o nesfârșită cântare și iubire /ce nu știm azi ce inimi și graiuri ne vor
cere. //Eternă slavă Ţie, Eternul nostru Mire, /încă din drum spre-aceste
minuni nădăjduite, /nălţăm şi noi, cu lacrimi de dor şi de uimire, /spre Tine,aceste şoapte abia îngăduite!”; „În curând ajungem /la Căminul drag /unde
străluceşte /al Iubirii Steag, /unde ne aşteaptă /veacul nesfârşit /cu
îmbrăţişarea / Mirelui Dorit. //Mire Drag – Iisus, du-ne până Sus,
/credincioşi şi drepţi – unde Tu ne-aştepţi, /în Căminul drag, cu-al Iubirii
Steag. //Fă să nu ne temem /de nimic pe drum, /fă să nu mai pierdem /urma
Ta nicicum, /fă să ardem dulce /de iubirea Ta, /să putem la Nunta /Mirelui
cânta. //În curând ajungem, /fraţii mei iubiţi, /daţi-vă silinţa /mai aprinşi să
fiţi, /mai cu multe roade /să ajungem Sus, /să ne-mbrăţişeze /Mirele Iisus.”;
„La Ospăţul Veşniciei vin, pe-a razelor cărări, /revărsându-se din largul celor
patru depărtări, /sufletele-nveşmântate în al Curăţiei in, /strălucind în
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oglindirea Feţei Mirelui Divin. //Toţi cei ce dormeau de veacuri în tăcere
aşteptând, /înviaţi de-o Faţă Dulce şi treziţi de-un drag Cuvânt, /ies ca
fulgerele albe într-un nou şi unic nins, /din pământ în cer, feeric, umplu-al
zărilor cuprins. //Sus în Porţile Măririi fâlfâie Slăvitul Steag, /faldurile
coborându-şi de pe turnuri până-n prag /şi din cerul cel deasupra până-n cerul
cel de jos, /şi din zare până-n zare – pretutindenea, Hristos. //Faţa Lui
răsfrânge Slava pentru câte feţe vin, /a Lui Inimă se-mparte fiecărui sân
deplin /şi-a Lui Gură îi sărută al oricăruia obraz, /pe când Soarele Său unic
stă în veşnicu-I amiaz. //... Printre unduiri de raze cu răsfrângeri de culori, /se
deschide Începutul Nesfârşitei Sărbători /şi la mese nesfârşite, numai aur
cristalin, /vin cei ce-au răbdat cu Mielul foame şi-nchisori, şi chin. //Coruri
veşnice de îngeri cântă reluând mereu /cele mai nemuritoare imnuri pentru
Dumnezeu /şi-ntre toţi şi cu oricare şade Mirele Dorit, /dându-i fiecărui,
unic, dragostea desăvârşit”.
Ca atare, anumite secvențe lirice sunt construite în maniera unor
îndemnuri spre sfințire, spre statornicie, spre curăție și îndelungă răbdare în
toate etapele acestui proces, ca o condiție eminamente necesară spre a ajunge
în Ierusalimul Ceresc: „Și-am fost clopot de chemare, glas de mamă bună
/către inima și vatra caldă și străbună. /Am dorit atunci să-ntoarcă minți
împrăștiate /spre-ndreptările frumoasei căi adevărate. //Astăzi sun a
rugăciune şi a sărbătoare, /pregătire pentru ceasul Zilei Viitoare, /privegheren aşteptarea Mirelui ce vine /– cine mai aude încă să-nţeleagă bine!”; „O,
obosit biruitor, /mai luptă şi mai crede, /un nimb pe veci strălucitor /spre
fruntea ta se vede /şi-un cor ceresc de mii de mii /stă gata şi te-aşteaptă, /spre
slava sfintei Cununii /mai ai numai o treaptă; /– nu te lăsa, nu te lăsa, /spre
slava sfintei Cununii /mai ai numai o treaptă...”; „La Nunta Lui cea
strălucită, /de vrei să fii lângă Hristos, /să umbli-n Sfânta Lui Lucrare /cu
duh smerit, cu duh smerit şi mers frumos. //[...] //Sus inima – mai este-o
treaptă, /un salt, o clipă – şi sosim. /Priviţi ce Mire Drag ne-aşteaptă /şi-n ce
Frumos, şi-n ce Frumos Ierusalim!”, dar și ca imperativ al asumării jertfei de
pe Golgota, „Poarta Sărutului Dumnzeiesc”, „singura Poartă Deschisă în Cer
pentru noi”, garanție de origine taborică a dobândirii vieții viitoare, prin
transfigurarea certă a ființei pe care o implică acest fapt, în directă legătură
cu atributele singulare ale lui Hristos (eternitatea, sfințenia, frumusețea); de
semnalat, în treacăt, analogia inedită pe care autorul o propune (în secvențele
următoare) între semnificațiile mântuitoare ale Golgotei și arta brâncușiană,
în calitatea ei de valoare perenă a românismului: „Veniți, voi ce-ați gustat
Prezentul din Jertfa Marelui Trecut, /să trecem spre Eternitate prin Poarta
Sfântului Sărut! //Aici ne vom primi veșmântul și-ncălțămintea de azur, /și
semnul cununării noastre cu Mirele Etern și Pur”; „Va veni cândva și
Ziua /cânt tăcutul nostru rând /de la a Tăcerii Masă /va porni frumos,
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/cântând. //Și prin Poarta Sărutării, /fericit îmbrățișați, /vom ajunge și la
Scara /îngerilor minunați. //Vom privi în Sus, /la șirul treptelor /de aur ‟nalt,
/rândurile-aliniindu-și /unul după celălalt. //Și urcând, simți-vom /tainic
/aripile cum ne cresc, /cum cerescul ne cuprinde /și lăsăm ce-i pământesc...
//– Undeva, în Vârful Scării, /Cerul, așteptând deschis, /ne va da Eternitatea
/pentru-acest părelnic vis; //iar un Mire de-o Frumsețe /cum nicicând nam fi crezut /ne va da pe veșnicie /altă Masă /și-alt Sărut...”.
În poezia lui Traian Dorz, nunta nu simbolizează „doar evenimentul
suprem al parusiei [subl. aut.], când Mântuitorul se va întoarce ca Mire
pentru a se uni cu Biserica Sa, ci și unirea individuală cu Hristos a celor ce-L
iubesc pe El. Este vorba de acea unio mystica [subl. aut.] ce se petrece în
interioritatea cea mai adâncă a celui ce nu mai trăiește prin sine și pentru
sine” – moment marcant al unei existențe angajate în parcursul spiritual: „E
sărbătoare când, duios, /cei dragi cu noi se-adună, /– dar cea mai mare-i când
Hristos /c-un suflet se cunună”. Inclusiv pentru eul auctorial, actul respectiv
e însoțit (și condiționat prin însuși statutul său) de practicarea celor trei mari
virtuți; el se petrece în relație directă cu unirea tainică dintre Mirele Divin și
Biserică, privită drept comunitatea celor credincioși în poezii al căror mesaj
se construiește în maniera unui dialog-rugăciune conținând mărcile adresării
directe, alături de însemnele unui tip aparte de confesiune interioară care
trădează trăirile lăuntrice ale autorului, ilustrate prin intermediul unor
metafore inedite, străbătute de proiecția luminii nefirești: „Iubirea mea,
Iisuse, /se luptă ca să-mi ţină /nădejdea şi credinţa /în dulcea ei lumină.
/Ajută-mi-o să-Ţi ardă /o candelă frumoasă, /să-Ţi intre-n Casa Nunţii
/alături de – alături de Mireasă.”; „O, dulce Soare Care-mi ţeşi /cununi de
raze line, /din Casa Nunţii Tale ieşi /cândva şi pentru mine, /ţinând de braţ
mireasa mea /eternă şi divină, /să mă cununi pe veci cu ea /în zi de lună
plină...”.
„În acest fel, «viața mistică» e totuna cu «viața creștină» de îndată ce se
transformă în trăire a iubirii lui Dumnezeu, care cuprinde omul și de care
omul este perfect conștient. [...] Curățirea ascetică se reduce astfel la clipa
sublimă a unei totale dăruiri de sine. [...] De aceea, asceza nu este nicicând
un scop, ci doar un mijloc de a atinge, cu ajutorul Domnului [subl. aut.],
starea de unire nupțială dintre Dumnezeu și sufletul omenesc. Acest ultim
grad al experienței mistice depinde de harul lui Dumnezeu. Și tot ce poate
face omul este să-și constituie ființa ca «loc al lui Dumnezeu», ca loc
teofanic al prezenței Sale”. Iată un poem care oglindește măiestrit o atare
experiență intimă (ce depășește sfera obișnuitului) a cununiei sufletului
/sufletelor cu Iisus (în transpunere metaforică): „Dragul mult-iubirii mele
/plin de raze-n păr, /sub privirile de stele /m-ai trezit sub măr – /strălucind de
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haruri grele /m-ai trezit sub măr. //Cerul se-ntindea sub mine, /zarea căpătâi,
/m-a unit pe veci cu Tine /dragostea dintâi: /dulcea, minunata, sfânta
/dragoste dintâi. //Mi-ai umplut cu-a Ta privire /inima de drag, /fericit de-a ei
sfinţire, /n-am mai fost pribeag – /dintr-un ceas de strălucire, /n-am mai fost
pribeag. //Îţi ascult răpit Cuvântul, /plâng când Ţi-l ascult, /oare unde-i azi
pământul, /de-s în Cer de mult? /Unde s-a pierdut pământul, /de-s în Cer de
mult? //De ce oare-ntreaga fire /cântă-acum aşa? /Mai e oare fericire /dulce
ca a mea? /Nu e, nu e fericire /dulce ca a mea! //Unde-i azi cetatea, oare,
/unde-s câinii răi? /Cântă-atâta sărbătoare /dulce-n ochii Tăi, /numai pacea şi
iertarea /cântă-n ochii Tăi! //Cântă ca un roi de-albine /câmpu-n floare plin,
/zările-s de taină pline, /totul e divin – /lângă Tine, lângă Tine /totul e divin!
//Ţes cununi de rouă zorii /să ne-anine-n păr; /fericiţi nemuritorii /cununaţi
sub măr – /Nunţii Sfinte, Sărbătorii, /cununaţi sub măr!...”.
Imaginea biblică a unei asemenea cununii se multiplică, se amplifică,
efectele ei răsfrângându-se asupra discipolilor lui Iisus din orice loc și timp,
pregătiți pentru acest moment sărbătoresc special, încărcat de beatitudine și
frumusețe desăvârșită: „A răsunat Numele Tău, crescând şi descrescând, /din
El ieşind apoi măreţ ce-i Sus şi Jos, /cântând, /din orice sunet, alt cuprins şi
alte împliniri, /în mii de forme cununând perechi de mii de miri...”;
„Ierusalimul Cel Slăvit /și Nou când va apare /va străluci de neprivit, /scăldat
întreg în soare. /Din toate părțile intrând, /pe orice Poartă, mirii /se vor
îmbrățișa cântând /cu lacrima iubirii”.
În asemenea poezii, ipostaza de mire „sugerează regăsirea dumnezeirii
prin iubirea mistică” – o cale tainică ce presupune aspirația ferventă spre
lumina paradisiacă, spre totalitate, în sensul atingerii sacre revelatoare și al
(re)întregirii indivizibile de dinainte de căderea adamică prin misterul unirii
de nedespărțit, în intimitate, cu Hristos. Experiența lăuntrică a prezenței lui
Dumnezeu se petrece ca urmare a înțelegerii absolute a transcendenței Sale,
drept care misticul renunță la sine însuși: „Dragostea este magnetul care
atrage mereu mai puternic sufletul care se prăbușește în luminosul întuneric
al Domnului. [...] La acest nivel nu mai e vorba să înveți ceva despre
Dumnezeu, ci să-L primești, adâncindu-te în El”. În această întâlnire
restauratoare se descoperă întreaga sursă a fericirii și neclintita speranță a
veșniciei; sufletul, atras irezistibil de prezența Lui, caută să-L întâmpine în
rugăciune și în haina curăției depline, cu întreaga forță a credinței și a
nădejdii necesare în toate etapele creșterii spirituale, având drept țintă
dobândirea vieții eterne, mai presus decât orice altă pasiune sau virtute: „Îţi
mulţumesc că mi-ai venit, /lumina mea cea bună, /că ceasul nostru mult-dorit
/ni-l vom petrece fericit, /rugându-ne-mpreună! //Rămâi cu mine fără gând
/şi fără nicio teamă, /şopteşte-mi inimii arzând /şi poartă-mi mâinile lucrând
/Tu, Frate, Soţ şi Mamă! //O, nu pleca, Iubitul meu, /rămâi aici cu mine /şi60

aşteaptă până-mi gat şi eu /cununa şi veşmântul meu, /să mă cununi cu
Tine! //Atunci vom merge amândoi /pe-o rază luminoasă /şi-al îngerilor
dulce roi, /cântând, ne va petrece-apoi /până intrăm Acasă. //Rămâi aici să ne
rugăm, /Lumina mea cea bună, /şi Tatăl nostru Cel Iubit /binecuvânte fericit
/o cruce şi-o cunună!”.
Hristos este deci nu doar Mirele Bisericii Sale (ca în bine-cunoscutele
pasaje biblice), ci și Mirele fiecărei ființe umane care-L caută stăruitor, Îl
cheamă și Îl așteaptă cu o dorință arzătoare, pregătindu-se pentru experiența
spirituală unică a Marii Întâlniri: „Iisuse, Mire-al vieţii mele, /din veşnicii
pe veşnicii, /de-aici de jos, din lumea morţii, /Te chem mereu, Te chem să
vii!... //În pacea miezului de noapte, /cu-nfiorat şi lung suspin, /Te chem cu
dor, Te chem pe Nume, /Preabunul meu Iisuse, vin‟!... //În revărsat de zori,
când cerul /lumină prinde-n răsărit, /în dorul revederii Tale, /Te chem şi
plâng, Iisus Iubit! //În miez de zi, când toţi aleargă /a‟ lumii treburi spre-amplini, /eu stau cu dor privind spre Tine, /o, de-ai veni – o, de-ai veni!... //Iar
seara, când lumina fuge /spre depărtări de zări pustii, /Luceafărul vieţii mele,
/Te-aştept mereu, aştept să vii! //Cu candela iubirii-aprinsă, /de-atâţia ani Teaştept în prag; /o, vin‟ o clipă mai devreme, /Te chem, o, vino, Mire Drag!”.
El rămâne Eternul Tovarăș al eului liric, în mijlocul tuturor trăirilor și
provocărilor de pe drumul credinței, prin Cuvântul și dragostea Sa
răscumpărătoare, prin frumusețea și măreția jertfei asumate personal de
plăsmuitorul operelor artistice nemuritoare, dispus (după modelul cristic) la
sacrificiu constant pentru răspândirea Evangheliei, pentru eliberarea
sufletească a sinelui și a celorlalți, pentru creație și dedicare continuă –
legământ solemn, angajament al maturității spirituale care va fi desăvârșit în
clipa „marii treceri”, chemată cu nerăbdare și insistență: „Iisuse, Mire
Veşnic /al Slăvilor senine, /pe Calea Crucii Tale /m-ai întâlnit cu Tine.
//Când mi-ai grăit cuvinte /de har şi pace pline, /Iertarea Crucii Tale /m-angenuncheat cu Tine. /Când Ţi-am predat, în lacrimi, /tot sufletul din mine,
/Iubirea Crucii Tale /m-a logodit cu Tine. //Când Ţi-am simţit fiorul
/privirilor divine, /Lumina Crucii Tale /m-a-mpărtăşit cu Tine. //Când râvna
Ta cerându-mi /puterile depline, /Vestirea Crucii Tale /m-a-nsângerat cu
Tine. //Când Faţa Ta mă-ndeamnă /spre cânt şi spre suspine, /ceresc fiorul
Tainei /mă-nvăluie cu Tine. //Pentru Ospăţul Nunţii /eterne şi divine, /prin
Taina Crucii Tale, /cunună-mă cu Tine!”.
Cum este și firesc, în poezia dorziană, cununia mistică, intimitatea în
iubire cu Dumnezeu sunt strâns legate nu numai de acest dor suprafiresc, ci
și de creația artistică, de plăsmuirea „cântărilor nemuritoare”, ofrandă vie
pentru Cel ce le-a inspirat în chip fericit și, astfel, le-a „cununat” diafan, pur,
cu lumina veșniciei, oferindu-le „dreptul” la eternizare: „Tu-mi asculţi şi
rugăciunea /care-i numai dor în mine, /pregătind răspuns minunea /care-mi
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este spre mai bine, /Tu-mi ştii golu-nsingurării /şi mi-l umpli cu-nsoţire, /Tumi dai ceasul cununării /în cea mai de Sus iubire, /Tu, Iisuse, drag Iisuse –
în cea mai de Sus iubire! //Tu-mi eşti plânsul bucuriei /însoţirilor din mine,
/Tu-mi eşti Raiul armoniei /simfoniilor divine, /Tu-mi eşti Mirele Cel Dulce
/al cântărilor-fecioare /– slavă veşnică Ţi-aduce /Imnul lor de Sărbătoare,
/Tu, Iisuse, drag Iisuse – Imnul lor de Sărbătoare!”; „Cântările din urmă /îmi
pleacă azi din prag /pe-a celorlalte urmă /la Tine, Mire Drag. //Gătite-s
fiecare /cum nu ştiu mai cu har, /ca sfintele fecioare /trimise la altar. //[...]
//... Aud venind nuntaşii, /opreşte caru-n drum, /Îţi simt în poartă paşii, /–
Iisuse, vin acum! //O, iată-Te pe treaptă, /o, iată-Te în prag, /Inima mea
aşteaptă – /cuprinde-o, Mire Drag!”.
Alături de nevoia acută a ocrotirii și a atingerii divine, ele rămân, pentru
eul liric, embleme ale unicității, ale jertfei neîncetate și ale puținelor dorințe
exprimate înainte de momentul suprem al trecerii: „Să cânt cu Tine, Mire
Drag, înflăcărând iubirea, /să mă trezesc şi să adorm cu harfa şi psaltirea, /să
nu vreau decât Sânul Tău cel negrăit de dulce /şi-apoi să nu-ntreb în ce loc
vin îngeri să mă culce”, pentru că ele sunt singurele care l-au însoțit în
situații decisive spre a-I putea da slava cuvenită lui Dumnezeu: „Să fi-avut o
mie de cuvinte-alese, /eu, Iisus, tot numai Ție le-aș fi spus, /le-aș fi-aflat
podoabe scumpe de mirese /și-n cântări eterne Ție le-aș fi-adus”; „Cântărilor
culese /atâta drag de drum /veşmântul de mirese /îmbracă-li-l de-acum”; „Eu
nu mă voi desparte de lacrimi şi cântare /chiar dacă-aş fi dus singur în orice
depărtare, /ci vreau să-mi fac din ele mireasă şi soţie; /– cunună-mă, Iisuse,
cu ele pe vecie”, chiar și pe ultimul drum, făcând mai ușoară pășirea în
veșnicie, la cununia cu Dumnezeu: „Trimite-ne-n cale, din sfintele zări, /cu
carul de flăcări, a noastre cântări /şi ele ne intre al nunţii alai /pe Poarta
Deschisă de-al Şaptelea Rai”. Unicitatea „cântării” e direct legată de
unicitatea Mirelui și invers: „Fă-te, cântec, revărsare /fără de oprire, /fă-te
foc ce-aprinde lumea, /cântec de iubire – /pentr-un Unic Mire, unic /cântec
de iubire”; „Mulţumiri înlăcrimate /sunt dator să ‟nalţ mereu /Ţie, Mama
mea cea dulce, /Ţie, Dulce Tatăl meu, /Ţie, Prietenul Statornic, /Mire Unic
şi Frumos, /Ţie, Dragostea mea toată, /Domnul meu Iisus Hristos”; de aici,
și promisiunea fidelității supreme față de El: „Aşteptând pe orice mire,
/obosesc şi plec odată, /ascultând la orice cântec, bucuria mea înceată, /– dar
de Tine, doar de Tine /nu mă satur niciodată”; „Tu-mi ceri să n-am alt mire
/– dar cum aş mai avea? /să nu mai merg cu alţii, /– dar cum aş mai putea?”;
„Dac-am să Te schimb vreodată, /Dulce Mirele meu Sfânt, /să nu-mi aflu-n
veci odihna /nici sub cer, nici sub pământ!”.
O serie de poezii trimit, prin construcția ideii poetice, la metafore sau
simboluri asociate nunții în parabolele biblice ori în textele scripturistice cu
caracter alegoric. Astfel, haina de nuntă întruchipează, în sens pozitiv,
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virtuțile, faptele bune, curăția interioară cu care trebuie să fie împodobiți cei
ce au trecut printr-o transformare lăuntrică autentică și aspiră să ajungă în
Împărăția Cerurilor, alături de sfinții lui Dumnezeu: „Treci peste anii viitori,
/Iisuse Drag, şi vină, /ne du mai sus, mai sus de zori, /spre Ţara de Lumină;
/şi-n clipa când ni-i cununa /cu-a Slavei Tale Taine, /schimbaţi, ca Tine vom
purta /a‟ Păcii albe haine”; „Să-mi iau haina cea de aur /pentru prânzul
invitat, /– Cerule, începe-ţi Nunta, /iată ultimul intrat!”; „Va fi frumos cu
Tine, /Iisus, în veci şi-n veci! /Ce fericiţi vom merge /pe-a Cerului poteci,
/ce-mbrăţişat vei face /al nostru viitor, /veşmântul Nunţii noastre /ce in
strălucitor /– Iisus, Iisus, tot dulce /e-al nostru viitor!”; „Mai cântaţi pe
Duhul /Cel Preasfânt de Sus, /Care de la Tatăl /ni L-a dat Iisus; /El nembracă viaţa /în veşmânt frumos /pentru Sărbătoarea /Nunţii lui Hristos”.
Iubirea însăși se convertește în cel mai potrivit veșmânt pentru acest moment
special: „Şi dragostea să-mi fie ca primul strop de mir /din amfora întâiei
fecioare înţelepte, /ca mantia de Nuntă, ca inul de Ofir /– şi sufletul meu
astfel, Iisuse, să Te-aştepte!”. De remarcat, în atari pasaje, faptul că imaginea
hainei de nuntă se asociază cu sugestia albului, dar și cu strălucirea
incandescentă, generată de intervenția grației divine, drept care nevoia de a
primi un asemenea veșmânt înnoitor, adecvat pentru clipa intrării în Patria
Cerească (alături de creația nemuritoare, inspirată de Sus), devine o rațiune a
rugăciunii stăruitoare: „O, cerul meu cel tânăr, dă-mi haina de lumină /cu
care să m-apropii învrednicit de Soare /şi slobodă intrare pe Poarta ta divină,
/şi harfa cea de aur – spre veşnica-ţi cântare! //[...] //Ce n-a-nţeles pământul,
ce nu putea-nţelege, /slăveşte tu, cum lumea nici nu putea să ştie, /ce-a stat
ascuns de lume, oprit de-ngusta-i lege, /înalţă tu, cinstindu-i eterna
cununie!”; „O, Mire Drag, de când mi-ntind /spre Ţărmu-acesta gândul /şi
cât doresc să mă desprind /de toate, cuprinzându-l! / – Ajută-mi să-l ating
având /veşmântul cel de soare /şi să mă-ntâmpini ascultând /Cântarea-mi
Viitoare...”. Evident, simbolurile hainei de nuntă trimit la ideea înnoirii
interioare, în vederea pregătirii pentru marea zi a cununiei cu Hristos în
veșnicie, promise tuturor celor ce nu au abandonat lupta spirituală, ci au
învins, prin El, tentațiile din exterior sau ale sinelui: „Mă duc să-mi iau o
harfă nouă / şi-o altă carte cu cântări, /şi-un alt veşmânt de cununie /spre
Ziua dulcii Aşteptări. //Am să mă-ntorc când tot pământul /de grâul sfânt va
fi-nverzit /şi cerul nou va fi-n veşmântul /Ospăţului Sărbătorit”; „Crin fii,
dar, cu dulce rouă /şi cu raze-mpodobit, /ca la Nunta cea mai Nouă /sănsoţeşti pe Cel Iubit. //Dar fii crin chiar dacă-o vreme /trebuie să stai în spini,
/știe Cel ce-o să te cheme /printre oaspeții divini. //Fii crin, dar, miresme
sfinte, /proaspete și dulci purtând, /– ale Mirelui veșminte /ai să-mpodobești
curând. //Crin dar fii – și strălucită /slavă lângă Soare ai, /taina ta
nedespărțită /unică va trece-n rai”.
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În unele versuri, simbolistica de inspirație biblică a veșmântului de
nuntă se asociază cu aceea a inelului de cununie, cele două elemente fiind
indisolubil legate de chemarea stăruitoare la eliberare sufletească: „De ce
rămâi departe când drumul ți-e deschis, /de ce-ntorc fără tine câți soli ți s-au
trimis? / De ce nu-mbraci veşmântul de nuntă dăruit, /de ce nu iei inelul
cel scump, făgăduit?” și de acceptarea jertfei lui Hristos ca unică soluție
izbăvitoare din moartea eternă și ca mijloc de a accede în dimensiunea
eternității: „Şi totuşi Tu, Iisuse, eşti Cel ce m-ai salvat, /prin Cruce, din
pierzare, din moarte şi păcat, /în Templul Veşniciei cu Tine m-ai luat, /cu
cea mai albă haină de har m-ai îmbrăcat, /inelul Tău de aur în deget mi-ai
schimbat, /picioarele-n sandale cereşti mi-ai încălţat, /şi Ceru-n sărbătoare
întreg l-ai adunat /în clipa când alături de Tine m-ai legat. //De-atunci, pe
veşnicie, cu Tine-s cununat /şi nu doresc, Iisuse, un loc mai minunat /decât
să-Ţi fiu în totul urmaş adevărat /şi-ascultător statornic pe drumul Tău curat,
/oricât ar fi pe lume cu plâns împreunat, /căci nu-i mai mare slavă decât să findurat /ocara Ta alături, răbdând nevinovat, /adeverind cu sânge că nu Te-am
înşelat”; „Atunci când ne predăm deplin /în slujba lui Hristos, /ne vom primi
prin har divin /veșmântul luminos /și-ncălțământul cel sublim, /și-al
dragostei inel /și fericiți ne-nvrednicim /să ne unim cu El. //Logodna
noastră-n Duhul Sfânt /se face-atunci ca-n rai, /schimbați prin sfântul
legământ, /primim alt chip și grai, /ne altoim în Trup divin /și-n Sânge cu
Hristos, /spre rodul Lui tot mai deplin, /mai dulce și frumos. //... O, dacă-am
fost ‟noiți prin Har, /născuți din Dumnezeu, /atunci, iubind fără hotar, /neam înălța mereu /și, inspirați de Duhul Sfânt, /ne-am transforma nespus,
/pânʼ am ajunge-mpreunând /cununa cu Iisus”.
În unele dintre textele biblice, Dumnezeu este privit nu ca Mire al
sufletului credincios, ci al poporului Său, al Bisericii, imagini metaforice în
conformitate cu care El e Mirele divin Ce-Și caută cu dragoste Mireasa spre a
încheia un legământ cu ea, în vederea unirii atât de așteptate din veșnicie.
Așadar, în poezia dorziană, faptul este reflectat și din perspectivă inversă, a
legături de iubire dintre Biserica-Mireasă (comunitate a tuturor celor
credincioși) și Dumnezeu, în poeme emblematice dedicate acestei relații: „La
capătul credinţei, când veţi ajunge Sus /şi Ceru-ntreg veţi umple cu slava lui
Iisus, /veţi străluci alături de El în veci frumos, /Biserică slăvită, Mireasa lui
Hristos, /Cununa lui Hristos, Comoara lui Hristos, /Biserică slăvită,
Comoara lui Hristos!”; „Noi plângem după Domnul – dar şi El, după noi,
/Mireasa Lui Îl cheamă, – dar şi El cum o cere! /– o, fericită clipă: unirea
Celor Doi /şi Nunta ce va-ncepe cu Prima Înviere!”. Volumul Cântarea
Cântărilor mele, alcătuit în chip magistral ca imn al iubirii divine dintre
Dumnezeu și ființa umană, include mai multe poeme dedicate acestei
legături tainice, care amintesc frumusețea unică a Miresei (cu rezonanțe în
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pasajele biblice alegorice din Cântarea Cântărilor), izvorâtă din marile
virtuți creștine, ca roade ale Duhului Sfânt; iată, în acest sens, un exemplu:
„O, ce frumoasă eşti, Iubito, /Biserică, Mireasa Mea, /ce minunate sunt a
tale /podoabe ce te fac aşa! /Ce minunată ţi-e Credinţa /păstrată-n cugetul
smerit, /curată, sinceră, adâncă /şi-aceeaşi până la sfârşit! //O, ce frumoasă ţie Nădejdea /ce nu s-a clătinat nicicând, /prin orişice-ncercări, aceeaşi /tărie
şi-ndrăzneală-având! /Ce îngerească ţi-e Iubirea /ce lângă Mine te-a ţinut /în
dulcea, negrăit de dulcea /unire de la început! //Ce sfântă ţi-este curăţia /din
dulcii, limpezi ochii tăi, /ce n-au privit nicicând pe nimeni /căzuţi, dispreţuiţi
şi răi! /Ce mişcătoare umilinţa, /asemeni crinului rănit /ce-şi dăruie mai mult
mireasma /cu cât e şi mai mult zdrobit! //Ce îndelungă ţi-e răbdarea /ce te-anvăţat să lupţi şi, blând /iertând, să suferi pân-la moarte /şi să nădăjduieşti
crezând! /Ce înduioşătoare mila /ce te-a plecat spre cel lovit, /să mângâi, să
ajuţi, să dărui /nemustrător, tăcut, simţit!... //Ce-mbelşugat şi dulce-i rodul
/cu-atâtea lacrimi semănat, /altarul miilor de jertfe /ce strălucit e-ncununat!
/Ce fericit e-mpodobită /în totul-tot făptura ta, /o, ce frumoasă, ce frumoasă
/eşti tu, pe veci, Mireasa Mea!”.
Într-o altă poezie cu caracter programatic, este rezumată liric întreaga
istorie a creștinismului, din momentul plăsmuirii Universului până la jertfa
de pe Golgota, preambul al cununiei din veșnicie dintre cei doi „îndrăgostiți”
iremediabil, care se cheamă și se doresc cu nespusă iubire – Hristos și
Biserica Sa: „Nainte de-a fi fost vecia, /nimic când încă nu era, /Eu te-am
văzut prin vremi nainte /şi te-am iubit de-atunci fierbinte, /Biserică, Mireasa
Mea! //De-atunci Eu te-am dorit întruna, /că M-a răpit frumseţea ta /şi-am
aşteptat cu-aşa iubire /dorita Noastră întâlnire, /Biserică, Aleasa Mea! //Deatunci am auzit, Iubito, /iubirea ta cum Mă chema, /simţeam fiinţa ta curată
/răpindu-Mi Inima Mea toată, /Biserică, Iubirea Mea! //Te-am aşteptat cu
nerăbdare /atâţia ani câţi trebuia /s-arăt c-o jertfă peste fire /cum te iubesc, cu
ce iubire, /Biserică, Lumina Mea! //Ne-am întâlnit pe Dealu-acela /când
Trupu-n cuie-Mi sângera /şi ne-a unit iubirea care /nici moarte-n veci, nici
seamăn n-are, /Biserică, Cununa Mea! //De-atunci Mi-ai dăruit întreagă
/viaţa ta şi inima, /de-atunci chemăm cu-nflăcărare /a Nunţii Noastre
Sărbătoare, /Biserică, Comoara Mea! //O, fericită Veşnicia /când Cerul te vancununa, /când prin Nemărginiri Divine /tu vei umbla pe veci cu Mine,
/Biserică, Mireasa Mea!”.
Nunta finală, adevărată sărbătoare a spiritului, simbol suprem al
despovărării de dor și al încununării cu valențe cosmice, al întâlnirii de
nedespărțit și al tainicei iubiri dintre „Mirele Etern” și natura umană,
determină fuziunea făpturilor și a elementelor cosmosului; ea reunește
definitiv Cerul și pământul într-o explozie a bucuriei fără sfârșit, refăcând
unitatea originară a ființei (inclusiv în spirit), în întreaga-i perfecțiune.
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A MAI CĂZUT O STEA
ADRIAN ANGHELESCU

