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Jurnal comentat
Avem și parlamentariscriitori, și ce dacă?

Liviu Ioan STOICIU
Mă tot străduiesc să ignor viața politică
publică. Nu mai scriu articole politice de ani de zile,
degeaba sunt tras de mânecă de Cornel Nistorescu,
scriitor uitat (director la Cotidianul, singurul ziar la
care aș mai fi colaborat; mai nou, de la sfârșitul anului trecut Cotidianul reapare „pe hârtie”, nu e numai
online, și plătește și colaborările; la „Cotidianul lui
Rațiu” am fost redactor și consilier din 1991 până
în 2004, publicam articole „pe bandă”; am revenit
cu colaborarea la Cotidianul după ce „Cațavencii
lui Vântu” l-au îngropat și a fost reînviat de ziaristul Cornel Nistorescu, pe banii lui). Am renunțat
și la blogul meu din 2012 (reper), unde publicam
și comentarii politice. Urmăresc în continuare știrile zilnic, să știu pe ce lume sunt; sunt supărat că
n-am o agenție de știri sau un ziar sau o televiziune care să nu fie partizană, să fie echilibrată. Cinic,
urmăresc mass-media de opoziție, deși-mi face rău
(tartorul Traian Băsescu și „organele de forță ale
statului”, cu SRI în frunte, au pervertit și compromis definitiv presa, „acoperiții” i-au făcut praf orice
credibilitate). Îmi e sincer silă să mai cauționez vreo
„cauză” publică, nu suport să văd nici manipulările
incredibile ale celor dispuși să iasă în stradă, e atâta
„civism naiv”; sunt scoși de o parte sau de alta a taberelor politice, de fapt, sunt puși să cânte în struna
opoziției sau puterii. Nu mai am răbdare cu clasa
politică; n-aveam personalități providențiale care să
ne scoată țara din marasm, trăim la „foc mic” și ne
mulțumim cu tot mai puțin.
Mă întrebam, într-un alt text apărut aici,
dacă mai avem „sămânță de scriitor” în actualul
Parlament (după alegerile din decembrie 2016) —
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am descoperit că avem șase, doi membri ai ALDE
(Alianța Liberalilor și Democraților din România;
partid aflat la putere alături de PSD azi): Varujan
Vosganian s-a perpetuat parlamentar, de la Revoluție n-a lipsit din Parlament, de data asta e deputat
de Iași, și Ion Hadârcă, senator (care e o mare surpriză pentru mine, poetul basarabean a candidat în
județul Vaslui; el a fost deputat în parlamentul „Republicii Moldova”; de reținut, în 2013 el a fost ales
președinte al Partidului Liberal Reformator la Chișinău, o mai fi și azi? Are dublă cetățenie, nu m-ar
mira ca președintele „Republicii Moldova” Igor
Dodon să-l expulzeze); apoi Kelemen Hunor, președintele UDMR (fost ministru al Culturii, poet); și
trei membri ai Uniunii Salvați România (partid fără
ideologie, asemenea UDMR): prozatorul Dan Lungu (fost director al MNLR Iași), criticul Vlad Alexandrescu (fost ministru „tehnocrat” al Culturii,
evidențiat prin lupta lui împotriva Uniunii Scriitorilor condusă de N. Manolescu; probabil a plătit polițe pentru perioada când a fost membru al PAC și
N. Manolescu îi era președinte de partid) și poetul
Mihai Goțiu (altă surpriză; e cunoscut mai mult ca
jurnalist — pentru opiniile sale împotriva exploatării de la Roșia Montană)… Aș putea să adaug și un
al șaptea scriitor în funcție-cheie, ales primar general al Bucureștiului (care poate fi trambulină pentru a candida la președinția țării, dacă-și va sfârși
cu bine mandatul): poeta Gabriela Firea. Cu acești
scriitori defilăm în funcțiile publice de reprezentare, cele mai înalte… Îi pot adăuga și pe trei dintre
jurnaliștii ajunși parlamentari, recunoscuți de mine
din lista de 464 de parlamentari: Adriana Săftoiu
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(PNL; din curtea fostului președinte al țării Traian
Băsescu), Cristian Ghinea (USR; ministru „cu gura
mare” tehnocrat) și Robert Turcescu (PMP, de-a
dreapta lui Traian Băsescu; el e cel care a recunoscut
că e „ofițer acoperit” în mass-media; mie mi se face
greață că asemenea specimene compromise ajung
parlamentari). Citeam chiar azi, când scriu aceste
rânduri că „suma totală alocată unui parlamentar,
în fiecare lună, poate să ajungă la peste 22.000 de
lei” (până în a doua jumătate a anului, când intră
în vigoare noua grilă de salarizare a bugetarilor,
cu măriri și de 300 la sută!). De curiozitate — mai
exact, un parlamentar (deputat) are o indemnizație (salariu) de 5.564 RON. Pe lângă salariu, se mai
adaugă următoarele sume care sunt fie fixe (sume
forfetare), fie sume care variază (diurne). Așadar,
mai dispunem de următoarele sume: - 4.600 RON,
suma forfetară pentru locuință în București (doar
pentru parlamentarii care nu au domiciliu în București); - 1.400 RON, combustibil; - 476 RON, suma
alocată pentru deplasări în circumscripția electorală.
- 616 RON (diurna pe lună). Se primesc și 160 RON
pe zi de activitate în plen, scrie Iulian Bulai (deputat USR). Acestor sume de bani care sunt primite de
deputați li se adaugă 11.400 de lei, suma forfetară
pentru activitatea parlamentară (cabinet parlamentar, angajați, protocol, alte cheltuieli). Aceasta este
suma brută din care se scad și taxele angajatorului.
Suma netă poate varia între 8.500 și 9.500 RON. Ar
trebui să avem vreo așteptare „specială” de la scriitorii-parlamentari? Că de la jurnaliștii-parlamentari eu unul n-am nici o așteptare, ei sunt sub orice
critică, „niște politruci”. Personal, aștept numai de
la Varujan Vosganian să se respecte (e și prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor) și să susțină proiectele legate de viața breslei scriitorilor — acum,
de exemplu, e amânată de la vechiul Parlament o
decizie legată de timbrul literar (o modificare a legii, cu 1 leu timbru lipit pe carte, plătit de cititor, în
acest fel există o evidență a tirajelor scoase de edituri, comparând vânzările). Un alt proiect, pe care
eu l-aș propune, ar fi înființarea unei rețele naționale de difuzare și vânzare a cărților originale românești și a revistelor literare. Să reamintesc, Varujan
Vosganian e și autorul proiectului legii finanțării
revistelor literare (alături de N. Manolescu, Gabriel
Chifu și Traian Dobrinescu), care a trecut cu succes
prin Parlament, și azi revistele literare reprezentative primesc bani publici să apară.

Jurnal comentat

Biblioteca Bucovinei literare

Doina Ruşti,
Mâţa Vinerii, Iaşi,
Polirom, 2017.

Alexandru Ovidiu
Vintilă, Poetici ale
sinelui, București,
Eikon, 2017.

Teodora Gogea, Caii
trebuie să fie liberi,
Cluj-Napoca, Napoca
Star, 2016.

Viorel Savin,
Cinesunta – fata cu
trecutul amputat, Iași,
Junimea, 2017.
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*

Aforisme
cleștat.

O tăcere brutală, aidoma unui pumn în*

„Inteligența
nu atrage iubirea”

„Nu ne putem bucura fără să putem suferi, iar facultatea bucuriei e una și aceeași cu a durerii. Cine nu suferă nici nu se bucură, după cum
cine nu simte caldul nu simte frigul” (Unamuno).
*
Curajul: o duritate utilă, înnobilată.
*

Gheorghe GRIGURCU
viziune.

Poezia e ascetică prin stil și libertină prin

Pentru a nu deveni seacă, insipidă, inteligența are nevoie de o cotă de imaginar, de elanul
verbului spre infinit.

*

*

Marile construcții se sprijină nu numai pe
fundațiile lor, ci și pe stele.

Inteligența nu atrage iubirea, ci, eventual,
recunoașterea, iar, la rîndul său, recunoașterea nu
atrage nici ea iubirea, ci, eventual, admirația.

*
„Zgomotul și furia” care încarcă frustrările necoapte, durerile ce încă nu s-au cronicizat,
frămîntările ce încă nu s-au tasat, cu toate că tăcerea e mediul lor acustic propice.