În ziua de 8 ianuarie 2017, la vârsta de 65 de ani, la Hunedoara, s-a
stins din viaţă poetul Adrian Anghelescu.
S-a născut în satul Smadovița, județul Mehedinți, la data de 24
august 1951, ca fiu natural al Lidiei Puiu. La vârsta de 9 luni este
adoptat și apoi înfiat de soții Ana și Dumitru Anghelescu, devenind
unicul lor fiu. După împlinirea majoratului, rămâne orfan de ambii
părinți, care-au decedat pe rând, dar tot atunci află de existența mamei
sale naturale, pe care o va aduce lângă el, mult mai târziu, când ea
rămâne văduvă și singură.
Şi-a început studiile la Şcoala Generală din satul natal, apoi
urmează studiile liceale și universitare, absolvind în final Politehnica,
devenind inginer. Lucrează timp de 28 de ani în Combinatul Siderurgic
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din Hunedoara. ocupând mai multe funcții, până la cea de șef de
secție-adjunct, coordonator în laminoare. Locuiește în Hunedoara din
1972 și până în prezent.
Din anul 2003, după închiderea Laminorului, se pensionează.
Din anul 2007 devine profesor inginer titular și predă discipline
tehnice la un liceu din Deva și mai apoi din Călan.
Activitatea literară și artistică l-a atras încă din tinerețe. A
cochetat tot timpul cu versul și cu scena, autor-interpret de satiră,
membru al Cenaclului Literar „Victor Isac”, de pe lângă CARP
„Speranța” din Hunedoara. Publică în mai multe antologii de creație
literară: „Templul creației” (2009), “Preaplinul din suflet”(2011), dar şi în
“Antologie Lira 21.ro”(2013). Publică în revista semestrială ”Inserare
lirică”, dar şi în revista literară “Algoritm Literar”. Este membru al
Cenaclului Literar “Confluențe Lirice”, dar și al Cenaclului Literar “Lira
21.ro”. Publică peste 400 de poezii în paginile site-ului “Poezie.ro”, de
pe Internet. În anul 2012 publică volumul de poezie Furia unui destin.
În anul 2014 îl găsim cu poezii în paginile revistei “Noua Provincia
Corvina”, care apare sub egida USR, fiind fondată de poetul Eugen Evu.
Tot în anul 2014 publică cel de-al doilea volum de versuri Rătăcit
printre sentimente . În catedrala sufletului ^> Din anul 2015 devine
membru al Asociației Scriitorilor din Județul Hunedoara, condusă de
poeta şi scriitoarea Mariana Pândaru-Bărgău . Din anul 2016 devine
colaborator al revistei Gând Românesc şi publică în antologia de versuri 8
poeţi hunedoreni tipărită la Editura Gens Latina din Alba Iulia.
Trecerea în eternitate a poetului Adrian Anghelescu a lăsat un gol
imens în literatura hunedoreană şi în sufletele celor care l-au cunoscut şi
preţuit. Este înmormântat în cimitirul din municipiul Hunedoara. Dumnezeu
să-l odihnească.
Revista Gând Românesc
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Închipuire
Privirea ei mereu mă zăpăceşte,
Iar dacă şi zâmbeşte, m-a vrăjit,
Fiindcă mai tare inima-mi zvâcneşte,
Făr-a se şti cât sunt de fericit.
Numai că nevrând vraja ca s-o rup,
Eu mă retrag din preajma ei încet,
Deşi aş vrea ca ochii-i să-i tot pup
Şi de-a ei răsuflare să mă-mbet,
Precum mă-mbată florile de mai
Cu ale lor miresme-mbietoare,
Încât să nu mă satur de-acel rai
Şi de prezenţa ei aţâţătoare.
De-aceea eu rămân cu-acele vise,
La care nu-ndrăzneam să mă gândesc,
Fiindcă n-aş vrea să bat la porț i închise
Numai aşa , ca să mă amăgesc
Trăind închipuiri de nebunii,
De care numai noi am fi în stare
Pe lunci, pe dealuri, ori pe unde-o fi,
Atunci când patima ar fi prea mare.
Şi năzuind că undeva, cândva
Tot ce visez să se şi împlinească,
Iar dacă totuşi nu se va-ntâmpla,
Rămâne-o închipuire nebunească.
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Obloane peste cer
Norii ce-au tras obloane peste cer,
Întunecând lumina de la soare,
Mi-au tot înfipt în suflet un jungher,
Ce mi-a produs atâta disperare,
Pentru că fără raza de lumină
Ce-mi oglindeşte gândul şi simțirea,
Nu pot avea o liniște deplină
Spre care tinde toată omenirea.
De-aceea în cer se plămădeşte visul
Compus din părticele de azur
Şi-n suflet, el găseşte-apoi abisul,
Dacă nu reuşesc cumva să-l fur
Şi să-l aduc în lume lângă mine,
Ca pe-un odor ce mi-a fost dăruit,
Să-l protejez mai mult decât oricine,
Atâta vreme cât voi fi trăit,
Deoarece un vis neîmplinit
Este dezamăgirea unei vieţi,
Pe care-l decontezi la infinit
Şi-n fiecare dintre dimineţi.
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Oglinda din cer
Oglinda sufletului, cea din cer,
Ascunsă printre norii şi printre stele,
Are în spate atât de mult mister
Şi-adăposteşte multe doruri grele,
Că orice om îşi are câte-o stea,
Ce şi-o alege singur de pe cer,
Care şi-o închipuie c-ar fi a sa
Şi-o preţuieşte ca pe-un giuvaer.
Numai că cerul mult prea-ndepărtat
E-acoperit acum complet de nori,
Iar ploile care s-au revărsat
Nu se-arătau în ale zilei zori,
S-au năpustit târziu , în miez de zi,
Părând că n-au de gând să se oprească,
Să n-avem unde ne mai oglindi,
Nici bolta cerului să strălucească,
Iar totul pare trist şi mohorât,
Când ploaia cade-ncet şi cadenţat
În timp ce eu aştept posomorât
Până când cerul va fi luminat,
Ca să-mi îndrept atunci din nou privirea
Spre steaua mea şi să mă oglindesc,
Pentru că nu suport nenorocirea
Să nu pot înspre stele să privesc.
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Prin labirinturi
Îmi şuiera un vânt prin creier
Să-mi smulgă gândurile toate,
Iar undeva cânta un greier
Concertul liniștit în noapte.
Mă învârteam prin labirinturi,
Căutând calea spre ieşire,
Golit de amintiri şi gânduri
Şi bântuit de rătăcire,
Zbătându-mă în noaptea minţii
Cea fără lună, fără stele,
Orbecăind după părinții
Care sunt oale şi ulcele…
Şi-o căutam mereu pe mama
Ce-mi spunea că-s odorul ei,
Pe vremea-n care nu-ţi dai seama
Nici cine eşti şi nici ce vrei,
Apoi îmi căutam iubirea
Cea pură și neîntinată,
Tot cochetând cu fericirea
Şi deznădejdea câteodată
Iar din acea orbecăială
A veșnicelor căutări,
Într-un final de socoteală,
M-am ales doar cu cugetări.
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Se prăvale dinspre cer
Se prăvale dinspre cer
Ploaie, grindină şi ceață,
Se prăvale şi mister,
Peste-ntreaga noastră viaţă,
Că-n înaltul cerului,
Mii şi mii de galaxii
Sunt sursa misterului
Şi-a întrebării de a fi,
Fiindcă noi, de-aici, de jos,
Întrebându-ne mereu,
Ne-am răspuns neîndoios
Cum c-avem un Dumnezeu,
Pentru că la noi în minte,
Nu numai în rugăciuni,
El se afla dinainte
De-a face-n lume minuni.
Dumnezeu ce ne cuvântă,
Prin limbajul lui cifrat,
Este pavăza cea Sfântă
Ce pe toţi ne-a apărat
Şi ne-a dat la fiecare
Un destin şi-un drum în viaţă,
Din a cerului grandoare
Din care El ne răsfaţă.
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LIVIA FUMURESCU

CULISE ALE NEDREPTULUI DESTIN BLAGIAN
În revista Gând Românesc, fondatorul ei, scriitorul Virgil Şerbu
Cisteianu, a marcat o sută douăzeci şi unu de ani de la naşterea şi cincizeci şi
cinci de ani de la moartea lui Lucian Blaga cu un serial de articole despre
„Viaţa şi opera lui Lucian Blaga în perioada comunismului”, completând
sinuosul itinerar al poetului-filosof cu dezvăluirea unor aspecte ale
dramaticului destin, „fabricat” de politrucii vremii în ultimul său deceniu de
viaţă.
De altfel, şi prin scrierile sale anterioare, Virgil Şerbu Cisteianu şi-a
propus să aducă la lumina cunoaşterii adevăruri mai mult sau mai puţin
cunoscute despre destinul unor personalităţi, al căror nume a rămas în istoria
culturii şi literaturii noastre şi chiar a celei universale (poetul Nichita
Stănescu, muzicianul Carl Filtsch, compozitorul şi muzicologul Doru
Popovici etc.).
Gândul tipăririi unei cărţi, care să sintetizeze informaţiile publicate în mai
multe numere ale revistei, s-a născut în urma ecoului pe care l-a stârnit
serialul mai sus amintit. Despre opera lui Lucian Blaga s-a scris mult şi sunt
contribuţii generoase ale unor profesionişti - filosofi, critici şi istorici literari
-, dar despre perioada cenuşie a ultimei părţi a vieţii marelui gânditor şi
scriitor s-a scris mai puţin.
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Fără a avea pretenţia unui studiu exhaustiv al temei propuse, dar
preocupat de respectarea adevărului desprins din culisele conjuncturilor
istorice ale acelor timpuri potrivnice, şi nu numai lui Lucian Blaga, Virgil
Şerbu Cisteianu oferă cititorilor detalii, apelând la valorificarea generoasei
bibliografii studiate şi prelucrate cu discernământ, conştient fiind de
responsabilitatea civică şi ştiinţifică a scriitorului angajat într-un asemenea
demers. Împătimitul cercetător al unor documente mai puţin cunoscute
marelui public reuneşte oportun mărturii şi informaţii, interpretându-le în
contextul social-istoric, dezvăluind nedreptăţile concentrate asupra unei
personalităţi creatoare de certă originalitate şi profunzime, a cărei
verticalitate morală n-a putut fi îngenuncheată şi nici lumina spiritului şi a
harului poetic n-au reuşit a-i fi umbrite, scânteind de-a lungul vremurilor.
Intelectual de vastă cultură şi de un impresionant rafinament filosofic,
Lucian Blaga şi-a proiectat speculativ trăirile şi cugetările şi ca poet modern,
mereu preocupat de înţelegerea complicatelor interacţiuni dintre om şi
Natură, dintre om şi Creaţie, dintre om şi Univers, dintre om şi Creator etc.
Aceste extrapolări ale sistemului său filozofic, concentrat metaforic în creaţia
poetică, contravenea însă opacităţii proletcultiste de după Eliberare, când se
preluaseră servil modelele sovietice. Virgil Şerbu Cisteianu surprinde tocmai
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diabolicele metode de „înfierare” a personalităţilor vremii, a căror activitate
demonstra o altă gândire şi trăire decât cea impusă de noua viziune.
Prigonirea şi epurarea marilor valori ale culturii şi literaturii noastre au fost
atunci posibile prin racolarea unor marionete servile noului regim, care
executau dispoziţiile mai marilor în scenariul bulversant al anulării
competenţei şi profesionalismului. Valorificând bogata bibliografie studiată,
autorul acestei cărţi aminteşte „cozile de topor”, care s-au lăsat atrase în
demersurile absurde ale vremii. Cartea scoate la lumina cunoaşterii
manevrele din acele timpuri ale abuzurilor păgubitoare culturii noastre
naţionale, cărora le cade victimă şi poetul de la Lancrăm. Volumul dezvăluie
labirintul iraţional al slujitorilor corupţi, dornici de promovare, prin
înlăturarea în orice fel a celor merituoşi. Aflăm că degringolada abuzurilor
din cultură e declanşată şi promovată de către ideologii noilor vremuri,
precum Leonte Răutu, a cărui cuvântare la Plenara C.C. al P.M.R. din 1949
amenda drastic filosofia burgheză şi istoria literaturii româneşti, dar şi
ortodoxismul şi curentul gândirist. În centrul atenţiei era filosofia blagiană,
acuzată de „carapacea verbiajului despre specificul naţional”, de atitudinea
mioritică a resemnării în faţa morţii, dar şi despre contribuţia adusă la
instaurarea fascismului în România şi la angajarea ţării în războiul
antisovietic. Contorsionând realitatea, aberaţiile de acest fel erau menite să
justifice măsurile absurde luate împotriva publicării operei poetului, dar şi
împotriva activităţii lui la catedra de Filosofie a Universităţii clujene, de
unde a fost înlăturat.
Parcă pentru a contrabalansa această „sarabandă a defăimării”, Virgil
Şerbu Cisteianu introduce unele poezii, prin care sugerează admirabil
aspiraţia spre iubirea aducătoare de armonie şi echilibru, spre frumuseţile din
jur şi spre puritate, regăsite în atitudinea şi în gândirea poetului, dar şi în
sistemul său filosofic.
Aşa cum afirma Radu Ciobanu în cronica Domniei Sale la cartea doamnei
Dorli Blaga, sugestiv întitulată „Nu uita, învaţă, salvează!” (Arca, nr. 7-8-9,
2012): „Lucian Blaga e pus la index, exclus din viaţa publică, cu intenţia
vădită de a-l distruge moral, ceea ce parţial s-a şi reuşit, lovitura cea mai
cumplită, mai demoralizatoare, fiind pentru el nu atât excluderea din
Universitate, nu atât interdicţia de a mai publica şi intrarea în vizorul
Securităţii, ci, adăugându-se la toate astea, atacul infam al lui Mihai Beniuc
din 1959”.
Uneltele servile ale promovării învăţăturii marxist-leniniste reduceau
esenţa filosofică blagiană numai la dogma teologică, obtuzi fiind la
profunzimea gândirii şi creaţiei sale, care ilustrează aventura dramatică a
conştiinţei umane, a omului superior, convins că numai „creaţia este singurul
surâs al tragediei noastre”.
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Refuzul poetului de a face compromisuri morale l-au obligat să accepte
posturi care l-au îndepărtat de atmosfera academică şi de cea universitară. Cu
argumente desprinse din documentele studiate, autorul cărţii inserează
materiale documentare, fie pe parcurs, fie prin trimiterile la subsol (Caietul
albastru al lui Nicolae Balotă, fie studiul Dianei Câmpan etc.). Amintind de
atitudinea mult mai fermă a intelectualilor din Ungaria sau din Cehoslovacia,
scriitorul condamnă poziţia nefastă a unor intelectuali din ţara noastră,
aserviţi noului sistem, a unora care n-au înţeles sau n-au vrut să înţeleagă
opera filosofică a lui Lucian Blaga, a celor care au acceptat zvonul parşiv că
poetul ar fi aderat la mişcarea legionară. În acest sens, fotocopia scrisorii
poetului către Ion Breazu şi precizările bibliografice susţin demersul
autorului.
Sunt însăilate documente din care rezultă scriitorii care, în ciuda
prigoanei, l-au susţinut (Alexandru Ivasiuc, Anatol E. Baconsky sau I. D.
Sârbu), dar sunt nominalizaţi şi cei care au cedat uşor presiunilor politice,
chiar dacă în ciuda unor convingeri personale.
Activitatea poetică de după Eliberare a lui Lucian Blaga se circumscrie
tematic celei anterioare (vol. Poemele luminii, Paşii profetului, În marea
trecere, Laudă somnului, La cumpăna apelor, Nebănuitele trepte etc.), dar se
resimte maturizarea poetică, atât în ceea ce priveşte profunzimea procesului
de cunoaştere, cât şi de reflectare artistică a realităţilor înconjurătoare.
Poemul publicat cu un an înaintea morţii, în revista Steaua, nr. 8/1960 din
volumul în pregătire cu acelaşi titlu - „Mirabila sămânţă” - concentrează,
într-o ingenioasă compoziţie, motive din tema creaţiei, care apar şi în
volumele anterioare. Într-o notă care a fost publicată postum, poetul afirma
că: „Nu cerul este promisiunea ce mi s-a făcut, ci creaţia”.
Aspecte inedite, de un dramatism zguduitor pentru omul confruntat cu
boala şi cu veşnicia sunt relatate de autor în ultima parte a cărţii, valorificând
amintirile lui Teohar Mihadaş, dar şi ale soţiei lui Basil Munteanu, care
confirmă visul premoniţional al bolnavului cu închiderea sa în incinta
cimitirului. Lucian Blaga a trecut la cele veşnice în 6 mai 1961 şi, după
deliberări privind oportunitatea datei, a fost înmormântat la Lancrăm în 9
mai.
Se ştie că după anul 1989, fiica scriitorului, doamna Dorli Blaga, s-a
angajat în trudnicia plină de surprize a investigării dosarelor de securitate ale
tatălui Dumneaei. Aşa a aflat nume de „activişti, securişti, jurnalişti, scriitori,
editori, profitori, prieteni ipocriţi, duşmani declaraţi, oameni binevoitori,
turnători”.
Fără a epuiza subiectul, cartea deschide perspectiva înţelegerii unor
abuzuri cu tragice urmări şi cu dureroase consecinţe pentru evoluţia culturii
şi literaturii noastre.
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De un real interes pentru generaţiile care beneficiază de cuceririle
democratice din viaţa culturală a vremii este partea în care Virgil Şerbu
Cisteianu inserează procesul-verbal în care s-au consemnat discuţiile privind
activitatea scriitorilor clujeni din octombrie 1956, în prezenţa unor
reprezentanţi ai C.C. al P.M.R. Rezultă eforturile multor scriitori de a netezi
constructiv activitatea cultural-literară din ţară cu rigorile cenzurii
comuniste. Ceea ce surprinde însă este radierea din respectivul proces-verbal
al Conferinţei de la Cluj a intervenţiilor criticului şi istoricului literar Pavel
Ţugui, care a susţinut reabilitarea lui Lucian Blaga şi promovarea unei
literaturi valoroase. Interesantă este şi abordarea problemei naţionale, în
contextul relaţiilor dintre scriitorii români şi maghiari clujeni.
Amintindu-se de vizita la redacţia revistei Steaua a prof. univ. Rosetta del
Conte – Italia (şi de vizita făcută acesteia de către autor la Roma, în anul
1988), Virgil Şerbu Cisteianu evidenţiază încercările conducerii superioare
de partid de a afişa o viziune cu largă deschidere internaţională asupra
activităţii cultural-literare din ţară. S-a ridicat atunci şi problema primirii în
Uniunea Scriitorilor a unor scriitori ale căror merite nu justifică această
promovare, dar şi luxarea unor autori merituoşi, care nu au fost admişi ca
membri ai acestei asocieri cultural-literare.
Mare valoare documentară, istorică şi culturală au informaţiile de la
subsol, privind colectivul de redacţie şi programul revistelor Tribuna de la
Cluj şi Revista literară din Bucureşti, în care numeroşi scriitori valoroşi şi-au
publicat operele.
Rivalitatea dintre redactorii de la Scânteia faţă de cei de la Steaua şi faţă
de conducătorul ei Baconsky pune în lumină dimensiunea luptei ideologice
la nivelul vieţii cultural-literare a vremii şi, bineînţeles, a curajului pe care
unii oameni de cultură l-au avut, încercând să armonizeze corecta ierarhizare
a operelor, cu rigorile imixtiunii politicii acelor vremuri, de mare confuzie
valorică.
Bibliografia pentru cei interesaţi (Pavel Ţugui, Amurgul demiurgilor şi
Ioana Boca, Un an de ruptură – România între internaţionalismul proletar şi
stalinismul antisovietic, Corespondenţa dintre Pavel Ţugui şi Mircea Zaciu,
în revista Gând Românesc, anul I, nr. 1, septembrie 1990 etc.) confirmă
dorinţa autorului de a lumina corect acea perioadă cenuşie din istoria vieţii
cultural-literare a vremii şi de a apăra, în numele adevărului, prestaţia
scriitorului Pavel Ţugui în condiţiile vitrege ale acelui timp cenuşiu.
Dezvoltând, cu argumente de necontestat, confuziile vehiculate privind
aderarea poetului la mişcarea legionară sau privind propunerea de a i se
acorda lui Blaga Premiul Nobel, Virgil Şerbu Cisteianu aduce probe
convingătoare, din care rezultă intrigile şi reţeaua denigratorilor invidioşi,
care au alimentat prigonirea poetului şi nedreptul destin blagian. Aflăm
adevărul privind verticalitatea lui Pavel Ţugui în cazul Blaga, deşi i-a adus
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destituiri şi duşmănii, provocând adversităţi din partea unor activişti ai
propagandei acelor ani.
În ultima parte a cărţii, Virgil Şerbu Cisteianu developează cu ochii
martorului care a trăit şi a cunoscut detalii inedite de la înmormântarea
poetului, dezvăluind atmosfera cenuşie, apăsătoare, reţinută de teama
repercusiunilor pentru cei apropiaţi marelui dispărut.
Ca o încununare a preocupărilor Domniei Sale, autorul cărţii descrie
drumul sinuos, cu multe oprelişti, al înfiinţării cercului literar, devenit
cenaclul literar „Lucian Blaga” din Alba Iulia, ca dovadă a implicării sale
timpurii în menţinerea vie, pentru toate generaţiile, a valorii şi unicităţii de
necontestat a personalităţii complexe a poetului-filosof Lucian Blaga.
Reproducerea unor fotografii cu poetul singur sau cu familia completează
demersul scriitorului, personalizând astfel anumite etape şi contacte din viaţa
sa.
Această carte sintetizează interesante aspecte de reţinut şi de neuitat
despre vitregia vremurilor, care au provocat prigonirea şi răsturnarea
valorilor, sau despre culisele şi avalanşa nedreptăţilor provocate de
învălmăşelile şi rostogolirile oamenilor pe toboganul istoriei.

Râpa roşie
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LIVIA FUMURESCU

POPAS HUNEDOREAN
PE CALEA SCÂNTEIERILOR LIRICE
Cu ani în urmă, reputatul profesor universitar, istoric şi critic literar
clujean Vasile Fanache, în editorialul sugestiv întitulat Un continuator al
tradiţiei, concentraadmirabileforturile în promovarea culturii, în general, şi a
literaturii, în special, a scriitorului Virgil Şerbu Cisteianu, despre strădania
căruia afirma: „Puţini sunt oamenii providenţiali, pasionaţi de înfăptuirea
unor iniţiative ieşite din comun, capabili să fundamenteze noi direcţii de
existenţă culturală, ori să reia firul întrerupt de vicisitudinile vremurilor al
unor începuturi încărcate de speranţe. El este dotat cu harul de a promova
în cenuşiul vieţii culturale un drum al progresului, adunând laolaltă
talentele răspândite în activităţi sterile, prin lansarea unor repere înnoitoare
şi convergente, în măsură să determine o tradiţie benefică tuturora. Astfel, el
cristalizează un ideal de viaţă, în stare să învingă complexele provinciale şi
să exprime triumful unei idei”.
Iată de ce iniţiativa scriitorului Virgil Şerbu Cisteianu (directorul
prestigioasei reviste Gând Românesc, al Asociaţiei Culturale Gând
Românesc, Gând European şi al Editurii Gens Latina din Alba Iulia), de a
realiza antologii de poezie pe zone geografice sau pe localităţi, se înscrie pe
linia unor mai vechi preocupări ale Domniei Sale de a desţeleni ogorul
preocupărilor literare, popularizând talente şi propunând cititorilor frânturi
din vâlvătaia de trăire şi simţire învăluitoare a mânuitorilor cuvântului zidit
în vers.
Între vălurile de lumină tremurată din intimitatea fiecărui om, se regăsesc
scânteieri lirice care generează uneori surprinzătoare stări de graţie, prielnice
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creaţiei poetice a celor înzestraţi cu harul cuvântului sau cu disponibilitatea
receptării de către cititor a sensibilelor vibraţii sufleteşti. Charles Bally,

întemeietorul stilisticii lingvistice, considera că în limbajul poetic se
reflectă viaţa sufletească a scriitorului, cu emoţiile, cu sentimentele şi cu
impulsurile trăite. Or, gruparea poeţilor din acest proiect antologic pune în
lumină tocmai aceste resorturi ale creativităţii, atât în ceea ce priveşte
conţinutul, cât şi sugerarea expresivă a stărilor afective ale autorilor. Pentru
poet, valorificarea potenţialului evocator al cuvintelor constituie fundamentul
pe care se clădeşte opera sa. În acest sens, Ion Dodu Bălan compara
cuvintele cu „nişte tăciuni care mocnesc pe vatră, în cenuşă; ca să se aprindă
au nevoie de tensiunea noastră spirituală...” (Ion Dodu Bălan, Pietre pentru
templul meu). Cei care contribuie preponderent la „aprinderea metaforică” a
cuvintelor sunt scriitorii, dar mai ales poeţii, fiindcă ei topesc focul trăirilor,
torcând cuvintele pe spiralate oscilaţii afective, proiectându-şi emoţiile unor
autentice stări sufleteşti în plan celest şi teluric.
Poezia a fost şi rămâne cântecul inimii, o abisală chemare nostalgică sau o
discretă suferinţă, pe care poeţii le exprimă căutându-şi drumul spre lumina
tămăduitoare a adevărului şi a bucuriei. În rostogolirile existenţiale, ne
procură o mare fericire descoperirea unor simţiri ce răspândesc în jurul lor
strălucirea balsamică, în care să ne regăsim. Pentru poet, dar şi pentru cititor,
poezia distilată în retorta simţirii are efect terapeutic, obţinut prin eliberarea
psihică şi prin descărcarea unor trăiri refulate.
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Temele şi motivele poeziilor selectate sunt frecvente în scrierile
majorităţii creatorilor de frumuseţi literare, deosebindu-se însă prin limbajul
metaforic propriu personalităţii şi harului poetic al fiecăruia. Cei opt poeţi
hunedoreni incluşi în această antologie se confesează cititorului,
deschizându-şi sufletul într-un limbaj aparent cifrat, prin care trăirea poetică
trece dinspre creator înspre lector, stările lor sufleteşti sincronizându-se,
percepţia cititorului revelându-se prin magia cuvântului.
Poeziile acestui volum ilustrează, prin interpretarea realităţii existenţiale
în manieră personală, o transfigurare vibrantă a Eului poetic, revărsat într-un
cald lirism, care se pliază pe sensibilitatea cititorului. O particularitate a
poeţilor hunedoreni o constituie simţul frumosului omniprezent şi al
adevărului de necontestat, într-o permanentă armonie dintre individual şi
universal. Creator şi lector devin părţi din natura generoasă, în ale cărei rotiri
caleidoscopice se regăsesc, cu bucuriile, cu trăirile, cu neîmplinirile, cu
temerile, dar şi cu speranţele lor.
Cei opt poeţi selecţionaţi, ale căror poezii, propuse de doamna Mariana
Pândaru-Bârgău, preşedinta Asociaţiei Scriitorilor Hundoreni, sunt cuprinse
în acest volum antologic, se remarcă prin versuri care-i individualizează, atât
ca fond ideatic, cât şi ca formă, valorificând nebănuitele resurse ale poeziei
clasice sau moderne, slujind unor personale developări ale stărilor sufleteşti.
Vom puncta concis unele aspecte generale, fără să comentăm poeziile,
lăsându-i cititorului bucuria descoperirii Eului poetic al creatorilor incluşi în
acest volum. În prezentarea celor opt poeţi hunedoreni ne-am propus să
respectăm criteriul alfabetic, spre a elimina suspiciunile privind ierarhizarea
lor valorică.
Adrian Anghelescu exprimă în poezii o diversitate de sentimente, fie
descriind frumuseţile naturii, în circuitul firesc al schimbării anotimpurilor,
fie meditând la complexitatea vieţii, văzută dintr-o multitudine de unghiuri,
cu realism sau cu melancolia omului conştient de spirala descendentă a
vieţuirii. Poetul brodează pe canavaua subtilă a versurilor profundele trăiri
ale omului supus neiertătorei treceri a timpului.
Camelia Ardeleanu se remarcă prin sensibilitatea poetică, intuitivă şi
reflexivă, cu care abordează teme precum natura, iubirea, viaţa în
complexitatea trăirilor şi în multitudinea ipostazelor ei, recurgând la
formulări metaforice subtile, de mare expresivitate, dovedind că stăpâneşte
valenţele unui real şi promiţător registru poetic. Definirea poetului şi a
poeziei sau zbuciumul căutărilor în dorinţa de a înţelege seismele vieţuirii îi
confirmă lirismul.
De o reală sensibilitate şi profunzime sunt poeziile doamnei Ileana-Lucia
Floran, care pendulează între confesiune şi introspecţie, perseverând în
căutarea ieşirii din labirintul încercărilor. Iubirea, în largă accepţiune, fie
trăită, fie reînviată în amintiri, potenţează echilibrul existenţial necesar
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depăşirii neliniştilor metafizice, impunând o viabilă soluţie a înţelegerii
îngrijorărilor şi temerilor omeneşti, surprinse de poetă cu reală inventivitate
creatoare.
Balsamul poeziei şi al iubirii, care luminează vieţile, apare frecvent în
versurile doamnei Elena Petruţ, în care cuvântul dobândeşte scânteieri şi
profunzimi de autentică vibraţie, învăluite în limbajul metaforic ce
pendulează între nostalgie, tristeţe, bucurie, împlinire şi speranţă. Explorând
o generoasă paletă de itinerarii afective, poeta reface momente ale traseului
existenţial al omului supus încercărilor şi permanentei dorinţe de înţelegere a
provocărilor vieţuirii.
Cu disponibilitate lirică, domnul Dumitru Tâlvescu dezvoltă o varietate de
teme şi de motive, piruetând afectiv pe actualitatea atât de diversificată a
trăirilor interumane, care dobândesc noi semnificaţii în configuraţia
poemelor Domniei Sale, înnodând şi deznodând trăiri pe portativul iubirii
regeneratoare şi atotcuprinzătoare. Întrebările grave se topesc în cuvânt,
efuziunile sufleteşti se învăluie în discreţia sensibilităţii poetice.
Adriana Tomoni impresionează prin puritatea trăirilor şi a căutărilor, pe
portativul liric al unor experieţe proiectate în afară, cu o surprinzătoare
sinceritate. Iubirea, ca motiv frecvent în creaţia poetei, e vindecătoare,
favorizând înţelegerea sinuozităţilor vieţii, aducând liniştea stimulativă,
necesară descifrării dilemelor care ne asaltează existenţa. Infuziuni
metaforice tulburătoare impresionează, vibrând în sensibilitatea cititorului.
Poetul Miron Ţic dezvoltă teme tradiţionale, precum satul, cu frumuseţile
naturii, cu oamenii, cu tradiţiile şi cu istoria lui, pendulând între credinţă şi
inerentele rostogoliri prin vremuri, cu sufletul împovărat de nostalgii, de
retrospecţii, dar şi cu speranţa în tămăduirea prin rugăciune a cenuşiului
vieţuirii. Doar credinţa şi trăinicia adevărului aduc pace sufletească omului
aflat în caruselul numeroaselor încercări. Subtile formulări, cu mare
încărcătură stilistică, dezvăluie trăirile poetului matur într-un original dialog
cu Creatorul.
Poeziile domnului Ioan Vasiu stau sub semnul iubirii şi al timpului, într-o
magică şi stimulativă interferenţă, care ne luminează vieţile. Dragostea, în
largă accepţiune, este proiectată la nivel macro şi microcosmic, poetul
operând cu o diversitate de simboluri. Grupate pe teme cu certă rezonanţă
afectivă, poeziile Domniei Sale deschid calea unor răscolitoare şi originale
trăiri poetice, iradiind bucurii şi adevăruri dinspre Eul liric înspre cititor.
Cochetând cu haiku, concentrând uneori ideea în versul scurt, amplificat
metaforic, poetul sensibilizează cititorul asupra unor profunde stări
revelatoare, transmise cu discreţie lirică.
Inovaţiile stilistice şi prozodice din poeziile celor opt poeţi hunedoreni
confirmă adevărul că poezia se naşte din „experienţa vitală extraraţională”,
solicitând sensibilitatea şi intuiţia creatorului, confirmându-se adevărul că
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„poezia este o formă a speranţei” (Octavian Paler), atât pentru poet, cât şi
pentru cititor. Respectarea regulilor privind punctuaţia sau, dimpotrivă,
libertatea lăsată interpretărilor nerestricţionate gramatical nu scad valoarea
textului poetic, conferind cititorului multiple posibilităţi de intuire a
efuziunilor lirice.
Răspunzând iniţiativei scritorului Virgil Şerbu Cisteianu privind editarea
unei Antologii, cuprinzând versurile a opt poeţi hunedoreni, şi susţinându-i
demersul salutar, doamna Mariana Pândaru-Bârgău, preşedinta Asociaţiei
Scriitorilor Hunedoreni, realizează astfel şi un eficient şi stimulativ schimb
de experienţă în cadrul cenaclului literar pe care-l conduce, oferind, prin
creaţia poetică a „veteranilor” selecţionaţi, îndrumaţi şi perfecţionaţi de-a
lungul vremii, elocvente modalităţi de exprimare metaforică, şi membrilor
începători. Sperăm să fie un început promiţător această colaborare a celor doi
oameni de cultură (reprezentantul Editurii iniţiatoare şi, respectiv, al
Asociaţiei Scriitorilor, care a asigurat materialul poetic), însemnând paşi de
urmat în peisajul literar hunedorean.
Cu experienţa animatorului cultural care a înţeles că valoarea literară
trebuie să slujească binelui şi frumosului, să unească afectiv şi să
îmbogăţească spiritual, Virgil Şerbu Cisteianu oferă celor interesaţi acest
volum antologic de poezie, marcând o altă etapă a eforturilor Domniei Sale
de a promova „noi direcţii de existenţă culturală”.

Schimb de gardă la Alba Iulia
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TEREZIA FILIP

IOAN BIANU O 100 DE SCRISORI INEDITE
Aproape toate textele epistolare, indiferent de tipul și problematica lor,
devin în timp documente veritabile, purtătoare de informaţi istorico-socială,
culturală, mentalitară. Se află în ele o mulțime de indici ai timpului societății
și mentalității în care au fost scrise. Din corespondența inedită a lui Ioan
Bianu editată de Mihaela EmiliaVladu este mai mult decât o carte de
corespondență, este un document despre imaginea lumii românești de la
sfârșit de secol XIX și început de secol XX. Dincolo de aceste scrisori cvasi
oficiale clişeizate în formule epistolare specifice vremii, răzbat conotații
transtextuale și contextuale. Orice analist, istoric, lingvist ori socilog poate
găsi aicidate cu semnificații socio-culturale, argumente ale societății
românești și ale vieții instituționale din perioada istorică încare au fost
emise.
Mai întâi de toate, cele circa 100 de scrisori-răspuns la solicitarea lui Ioan
Bianu trimisă spre mentorii comunităților românești exprimă un demers
pilduitor. Director al Bibliotecii Academiei Române, devenit apoi
vicepreședinte și președinteal onorantei instituții, profesorul, bibliograful și
cunoscutul om de cultură inițiază o muncă „de echipă” antrenând în
identificarea fondului livresc vechi, preoți, învățători, dascăli de țară,
profesori, adică pe formatorii de opinie: „Bibliotecarul Academieĭ Române
adreséză un apel călduros cătră toţi preoțiĭ, învěțătoriĭ, profesoriĭ şi către tóte
persónele, carĭ, saŭ prin meserie saŭ prin tragere de inimă, posed saŭ cunosc
asemenea cărțĭ vechĭ tipărite între aniĭ 1508 și 1830, și se rógăsă-ĭ aducă la
cunoscință existența lor”.

86

Scrisorile vin din întreg cuprinsul românesc, de la Tulcea la Neamț, de pe
malurile Dunării în Argeșori în Olt, din Banat sau din Munții Apuseni, de la
Roșia de Munte în Caransenbeș ori în Făgăraș, din nordul Moldoveiori chiar
de la Budapesta. Ioan Bianu solicita informaţii cu privire la fondul de carte
veche tipărită începând din 1508, an ce marchează în calendarul culturii
române apariția Liturghierlui slavon, prima carte tipărită pe teritoriul
românesc, şi până în 1830, când deja începea mişcarea paşoptistă. Deși în
scrisorile venite din Ardeal se trecea în antet Ungaria, preoţii români de rit
greco-oriental, episcopii şi învățătorii răspund reverențios şi cu maximă
responsabilitate reprezentantului forului academic român. Prezența cărților
în comunități era de mare interes pentru ei. Gestul lui Ioan Bianu înfățișa
Academia Română ca pe un for instituțional, modern în viziune, flexibil și
conectat la nevoile culturale și spirituale ale societății a cărui elită o
reprezenta, dar inițiativa sa era implicit parte din procesul de creștere a
culturii române în perioada modernă. Nicio cercetare nu putea fi temeinică
fără informația livrată de o bibliografie exhaustivă și corect întocmită.
A cunoaște fondul livresc din aria geografică a României era nu doar o
nobilă misiune academică, ci și o nevoie cât se poate de practică în
cercetarea și dezvoltare aculturală. Mediile sociale emancipate cu potențialul
lor cultural îi dădeau pe cei mai mulți dintre intelectualii remarcabili ai
vremii, iar fondul livresc își avea importanța lui în acest sens. În deceniile
următoare Primului Război Mondial, creația îngemănată cu documentarea va
genera rezultate definitorii pentru cultura română.
Mai mult decât atât, scrisorile indică gradul de interes al intelectualității
rurale pentru fondul de carte, sursă esențială de informație și cultură. Preoții
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și dascălii de țară păstoreau spiritual și etic imensa majoritate a maselor,
țărănimea, iar cărțile religioase și istorice, atâtea câte erau, le erau sursă de
inspirație și ajutor. Cum, vreme îndelungată, cărțile existente în comunități
erau majoritatea religioase, istorice, eventual și folclorice intuim,în funcție
de titluri și liste, ce valori au modelat de-lungul secolelor mentalitatea
publică: credința în Dumnezeu, iubirea de țară, de moșie, familia, munca
pământului, respectul pentru cultură și pentru omul educat.
Fondul de carte vizat, mai bogat ori mai pauper la data solicitării forului
academic, diagnozează și el starea socio - cultural și mentalitară a României
la înterferența secolelor XIX-XX, gradul de cultură. Scrisorile indică fie
implicarea și inventarierea cu acribia cărților vechi de prin parohii și școli
rurale, fie dezicerea prin răspunsuri laconic a unor respondenți, cum că n-ar
exista cărțile solicitate. Dincolo de caracterul documentar și lingvistic, stilul
epistolar reverențios, în formule de politețe, exprimă un nivel remarcabil de
educație, respectul atât față de personalitatea lui Ioan Bianu,cât și pentru
ceea ce reprezenta în ochii intelectualității rurale inițiativa academică.
Atitudine pilduitoare pentru timpurile și generațiile în care reverența,
respectul și recunoașterea valorilor cultural par a fi absente sau uitate cu de
săvârșire.
În același timp se poate afla, în date concrete, fondul de carte existent la
data investigării, în diferite arii geografice de pe suprafața României. Liste
consistente de cărți sunt transmise din Averești, Moldova, din Făgăraș, din
Argeș, din Neamț, din Gherla, din Budapesta, din Roșia de Munte, din
Caransebeș etc. Unele scrisori dau liste de cărți întocmite detaliat de dascăli,
preoți, diaconi, unii propun schimbul cărților vechi cu altele noi. O anumită
zonă a Banatului, alta a Argeșului, o alta a Moldovei atestă existența unui
număr semnificativ de cărți, și a unor persoane care dețin drept moștenire
cărți păstrate cu sfințenie ca niște valori deosebite. Prezența cărțilorse
asociază de regulă instituțiilor cu rol mentorial, școli, biserici, mănăstiri, ba
chiar penitenciare, cum ar fi cel de la Gherla, dar și unor zone geografice în
care cartea reprezenta implicit semnul emancipării.
Ce fel de cărți se aflau la acea dată răspândite prin satele, comunele și
orașele României? Dacă luăm în considerare ideea că oamenii sunt ceea ce
consumă, ce gândesc și citesc, ecuația aceasta e valabilă și în plan cultural.
Cărți cultice și religioase, majoritatea, biblii, psaltiri, octoihuri, liturghiere,
cărți de predici, cărți de rugăciuni editate fie la București, fie la Kiev, fie în
Grecia, multe cu litere slavone, ori grecești, unele și cu litere latine, mai ales
în Ardeal, unele tipărite sau scrise de mână prin secolul XVIII. Mai rare erau
cărțile de literatură, iar cele solicitate existau în număr de până la 30-50 în
unele localități, Averești, bunăoară, Caransebeș, Argeș, Neamț, plasa
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Bistricioara etc. Pauperitatea sau diversitatea și bogăția livrescă este direct
proporțională cu starea mentalitară a nației, situație relevant ori în istorie.
Transpare din texte și o cooperare pilduitoare între instituțiile statului
român, ale Regatului României, angajate cu același zel și interes într-un
proiect de anvergură, precum întocmirea Bibliografiei românești vechi
(BRV). Solicitarea lui Ioan Bianu este publicată de revista Albina, transmisă
de Ministerul Cultelor, de Ministerul Instrucțiuii Publice, inclusiv prin
revizorii școlari. Demersul Academiei Române indică o cooperare
pilduitoare ce urmărește și finalizează un proiect național de o importanță
cultural covârșitoare.
Editarea lucrării Din corespondența inedită a lui Ioan Bianu relevă o
modalitate mai puțin vizibilă în care se construiește cultura sau spiritualitatea
unui popor, inclusiv prin gesturi de recuperare a unor cărți-document. Mai
mul decât un text sau o sumă de texte, mai mult decât o bibliotecă sau mai
multe la un loc, mai mult decât un mănunchi de idei exprimate învățării în
varii forme, cultura unei națiuni sau cea a lumii este un edificiu la care
concurează o mulțime de gesturi și elemente amplasate precum pietrele
colorate dintr-un uriaș mozaic. Nu doar a scrie, a crea, a analiza sau a eseiza
reprezintă acte de cultură, ci și a recupera, a privi fața mai puțin vizibilă a
edificiului culturii. Un gest ce ar pute apărea de rutină sau birocratic, precum
inventarierea fondului de carte vechea aflată pe teritoriul României are
relevanță majoră și efecte decisive ce reverberează în timp. Tot cultură se
cheamă și stocarea informației care vine pe firul timpului prin slova scrisă
spre rugăciune, spre evocare și ținere de minte a faptelor pilduitoare și
purtătoare de învățăminte. A cunoaște ce surse le-au modelat mentalul public
secole la rând este gest documentar și cultural. Oferind tiparului scrisori din
corespondența inedită a lui Ioan Bianu, Mihaela Emilia Vladu, realizatoarea
ediției, face un gest binevenit, pilduitor şi avertizator, ce reverberează în
actualitate. Căci ascunse, pierdute, uitate prin pulberea realului, prin rafturile
depozitelor, în manuscrise sau în fişiere electronice, zac, precum pepitele în
țărână, comori de spiritualitate. A le căuta și scoate la lumină înseamnă nu
doar recunoaștere, ci și participare la procesul permanent de edificare a
culturii şi spiritualității românești.
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD

INSOMNII ÎN JILŢ
Tata când venea din ocna
cea de toate zilele,
adormea frânt
în arca jilţului – rege,
sforăind, încetişor, cu un tors
de felină uriaşă, visând
vechi pajişti, ruine şi poate
viziunea temniţei grele
Atunci încăleca pec ai albi, spăimaşi,
lumini ale întunericului.
Vai! În jilţ – insomnii
pe mari câmpii
sfărmă ceru-n copite,
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vite mugind, tunete depărtate,
cu plâns de talăngi
înfioară tăcerea.
Ah! În jilţ aşezat
ca într-o caldă presimţire de Rai,
mă simt ieşit
din propria-mi matcă de plai,
plutind eu însumi adumbrit
de Luna care se scaldă
într-o noapte albă,
fără sfârşit.
GÂND
Nepoate, simt un tremur,
ca şi cum aş ţine un nor care bate-n tine,
captiv sub frunte prins.
Se zice că un munte
a plecat spre altă zare,
de dor împins
lăsând în urmă o mare
oglindind
un cer cum nu se mai văzuse.
Din câte au fost spuse
despre nepoţi, am priceput
că ei ne ţin
în braţe sufletul
când anii toţi rămân în lut
îngreunaţi destul.
RĂDVAN DE NORI
Mă-ntorc în vechi rădvan
în amintire.
Visam mai an să scotocesc departe
într-o odaie dintr-o altă carte,
ce mi-a rămas de la străbuni cetire,
cu-un rege trist care ştia să taie
cu sabia pre vânzători de lege
şi-a fost cândva la turci capuchehaie.
Mă-ntorc înspre nămezi-înspre zenit
şi dacă treci prin mine ca prin geam,
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pre Domnul în tărie răstignit
în lacrimă cătând să-l vezi,
aşteaptă-te ca sufletul să-l n-am.
JILŢ DE FÂN
În jilţ de iesle,
în claia de fân – înaltă,
a vechii bresle de ciobani
şi mirosind a grajd, a vite,
mireasmă dintr-o altă lume,
stau aşezat anume
pe pragul bătăturii,
când număr pe şoptite
ani şi ani de ierburi
grămădite în podul şurii.
Albine azurii aud în scorburi,
zidind din fagurii aurii
un plai celest şi înecat în miere,
adorm în somnul fumegând din Rai.
Tăcere! Însumi strajă stau clăii de fân,
bătrân ca fânul vechi rămân
în vraja muntelui – stăpân
pe iarba văii
dintre lumi.
SEMN DE DUH
Ce-ar mai rămâne dacă aş muri,
decât o covârşitoare absenţă,
văzduh de schit şi de toacă,
pe care vei pune pietre funerare,
sau cruci-ca puncte de reper.
Ar trebui să mă îngropi în cer,
într-o lunară reverenţă,
acolo mi se pare că aş fi
un semn de duh dumnezeit.
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ROXANA PAVNOTESCU

JURNALUL NEIERTĂCIUNILOR (RECVIEM)
(fragmente)
În parc
Un copil se joacă în părul blond, lung şi bogat al mamei. Ea, stând pe
şezlong, îşi lasă capul pe spate, într-o poziție chinuită, pentru ca copilul să
apuce părul mai bine. Copilul îl scutură, îl mângâie, îl ridică şi-l trage peste
propriul său cap. Privirea ațintită în mânuțele tandre și fremătânde ale
copilului e lipicioasă și tactilă. Nici nu ştii cine e mai fericit - copilul prins în
părul mamei sau mama însăşi? Mama e foarte tânără, o copilă şi ea. Un păr
splendid ce curge armonios și greu pe după marginea şezlongului. Copilul e
încurcat în părul mamei. Nu-l mai descurcă de-acolo nimeni și nimic. Va
trebui să-şi găsească singur drumul afară. Unii nu-l găsesc niciodată.
Tunelul
În proximitatea nebuniei, nu ai decât două opţiuni: să rămâi indiferent
sau să te contaminezi, să devii şi tu nebun. Prima variantă e aproape
imposibil de realizat atunci când eşti implicat afectiv în obiectul nebuniei.
Dar, singurul mod de-a convieţui cu ea, este s-o integrezi. Pentru a doua, nu
trebuie să faci nimic, ea se instalează firesc fără să-ţi dai seama. Se cheamă
că iei cu împrumut nebunia şi începi sa faci parte din ea. Lucrurile din jur
încep să-ţi pară confuze şi distorsionate.
Trenurile de tip vechi se termină cu o uşă cu geam prin care se poate
vedea afară linia ferată ca un dragon metalic. Liniile sunt nesfârşite sau
atârnă imponderabil de-o curbă. Atunci când eşti prins în nebunie, vezi
mereu şinele ca pe un drum căruia nu-i poţi intui capetele. Le cauţi în
disperare – acolo unde nebunia şi genialitatea se întâlnesc prin permanenta
stare de nelinişte şi căutare. Odată ancorat în nebunie, realitatea îţi pare un
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fapt îndepărtat şi stupid, îndeajuns de stupid ca premizele nebuniei în care
încerci să te aşezi confortabil. Nebunia sălăşluieşte în fiinţă, o locuieşte încă
de la început în formele ei benigne. În acest stadiu, fiecare se zbate în delirul
lui, necontagios, un virus în stare latentă, care nu pare să deranjeze. Unii mai
mult, alţii mai puţin, depinde cât de flagrantă e abaterea de la normă. Şi
norma - şi-o stabileşte fiecare singur la fel ca morala, percepţia şi
sensibilitatea, chiar dacă ni se pare tot timpul că ne este impusă din afară. E
doar un mod fals, nesincer, ipocrit, nu întotdeauna conştient, de-a ne prevala
de responsabilitatea firii. În situaţii limită sau atunci când viaţa ajunge la un
posibil sfârşit, când fiinţa intră în criza nemuririi, nebunia se exacerbează,
capătă forme cronice. Dar, este şi a fost întocmai aceeaşi dintotdeauna, doar
manifestările ei sunt mai puţin controlate sau cenzurate. Prin agresiune,
nebunia începe să devină transmisibilă, contagioasă şi imposibilă.
La capătul tunelului, se înfiripează umbre de lumini. Acum le văd pentru
prima oară în peste douăzeci de ani de navetă către omphalosul lumii. Văd
pentru prima dată capătul trenului cum priveşte la gura tunelului, acelaşi
tunel din vis sau din călătoriile în moartea clinică. De ce au toate tunelurile
exces de lumină, când ar trebui să fie întunecate, tenebroase!? În drumul meu
din copilărie, trenul vacanţei trecea prin câteva tuneluri ce mi se păreau
nesfârşite şi înfricoşătoare. O strângeam pe bunica de mână, dar nu de frică,
ci mai degrabă un fior de plăcere şi mister mă cuprindea la fiecare intrare în
tunel. Apoi ştiam că urmează cel mai lung – ultimul dintre ele. Buni mă
pregătea din timp, îmi spunea că vom merge o vreme în deplin întuneric. În
tunel, galopul trenului era mai puternic şi mai ritmat, totul era amplificat. Era
cu totul altfel decât atunci când călătoreai noaptea cu trenul. Era ca o eclipsă
totală în soarele strălucitor al amiezii, ca o trecere în moarte.
Cu fiecare drum spre Arad, experimentam moartea, moartea ca joc. Era
plăcut, era misterios, era un aspect ce nu era neglijabil al călătoriei, o iniţiere
în necunoscut. Când trenul alerga gâfâind prin tunel, nu puteai să nu te
întrebi dacă fiara va mai ieşi vreodată la lumină sau vom continua să alergăm
pe şine ca câinele Laika în sputnik-ul lui prin spaţiul cosmic.
Cert este că de-atunci, nu am mai privit atât de intens şinele. Şi tot deatunci nu m-am mai gândit la ieşirea din tunel ca la o continuare arbitrară a
vieţii. La capătul tunelului – viaţa şi moartea –alternative fezabile, doar o
problemă de opţiune. Că mergi înainte sau te întorci, tunelul leagă începutul
unei vieţi cu sfârşitul alteia. În spatele trenului, se zăreşte un altul – un focar
de lumină ameninţător - un armăsar de foc fumegă pe loc. Locuitorii trenului
tău vor fi trăind în lumi paralele cu cei din trenul ce aşteaptă în tunel, în urma
lui. Ei, poate că, nu se vor întâlni vreodată, tocmai pentru că aleargă pe
aceeaşi şină, trec prin acelaşi tunel la ore, timpi şi instanţe de viaţă diferite.
Trenul s-a oprit. Cu el s-a oprit si timpul. Poţi aştepta acolo pe şine o
veşnicie. E opţiunea ta, mereu opţiunea ta. Dacă timpul a stat, atunci
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inevitabilul nu se mai întâmplă, abominabilul nu te mai surprinde nepregătit
pentru oribila încercare. Rămâi suspendat în instanţa imprevizibilului, la
întorsătura destinului.
Ca un cordon ombilical, tunelul te leagă de lume, îţi oferă şansa vieţii
dar şi a morţii, e o punte între lumi. Nesfârşirea tunelului, imaginată în
copilărie, fie ea şi de-o clipă, te ajută să-ţi transcenzi propria realitate, cea în
care refuzi să mai intri cȃnd ai ajuns la capătul tunelului. Prin urmare,
funcţia tunelelor, nesfârşirea şinelor este aceea de a te menţine într-o stare de
tranzit, ce poate fi disconfortantă pentru cei ce se proiectează mereu într-o
realitate echilibrată şi stabilă. Alţii o receptează ca pe o stare de vis manifest,
o reverie, o revelaţie ce-i poate transpune temporar într-o altă realitate sau îi
ajută să-şi depăşească măcar pentru moment condiţia.
Aşteptarea în tunel e imposibilă. Orice ar fi, îţi doreşti lumina de la
capătul lui, chiar şi atunci când va aduce cu ea acelaşi coşmar de care te-ai
crezut scăpat când rătăceai tranzient prin ventrele lui. O stază irespirabilă şi
tenebroasă; aceeaşi cu spaima copilului ce întârzie să se nască. Trenul se
pune în mişcare, galopul lui cadenţat, legănarea îţi ritmează respiraţia. Se
cheamă că viaţa merge înainte, aşa cum e, oricât de nesuferită, de nedreaptă,
de absurdă, nu vrei să te roteşti pe vecie în tunel, cu toată lumina orbitoare de
la capătul lui. Preferi să fixezi obsesiv şi iremediabil infinitul şinei, cu dintele
ei famelic lung şi nesfârşit de metal, să alergi ca nebunul, fără să ştii încotro,
fără să ştii de ce…
Visul de dimineață. Sensul călătoriei.
Tata o aştepta pe mama în tunel. Era neliniştit pentru mersul ei greoi şi
nesigur. Dar ea păşea dezinvolt, puțin țopăit - ca un ied - din picioarele ei
firave, grăbită să întâlnească lumina de la capătul lui. L-a întâlnit cu bucurie
pe tata, i-a întins brațul în semn de împăcare. Era, uşoară şi des-pătimită,
eliberată de organele grele şi obosite. Egiptenii eviscerau şi îmbălsămau
trupurile înainte de drum. Medicul legist, constatatorul morții, i-a scos
mamei ficatul, suferința şi încărcătura organelor strânse în ridurile feței. Ȋn
tunel, mama avea fața întinsă şi lucitoare – se pregătea pentru frumusețea
veşnică. Tata i-a strâns brațul şi a condus-o spre ieşire…
Dacă călătoreşti în ultimul vagon cu fața îndreptată spre sfârşitul
trenului, fiecare călătorie devine inițiatică, e ca o naştere. Ȋn felul acesta o pot
însoți pe mama zilnic până pleacă de lângă mine, fără despărțiri sau sfaturi
de rămânere în urmă. Ea moare şi renaşte în fiecare zi când eu trec cu trenul
prin tunel. Mama e una cu tunelul şi vehiculul trecător – e o vahana de acces
în transcendent – căci altundeva unde aş mai putea-o întâlni
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DANIELA GÎFU

6 februarie 2016
A venit vremea să dau înapoi
Da, datoria promisă în ruga serii.
Mii de șoapte s-au strecurat
în porii ridați de anotimpurile fuginde.
Iarna la gura sobei,
Primăvara pe câmpul semănat cu dorințe.
În bătaia soarelui, mă cuprinde vara
Și-mi sufocă sânii aproape dezgoliți.
Dansăm până când toamna
anunță recoltele unei depărtate îmbrățișări.
Astfel devenim istorie.
7 februarie 2016
Te chem de atâția ani
că le-am pierdut șirul.
Am pus un rămășag cu vântul
că te va purta la mine-n ogradă
până mijește de ziuă.
De-atunci e numai noapte,
nici o margine nu se întrezare,
nici măcar un ciripit nu-mi atinge fereastra.
Ai dovedit Soarele,
reducând vocea visului...
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până la... da, muțenie
și zâmbești mulțumit
de naivitatea unei înțelegeri
pe prispa unei case uitate.
8 februarie 2016
Mi-au îmbobocit sânii,
umeziți de atingerea limbii tale
o sorbire cucerindă,
mă apleacă să-ți zăresc plăcerea.
Un fior înmuiat
în dorința crescândă,
îmi taie putința genunchilor.
Cad într-o altfel de pocăință.
Cunosc pe dinafară versurile
pe care le silabisim împreună.
Câte nopți să se fi adunat?!
Între pereții înduioșați de această rugă,
două fețe îmbujorate și nerăbdătoare.
Un miros viu,
îmbrăcat în culoare albăstruie,
făgăduiește fiecăruia clipa virginală.
9 februarie 2016
Pe noptiera mea, seară de seară
vorbele dau spectacol.
Asist, adesea,
fără a înțelege nimic.
O înflăcărare instinctivă îmi ușurează rațiunea
alergată peste zi
de o pușcă de vânătoare.
Tomuri de scenarii,
îndemnuri la meditații,
fremătări ironice,
sunt împrăștiate
într-o cămăruță păstrată în taină
de respirările curioase,
cu miros de pulbere,
ale vecinilor mei.
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10 februarie 2016