*
Lirismul sui generis al păcatului: „Dacă
ne cercetăm bine, aproape întotdeauna vom găsi în
noi un păcat pe care să-l osîndim la alții” (Tolstoi).

*

*

Se repetă adesea: „Somnul rațiunii naște
monștri”. Dar cum ar fi cu putință poezia fără ca
rațiunea măcar să ațipească?

Să-ți cizelezi suferința astfel ca ea să capete stil. Stilul, un antidot al suferinței.

*

*

Puritatea: „puterea de-a contempla murdăria” (Simone Weill).

Ironia: spectacolul unui iluzionist care
face să dispară nu doar obiectele, ci și ființa.

*

*

Extraordinarul efort trebuitor pentru a
transforma dificultatea în subtilitate.

A visa: a înfrunta în chipul cel mai convenabil neputința de-a fi.

*
Orice model (oricît de scelerat ar fi) beneficiază, în principiu, de un grad din inocența începutului. Imitatorii săi sunt, în principiu, expuși
păcatului succesiunii.
4

*
Pentru unii exercițiul inteligenței acoperă
pur și simplu un gol, așa cum conversația cu o cunoștință acoperă singurătatea.
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TUMULTUL VITAL
(Magda Isanos)

Constantin CUBLEŞAN
În literatura română se cunosc destule cazuri de scriitori care s-au stins prematur, arzând, în
tinerețea lor, ca o flacără, dar (parcă) niciunul nu cu
atâta fremezie și patimă debordantă în a iubi viața,
firea, oamenii, ca Magda Isanos (1916-1944). Versurile sale, de o simplitate fermecătoare, izbucnesc
direct din inimă, poeta simțindu-se într-o comuniune osmotică cu plantele, cu anotimpurile, cu
toate ființele, ea însăși închipuindu-și rostul ca pe
un cânt nesfârșit al luminii și al fertilității: „Cânt ca
privighetorile oarbe. /Nu știu, eu sorb cântecul sau
el mă soarbe./ Atât de sus ne-nălțăm câteodată…/
Sufletu-mi arde de-o flacără înfricoșată.// Ca rugul
din care a vorbit Dumnezeu,/ așa arde sufletul meu./
Cred în zâne, în sfinți și minuni;/ prieteni, nu-mi
împletiți cununi./ Cântecul e-n mine ca-n voi tăcerea;/ îi bănuiesc uneori puterea,/ însă nu știu nimic
și mă-nchin smerit/ îngerului lângă mine venit.//
Fă-mă să cânt despre oameni și suferinți,/ șoptesc
cu buzele reci, fierbinți,/ despre săraci, despre copii
și oameni…/ Și-n mijlocul cereștii mele spaime,/ întrezăresc cuvintele de foc,/ cu care-ar trebui să creez lumea, s-o pun la loc” (Cânt). E aici, în această
mărturisire de sine, din volumul postum Cântarea
munților, un adevărat crez și program, în care se află
denunțate metaforic toate coordonatele pe care se
înscrie, fără abatere, lirica sa frenetică. De la panteismul religios la misionarismul angajamentului
social și de la cultul fiorului nașterii vieții la trăirea
de dincolo de aceasta, în moartea înțeleasă ca o altă
rodire:„Aș vrea să trăiesc în toate viețuitoarele,/ să
privesc, să privesc soarele,/ s-aud toate glasurile, toate murmurile,/ să-nverzească-n inima mea pădurile
(…) Dar, Doamne, toate mi se par puține,/ veșnicia
va cădea peste mine/ ca un bloc de întuneric. Și-