Aveam dreptate
să număr pe degete clipele,
așteptându-te...
până s-a dus pielea.
Aveam dreptate
să mă uit în jos
sau în sus,
în timp ce hoarde zburau înainte.
Aveam dreptate
să te de caut
și unde nu puteai fi.
Aveam dreptate
să știu de dreptate,
când te-am citit
printre fulgii nopții.
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Bătrâneţe
Rostogolesc tristeţea an de an
Precum ciulinii-n zări de Bărăgan
Se duce cu orice-noapte, orice zi
Superba vrajă ce m-amăgi
Îmbolnăvire-i de rotiri cereşti
Când toate visele le fac poveşti
Vor mai rămâne martori în cuvânt
Spre-a spune de magii ce nu mai sunt
Când toate, câte-au fost frumoase nu-s
Din lumea asta mă socot exclus
Bejenii m-or muta în absolut
Despovărat de lacrimi şi de lut
Şi mă rostogolesc prin săptămâni
Şi-aştept sătui să plece cerul din plămâni.
14 octombrie 2016
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Trecere
Câte frumuseţi au fost şi nu-s
Martor doar cuvântul mai rămâne
În iubire-au ars s-au descompus
În acid de pofte levantine
Ca un film la cinematograf
Au rulat o vreme pe ecrane
Visul cu metehne de zaraf
Cheltui pe asta milioane
Au găsit motive de război
Vanităţi şi rele practicate
Ce ambiţii au murit în noi
Ce risipă surdă de păcate
Peste cicluri mari de an se pare
Că-s aceleaşi chipuri pe cărare.
29 septembrie 2016
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Migrant
În lumea asta tragică-i război
În lumea asta tragică e moarte
Migrant se face sufletul din noi
Spre lumile frumoase de departe
Trăim capturi în blestemat sistem
Sângeră carnea sub bombardamente
Să mai salvăm din cântec ce putem
Când rănile mi-s toate purulente
Păstrăm ce a fost pur la început
E singura comoară ce rămâne
De o avem acolo-n absolut
Cu siguranţă nu se prinde bine
Împărăţia ce mi s-a promis
E singurul câştig, e singurul vis
19 septembrie 2016
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Bocire
Bocitoare-n carne, bocitoare-n gând
Câte-au fost frumoase s-au pierdut pe rând
Din magia lumii farmecul s-a dus
Cât e să rămână s-a decis de sus
Condamnaţii-mi mor în alt timp
În iubire păsări nu se mai aud
Câmpurile-s arse nu există flori
Energii te-nvaţă cum ar fi să mori
Nu mai este verbă, nu mai e imbold
S-a pierdut juneţea în uitat Apold
Aştrii ce-s în mine, drum au descendent
Şi acopalipsa s-a făcut prezent
Numai semne rele, numai suspiciuni
Şi constat că toate sunt deşertăciuni.
20 august 2016
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Contrast
După-atâta şi atâta vreme
Totuş e mai trist şi mai greoi
Lumea-mi are o mie de probleme
Sunt distrugeri ca după război
Numai gândul derutat de bezne
Caută lumina peste tot
Cântă laudaţii şi pricesne
Către un văzduh Savaot
Sufletul mai crede în ţări calde
Şi-n grădini de rai şi ce-i frumos
Primăvara vrea numai smaralde
Vara vrea covor de flori pe jos
Cu siguranţă că-i ceva nefast
Să te înghită gura de contrast.
10 august 2016
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DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (X)
Am mers mult aşa şi mi se părea că nu mai ajung nicăieri. Vocea din GPS
mă cotea şi mă răsucea prin toate cotloanele posibile. Am zărit, la un
moment dat, pe dreapta, o micuţă staţie de benzină. Am intrat să mai întreb şi
acolo. Staţia avea trei-patru locuri de parcare unde să stai până să iei ţigări
sau o sticlă de apă probabil. Am ocupat unul. Am văzut un tip cu însemnele
staţiei pe salopetă că mătura pe acolo. M-am dus la el. I-am spus că sunt
român, că n-am unde parca în Paris, şi, din trei cuvinte, toată disperarea mea.
N-am apucat să termin că el a zis cu un zâmbet larg şi fericit „Român?
Hagi”. „Da, Hagi”, am repetat şi eu de parcă eram, cel puţin frate cu Hagi.
Mi-a întins mâna. Mi-a spus că-l cheamă Selim. Este turc. Este proprietarul
acelei staţii. M-a întrebat pentru cât timp doresc o parcare. N-am îndrăznit
să-i spun două săptămâni. Să nu mă refuze. Am zis: „Une semaine, o
săptămână”. „Tres bien! O laşi acolo! Acolo unde ai parcat-o. Îmi dai 50 de
euro pentru o săptămână!”. „Prea mult, zic eu, nu am atâţia bani”. Socotea nu
ştiu ce cu degetele, pe la spate: „40 de euro!”. „Tot prea mult”. „30 de euro,
ultimul preţ”. „S-a făcut!”. Dar când mă gândeam că eu aveam de gând s-o
las acolo pentru două săptămâni mă apuca bâţul. I-am dat banii şi o sticlă de
ţuică de la mama de acasă. Din aia de 80 de grade. Nu temperatură ca la
olteni! L-am întrebat unde-i cea mai apropiată gură de metrou. M-am dus
acolo tot privind în spate spre „El Zorabul” meu, care rămânea în ghearele
păgânului franţuzit. Ce s-o alege de el, mai ales în cea de-a doua săptămână
când va intra, precum comuniştii, în ilegalitate!? Dacă mi-o va lua în robie şi
mi-o va vinde turcul şi nu va mai recunoaşte că i-am lăsat vreo maşină
acolo? Nu aveam nici măcar un martor. Ei. Asta e! Mi-am regăsit căminul şi
mi-am văzut dimineaţa de cursuri. Seara însă, mai ales că tot îmi făcusem un
abonament la metrou, nu coboram la locuinţa mea ci, seară de seară,
mergeam până la staţia aceea de benzină, asigurându-mă că maşina este la
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locul ei. Şi a doua săptămână tot aşa. Se apropia sorocul de plecare. Pe 14
iulie era Ziua Naţională a Franţei. Vroiam atât, să mai rămân cât să văd cu
ochii mei această mare sărbătoare franceză. Festivitate care începe cu
defilarea de la Arcul de Triumf, se continuă pe Champs Elisée şi se termină
cu focurile de artificii de la ora 23,00, lângă la Tour Eiffel. În acea zi toate
parcările publice din Paris sunt gratuite. Urma deci, doar să-mi smulg cumva
maşina din ghearele turcului, s-o eliberez, fără tribut, din robie şi s-o aduc în
faţa căminului unde locuiam, să găsesc cumva pe acolo vreun loc de parcare.
Şi eram salvat. Aş fi vrut, dacă se putea, să nu-mi mai golesc buzunarul de
încă 30 de euroi, ci să procedez cumva ca la o răpire din serai. Primul plan a
fost să mă duc tiptil spre staţie, să sar brusc în maşină şi să demarez în
trombă. Apoi m-am gândit: dar dacă turcul sau vreun alt angajat al staţiei
crede că altcineva decât stăpânul fură maşina şi dă alarma sau trage cu vreo
puşcă, doamne fereşte! Am trecut la planul B. M-am dus, am studiat că
patronul nu era de serviciu în acea seară, cu o zi înainte de 14 iulie şi m-am
adresat unui băiat tânăr care servea la pompă: „Ştii, maşina aia românească
de acolo este a mea. M-a lăsat patronul tău turc să o ţin aici. Acum trebuie să
o iau, să-mi pun în seara asta bagajele în ea căci mâine voi pleca spre
România. Apoi voi trece din nou pe aici căci mai am o datorie faţă de
patronul tău. O voi plăti şi pe aceea, iar apoi voi pleca. Ok? Ăla nici una nici
alta, pune mâna pe telefon şi sună la turc. Apoi mi-l dă mie la telefon. Îi
repet aceeaşi poveste. Turcul este de acord să iau maşina ca să-mi pun
bagajele, dar îmi spune că mâine la orele 14,00 el va fi în staţie şi mă
aşteaptă cu încă 30 de euro, c-am ţinut-o două săptămâni, nu una, cum ne-a
fost înţelesul. Îl asigur că voi veni şi voi plăti. Nici el, îmi închipui, că nu
credea asta. Dar mi-a spus: „Bien, au revoir! A demain! Pe mâine!”. Iar eu,
în gândul meu de şmecheraş român, deştept, biruitor, ca la Plevna: „Voila
mon sex, Marie!”.
Când m-am văzut iarăşi în strada mare, stăpânul absolut al maşinii mele,
scăpată pentru totdeauna de sub ocupaţia turcească, am început să fluier şi
mai aveam doar un singur gând: să-mi regăsesc cât mai repede căminul şi un
loc de parcare în faţa lui. GPS-ul m-a condus, şi de astă dată, la fix, fără nici
o rătăcire. Ba, culmea, exact în faţa ferestrei şi a balconului meu de la etajul
doi unde se afla studioul în care locuiam am găsit, liber, şi un loc de parcare.
Unul singur, ca Păcală! L-am ocupat repede şi am urcat bucuros în bârlogul
meu, căci dădea să se întunece, să se „întunericească”, şi eu, cu bucuria
eliberării în suflet, aveam treabă. Am pus mâna pe un bidon de plastic
cumpărat mai devreme, imitaţie de butoiaş, cu vin roşu. Am ieşit pe balcon,
cum făceam seară de seară, în răcoarea fierbinte a nopţii de vară şi gâl-gâl,
până către ora 11,00, „fără griji şi fără bani”. Credeam că nimic deosebit nu
mi se mai putea întâmpla în seara şi noaptea aceea. Merde! Exact la ora 11,
doar la două maşini de locul din parcare unde se odihnea triumfătoare maşina
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mea, am văzut doi negrişori de vreo 14 ani cum aruncă ceva asupra unui
Peugeot decapotabil, nou-nouţ. Într-o secundă maşina aceea superbă s-a
aprins ca o torţă. Parcă napalm se aruncase pe ea dintr-un aruncător de
flăcări. Negrişorii au luat-o la fugă pe-o altă străduţă îngustă şi s-au făcut
nevăzuţi. Iar flăcările, peste acel Peugeot, dansau libere fără ca cineva să
intervină. Între maşina care ardea şi Golful meu se interpunea doar o dubiţă
albă. Ce mi-am zis: o să explodeze în curând Peugeot-ul, apoi va lua foc şi
va exploda dubiţa şi în cele din urmă scrumul şi cenuşa se vor alege şi din
maşina mea. Atunci, fără să mai judec, aşa, doar în slip, fără măcar un maieu,
ci în bustul gol, în slip şi în şlapi şi bine euforizat, am alergat jos, am sărit la
volan şi am ieşit din parcare, mergând câteva sute de metri pe străduţa cu
sens unic din faţa mea. De-abia atunci mi-am dat seama că o altă parcare
goală nu mai zăream niciunde, era gata să ies de pe acea străduţă, şi unde să
mă duc eu prin Paris, în pielea goală, fără GPS-ul care rămăsese sus în studio
şi cu capul plin de vin roşu? Am văzut la repezeală că poarta unei curţi
înconjurată de clădiri mari, rămăsese deschisă pentru moment. Am virat
brusc acolo! Fără drept de apel. Apoi m-am gândit: cum s-o las aici? Dacă se
închide, dintr-o clipă în alta, poarta aceea? Dacă cheamă cineva poliţia?
Dacă....? Dar ce să fac? Am mai stat un sfert de oră în maşină să văd dacă nu
iese cineva să-i explic ce s-a întâmplat. N-a ieşit nimeni. Am încuiat maşina.
Am plecat spre balconul meu. Mă aştepta bidonul cu curaj roşu. Până spre
dimineaţă nu l-am părăsit. Doar mai mergeam din când în când până la acea
poartă: tot deschisă. Maşina mea, bine-merci, tot acolo. Apoi „adorm târziu
cu mine-n gând ca să visez de mine!”. Neliniştit somn! Pe la şapte mă trezesc
mahmur şi fug din nou la poartă. Tot deschisă. Îmi iau maşina, o scot în
drum, merg o sută de metri şi zăresc, de-abia acum, pe ziuă, o alee ce ducea
în curtea unei bisericuţe. Seara şi în celelalte zile nu observasem că acolo
exista şi o mică parcare, care acum, la ceas de sărbătoare, trebuia să fie, şi ea,
gratuită. Cotesc acolo. Parchez. Răsuflu uşurat. De aici voi pleca mâine
dimineaţă spre ţara mea dragă. Plină de parcări gratuite, de vin alb şi roşu, de
bucurie şi de libertate! Fără turci, fără francezi, fără negri care să-ţi dea foc la
miezul nopţii! Am fost apoi, pe la zece, la defilare. Am fost, în aceeaşi seară,
pe podul Jena de lângă la Tour Eiffel şi am văzut indescriptibil de
frumoasele şi ameţitoarele artificii. Am suferit, la plecarea de acolo,
îmbulzeala strivitoare de la metrou. Îmbulzeală şi agresiuni cărora zeci de
poliţişti şi trupe speciale de-abia le făceau faţă! În viaţa mea n-am văzut
atâtea forţe de ordine şi cu asemenea echipamente şi tehnică de luptă! Şi,
totuşi, era să-mi rămână toracele făcut terci contra unei bare de la metrou.
Dar, în cele din urmă, la două noaptea, am reuşit să-mi văd maşinuţa,
întreagă-întreguţă, lângă bisericuţă şi m-am culcat liniştit, pentru ultimul
somn în patul meu de studio studenţesc din Paris. Mâine avea să fie ziua mea
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naţională, adică plecarea spre casa mea, spre naţiunea mea, spre ţara mea.
Fără alte peripeţii, speram!
Trebuia să pornesc devreme, înainte de opt, căci, de nu, parcările Parisului
deveneau, din nou, toate, cu plată. Am întârziat, totuşi, până către zece,
mizând pe faptul că şi hingherii de maşini s-or fi obosit pe la focurile de
artificii şi vinul roşu ce-o fi urmat după aceea, şi pentru ei. La zece însă mam îmbarcat în maşinuţa în care bagajele toate fuseseră instalate de cu o zi
înainte şi... de acum, drum bun, cale bătută, cine să mă mai sictirească în
vreun fel în Parisul ăsta blestemat? Dau să ies din curtea bisericuţei pe
îngusta alee pe care intrasem cu o zi înainte. Oh! Nu se poate! Nu îmi venea
să-mi cred ochilor... Nu se poate! Nu se poate! Cine se apropia şchiopătând
din sens invers? Turcul meu, binefăcătorul meu, cel căruia îi eram dator 30
de euro şi pe care nu mi-aş fi dorit, ca pe cel mai puţin lucru din lume, să-l
reîntâlnesc. Incredibil! Din toată harababura Parisului, din milioanele de
oameni care locuiau aici, cum să dai, nas în nas, tocmai cu turcul acela!?
Când a văzut maşina, faţa i s-a luminat ca de un reflector, mâinile i s-au
întins sub formă de barieră cât era aleea de largă. Iar când am coborât pentru
explicații își freca și foșnea degetele de parcă ar fi numărat cu satisfacție
bani, mulți bani. Am înaintat spre el cu o mutră pe care mi-o trăsesem total
dezamăgită şi i-am spus: „C‟est fini. Nu mai am nici un ban”. Pe când să se
enerveze i-am spus: „Uite cum facem. Când mergi tu în Turcia, te rog să
treci pe la mine, prin România. Uite, îţi las adresa şi numărul de telefon. Eu o
să-ţi ofer găzduire, casă, masă şi parcare, absolut gratuit, pentru o lună, dacă
vrei. O lună întreagă poți fi oaspetele meu, la Alba Iulia! De acord?”. M-a
luat în braţe ca pe un frate. Mi-a spus: „Nu o lună, trei zile am să mă opresc,
chiar în această toamnă, la tine. Am planificat deja un drum în Turcia. Merg
şi eu pe la ai mei! Şi să ştii că nu scapi. Trei zile voi sta pe capul tău, acolo,
la tine acasă!”. Am schimbat, aşa, cu motorul pornit, numere de telefon,
adrese. L-am întrebat dacă locuia cumva în această zonă sau cum de ne-am
reîntâlnit? Mi-a explicat că nici vorbă. Locuia în cu totul altă parte a Prisului.
Doar că, aici, prin apropiere, se afla un spital la care mergea acum să facă un
consult deoarece avea grave probleme cu picioarele. Uite spitalul respectiv
era tocmai colea peste drum. Ne-am îmbrăţişat ca nişte vechi amici la
despărţire. Ne-am pupat pe obraji, fanţuzeşte, de câte trei ori. „La revedere!”.
„La revedere!”. „Au revoir!”. „Au revoir!”. Nu ne-am mai văzut şi nu ne-am
mai auzit, de atunci, niciodată.
Nici în Franţa, de atunci, eu n-am mai fost. Nici dor să mă duc nu prea îmi
mai este. Sau nu atât de tare. Oricum acel curaj al nebunului de-a porni la
drum în orice condiţii, înfruntând totul, riscând totul şi sperând totul, nu l-aş
mai putea avea. Nu doar fiindcă acum sunt cu 25 de ani mai bătrân decât
atunci. O fi şi ăsta un bun motiv care îmi încâlceşte, cu siguranţă şi
iremediabil, toate drumurile, fără să-mi dau, încă, bine seama. Dar nu este
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numai atât. Nu mai sunt vremurile acelea de după Revoluţie. Vremuri de
entuziasm şi de înaripare. Descătuşarea nebună a unor energii pe care
comunismul ne-a obligat să le ţinem în frâu ani şi ani de zile. Fluviile acelea
de dezlănţuire, dorul de ducă fără cuprindere, minţile şi inimile noastre pline
de poveşti fanteziste despre un Occident în care curge lapte şi miere. În care
viaţa este bucurie şi abundenţă, libertate şi prosperitate. Nici moarte credeam
că nu există pe acolo, căci ăia au medici şi aparatură care te scapă de orice
boală. Nu de la răsărit ne venea nouă lumina, de-acolo ne sosiseră, pe
tancurile sovietice, obida şi întunericul, ci de la Apusul cel Mare şi plin de
nădejdi, de bogăţii şi de frumuseţe precum un tărâm din basmele copilăriei.
Copii eram şi noi toţi, indiferent de vârstă, atunci, în primii ani de după 89.
Ba chiar mai naivi şi mai curioşi, de-a vedea şi cuceri lumea, decât copii. De
fapt noi nu plecam în simple excursii spre alte meleaguri necunoscute, cum
se pleacă acum. Noi nu făceam turism. De aceea eu nici n-am povestit prea
multe despre obiectivele turistice, monumentele sau frumuseţile locurilor
vizitate. Noi nu asta căutam. Nu ne hazardam să dormim luni de zile în
Dacie, să mâncăm din brişcă, să ne spălăm cu bidonul de plastic în parcări,
să fim la cheremul necunoscutului, al străinilor, cu poliţiile lor, cu regulile,
aroganţele şi pretenţiile lor, cu civilizaţia lor, care s-o umilească şi s-o
desconsidere pe-a noastră, doar ca să ne petrecem concediul pe tărâmuri
frumoase, exotice sau abundente. Noi plecam, cu inconştienţă adolescentină
sau chiar copilărească să cucerim vise. Noi visasem amar și amar de ani
acele locuri și acele civilizații. Ni le închipuisem mai mult decât sunt, mai
promițătoare decât este posibil, mai primitoare decât se poate. Ni le
închipuisem din altă lume de dincolo de lumea noastră, mărginită, ternă și
încătușată. Atâta amar de ani pentru noi lumea se termina la Arad, la
Timişoara, la Oraviţa, pe Dunăre sau la Marea Neagră. Până acolo aveam
voie, atâta ni se permitea să mergem. Restul se transforma în şuierări de
gloanţe, arestări sau moarte. Mai degrabă moarte.
Şi-atunci cum să nu nechezi liber, cum să nu galopezi la nesfârşit, să-ţi
fâlfâi în vânt coama descătuşată! Cum să nu chiui cu orizontul nemărginit
deschis dinainte, atunci când nimic, în afara unei vize neroade, nu te mai
oprea să faci acest lucru. Ce comodităţi, ce lipsă a banilor, ce alte zăgazuri
te-ar mai fi putut opri? Cine sau ce să-ţi stea în cale? Atunci când noi nu
căutam precum Proust timpul trecut, trăit şi pierdut. De acela eram sătui până
în gât! Acela era un timp al împilării, al batjocurii, al încătuşării, al
umilinţelor nesfârşite şi al lipsurilor de toate felurile! Şi deşi acel timp era
chiar copilăria şi tinereţea noastră, nu mai aveam nevoie de el. Noi căutam
viitorul, noi căutam speranţa, noi vroiam să ne întâlnim cu visul. Noi nu
porneam „à la recherche du temps perdu”, ci în căutarea spaţiului visat.
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GEORGE BACIU

MI TE DU
Mi te du, stricată fată,
Lumea nu-i decât o roată.
Mi te du spre crucea mea,
Lumea e şi noi ca ea,
Două lacrime haihui
Pe obrazul nimănui.
Mi te du un iad şi-un rai

De din coastă să-mi răsai
Ca să plâng de plânsul humii
Desenat în palma lunii.
Mi te du, din flori făcută
Şi din crin şi din cucută,
Să îmi zornăie mirarea
Picurându-mi destrămarea.
ŞI CÂND

Şi când florile se scutur,
Dorul tău mă prindă-n zori
Ca pe-un vals ce mă sărută
Peste inima în susur
Peste lacrima-n fiori.
Stau pe-o margine de lună
Unda râului mă doare
Aş porni cu tine-n pleoape

Toamna chiciura să-şi pună
Peste-a buzelor mirare.
Un fior de dinspre tine
Să mă vânture pe-un gând
Ceru-n ochi să ni se-adune
Ca un pustnic fără vine
În chilie pâlpâind.

VINO, TU
Vino-mi tu decolorată
de-nnoptări zodiacale
în pustiul meu să bată
rozul unghiurilor tale.
Vino, tu, ca o mireasmă
peste lutul meu haihui,

sânul o catapeteasmă
gurii mele să o pui.
Şi când în vecernii luna
lumina-va fără rost
moartea prinde-ne-o cu mâna
pâlpâirea care-am fost.
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EVA
Dorul coapsei lăcrima,
când cu cer se sângera,
şi-n infernul ce-o murea,
raiu-n sân îi aţipea.

De din coasta lui venea,
ca o lacrimă de stea,
a mult înger mirosea
lutul ce o ţărmurea.

VINO-N COLŢUL…
Vino-n colţul meu de lume,
cu privirea să te strig,
coapsa fragedă să-ţi mângâi
şi să ningă mult a frig.
Iarna fie pe sfârşite,
viscolul ne sufle-n trup
şi pe tot enormul humii
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RAISA BOIANGIU

CLARA. CHIAR? (II)
Cum ştiam să pronunţ cu plăcere cinci, cum zicea mama mea învăţătoarea
şi nu şinşi, cum zicea bunica dezblehuită şi ea la vorbă.
Iacătă-l pe Ică (Igor în fapt!). E-atât de aproape, că-mi vine să pun mâna pe
burtica lui, să-l trag de nas, să mă răţoi la el, când râde de mine.
- Ce faci pe-aici, prinţeso de oale sparte, ce mizerii de poveşti ai mai făcut?
- Ei, poveşti, ce să-ţi spun ţie dacă râzi de mine.
Poveştile, cum zice bunicul, se spun la gura sobei iarna, aşa zice el şi râde în
barbă, învelindu-şi în hârtie tutunul mahorcă.
- Lasă-l pe bunicul, tu ai venit la mine cum.
Mă lua în braţe. Au! ţipam că prea mă strângea. Mă arunca pe umerii lui şi
alerga vijelie. Se-nvârtea pământul cu mine. Eram în cer, mă putea pierde
aşa, mă azvârlea pe urmă în ieslea de unde mâncau caii.
- Aşteaptă-mă, că vin imediat!
Imediatul lui nu ştiu cât ţinea, dar acolo şedeam şi-mi plăcea să fiu aşa cu
burtica dezgolită. N-aveam nici chiloţeii, că bunica mi-i scotea, zicând că
nu-i sănătos, vara, să-i am pe mine că... ce ştiu eu ce mai zicea.
El, Igor (Ică!) izbăvitorul, cu basca lui albăstrie cu urechile groase, mari, de
cântăreţ de operă, cu buzele lui buzoaie rotunjite ca şi mutra-mutrică a lui.
Aşteptam strângerea lui. Îmi lua fiecare părticică a trupşorului şi-o strângea
între degetele lui grăsulii.
- Şi slabă ieşti tu, Clara-of! Nişi n-ai şi strânji între degete, phui!
Mă dispreţuia? Râdea. Râsul meu se amesteca şi cu plânsul icnit:
Smărăndiţa popii!
Mi-era cald, mi-era frig, mi-era bine şi rău totodată. Simţeam că sunt acolo
în iesle, boţ de om-omuleţ, of!
Aşteptam. Ce aşteptam? Înfiorarea venea şi dispărea şi iar venea. Şi el IgorIcă-Nimic. Atingerile lui cu degete boante-mărunte-imperfecte, parcă erau
un fel de mecanisme. Dispărea impresia de omenesc.
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Venea din alte spaţii? Nu mai era el? Mi se făcea teamă. Mă zbăteam:
- Tu, tu, ce faci? Ce faci? Ţipam.
Eram una. Era vis? Privirea lui pătrundea în cutele corpului meu, în fiece
încreţitură a buricului, a locului aceluia interzis de-a fi atins.
El, absent, privea înspre tavan: era acolo o găurică. Respiram şi eu aerul
venit din cer. Mă linişteam. El era cu mine şi nu era. Mă lăsa acolo, alergând
la glasul mamei lui:
- Vin, vin, iată-mă-s! Parcă era gonit de-o furtună. Obrazul i se roşea.
Funduleţul sălta, sălta...
Eu, mititica adormeam acolo cu paiele calde sub funduleţul gol, cu trupul
meu care aştepta sacrificarea, precum mielul lui Isac. Şi flacăra nu mai
venea, niţel pâlpâia. Şi-mi era de-ajuns?
Respiram cu-n oftat, tristă și spăşită-părăsită;niciun sprijin pe lume.
Calul s-auzea ihăind - lihnit de foame, înălţat din şederea lui lenoasă. Ce
respiraţie avea, cu nările lui m-a-tingea. Atât de viu, de omenesc mi se
părea. Privea în ochii mei cu înţelegere. Coada lui se vântura, făcând tot
felul de figuri în aer. Muştele nu mai aveau curaj să-l atingă.
O respiraţie a mea, care se unea cu a lui: un tot.
Eu, nimicarniţa făceam poveşti cu caii zburători.
Soare pe-afară cu poveşti şoptite.
A venit războiul. Imaginile au rămas în mine: le-am dus pretutindeni în
refugiile mele.
Despărţirea nu s-a înfăptuit. El - Igor – Ică – e cu mine şi azi şi acum când
scriu: iubirea mea neterminată.
Şed pe-un pietroi cu inscripţii. Lângă mine câinele Rex al meu. Se uită în
ochii mei şi se gudură. Lăbuţele mişcă înspre mine. Face sluj. Îl cuprind cu
braţele. Ce trup fremătător. Îi gâlgâie nu ştiu ce în întregul trup. Vreau
bucuria lui. El e al meu, aşa că şi bucuria lui e a mea.
- Ce faci tu, Rex? Pe unde mai eşti? Nu te-am luat cu mine în bejenie,
bejeniile lui Sadoveanu.
Am ajuns la Reni, undeva în sudul-sudului-copilăriei mele. Acolo e şi
Dunărea. Marea-i puţin mai încolo. Ce cot face ea, Dunărea - fiinţă vie, latălăţită, nu gravidă, cu trup strălucitor - un freamăt abia vizibil. Oglinzi,
oglinzi. Eu şi mama. Vrem să privim până-n adânc ca să ne ghicim viitorul?
Soarele-i blând, ne poartă. Nu ne lasă să adăstăm. Clipa - e cu noi.
Am ajuns la Tania. Ea e vara mea, vară-verişoară - cât mine de înaltă, c-o
faţă rotunjoară. O las pe mama să se îmbrăţişeze cu tanti Jenea - cea
oropsită, cu bărbat dur, iubitor de tinere vaporoase: una cârlionţată,
şchiopătând - într-un balans de frumuseţe bearcă - ea, iubita actuală a tatălui
- poveşti-poveşti, trimise prin undele Dunării până la Nistru. Eh!
Eu cu Tania și încă-o fată din vecini, suntem în pod. Am urcat pe-o scară de
mătase? Ce aventură! Şi acolo legat de horn - un trup scheletic, un avorton.
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Ce-i cu el? Noi, în lumea scheletelor vii! Ce-i cu ăsta, ce caută aici?
Bucuria bucuriei din glasul săltăreţ al Taniei:
- Iată, ce voiam să-ţi arăt!
Mă uit la feţişoara băiatului blând, absent, un plângăcios, o ţâră trist, spăriat
- că de: nemişcat, legat la stâlpul infamiei! De ce? Cu ce-a greşit?
- Păi, stai să vezi că... e băiat.
- Da, se vede şi?!
Sexul lui, ăsta-i sex? Aia a lui de băiat atârnă pasivă, deloc parşivă,
neputincioasă, părăsită, tristă.
- Pune-ţi şi voi mâna pe ea, îndemnul Taniei.
- Da, de ce?
- Ei, aşa, să vedeţi cum e.
El tace. Nu se zbate. Condamnatul la tăcere?
De ce să-l ating? Hai să-l îmbrăţişez. O, nu ! Să-l sperii!? El, legat cu-o
sfoară, de horn, să fie îmbrăţişat, nu se potriveşte! Of, să-l pup. Sărutarea de
pe urmă. Ăsta va muri. Acolo, părăsit de toţi, nu va mai fi.
- Nimeni nu ştie de el că-i aici, zice Tania.
- Dar de ce nu ţipă?
- Nu vrea, nu poate, nu ştiu de ce stă aşa, cum l-am pus aici de ieri. Special!
- Aha, da, special. Cum sună cuvântul ăsta. Adică... stă... special pus.
Mamă, mamă, ca fratele meu mai mare, vitregul, bătut de tata, pedepsit că
există, că fuge la mama lui, că...
- Tu, Tania nu-ţi pare rău de el?
- Cum să-mi pară rău? El e bărbat!
- Şi ce dacă-i bărbat?!
- Păi, bărbaţii fac ce nu trebuie cu femeile tinere şi...
- A, ha! Mda! Bărbaţii. Dar parcă nu-mi vine, să-l văd aşa!
- Hm! Vrei să-i plângi de milă?
- Ce ştiu eu, dar. Îi ating faţa subţirică, palidă, fără viaţă, parcă.
Trupul lui chinuit, nereacţionând nicicum. O imagine a bărbăţiei învinse din
faşă.
- Să nu mai faci rău fetelor! Tania îl atinge c-o vergea de salcie:
- Na, să plângi, să te doară, na, na!, peste braţele scheletice, peste sexul
neînsemnat, bălăbănindu-se neputincios.
Plecarea peste Prut. Al doilea refugiu. Mă priveghează singurătatea
castanului înflorit, cu petale integre. La cei doisprezece ani ai mei adulmec
graiul ascuns al bărbăţiei, nefiind în concretul străzii decât gând şi simţire acumulare de fiori.
Prezentă la un film întâia oară: ,,Şuieră vântul sălbatic”. Şi are un mare
succes de public. M-am dus şi eu singurică, aşa, de dorul artei. Era un film
color: întâiul văzut de mine şi era chiar un vânt dezlănţuit, simţeam frigul.
Mă strângeam în mine. Îmi pipăiam braţele făcute covrig şi fremătam. N113

aveam puterea unei detaşări. Oftam. Lângă mine, în dreapta, o mână căuta,
ce? Acea mirare a mea. Şoricel implicat dorea pătrunderea. Iată un braţ,
altul decât al meu, mişcând ritmic şi o respiraţie auzibilă, insinuantă. Trupul
de lângă mine voia să-şi anunţe prezenţa, nu prin vorbe, ci prin simţire, sămi trezească fibrele corpului meu la viaţă. Nu mai trăisem până atunci aşa
ceva. Nu ştiam, nu bănuiam că în trupul meu port asemenea bucurii, de
parcă fiecare celulă era vie - vie: respiram şi eu tot astfel.
Devenisem un singur trup, unit de-o respiraţie.
La finalul filmului, m-am uitat la cel ce-mi transmisese acea stare
nemaitrăită până atunci. Şi am văzut un chip banal, din care nu mi-a rămas
nimic. Plecase grăbit, întorcându-mi spatele, de parcă n-ar fi avut nici o
legătură cu trăirile dinainte provocate. Le trăise şi el? Erau numai rodul
fanteziei mele în apropierea unui băiat? Începusem să cred asta. Ceva
fusese, dar în real, nimic palpabil. Fantezia mea, leac pentru mine. Nu-mi
trebuia nimic mai mult, doar asemenea trăiri.
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ELENA C. PETRUŢ

Pașii apusului prin noi
Catrene
*
Mi-e greu fără tine!, spun cu durere,
Știind că înstrăinare ne vom fi mereu!...
Nu-mi poate fi altfel, neavând putere
Să mai fiu vreodată, fără tine, Eu!
*
În palmă am tot drumul însemnat!
În suflet știu cât încă-i de urcat!
În fiecare zi-nțeleg mai bine
Că nu e fericire fără tine!
*
Sub cerul bogat de stele și multe întrebări
Îmi caut visul tandru și marea de mirări!
Acelea zămislite în taina șoaptei sfinte
Când îți stăteam în brațe ca un copil cuminte!
*
Eu nu vreau azurul nesfârșit...
Nu caut nici averea toată-a mării...
Vreau să nu mă mai doară într-atât
Cumplitul jar al depărtării!
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*
Un clipocit de apă și-un foșnet de copaci:
Destul cât să mă întoarcă într-o vreme
Când ochii tăi, privindu-mă, șopteau poeme!
Și să mă dori cumplit acum când taci!
*
Cu păsări aș vrea să-ți scriu frumosu-ți nume pe cer,
Să ne amintim cât de sus am urcat într-o vreme!
Dar la cât de departe ești azi, cum aș putea să-ți cer
La doi să-mpărțim Amintiri și-ale Vieții poeme?!
*
Nu este clipă lăsată pentru mine
Să nu respir în dorul tău curat!
Nu știu cât rău e-n asta sau cât bine,
Da-i adevărul singur ce-n viață mi s-a dat!
*
Nu știu de unde venea atâta lumină
Când împreună cu tine eram!
Grădini de soare! Izvoare dragi de tihnă
Și belșug de cântec în suflet aveam!
*
Fără dorul tău care mă umple precum apa un ulcior
N-aș fi primit niciodată cursul luminii prin ființa-mi de lut!
Nici cum poți s-alungi, c-un simplu semn, din inimă un nor
Sau cât de frumoasă-i iubirea, nu!, niciodată n-aș fi știut!
*
De când te știu, nu voi mai fi singură niciodată!
Ce, dac-ai plecat?! Este-o nimica toată...
Din mine nu vei avea cum să pleci
Te-am ferecat cu tainice lăcate pentru veci!
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IULIU PÂRVU

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE1
24 iulie , Edinburgh – Glasgow
Când te culci târziu, ca turist, nu ai cum dormi întins, căci fiecare zi
se cere trăită intens. Iar dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu o nevastă mai
tânără cu nouă ani decât tine, nici obligațiile conjugale nu pot fi neglijate...
Astăzi este duminică, dar nu spre odihnă, ci să parcurgem un drum lung.
Începem prin a vizita, în premieră pentru noi, Liverpool. Oraș ctitorit
prin secolul XIII, deci fără vestigii care să-i dea o aură legendară. În schimb,
e știut, are o bogată reputație industrială, fotbalistică și muzicală. În 2008, a
fost declarat capitală europeană a culturii.
Obișnuitul tur cu autocarul. La periferie, cartierele muncitorești.
Blocuri de locuințe cu un etaj, toate la fel. În spiritul egalitarismului
promovat de corifeii mișcării socialiste în secolul XIX. Se știe din vechime
că omul de rând își asumă bucuros condiția dacă-i dai pâine și circ. Pâine vor
fi avut muncitorii vremii, pentru că Anglia, sub lunga domnie a reginei
Victoria, a cunoscut o perioadă de prosperitate. Circul va veni și el curând, o
dată cu înființarea primelor cluburi de fotbal și inaugurarea competiției
dintre ele. Suporteri fanatici, simboluri sportive, zilele de repaus, deci,
ocupate. În Liverpool, primul club a fost Everton, cu reședința în cartierul
prin care trecem. Era firesc să se așeze aici și mulți imigranți, atrași de șansa
de a-și găsi un loc de muncă. Aciuații se tot adună de mai bine de un secol,
1

Din volumul în pregătire Jurnalul stărilor de călătorie, (III)
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așa că cei recenți nu fac decât să întărească tradiția. Prințul Albert, consortul
reginei Victoria, s-a implicat nemijlocit în ridicarea docurilor pe estuarul
Mersei, când orașul și-a asumat și condiția de important port al Angliei la
Marea Irlandei. Astăzi, pe amplasamentul vechilor docuri s-a amenajat
Albert Dock, un complex muzeal, cu restaurante, baruri, magazine, foarte
mult frecventat de localnici și turiști. Firește, nu puteam lipsi nici noi din
peisaj. Cel mai căutat este Muzeul The Beatls. Toată lumea își amintește de
celebra formație de muzică rock din anii *60 ai secolului trecut. În cartierul
acesta s-a născut John Lennon, aici și-a încropit formația și a organizat
primele concerte, entuziasmându-și publicul. S-a inaugurat, astfel, încă o
formă de circ modern, întru îndestularea spirituală a maselor, cu o difuzare și
un impact, mai ales asupra tinerilor, cel puțin egale cu ale fotbalului.
Mai spre inima orașului, într-o destul de largă desfășurare
concentrică, altă lume, cartierul clasei de mijloc, ridicată în epoca victoriană,
tot ca efect al revoluției tehnico-științifice. Aici clădirile sunt mai arătoase,
străzile mai îngrijite, pâinea mai albă, circul mai variat. Nu-i vorbă, se
consumă și aici fotbal și rock, dar mai există ceva pe lângă. Universitatea
Politehnică, bunăoară, cu renume în cuprinsul regatului și în afara lui, ori
Catedrala Anglicană, a cărei construcție a durat o viață de om (1904 – 1978).
Edificiu impunător, clasic și modern, în același timp, cu pereți masivi de
gresie. Stil gotic, adaptat gustului arhitectural din vremurile noastre, gândit
de un foarte tânăr arhitect. Duminică fiind, intrăm să ne reculegem.
Rămânem și uimiți, și ușor contrariați de ce ni-i dat să descoperim.
Dimensiuni monumentale, firește, cu respectarea structurii consacrate a unei
catedrale : pronaos, naos, cu două transepturi, altarul; apoi capelele, pe
lateral (a Maicii Domnului, a Sfântului Spirit, a Victimelor Războiului ).
Surpriza apare când dăm și peste săli de utilitate publică, de servire a mesei,
printre altele, inclusiv o toaletă. Eu, cel puțin, nu am întâlnit până aici toaletă
în biserică. Ține , probabil, de tendința spre laicizare specifică
anglicanismului. Asistăm și la marcarea unui eveniment privat printr-o masă
întinsă cu bucate, ca pentru ospăț... Oarecum în replică la impunătoarea
catedrală, se află, în apropiere, și o biserică catolică, Coroana de Spini, pe
care însă nu o mai vizităm, deși aici am fi întâlnit un loc mai potrivit de
reculegere.
În zona centrală, acolo unde bate inima Liverpool-ului, se etalează
fața aristocratică a marelui oraș. Un spațiu urban monumental, în care
trăiește pătura avută, protipendada. Palate în stil neoclasic , din epoca
georgiană, parc cu statui , instituții publice , muzee. Între toate , însă , St.
George*s Hall copleșește prin măreție și armonie arhitectonică. Ridicat între
1839 – 1874 , palatul pare un imens templu antic , fără asemănare . Impun
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coloanele , frontoanele , porticurile , cum numai în muzee mai pot fi
admirate. O clădire multifuncțională , pentru că adăpostește tribunalul dar și
săli de concerte și de adunări publice . Un centru deopotrivă administrativ și
cultural.
Oraș interesant, Liverpool , cu de toate. Am putea zice , oraș
fremătător , specific englezesc , care nu numai că a ținut și ține pasul cu
vremea , dar adeseori o și stârnește. Oraș cu periferii entuziaste , care nasc
mereu tineri talentați . Plecăm cu impresii plăcute din el , ca dintr-un loc
unde te-ai simțit bine.
Drumul spre York îl facem pe vreme de ploaie. Cer acoperit,
plumburiu , atmosferă bacoviană. Abia ne ținem ochii treji, să nu ațipim.
Câteodată, trăiesc cu impresia că dealurile din jur au fost mutate aici din
zona Clujului. Aceeași rocă pietroasă, aceeași vegetație aspră. Flăcăii daci
din părțile noastre, de-or fi ajuns pe aici, se vor fi simțit ca acasă. Fete să-i
ispitească au găsit cu siguranță, căci erau vânjoși și aprigi , încât și-au
împământenit ușor seminția... Fabulez și eu, că ce-aș avea altceva mai bun de
făcut pe o vreme mohorâtă. Pe câmp, vite și oi, în staule izolate , fără păstori.
Liniște duminicală...
York-ul este un oraș vechi, cu mai multe straturi de civilizație. Noi lam vizitat și în precedenta excursie. Am formulat atunci observații asupra
cărora nu e cazul să revenim (vezi volumul 2, p. 31-32). Însă nici o călătorie
nu seamănă cu cealaltă. De fiecare dată mai observi ceva nou .York Minster
este absolut superbă. Pare-se cea mai impunătoare catedrală gotică din
nordul Europei. Nu numai ca spațiu construit, ci și prin decorațiile interioare.
Înaltele-i ferestre în ogivă au ajuns un prototip în arhitectura bisericească
britanică. Și Clifford*s Tower , sau Turnul Alb , construit în timpul lui
Wilhelm Cuceritorul , e de reținut, ca vestigiu de arhitectură normandă. Ceea
ce descoperim cu adevărat, de această dată , este orașul propriu-zis, centrul
vechi. Nu știu de ce nu l-am băgat în seamă rândul trecut. Acum , poate și
atmosfera duminicală de pe străzile cu clădiri venerabile îi sporesc farmecul.
Dar și fără ea, York-ul are ținută , este un oraș de vizitat. Formații muzicale
și interpreți instrumentali la tot pasul, parcă aflați într-o competiție. Fiecare
cu publicul său. Exchibiționiști, apoi , și artizani. Unul , bunăoară , mulează
în lut un câine de o rară expresivitate. De ce și-a mutat atelierul în stradă , nu
ne dăm seama. Poate în intenția de a-și face publicitate. Peste tot , magazine
deschise , inclusiv cel cu mărfuri care se vând pe o liră , ca în zi de lucru.
Firește , lume multă pe străzi, și nu doar turiști. Tineri exuberanți , părinți cu
copii , e o încântare să privești spectacolul uman. Și din York plecăm cu
impresii de neuitat .
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Următoarea vizită , la Durham. O opțională , pentru care am plătit
cei mai mulți din grup. Și încă o dată am fost inspirați. Chiar nu știusem
nimic până acum despre acest oraș, despre ce poate oferi sub aspect turistic.
Ca să ajungem la porțile sale , ieșim din autostradă pe o șosea locală. Numai
bine , că mai trecem astfel și prin așezări rurale. Pe cât de frumos lucrate sunt
câmpurile, pe atât de monotone sunt satele. Toate casele – la fel , parcă s-au
înțeles să se îmbrace în uniformă. E greu de explicat cum orașe cu o
arhitectură atât de interesantă , cel mai adesea variată , să aibă în proximitate
sate așa de terne.
Și Durham este un oraș medieval , ridicat de normanzi. Are o așezare
geografică avantajoasă , într-o zonă colinară , de o parte și de alta a râului
Wear. Noi am ajuns aici pentru catedrală. Încă o catedrală. Trecem un pod
peste apa învolburată a râului , admirăm cetatea ridicată prin secolul XI pe
un deal de cealaltă parte și intrăm apoi pe o poartă veche de piatră, ca să
urcăm pe un platou unde se înalță sfântul lăcaș. Datează din 1093 ! Are , deci
, aproape o mie de ani ! Nu poți decât să te minunezi cum au putut să ridice
meșterii acelui timp asemenea edificii , cu mijloacele tehnice rudimentare de
atunci. Ce arhitecți și inginei iscusiți le-au gândit și înălțat ? Nu am cum
ocoli superlativele , obligat să le folosesc la fiecare pas. Superbă! Nici
expertiza necesară să intru în detalii nu am , pentru că , înțeleg , are multe
elemente arhitectonice novatoare . Dar impresia de ansamblu mi-o pot
îngădui. Superbă ! Ce turnuri , ce coloane , ce bolți , ce dantelărie în piatră !
Vechi de aproape o mie de ani !... Dar piața largă ce-o mărginește pe latura
de sud , cu gazonul ei impecabil ! Conservată în această formă de secole
bune , expresie a unui anumit tip de urbanism medieval... Dar cimitirul din
preajmă cu aceeași vechime , în care s-au conservat pietre de mormânt
înnegrite de vreme !... Da , merita să batem atâta drum și numai pentru
această catedrală.
Ultimul oraș pe care îl vizităm astăzi este Newcastle. Popasul , numai
de o oră. Mult prea puțin , ca să ajungi să cunoști cât de cât o urbe cu o
populație de aproape un milion de locuitori. Cum e spre seară, nu zăbovim.
Așezare veche , întemeiată tot de normanzi , pe ruinele unei așezări romane.
Pot fi observate cu ochiul liber și aici straturile de civilizație care s-au
sedimentat de-a lungul vremii în cuprinsul său. Pe una din colinele orașului
străjuiește o cetate de prin secolele XI – XII. Apoi , mai multe biserici de Ev
Mediu. În epoca modernă , s-a impus ca un puternic centru industrial, date
fiind importantele zăcăminte de cărbune din zonă. Aici , Stephenson ,
renumitul inginer , a construit prima locomotivă cu aburi , punând bazele
transportului feroviar. Moment crucial în accelerarea revoluției industriale
care a schimbat lumea din temelii în secolul al XIX– lea. Un impunător
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monument îi înveșnicește memoria. Nu-i puțin pentru un oraș să-și poată
etala asemenea personalități , să cultive asemenea amintiri ... Și ce poduri
larg arcuite întregesc peisajul urban ! În apropiere , râul Tyne se varsă în
Marea Nordului , iar pescărușii se simt în largul lor. Pe malul său stâng , o
clădire ultramodernă , din oțel și sticlă , un fel de sală polivalentă , privește
până departe , mândră de sine , ca pentru a atrage admirația tuturor... Oraș
frumos , Newcastle , dar mai ales oraș prosper ; oraș industrial și universitar ,
care a atras mulți imigranți. Asta , însă , nu mai este o particularitate , ci un
fapt comun în aglomerațiile urbane englezești.
Din nou la drum , acum spre hotel. Suntem pe cale să încheiem încă o
zi turistică densă. În lumina soarelui la asfințit , după câteva reprize de ploaie
, firea toată s-a întins parcă la povești. Și auriul holdelor , și verdele
pometului de tot felul mulțumesc cerului pentru binecuvântarea primită.
Trecem pe lângă zidul lui Hadrian , care marca în vechime hotarul nordic al
Britanniei. Până aici s-a întins Imperiul Roman. Intrăm în Scoția. Parcă
altele-s , acum , câmpurile , altele și așezările. Rădăcinile istorice hrănesc
viața pe aici cu alt fel de seve. Mai multe păduri , mai multe turme. Popor
silvan și pastoral... Soarele , la orizont , se cufundă în nori preistorici ,
coborâți până aproape de pământ. Se întunecă înainte de vreme. Adamton
Country House Hotel , undeva între Edinburgh și Glasgow , ne primește ca
pe niște oaspeți aleși. Nu întârziem mult la recepție , pentru repartiția pe
camere , totul a fost aranjat din timp. Nimeni nu-și mai dorește decât un
somn adânc. Să-l dea Dumnezeu cât mai liniștit...
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ADRIANA TOMONI

Poeții
Adună poeții toată tristețea lumii,
O cern prin suflare rănindu-se tăcuți,
Împovărați de neputința humii,
Durerea o duc, la tâmple cărunți.
În creuzete de suflete ei nasc lumină,
Din lacrimile lor ascunse în pumni,
Frumosului mereu se închină,
Flăcări aprind din stinșii tăciuni.
Neosteniți de aleasa povară,
Punând aripi cuvintelor cerești,
Răstignindu-se a mia oară,
Poeții-nșiruie a lumii povești.
Cu mâinile arzând întind lumină,
Singuri, pe drumul lor ales,
O lacrimă le curge fără vină,
Dăruind, pe ei se dăruiesc
.
Zborul libelulei
Zborul libelulei rănește văzduhul,
Siajul lui, furtuni va naște în oceane,
Împrăștiat în patru zări ca fumul,
Tulbură și chipuri din icoane.
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Un domino ce năruie zidirea,
De frumuseți din visuri de copii,
Opaline voaluri acoperă sclipirea,
Picurând tristeți, în suflete pustii.
Rostul
Doamne, Tu, care știi rostul,
Celor zidite în mine,
Drumul oare cunoscu-l,
Ști-voi oare ce-i bine?
Îngerii-n ale lor aritmetici,
Adunatu-mi-au zilele toate
Și bune și rele și piedici,
Înțelepte-s ale lor socoate.
Împacă-mă Doamne cu vrerea,
Ce Tu o voiești, știu eu bine
Și dă-mi în suflet puterea,
Să pot ajunge la Tine.
Mi-e greu și tălpile-s rană
Și plouă pe anii mei mulți,
Trimite-mi o sclipire de geană,
Ca semn că durerea-mi asculți.
Coloane corintice
Nu surpa coloanele corintice
Și canionul lasă-l roz.
Cu coarne de tauri din capiteluri ionice,
Nu șterge clipe din răboji.
Lasă tainele cu-ale lor mistere,
Să zâmbească discret uneori,
Ca visul să poată să spere,
La înnoitele raze din zori.
Virgula învață-mă s-o pun,
Nu punctul ce-aduce durerea,
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Când totul se preface-n scrum,
Flăcările-și pierd încet puterea.
Înalță bolți între coloanele
Cu acantele și lotușii neprihăniți,
Caută încet prin filoanele
Cu gânduri curate, cuminți.
Al exclamației semn ascunde-l de se poate,
Sau folosește-l doar zâmbind,
Cugetă Înțeleptule, socoate,
Nu-l folosi ca sabia, rănind!
Mâinile
Îmi simt tâmplele
în mâinile lui frumos modelate,
ca niște frunze de ficuși,
aidoma mâinilor lui David,
sculptate de Michelangelo.
Expresive, cu degete lungi,
îmi mângâie în nopți
zborul sprâncenelor.
Îmi ating ușor buzele,
să-mi cheme șoaptele dorite.
Doar filele de carte
le-au mai simțit atingerea diafană
și clapele,
cu o mâiastră virtuozitate,
interpretând ,,Tarantella”.
Și totuși, atât de puternice,
că mă înalță la ceruri.
Uneori, parcă-și scrie gândurile
cu gesturile lui aproape caligrafice,
blând dirijate.
În palmele lui, curg râurile vieții,
bine înșiruite de Ziditorul.
Adesea, le văd în ,,expresia iubirii absolute”,
în ruga plină de durere a lui Durer.
Le prind ușor în palmele mele
și-mi găsesc pacea.
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ

ANALIZA LOGICĂ A LIMBAJULUI –
LIMITA METAFIZICII
În articolul de faţă vom analiza consecinţele pe care le-ar putea avea
introducerea în filozofie a unei concepţii logiciste, raţional-analitice, precum
cea a filosofului Ludwig Wittgenstein, ori Rudolf Carnap, plecând de la două
interogaţii fundamentale: Este posibilă gândirea umană exceptând imaginaţia
şi speculaţia? Claritatea dobândită prin concepţia logicistă poate suplini
nevoile metafizice, estetice, etice, ori religioase ale omului?
Demersul cercetării noastre are în vedere şi surprinzătorul text a lui
Rudolf Carnap - Depăşirea metafizicii prin analiza logică a limbajului, în
care este evidenţiată în mod tranşant următoarea teză antimetafizică: „Pe
terenul metafizicii (inclusiv al oricărei filosofii a valorii şi oricărei ştiinţe a
normei), analiza logică conduce la un rezultat negativ, anume că aşa-zisele
propoziţii ale acestui domeniu sunt cu totul lipsite de sens”.
Tema studiului nostru presupune astfel, tocmai dezbaterea problemei dacă
limbajul mai influenţează sau nu filosofia şi cum apare astfel filosofia cu
mijloacele ei pur teoretice, speculative, în faţa unei critici şi analize atât de
severe, cum este şi analiza limbajului din perspectiva gândirii analitice,
raţional-critice.
În susţinerea ideilor noastre vom încerca să răspundem următoarelor
interogaţii:
În ce sens filosofiile valorii şi ştiinţelor normei de conduită (spre
exemplu), făcând parte din orizontul metafizicii analizate dintr-o perspectivă
logică, printr-o critică fermă, riguroasă a limbajului – în sens wittgensteinian,
sau printr-o permanentă clarificare a sensului şi a logicii limbajului filosofic,
în sens carnapian – ar conduce la rezultate negative?
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Este adevărat că propoziţiile metafizicii, eticii, religiei sunt cu totul lipsite
de sens şi că abordarea acestor probleme de către respectivii gânditorii, ai
liberei reflecţii şi ai hermeneuticii speculative, sunt inutile?
Este oare completă filosofia aşa-zis ştiinţifică, promovată de
reprezentanţii Cercului de la Viena, doar rezumându-se la activitatea pur
logică, de clarificare şi analiză a conceptelor?
Problemele filosofiei, aşa cum credea şi L. Wittgenstein, ar dispărea dacă
ar fi clarificate conceptele şi relaţiile dintre ele?
De unde îşi vor mai extrage „material de reflecţie” şi „propoziţii”
filosofice pentru fundamentarea „pozitivismului logic”, ce susţine unificarea
ştiinţelor, după cum credea şi Rudolf Carnap, dacă nu se va ţine cont de
celelalte potenţe ale fiinţei umane: imaginaţia, speculaţia?
Mai este posibilă, astfel, o libertate de gândire, în sensul speculaţiei,
meditaţiei şi autoreflecţiei (metafizice, estetice, etice, religioase), dacă
activitatea filosofiei, după ce se va conforma strict la legile atomismului
logic şi la empirizarea forţată a realităţii?
Nu este analiza logică a limbajului, precum perspectiva wittgenstenină,
tocmai o altă viziune esenţialistă asupra realităţii, o interpretare a aparenţelor
în sensul nitzschenian, care are pretenţia de a deţine adevărul absolut şi sigur,
deci tot o metafizică (cea a limbajului clar şi concis), chiar dacă a limbajului
clar şi cu sens?
Demersul filosofiei şcolii de la Viena, precum şi cea a lui Wittgenstein, au
evident, un rol esenţial în stabilirea limitelor metafizicii. Wittgenstein pune o
linie de demarcaţie între speculaţia şi imaginaţia fără noimă şi sens a
metafizicienilor ori a pseudo-axiologiilor şi ceea ce este de fapt realitatea
care se exprimă în primul rând prin limbaj.
Ludwig Wittgenstein, de exemplu, a remarcat faptul că „cele mai multe
probleme şi propoziţii ale filosofiei se bazează pe faptul că nu înţelegem
logica limbajului nostru”. Comparând acum cele două concepţii logiciste
asupra filosofiei limbajului, wittgensteiniană şi carnapiană vom putea stabili
mult mai clar rolul unei astfel de „activităţi filosofice” în cunoaşterea umană,
ca în final să stabilim ce stil şi ce gen de filosofare abordează cei doi, precum
şi ce implicaţii au acestea în filosofia contemporană?În ce sens respinge
analiza logică, gândirea pură şi intuiţia pură a metafizicilor speculative, care
cred că pot să se lipsească de experienţă? Cum justificăm, totuşi, dogmele
teologilor, axiomele şi postulatele din geometrie şi matematică, paradoxurile
şi aporiile din filozofie, antinomiile din logică sau fizică, precum
configuraţia luminii descrisă ca şi corpuscul ondulatoriu (cuantă de energie),
ori dogma trinităţii sau a persoanei hrisitce în teologia creştină?
Atât Carnap, cât şi Wittgenstein pun accent pe sensul existenţei din punct
de vedere al logicii raţionale a limbajului folosit de oameni, dar nu şi pe
sensul ultim al existenţei umane, de care se ocupă metafizica, religia,
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estetica, etica sau artele în general. Nu întâmplător, în lucrarea lui Rudolf
Carnap, „Depăşirea metafizicii prin analiza logică a limbajului”, care este de
altfel şi un program critic al şcolii de la Viena, filosofia devine doar o
metodă, cea a analizei logice, întrucât nu mai încearcă să vadă ceea ce este
dincolo de logica propoziţiilor sau a faptelor existenţiale. Filosofia analitică
nu mai caută esenţele ultime ale realităţii, principiile ce stau la baza
existenţei în sine, aşa cum a procedat filosofia speculativă de la presocratici,
Palton şi Aristotel, până la fenomenologia esenţei, a lui Edmund Husserl, ori
analitica existenţei umane aruncată în orizontul factual al temporalităţii, a lui
Martin Heidegger, în secolul XX.
Chiar dacă filosofia analitică, cu cele două etape istorice binecunoscute:
logică şi lingvistică, poate fi considerată un fel de teologie cognitivă, fie ea
pur pragmatică;îl pune pe metafizician să se interogheze asupra modului
ambiguu de exprimare, de multe ori extrem de abstract, decăzut, greoi pentru
necunoscători, cum ar fi universul conceptual al filosofiei lui F. W. Hegel.
Spre deosebire de Wittgenstein, Rudolf Carnap nu se opreşte doar la natura
empirică a propoziţiilor care spun ceva şi aparţin de fapt ştiinţei realului, ci
caută mai întâi sensul şi logica enunţurilor, teoriilor sau sistemelor filosofice
speculative. În opinia lui Carnap, nu este importantă stabilirea de teorii,
concepţii, sisteme ori enunţuri filosofice, atâta timp cât acestea nu se opresc
la sensul strict, clar şi precis al realităţii, aşa cum fac ştiinţele exacte sau ale
naturii: fizica, chimia, biologia, matematica aplicată etc. Pe aceeaşi poziţie se
va situa şi Wittgenstein în „Tractatus logico-philosophicus”, unde precizează
faptul că rezultatul filosofiei nu sunt „propoziţiile filosofice”, ci clarificarea
propoziţiilor, dacă acestea au sens şi valoare pentru fiinţa umană.
Wittgenstein critică filosofia care limitează câmpul controversat al ştiinţei
naturii. Pentru filosoful analitic metoda corectă a filosofiei ar fi să nu spui
altceva decât ceea ce se poate spune corect şi clar, şi care, totodată să
corespundă realităţii, deci singura filosofie valabilă ar fi o metafilosofie a
naturii, iar singurele enunţuri acceptabile din punct de vedere logic şi empiric
sunt propoziţiile explicative ale ştiinţelor naturii.
Nu este însă o astfel de simplificare a câmpului de cercetare a filosofiei o
nouă formă de reducţionism, ce ar da evident naştere la un nou val de
propovăduitori ai scepticismului şi relativismului, mai ales în orizontul
principiilor şi valorilor umane? Dacă reducţionismului logico-lingvistic, i sar adăuga şi perspectiva radical pragmatică asupra realităţii, atunci am putea
considera întreaga experienţă morală şi spirituală a umanităţii un eşec, atâta
timp cât spiritul deconstrucţiei postmoderne, ne îndeamnă cu înflăcărare să
experimentăm cât mai analitic propriile plăceri senzoriale, pur materiale? De
ce să mai punem frâu experienţelor noastre senzoriale, când singura realitate
demnă de luat în seamă nu este decât realitatea materiei?
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Cred că soluţia problemei în acest context istoric, ar fi cercetările unor
filosofi ai tradiţiei raţional critice, precum Karl Raimund Popper, ori a
fenomenologiei morale dinspre Emmanuel Levinas, care ne sfătuieşte să ne
păstrăm viu spiritul critic, dar să nu aruncăm niciodată la groapa de gunoi a
ideilor, încercările puerile ale înaintaşilor, ci mai degrabă să le depozităm
într-o debara a informaţiilor, de care să ne putem servi ori de câte ori
gândirea liberă ne cere să aducem soluţii la problemele interminabile ale
evoluţiei umanităţii, în drumul ei către desăvârşire.
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CEZAR VASILESCU

POEZIA OBICEIURILOR
PE MELEAGURI BOTOŞĂNENE
Printre obiceiurile tradiţionale din zona Botoşanilor, cele ale sărbătorilor
de iarnă ocupă, datorită amplorii lor, un loc deosebit.
Sărbătorile de iarnă sunt, înainte de toate, sărbătorile schimbării omului.
Ele se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca punct central
Crăciunul şi Anul Nou. Repertoriul lor bogat cuprinde mai ales: colindele colindele propriu-zise, colinde de copii, urările de belşug şi recoltă bogată cu
pluguşorul şi cu buhaiul, urarea cu sorcova; jocurile cu măşti: capra,
cerbuţul; jocurile cu păpuşi; dansurile: căiuţii şi căluşerii, şi, în sfârşit,
cântecele de stea, irozii şi teatrul popular. Răspândirea acestui repertoriu nu
este unitară: unele categorii se găsesc în întreg judeţul Botoşani, altele
abundă în anumite ţinuturi şi sunt mai rare sau lipsesc cu totul în alte zone.
Trei dintre categoriile repertoriului enumerat prezintă un interes deosebit
pentru cunoaşterea realizărilor spectaculoase din obiceiurile legate de
schimbarea omului: colindele, urările cu pluguşorul, buhaiul şi jocurile cu
măşti. Prin numărul lor mare, prin frumuseţea muzicii şi poeziei lor,
colindele domină sărbătorile Crăciunului. Pe meleagurile judeţului Botoşani
se colindă de obicei în seara şi în ziua de Crăciun. La colindat participă
efectiv numai copiii, flăcăii, bărbaţii până la o anumită vârstă şi lăutarii. Sunt
locuri unde colindă numai fetele şi flăcăii împreună.
Tradiţia obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou cere ca flăcăii care colindă
şi urează cu pluguşorul şi cu buhaiul, sau care fac jocurile cu măşti, să fie
organizaţi în cete. Gazda casei colindate este întotdeauna întrebată dacă
129

primeşte colinda. După terminarea colindatului, se urează pentru fiecare dar
în parte şi la sfârşit se mulţumeşte gazdelor în formule tradiţionale. Pe străzi
ceata se deplasează cu cântece şi strigături. Ceata colindă însoţită de un
instrument muzical. Azi se colindă cu fluierul, cu clarinetul, cu acordeonul,
cu vioara, cu trompeta şi mai nou cu chitara. Deşi se colindă în grup, colinda
se cântă la unison.
Copii colindă în ajunul Crăciunului. Colindele lor sunt scurte, vestesc
sărbătoarea, urează belşug de miei, viţei, purcei, pui etc. şi cer în versuri
pline de haz darurile cuvenite. În colindele de copii urarea este întotdeauna
directă. Ceea ce caracterizează poezia colindelor este atmosfera optimistă în
care este înfăţişată viaţa oamenilor. Această transfigurare optimistă a vieţii
este determinată de caracterul de urare al colindelor. Din punctul de vedere
al compoziţiei, colindele încep cu câteva versuri de punere în temă, de
pornire a acţiunii, cu aproape aceeaşi funcţie faţă de întreg, ca şi începuturile
basmelor. Aceste versuri sunt premerse de versul de invocare: „Florile, flori
dalbe de măr!”, „Domnului, domnu bun!” Versurile invocatoare revin în
corpul colindei, însoţind refrenele muzicale.
Partea descriptivă, plină de imagini de mare frumuseţe, de hiperbole, de
întâmplări miraculoase, formează de fapt miezul colindei, descrierea vieţii
idilice, invocarea belşugului, acţiunea eroică etc. Totuşi, accentul urării nu
cade asupra ei, ci asupra părţii de încheiere, în care se afirmă ceea ce este
menit, se formulează, în moduri tradiţionale de exprimare, felicitarea, urarea.

Precum colindatul domină sărbătoarea Crăciunului, uratul cu pluguşorul
şi buhaiul şi jocurile cu măşti domină sărbătoarea Anului Nou. Pluguşorul
este şi azi un obicei agrar, o urare de An Nou. Urarea recitată, nu cântată,
sugerează sub forma unui lung poem ce ajunge până la 100 de versuri, plin
de întâmplări hazlii şi de vorbe de duh – ce spun despre întreaga muncă a
câmpului, de la arat şi semănat, până la coptul colacilor din grâul cel nou –
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recolta bogată pentru anul ce vine. Ca recuzită se folosesc, pe lângă buhai şi
instrumente muzicale însoţitoare – fluiere, vioară, cobze – tălăngi şi
harapnice.
Ca gen aparte, teatrul folcloric întruneşte o serie de jocuri cu caracter de
pantomimă, ca şi piese cu temă profană şi religioasă. „Jocul caprei”,
desfăşurat şi astăzi în judeţul Botoşani sub forma imitării animalului,
mergând fie în două, fie în patru picioare, constituie una din formele
elementare ale teatrului popular de Anul Nou. Costumaţia bogată, agilitatea
cu care se mişcă jucătorul, clămpăniturile ritmice scoase într-un anumit chip
din botul de lemn, toate fac ca masca să fie iubită de spectatori.

Nu lipsesc nici versurile cântate cu strigăte, aluzii la mişcările ce trebuie
să facă, ori la darurile pe care urmează să le primească sau la faptul că
animalul, socotit de bun augur, ar prevesti mersul vremii: „Hei, ţa, ţa, ţa, ţa,
căpriţa mea!”/ Te aşează la perdea/ C-ai simţit o vreme rea”. Jocul însoţit de
versuri spuse ori cântate pe melodii specifice („căpreasca”), apoi faptul că,
atunci când masca lipseşte, ceata spune că „merge cu capra”, totul ne face să
credem că această manifestare este veche. Tot în părţile Botoşanilor se
întâlneşte „jocul căluţului” (simulacru de lemn purtat de un flăcău), însoţit de
strigături: „Hi, hi, hi, căluţul meu/ Cum îmi face sânge rău/ Hopaiţa şi
hopaiţa,/ Iacă-i calul, iaca tă”…
În concluzie, fiind de origine foarte veche, cele mai multe dintre
obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou s-au păstrat pe meleagurile Botoşanilor,
cu succesive schimbări de funcţie şi cu necontenită accentuare a părţii
spectaculoase, până în zilele noastre.
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Ridică-te, Basarabie,
Trecută prin foc şi prin sabie

Bătută, ca vita, pe spate
Cu biciul legii strâmbate

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

ION CUZUIOC

DOMNICA PASCARI- CĂPĂȚÂNĂ: UN FENOMEN NATURIST!
Cu ani în urmă, după lovitura de stat de la Sankt- Petersburg, care a
fost poreclită în marea revoluție socialistă din octombrie, conducătorul ei
v.i.lenin, ca să ne ducă în hăul comunismului a lansat lozinca „Comunismul
este puterea sovietică plus electrificarea întregii țări”, ca peste zeci de ani un
alt ideolog comunist, ca să se afirme și el cu câte ceva, lozinca respectivă a
suplinit-o c-un alt „plus”: chimizarea țării. Și dacă a spus tătucul comunist,
copiii lui ideologici s-au și pus pe treabă, ca în scurt timp să ne vedem
depozitele pline cu chimicale și pesticide, iar elicopterele sovietice să ne
stropească nu numai viile și livezile cu chimicale, dar și viticultorii,
pomicultorii noștri. Mai mult, țin bine minte cum noi, copilașii naivi alergam
printre butucii de vie și pomii fructiferi, ca să fim și noi mâzgăliți cu
chimicale, lăudându-ne unul altuia de isprăvile aviatorilor sovietici.
Consecințele nefaste ale chimizării impuse și astăzi mai dau de înțeles
asupra sănătății omului. Nu-i vorbă, chimia ca disciplină științifică are o
132

contribuție incontestabilă în dezvoltarea economiei, ca să nu mai detaliem
importanța ei la fabricarea unei game largi de medicamente, menite să
preîntâmpine și să vindece un șir de boli. Chiar și acele polivitamine,
fabricate pe cale sintetică tot joacă un rol important în profilaxia
avitaminozei. Savanții chimiști lucrează cot la cot cu colegii lor de știință,
medicii, zi și noapte, ani în șir pentru a descoperi medicamentul necesar în
stăvilirea bolii. Un rol deosebit îl joacă chimia în industria alimentară. Acolo
unde lipsesc substanțele naturale necesare vine să-și spună cuvântul chimia.
Fără anumite substanțe organice nu ne putem dezvolta și nici trăi.
Organismul omului este receptiv la orice insuficiență de substanțe, iar
maladia doar atât și așteaptă. Dar, peste tot este o măsură bine determinată;
când, cum, cât și în ce împrejurări putem apela la serviciile științifice ale
chimiei, căci totul trece prin creierul, ficatul, rinichii, plămânii omului, și în
genere prin tot organismul uman, începând de la piele și terminând cu
organul intern. Și excesul de apă potabilă poate aduce necazuri omului, ca să
nu mai vorbim de vreo substanță chimică. Și iată, că aici vine să-și spună
cuvântul, nu un medic, biolog sau fiziolog, dar un chimist, viața căreia și-a
consacrat-o sănătății omului. Conștientizând importanța chimiei în procesul
de dezvoltare a organismului uman și efectul ei benefic pentru sănătatea
omului, doctorul fără arginți, cunoscută în lume ca o bioenergoterapeută de
marcă, Domnica Pascari-Căpățână ia în calcul și o altă latură a
fenomenului naturii - bioenergia, folosirea ei utilă, rațională și la timp atât de
către om, cât și de către societate în ansamblu. Domnia sa intervine ca un
barometru între om , societate și fenomenul chimic. Cunoștințele obținute la
Facultatea de chimie din cadrul Universității de Stat din Chișinău,
experiența bogată în acest domeniu la mai multe întreprinderi industriale,
activitatea pedagogică de profesor de chimie la licee au demonstrat într-o
bună zi că Domnica Pascari-Căpățână mai este înzestrată și cu alte capacități
neobișnuite de bioenergetician pe care le aplică în cunoștință de cauză cu
brio mai bine de un sfert de veac. Dacă mai ieri unii colegi de ai mei de
breaslă, medici de specialitate, priveau cam sceptic la metodele de
diagnosticare și de vindecare a „profesioniștilor nelicențiați în medicină”,
astăzi lucrurile stau cu mult mai bine, conlucrând în comun la stăvilirea unui
șir de boli. Conștientizând , că Dumnezeu a hărăzit-o și cu alte capacități
neobișnuite , Domnica Pascari-Căpățână își perfecționează măiestria în
domeniul bioenergoterapiei, urmând Școala legendarei Djuna Davitașvili,
cursurile academicianului Albert Ignatenco la centrul „Fenomen”, cursurile
de medicină naturistă și netradițională la Școala sănătății și metodelor de
medicină netradițională, aflată sub egida Ministerului Sănătății din
Republica Moldova.
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Se știe, că în medicină terapia necesită mai întâi stabilirea corectă a
diagnosticului, altminteri tratamentul bolii poate fi nu numai ne eficace dar și
nefast cu urmări grave. În acest context, Domnica Pascari-Căpățână acordă
cea mai mare atenție stabilirii corecte a diagnozei. Citirea aurei la bolnavii
afectați de diferite maladii o determină pe bioenergoterapeutul Domnica
Pascari-Căpățână să stabilească cu exactitate maximă și boala și metoda de
stăvilire a ei. Printre metodele primordiale de vindecare a bolii, domnia sa
acordă prioritate echilibrului în viața de zi cu zi, remediilor naturiste, care
includ ceaiuri de plante medicinale, după rețete descoperite de ea, unguente
realizate prin combinarea unor produse naturale precum propolisul, mierea,
extras de plante, toate, adaptate după specificul afecțiunii
pacientului. Domnica Pascari-Căpățână permanent studiază și explorează noi
metode de diagnosticare și de vindecare a bolii. Dumneaei a colindat în lung
și lat orașele și cătunele Republicii Moldova și România consultând și
vindecând sute și mii de oameni, care și-au exprimat cuvinte de laudă și
recunoștință în multiplele scrisori recepționate în adresa ei. Etica și
deontologia mea de medic nu-mi permite să dau în vileag numele de familie
a pacienților și bolnavilor care au beneficiat de tratamentul doctorului
bioenergetician Domnica Pascari-Căpățână, dar una o pot confirma, ca de
serviciile domniei sale au avut parte personalități notorii de prin părțile
noastre, mai mult, este solicitată cu drag să meargă și să vindece oamenii
departe de hotarele țării noastre. Aflându-se mai mult în deplasări, Domnica
Pascari-Căpățână și-a demonstrat cu lux de amănunte și harul divin cu care a
înzestrat-o Dumnezeu și dragostea de oameni de a-i vedea vindecați,
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sănătoși, apți de muncă și plini de viață. Căsătorită cu cunoscutul poet,
regizor, pictor, editor și antologator, academicianul, profesorul Vasile
Căpățână, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Moldova, membru
al Uniunii Artiștilor Plastici și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, Ambasador al Păcii,fondatorul primei școli de bioterapie și
psihosugestie din România, Președintele Fundației române de cultură,
bioterapie și sugestie „Biodova”,bioenergoterapeutul Domnica PascariCăpățână este în același timp și o soție devotată, și o mamă grijulie a
feciorilor Theodor și Ștefan, și o femeie gospodină și primitoare a
musafirilor atât din urbea Chișinăului cât și din cele mai îndepărtate lăcașuri
ale țării noastre. Chiar în ajunul Crăciunului am fost martor cum prietena
familiei mele, Domnica, a copt plăcinte și sarmale, ca să aranjeze cu grijă
ceaunul cu bunătăți de casă într-un coș de lozie și să zboare cu avionul spre
Anglia ca să-și servească feciorii cu bucate tradiționale moldovenești.
Astăzi, doctorul fără de arginți Domnica Pascari-Căpățână își consacră
întreaga sa activitate de bioenergoterapeut omului dornic de viață sănătoasă
ca să se bucure de darurile pe care ni le-a dat tuturor nouă Dumnezeu,
consultând și vindecând oameni oropsiți de soartă și participând la cele mai
prestigioase Congrese, Conferințe și Seminare Internaționale unde este
invitată cu onoare ca să-și împărtășească experiența vastă de muncă
„esculapiană” mai bine de un sfert de veac!
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GALINA FURDUI

* * *
Din nefiinţă fiinţă nu se naşte
Şi din sămânţa rea nu cresc struguri de bine...
E-un gând ce chem - mă-apune, mă renaşte
Când, tristă,-alerg pe-a baştinii coline.
Mă urmăreşte Zoroastru. Ochi sihaştri.
Îmi zice de-un urcuş pe aripe alpine
Şi că-n fiinţă nefiinţa recunoaşte:
Ziua şi noaptea-s acelaşi, copt, ciorchine.
Se scutură de undeva ninsori, cresc fulgi albaştri.
Au chipuri care seamănă cu tine şi cu mine.
Simt: gândul lor pe-al nostru îl cunoaşte
Şi-i spune, precând vine să-nlăture cortine:
Din nefiinţă fiinţă nu se naşte.

24 aprilie 2016
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* * *
În roata naşterii şi morţii alergăm
Precum o veveriţă-n sala circului
Şi râd nereuşitele,căci le creăm,
Şi plâng dorinţele-n cămara visului.
Ne circumscriem conştient (şi nu cedăm)
În ritmul strict prescris pendulului E roata naşterii şi morţii. Alergăm
Precum o veveriţă-n sala circului.
E-un cerc bine gândit. Orânduit cu vămi.
Nu fugi. Nici te ascunzi în umbra pixului.
Totuşi de ce, de ce la margini cănd cădem,
Ne-ncinge strâns un brâu, al orizontului,
În roata naşterii şi morţii cum visăm.

24 aprilie 2016
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* * *
Dascălii noştri, metafizici, blânzi,
Cei de demult şi cei de-acum, de azi,
Îşi plimbă chipu-n ale anilor oglinzi
Şi nu, nu vrei de viaţa-ţi să-i desprinzi.
Ei vin, se zbuciumă mereu întru izbânzi E pentru mine, pentru tine (să nu cazi).
Dascălii noştri, metafizici, blânzi,
Cei de demult. Şi cei de-acum, de azi.
Crescut-am toţi ca multvoinicii braziţ
Dar uneori, rămas copil, te prinzi
Că lângă-oglinzi lumina vrei să-aprinzi,
Să-ngenunchezi şi să-i cuprinzi-cuprinzi...
Dascălii noştri. Metafizici, blânzi.
24 aprilie 2016
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* * *
Pe cele 12 Căi Primordiale
Ale Tradiţiei Celeste, Cruciale,
Lumini curg. Către oameni. Să-i cunoască
Şi ei, prin ele, pururi să renască.
Vin îngerii de zor - să ne găsească
Aşa trudiţi, pe calea pământească,
Pe cele 12 Căi Primordiale
Vin îngerii Luminii Cruciale.
O, grija Lui, o, grija-i părintescă
În Templul Spiritului să ne-adăpostească,
Să ne îmbrace-n legile sacrale,
Păşind-urmând a Cerului semnale
Pe cele 12 Căi Primordiale .
11 mai 2016
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* * *
Ai grijă de detalii. Vezi, nu le ignora,
Îmi zici ades. Dar... insignifiante
Şi-atât de multe, parcă-s o canva
Din voci mărunte, efemer pliante...
Mă-opresc, totuşi. Grăbit. Le-ascult cu inima
Poartă-o speranţă. Unica, preapoate
Ce-ascunde cheia. Nu-nu, n-o ignora Deschizătoare-i de lumini înalte.
Minuscule detalii. Plutesc sfios, distante.
Invocă. Şi n-am când le dezlega.
Ci...-aud: suport sunt. Nevăyut. Ştiu a salva
Întregul. Cel răvnit. Răvnit de axă, da,
Ai grijă. Un detaliu e-aici şi viaţa ta.
17 - 18 iunie 2016
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LIDIA GROSU

AMANET
Între definiţiile diverselor energii
albul s-a topit pe o margine de umbră –
labirint cu intrare
şi multe, sonore, înşelătoare ieşiri
ce-l ascund pe Masaru Emoto…
niciodată târziu
să-l descoperi iubire, recunoştinţă…
tardivă ar fi intonarea armonioaselor energii
atunci când chemarea,
vibraţia ei în cuvânt
este blocată de imaginaru-ţi pustiu
lecţie dintotdeauna învăţată
pe propriile greşeli
ce uită să ne doară…
DIN TALPĂ, RĂUL…
De la dragoste până la… dezbinare –
un singur pas
cu stângul croșetat, în delir,
pe-un impas.
Și-,n suprimare, încerc să mă conving
Că binele-i TOT dintre toate – pe-un ring
Al inimii… Cap de nesupunere,
Într-o mereu înălțare,
Fără frică și ale ei o mie de picioare
Că aș putea să n-o mai înving...
Contest ideea că prostia din născare
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Leac nu mai are...
Dar am și o justificare:
În noi zace medicul, Trebuie de salvat...
Doar o redeșteptare ar dezrădăcina,
din talpă, răul care ne are...
OPTIMISM
Am să-ți dăruiesc
din acest răsărit
ori de câte ori te vei simți vinovat
de noaptea tristă a gândurilor ce te-apasă…
În diligența lor,
Razele,
Avide de spații închise,
Se vor simți acasă…
Le vor trata
cu fluxul lot magic de o perpetuare
a tot ce te are
Intr-un schimb de priviri
cu o redeșteptare,Metamorfoză
în care ne vom regăsi tot unitar–
tu și eu –
al luminii lui Dumnezeu…
Ne vom vindeca de absențe
la unele lecții
citate de un smail al zâmbetului,inocentă virtuală încercare
de a ne simți în trei,
atunci când n-am fost,
dar suntem cei de azi,
cu raza de soare…
NEVREDNIC DE URMAT
Despre Vinerea Patimilor
Să-mi vorbiţi ori de câte ori va fi luni:
Trebuie să existe o rânduială a gândurilor
„luminate”
La început de săptămână supravegheate...
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Un fel de operaţiune-tip Barbarossa
(Dar transmisă nu prin străbuni),
efort şi hrană a celui ce este
doar ochi şi urechi, vorbindu-ţi mieros
şi-apoi strecurând
prin sita interpretării
orice răspuns
pentru a găsi acul de cojoc necesar,
la nevinovăţia...
Doamne, atât de demodată
Şi atât de denaturată
Prin hrana unora,
de toate zilele, răutate
ce te aşteaptă...
pentru a te arunca
pe treapta cea mai de jos,
bulversată.
Am să încerc, Dumnezeul meu,
Spre sfânta Duminică să mă ridic,
Ca genunchii tălpile să le motiveze
a simţi mai aproape ţânţarul
şi a-i proteja transformarea în armăsar...
I l-aş dărui semănătorului de discordii
Cu o porţie de basamac
Pentru a-i dezlega limba celui aflat
În stare de ebrietate
Cu gândul treazului din el, antipatic,
Care habar nu are
De Vinerea Patimilor... de lumină,
Ba nici de focul de sub ţărâne
Eu?Inculpat?
Cu pârâtul în anonimat?
Doamne, în vicioasele cercuri
s-a stins lumina în ziua de miercuri
Iar joi, decizii bătute-dezbătute
Se mai zbăt între minciună şi virtute...
Vinerea Patimilor... Ea, decisiva,
Devine-al fiinţei tale transplant,
de sâmbătă,
cu-al scrisului viu
În care arzi cu dorinţa în verb de-a trăi...
Îţi mai aminteşti de acel ignorant?
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Necroză a sufletismului, e o compătimire
Pentru deşertul fără de cântec
Ce îl conţine...
DE FRAUDE PROTEJAT, BEZMETICUL DOR
De fraude protejat, bezmeticul dor
Şi dacă în ochii mei
Loc şi-ar face mirarea
Ce ar tulbura
adâncul
bezmetic
din aşteptare
Şi dacă, de piatră,
Cariera din inimă
Seismului i-ar ceda,
Iar năvala sângelui
Monument
trăirii
i-ar înălţa,
Şi dacă frustrarea liniştii mele
Clopot s-ar face,
Trezind,
din baierele sufletului,
amuţitele cosmice vibraţii,
Şi dacă dureri decarbonatate
Ar oscila între aici
Şi acolo-ul fără de moarte
Pentru a injecta adevăr
Unei ziceri rostite cu artă,
Caută-mă petală de suspin,
În ale simţurilor,
Incendiare de o viaţă,
zori,
ce a ştiut să protejeze
de fraude bezmeticul dor.
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ION CUZUIOC

Haiku-uri
degustare –
din butoiul cu vin
târâș buburuza
***
graba oilor
spre ocolul stânei –
baciul se însoară
***
nouri trecători –
oamenii pe deal din nou
parcă-s plouați
***
luna peste sat –
doi tineri tot caută
un ascunziș
***
soare cu dinți –
de sub cușma moșului
țurțuri de gheață
***
colaci împletiți –
mirosul aburilor
duce spre altar
***
de sfântul botez –
primul cuvânt strecurând
din cristelniță
***
moda zilei –
ninsoarea abundentă
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îmbracă mireasa
***
ninsoare în toi –
făină de la moară
pe fața tatei
***
ultim omagiu –
din cutia viorii
țârâit de greier
***
în jurul mesei –
lipsește musafirul
cu scaun la cap
***
satul părăsit –
clopotul bisericii
plin de păianjeni
***
drum spre cimitir –
coșulețul bunicii
plin cu mucenici
***
noapte veselă –
luna printre rapiță
după doi tineri
***
internet în sat –
tot mai ușoară e
geanta poștașului
***
arșiță-n țară –
la umbra sperietoarei
stol de vrăbii
***
horoscopul zilei –
la intrare în piață
un artist cerșind
***
pustietate –
pe funia putredă
cămașa arsă
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ION DIORDIEV

CATRENE
Urcând la deal, simţi că e uşoară calea.
Unde-ai pornit, ca să ajungi, multe hopuri o să străpungi,
Dar nu e mai uşoară cale, când în grabă ia-i valea,
Fugind de-ţisfârâie călcâiele, şi nu ştii unde-o să ajungi.
***
Te mângâie, te adoarme frumoasa promisiune
Şi visezi bucuros ce vei avea în viitor.
Nu vezi cum în prezent ea te supune
Şi-i dai tot ce-ţi cere meschinul promiţător.
***
Înălţimea nu-i spune celui ajuns la putere
Să nu-i vadă pe cei care 1-au ridicat,
Ci prostia, egoismul strigă: „E-a mea avere
Acest loc pe care azi 1-am ocupat!"
***
În cartea de telefoane, a spus răuvoitorul,
Nu e niciun gând, dar câte gânduri apar
Din vorba receptorului şi-ţi vezi viitorul
Intr-un glas înălţător, curat ori înjositor de murdar.
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***
Rar om întâlnim să fie pentru toţi oamenii bun.
Câtă frunză şi iarbă - pentru mulţi să fie răi
Sădeşte răutate un conducător nebun,
Să crească trădători, linguşitori şi mişei.
***
De-am fi cu mintea clară când insuccesul ne doboară
Şi n-am arunca pe alţii ce nouă nu ne convine,
Că ei au deschis drumul ca insuccesul să apară
Ar fi mai multă lumină şi ne-am vedea propria vină.
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CONSTANŢA SOLTAN

PENTRU O CLIPA ÎN PERLA EUROPEI - PRAGA
La început de noiembrie când frunzele multicolore au dezbrăcat
copacii lăsându-i goi şi solitari, când plapuma verde a pământului s-a
transformat într-o nuanţă mai sumbră, când frigul pişcă obrajii lăsând o
amprentă a lunii brumarului, în cadrul Facultății de Litere am avut plăcerea şi
în acelaşi timp onoarea să avem parte de o căldură, o rază de lumină care să
ne ofere o oră de plăcere, de meditaţie şi de contemplare. Sub bagheta magică
a poetei Victoriei Fonari, doctor conferenţiar, care avem norocul să ne fie şi
profesoară, am desfăşurat un alt tip de prelegere, o prelegere în care i-am avut
drept mentori didactici pe invitatul special doamna Lidia Nasincova o
traducătoarea extraordinară şi un om deosebit,căreia ,,traducerea îi oferă
momente deosebite‟‟ care locuiește şi activeză în orașul de aur, Praga, pe
domnul Nicolae Rusu ,,prozator extrem de viu, cu un stil alert şi captivant‟‟
după cum afirmă Theodor Codreanu şi pe scriitorul care vine din dulcea
Bucovină şi pe care copii îl fac să creadă că nu e totul pierdut, domnul
Nicolae Spătaru.
Această întîlnire de suflet de care am avut parte a fost condusă de
către dna Victoria Fonari, care afirmă că ,,Praga este un loc al misterului‟‟ și
că acest oraș este astăzi unul renăscut unde turiştii se pot bucura de o
atmosferă încântătoare şi de o arhitectură deosebită, ne-a relatat despre
impresiile creionate de acest oraș și ne-a povestit despre orologiul care
conţine trei părţi principale, întrucât a călătorit în Cehia, iar încalitate de ghid
turistic i-a fost însăși dna Lidia Nasincova.
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Această incursiune a avut drept scop familiarizarea cu tema prelegerii
noastre care viza activitatea și viața unei traducătoare din România stabilite la
Praga. Dna Nasincova ne-a vorbit despre minunatele clădiri din Praga,
realizate în cele mai diverse stiluri: gotic, neogotic, renascentist, baroc,
neoclasic, art nouveau şi ultramodern. De asemenea, dreptscop a avut să ne
accetueze starea literaturii basarabene nicest oraș european, afirmând că
a apărut o antologie de proză basarabeană pe care dumneaei a tradus-o în
limba cehă, iar reprezentanții acestei antologii sînt: Nicolae Rusu, Nicolae
Spătaru, Vladimir Beșleagă, Emilian Gălaicu-Păun, Leo Botnaru, Claudia
Partole etc. Aceasta a avut un mare success prin faptul că literature
basarabeană a plăcut publicului din Cehia și anume prina ceastă carte cehii au
reușit să cunoască frumoasa, enigmatica și zbuciumata noastră literatură
basarabeană, care a trecut ,,prin foc și prin pară‟‟, dar care a rezistat. Printre
realizările remarcabile ale acestei traducătoare se numără cărțile :,,Faust
moare de două ori‟‟, ,,Coama leului pe pernă‟‟, a tradus cărți a multor poeți
contemporani cehi printre care poetul suprarealist Pavel Řezníček, care a fost
publicat volumul Ameninţarea liftului., la editura ArsLonga din Iaşi.
Scriitorul Nicolae Russu ne-a împărtășit nouă studenților de la
filologie, experiența frumoasă de a scrie, dar și profundele sentimente de
recunoștință ce le poartă familiei Nasincova pentru traducerea poeziilor sale,
el spunecă,,aceste texte sunt atât de prețioase‟‟.
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Nicolae Spătaru, scriitorul ce vine din Ținutul Herța și care scrie
pentru copii și adulți ne-a vorbit despre întreținerea unei relații pe ambele
sensuri,adică traducerea scriitorilor cehi în limba română și traducerea
scriitorilor basarbeni în limba cehă, pentru ,,a da cititorilor cărți de
valoare‟‟spune însuși scriitorul.
A urmat un dialog, evident că studenții Facultății de Litere s-au
implicat active în discuție și au încercat să afle cât mai multe informații
despre munca titanic ce o depune un traducător, despre catedra care activează
de 127 ani in perla Europei, numită Praga, despre relațiile ce le întreține statul
ceh cu Republica Moldova, despre ofertele de studii ce ni le propune acest
stat. Un moment captivant pentru noi tînăra generație care ne perindăm întrun labirint,numit ,,literatură‟‟.
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CRISTINA PRISĂCARI

Absurd
Am irosit neprețuit timpul
Și suntem curmați de tăcere,
De boală,
De obsesie.
Am cochetat cu adevărul
Și am devenit secați de demnitate,
De omenie,
De iubire.
Am ars jalnic amintirele
Și acum suntem loviți de destin,
De ape năvalnice,
De imposibilități și suspin.
Am cântat mascat fericirea
Și suntem lipsiți de glas,
În față nu ne mai stă nemurirea
Și noi suntem în impas.
Am iubit cu falsitate
Și suntem două reci tăceri,
Ne-am pierdut printre păcate,
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Debusolați și plini de păreri.
Am urcat prea târziu
Și acum alergăm după tren,
Ne pierdem în imensitate
Și ne regăsim în infern.
Am irosit jalnic timpul
Și acum suntem doar tăcere,
Doar lut,
Doar o părere.
Nonsen
E banal să crezi într-un vis
Pe care trebuia să-l uiți,
Să vezi cum grațioasele iluzii
Urcă ai deznădejdii munți.
E stranie țesetura de vise
Pe care o ții ca un trofeu
Lângă icoană, pe perete,
Alături de Însuși Dumnezeu.
E stranie povara lumii
Ce-ți creează durere în spate,
Când trupul tău apune,
Dar inima încontinuu bate.
E naiv să-ți grăbești pașii
Când drumurile sunt abrupte,
Când vrei să înveți zborul,
Dar aripile tale sunt rupte.
E trist să aștepți un răvaș
În zorii unor iluzii vii,
Să cânți la vioară pătimaș,
Iar timpul să-ți fredoneze melodii.
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DANA ANADAN

ANIVERSAREA CENACLULUI ROMÂNESC “MIRCEA
ELIADE” DIN DENVER, COLORADO
Abia s-au stins acordurile Periniței cu care s-a încheiat elegantul
revelion organizat în sala socială a Bisericii „Sf. Dimitrie cel Nou” de lângă
capitala statului Colorado al Americii, că forfota pregătirilor anunța în 8
ianuarie 2017 prima reuniune culturală a Cenaclului “Mircea Eliade” în noul
an.Ing. dr. Răzvan Sîrghie a pregătit o prezentare în power point a activității
Cenaclului, acum când tocmai se împlinesc cinci ani de când profesorii
Sebastian Doreanu și Simona Sîrghie,împreună cu preotul Ioan Bogdan, au
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pus bazele noii structuri culturale din dorința de a întreține interesul
pentru literatura, istoria și, în general, pentru cultura și arta noastră
națională. Așa cum anunța afișul manifestării, invitatul special era doamna
conf. univ. dr. Anca Sîrghie, sosită de la Universitatea “Alma Mater” din
Sibiu și care tocmai povestea cu încântare cât de frumoase au fost Sfintele
Sărbători de Iarnă în această comunitate a conaționalilor noștri,
care,vestimentați în costume naționale,timp de câteva zile,au trecut cu
colindul pe la casele celor dornici să-i primească, așa cum cere tradiția. Fără
precedent a fost și spectacolul artistic al copiilor de la Școala duminicală în
ziua de Crăciun când doamnele Bianca Bogdan, Lavinia Ball, Simona
Sîrghie și Geta Popa au pregătit în detaliu sceneta susținută de vreo 30 de
copii, actanți cărora Moș Crăciun le-a adus daruri desfătate.
Tot de la Școala duminicală la primul cenaclu alnoului an copiiiSabrina
Miklos, Paula Maxim și Daniel Bogdanau recitat versuri din poeziile lui
Mihai Eminescu, spre emoția asistenței. Tema conferinței anunțate a fost
“Mihai Eminescu și “fratele lui mai mic”, Lucian Blaga”,titlu care a stârnit
curiozitatea participanților prin ineditul ideii, după cum remarcase directorul
Sebastian Doreanu, dând cuvântul oaspetelui sibian. Anca Sîrghie a atribuit
sintagma “fratele mai mic”, Lucian Blaga, tocmai poetului de la Lancrăm,
care atunci când era întrebat de prieteni de ce nu se consideră o personalitate
mai valoroasă decât Mihai Eminescu, pentru că a creat un sistem filosofic
bine structurat, este cel mai mare dramaturg expresionist al culturii române și
a publicat numeroase cicluri de poezie, el răspundea imperturbabil că se
socotește nu altceva, ci doar “fratele mai mic al lui Eminescu”.
Conferențiarul a precizat că între Eminescu și Blaga, cei doi poețifilosofi, există niște apropieri de biografie artistică, de la copilăria rustică la
paradigma germană a formării lor și atracția pentru mitul autohton,
cronotopul eminescian fiind Dacia, iar Blaga pivotând pe conceptul de
“țară”. După ce au debutat amândoi la vârsta de 15 ani, atât Eminescu cât și
Blaga au întocmit câte o culegere de folclor pentru uz personal, semn al
înțelegerii tezaurului de frumuseți pe care îl cuprinde lirica populară.
Admirația mai tânărului Blaga față de personalitatea lui Eminescu nu sa manifestat ca o atitudine abstractă de prețuire. Dimpotrivă! Putem afirma
că nimic nu a lipsit din arsenalul blagian al admirației față de “fratele său
mai mare” în ale poeziei românești, Mihai Eminescu, pe care l-a editat, l-a
tradus în limba germană, gest artistic pentru care în 1935 i se oferă Premiul
Hamangiu din partea Academiei Române. Blaga l-a apărat polemic pe
Eminescu împotriva primului denigrator, Alexandru Grama de la Blaj, așa
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cum în timp nu au făcut decât Șerban Cioculescu și D.R.Popescu. Nu mai
puțin, Blaga l-a apreciat pe Poetul-Luceafăr în studiile sale, ca și la date
calendaristice sărbătorești ori în discursuri solemne.Atunci când răspunde la
discursul de recepție al lui N. Crainic primit în Academia Română în 22 mai
1941, Blaga apreciază că “legăturile gândirismului, zic, cu trecutul, se trag
de la marele copac: Eminescu”.Tot în acel discurs revine asupra ideii,
trimițând la versul “povești și doine, ghicitori, eresuri”. Este o dovadă că
Lucian Blaga îl purta pe Eminescu în suflet, ca permanent reper. În concluzia
conferențiarei sibiene, Lucian Blaga a adus o contribuție substantială la
susținerea lui Eminescu, apărat cu instrumentele fabulei-pamflet și
promovatîntr-o diversitate impresionantă de forme, cum prea puțini dintre
urmașii lui au făcut-o.
Intrând pe un teren al speculației ideatice, Anca Sîrghie a apreciat că
succesiunea Eminescu-Blaga și continuitatea lor era una legică. Dacă finalul
secolului al XIX-lea este așezat sub strălucitul triumf eminescian, atunci
Blaga va strălumineze anul1919 cu dublul lui debut, cel poetic cu Poemele
luminii și ca filosof cu aforismele intitulate Pietre pentru templul meu,
admirabil primit de presa culturală a momentului, care vede în el un tânăr
ardelean care “înalță brațe de energie spre tainele lumii”.
Eminescu și Blaga au fost doi excepționali creatori de limbă
românească, tocmai pentru că au înțeles importanța ei. Despre această zestre
încredințată de înaintași, respectiv de poeții “ce-au scris o limbă ca un fagure
de miere”, Eminescu va aprecia că ea este ”măsurariul civilizației unui
popor”, socotind că “Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna
noastră“, ea dezvoltând cugetarea neamului care o vorbește. La rându-i, L.
Blaga definea limba drept ”întâiul mare poem al unui popor.“ Plămădind-o,
fiecare dintre cei doi poeți a zămislit universul lui liric inconfundabil, pentru
că ei au fost înzestrați cu o vocație creatoare, au avut sensibilitate la misterul
cosmic, la esențele de adevăr ale mitului, iar saltul pe care l-au marcat,
glisând de la sensul propriu la cel figurat,metaforic,al cuvântului românesc,
susține revoluția la care au supus ei graiul strămoșesc. De acolo de unde îşi
trimite razele spre noi, românii de pe diferite meridiane ale Terrei la început
de secol XXI, Eminescu ne priveşte îngăduitor, ştiind că versul său ne poate
oblădui rănile sufletului, ne este imbold în luptele cotidiene, iar cuvântul său
de publicist al secolului al XIX-lea este şi astăzi mai actual ca niciodată.
Călin Georgescu, director executiv ONU,într-un interviu recent nu ezită să-l
considere pe Eminescu “ cel mai mare om politic al națiunii române.”
Dacă întoarcem faţa de la marele Emin, avem numai de pierdut, pentru
că ne vom lipsi de o pildă sublimă, cea mai înaltă în slovă românească, de a
trăi pentru un ideal de nobilă demnitate. Aşa este admiraţia pentru natura
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izvoarelor și a lacurilor cu nuferi din Povestea codrului, Lacul, Freamăt de
codru şi a malului de mare din Mai am un singur dor. Eminescu a pictat în
cuvânt poezia codrilor de aramă în Călin-file de poveste şi a cerului cu lunaregină și cu luceferi din elegia Melancolie, alături de iubirea ca “floare
albastră”, înţeleasă în complexa ei accepţie de “dulce durere”. Nimeni nu
ne-a apropiat ca Eminescu de patria identificată cu limba “ca un fagure de
miere” şi nu a cultivat în conştiinţele celor tineri admiraţia pentru un trecut
dramatic, în care el vedea înaintând “falnic armia română” în înfruntările cu
cotropitorii de veacuri din Scrisoarea III. Lecţia existenţială a versului
eminescian din Scrisoarea I și din Luceafărul te îndeamnă şi astăzi să rămâi
“privitor ca la teatru” din Glossă în faţa degringoladei groteşti a politicului
şi să trăieşti având în faţă “de-a pururi ziua cea de azi”, care este în orice
timp şi indiferent de generaţie pivotul tuturor împlinirilor tale.
În mod cert, posteritatea a așezat altfel valoric pe cei doi creatori de
geniu, căci ceea ce a însemnat Mihai Eminescu pentru lirica românească a
secolului al XIX-lea, va fi Lucian Blaga pentru secolul XX. Ca două entități
distincte și creatori singulari care au ridicat prin forță metaforică
spiritualitatea românească la nivelul valorilor universale, ei au avut clare
apropieri elective, iar “frate mai mic” a fost Lucian Blaga numai ca așezare
calendaristică. Ei s-au născut poeți, cultura fiind mediul lor de viață. Despre
Eminescu, G.Călinescu afirma că este ”cel mai cult dintre poeții noștri, cu
cea mai ridicată putere de folosire (creatoare) a tuturor factorilor de
cultură.”Ei au provocat o revoluție metaforică, făcând posibilă, prin
deschiderea creată, evoluția ulterioară a lirismului românesc. În marea
trecere
spre
eternitate,
romanticul
Eminescu,
acel
“fulger
neîntrerupt“luminând “calea timpilor ce vin” și expresionistul Blaga,
căutătorul de „stele-n apă”, stau cu cinste alături, frați legitimi ai aceleiași
mame, marea Poezie.
După o conferință densă ca documentare, susținută de 25 note
bibliografice, conferință ascultată cu o atenție încordată și aplaudată de
asistență, a venit momentul recitalului interactiv, care a pus în lumină
preferințele membrilor cenaclului pentru versurile celor doi poeți. S-a cântat
Sara pe deal cu întreaga asistență, s-au recitat versuri din memorie, căci
doamna profesoară Elena Vasiliu știe și la vârsta înaintată pe care a împlinito, chiar trăind departe de țară, textul poeziei “Veniți după mine, tovarăși” de
L.Blaga, poezie pe care a și interpretat-o pentru a atrage atenția
participanților asupra frumuseții ei. Participanții de toate vârsteleau citit
versurile lor preferate, vârstnicii dovedind o pasiune ce pare că nu s-a clintit
întreaga lor viață pentru poeziile eminesciene, care le pot alina și astăzi
nostalgiile și neliniștile. Recitalul de poezie a fost susținut de Georgeta
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Popa, Natalia Maxim, Pr. Ioan Bogdan,Monica Doreanu, Simona Sîrghie și
Patricia Bratulescu.
Domnul Mircea Fotino și-a amintit răstimpul celor aproape cinci
decenii, când el cu soția erau singurii români din Denver și se bucură să vadă
ce oază de cultură s-a creat în ultimii 5 ani prin activitatea cenaclului, la care
sunt invitați scriitori locali sau sosiți din țară. Directorul Cenaclului,
Sebastian Doreanu, intervenind ca mare iubitor și cititor împătimit de carte, a
ținut să menționeze că Anca Sîrghie, căreia i se datorește ideea înființării
acestui cenaclu, a lansat în cei 5 ani volume foarte interesante, ca Aurel
Cioran, fratele fiului risipitorși Dăltuiri, de Radu Stanca, ambele îngrijite ca
ediții împreună cu Marin Diaconu și publicate în 2012.Au urmat cele două
volume intitulate “Radu Stanca. Profil spiritual”, editate în aceeași
colaborare după 3 ani, iarîn 2016 Anca Sîrghie a semnat noua carte „Radu
Stanca. Evocări și interpretări în evantai”.Cenaclul se mândrește cu faptul că
a găzduit toate aceste lansări.
Autoarea însăși a luat cuvântul spre a explica de ce primele lansări ale
cărților ei recente s-au făcut la Cenaclul Românesc “Mircea Eliade “ din
Denver și nu în țară, cum ar fi fost firesc. Efortul repetatelor corecturi ale
unei noi cărți, suprapus peste examene cu studenții de la facultate și cu
scoaterea revistei academice“Lumina slovei scrise”, ajunsăîn prezent la al
XVIII-lea volum, unde este singurul redactor ( “one man show“, cum spunea
Nicu Băciuț despre revista lui scoasă la Tg. Mureș în aceleași condiții)
făceau ca editorul să-i aducă prima tranșă exact în preziua plecării spre
Denver. Bucuria de a vedea noua carte a determinat-o pe Anca Sîrghie,de
fiecare dată, să accepte ca lansarea să înceapă tocmai la Munții Stâncoși, nu
acasă, la Sibiu. Cea mai mare surpriză s-a produs tocmai în primăvara
trecută, când Anca Sîrghie se afla în America, dar a aflat că “Lucian Blaga și
ultima lui muză”, apărută în 2015, obținuse Premiul “Octavian Goga” la
filiala sibiană a Uniunii Scriitorilor din România, ceremonie la care autoarea
nu a avut cum să participe. Din păcate!
Florina Opran și-a amintit cum a lansat cartea ei memorialisticăSub
cortina de fier și după căderea ei, iar acum a evocat anii ei de carieră
biblioteconomică la București, când a contribuit la stucturarea unor volume
ale ediției de “Opere” ale lui Mihai Eminescu.
În calitatea ei de director al Cenaclului, profesoaraSimona Sîrghie a
amintit alte evenimente importante din cei 5 ani de activitate aniversați, ea
referindu-se la cele susținute de autori ca pr. Aurel cu cărți teologice, Horia
Ion Groza cu,“Ochiul diasporei”-eseuri,Cătălin Pavel - Operation "Purple
Four"sau Mircea Hortensiu Tomuș, care a prezentat într-o reuniune
cartea“Printre tristeți și bucurii”, apărută în 2013, „Călător prin amintiri”,
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ajuns la al 3-leavolum, „Idei , Dezbateri,idealuri”, după ce vol. 2 s-a intitulat
„Locuri, oameni,frământări”, 2015. Cu emoție au fost menționate și numele
unor soliști vocali, cum a fost tenorul Costel Busuioc,invitat recent la
Cenaclu, unde a dat un recital de neuitat. Demne de apreciere au fost și
reuniunile tip șezătoare sau cele dedicate fiecărui anotimp ilustrat înpoezie și
pictură. Observând că la reuniunile Cenaclului nu participă decât o mică
parte a membrilor comunității, anume cei care iubesc cultura, cei ce înțeleg
rostul lecturii, așadar, cei mai cultivați, parcă mereu aceiași, doamna Simona
Sîrghie a ținut să citeze opinia lui Nicolae Manolescu despre rostul
lecturii:“La ce sunt bune cărţile? Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic.
Poţi trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de oameni n-au deschis niciodată
o carte. A vrea să le explici ce pierd e totuna cu a explica unui surd
frumuseţea muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr printre cei care
nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum
am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la
fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte ca
pe o zi pierdută.”Există în comunitatea românilor de la Denver chiar
absolvente de filologie, care declară că, fiind nevoite să activeze într-un
domeniu practic, cum este cofetăria, nu mai sunt în stare să se apropie de o
carte, oricât ar fi ea de interesantă. În realitate,este o problemă de filozofie
personală și de rigoare a distribuirii timpului, căci hrana spiritului este la fel
de necesară ca și cea biologică, iar pierderile pe care le înregistrezi astăzi,
sub apăsarea ignoranței și inerțiilor de tot felul, se recuperează extrem de
greu în viitor și se resimt la generațiile de tineri, care nu au în familie un
model de preocupare intelectuală.
Luând cuvântul pentru final, universitara de la Sibiu a simțit nevoia să
atragă atenția asupra importanței pe care trebuie să o dea colectivitatea
românilor de la Denver copiilor, generația de mâine, exemplificarea ei
plecând de la cuvintele adresate în aprilie 1986 de filozoful Constantin Noica
liceenilor cu care dialoga:”Lumea oamenilor se împarte în două: în subiecte
umane și obiecte umane. Sunteți la vârsta la care trebuie să vă hotărâți să
încercați să ajungeți subiecte umane. Dacă vreți să rămâneți obiecte umane
n-aveți decât. Vă folosește realitatea într-un fel sau altul…Astăzi, tineretul de
pretutindeni nu mai este valabil prin ceea ce este, ci prin ceea ce știe
(s.n.)Merită să încercați. Este vârsta la care încercarea trebuie făcută.“Anca
Sîrghie a sfătuit părinții să valorifice aptitudinile și talentele copiilor lor,
cărora să le asigure o bază culturală temeinică, astfel ca să nu pățească
rușinea unor studenți la Universitatea Harvard, care, oricât ar fi de
inteligenți, nu știu prin ce se desparte America de Europa. În încheiere,
dânsa a mulțumit profesorului Doreanu pentru semnalarea revistei“Buletinul
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Bibliotecii Române. Studii și documente române”, care apare într-o nouă
serie la Freiburg în Germania, unde comunitatea conaționalilor noștri este
puternică. Iată o altă parte a diasporei române care are inițiative importante,
ce merită cunoscute.
În tot răstimpul celor două ceasuri, cât a durat atât de emoționanta
reuniune aniversară, pe ecranul sălii sociale s-au proiectat imagini ilustrative,
care au susținut trăirea participanților, încântați să rememoreze atâtea
momente de curată trăire românească și de necesară îmbogățire spirituală din
cei 5 ani de activitate culturală la Denver.
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