atunci/ am să vă uit, păduri frumoase, lunci.// oricât
aș fi trăit de multe vieți,/ naive bucurii și dimineți,/
în vremea nesfârșită le voi pierde…/ Leagănă-te, codrul meu verde!” (Cel puțin, legănați-vă ramuri…).
S-a născut la Iași, în familia doctorului
Mihai Isanos, transferat mai apoi la spitalul de boli
nervoase de la Costiujeni, lângă Chișinău, unde i se
vor mai naște alte patru fete. Dar, deja, Magda fusese
atinsă de boala ce făcea ravagii în epocă: poliomielita, de care este vindecată, rămânând însă cu sechele
toată viața, șubredă și dispusă ușor la alte îmbolnăviri. Urmează Liceul Eparhial de fete din Chișinău și
începe să scrie, debutând în 1932 în revista Licurici
a Liceului de băieți „B.P. Hasdeu” din localitate.
Semnează apoi în paginile revistelor Viața Basarabiei, în Crai Nou, Cuget moldovenesc, Pagini Basarabene, fapt ce face să fie asumată istoriei literaturii
basarabene (După o lungă perioadă în care numele
poetei este interzis în Republica Moldova, acum i se
editează, în condiții academice, un volum de opere
complete:Scrieri. Ediție, studiu introductiv, repere
cronologice, note și comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati. Editura Știința, Chișinău, 2016.
Colecția „Moștenire”). În 1934 se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași, pe care o abandonează după trei ani și se reîncscrie la Facltatea de
Drept, pe care o termină, aflându-și astfel locul, în
1939, în Baroul de avocatură din Iași. Între timp, la
recomandarea lui Mihai Codreanu, începe să frecventeze cercul revistei Însemnări ieșene, în paginile
căreia publică poezii aproape număr de număr. În
1938 se căsătorește cu Eusebiu Camilar (Mai fusese
căsătorită, pentru doi ani, cu filologul Leon Panteleev, la Chișinău – „purta favoriți și semăna cu un
personaj taciturn și moale, din literatura lui Cehov”,
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cum aflăm de la Aliona Grati), cu care va avea, în
1941, o fetiță, Elisabeta (devenită și ea poetă). La
începutul anului 1944, starea sănătății se înrăutățește. Este internată într-un spital din București, după
care urmează, datorită războiului, peregrinări prin
localități din Argeș, iar
boala i se înrăutățește
(„Din endocardită reumatismală, boala evoluase în pancardită, toată
inima era prinsă, și cele
două învelișuri, și mușchiul cardiac” – Aliona
Grati) astfel că în noiembrie se sfârșește din viață, fiind înmormântată
la „Cimitirul Bellu” din
capitală. Debutul editorial s-a produs în 1943 cu
volumul Poezii (Editura
Institutului de Arte Grafice, Iași) iar în 1945, Editura Fundațiilor Regale îi
tipărește, postum, volumul Cântarea munților,
pe care autoarea apucase
să-l definitiveze anterior.
Boala și presentimentul morții este
un veritabil laitmotiv în
poezia Magdei Isanos, pe
care nu-l tratează tragic,
nici măcar în tonalități
depresive, ci cu seninătate, cu sentimentul întoarcerii într-o lume universală a ființării:„Mi-ar fi-n
pământul cald așa de bine/ și trupu-n iarbă bună
mi-aș preface,/ să-l pască vite pripășite și sărace,/
ce-or cere și-o-ndurare pentru mine,// la marea judecată. Voi uita/ ce-am fost, și-mprăștiată-n forme
noi/ voi pierde până și-amintirea ta…/ Legându-mi
ochii prăbușiți și goi// cu veșnicia, mă voi odihni (…) și-oi scoate-n chip de floare, din pământ,/
obrazul tinereții de-altădată,/ să-l ardă soare și să-l
bată vânt,/ voioasă să și-l prindă-n păr o fată!” (La
marginea cimitirului). Versul testamentar aduce rezonanțe eminesciene, duhul acestuia resimțindu-se,
de altfel, în toată creația ei ca unul tutelar:„Zâne de
rouă,/ mă rog vouă,/ să mă primiți/ în pajiștea unde
dormiți./ Drept lumânare, aș vrea o floare./ Drept
rugăciuni și tropare,/ vântul să bată, iarba s-aplece
mai tare.// Voi, zâne bune,/ zvârliți-mi un brâu,/ să
se facă râu/ și să sune.// Apoi, sub torentul spumos,/
6

îngropați-mă jos,/ s-aud prin iarbă,/ ca și cum aș sta
lângă vatră,/ poveștile-acestui ținut luminos…/ Așa
mă rog vouă,/ zâne de rouă,/ să mă dezmierde/ și-n
moarte/ zarea pământului verde” (Zâne de rouă).
În fiece primăvară trăiește, odată cu redeșteptarea firii, tumultul înnoirii veșnice, sub
rostul suflării dumnezeești:„Primăvara-n pădure văzui/ cum trecea
Dumnezeu cu cetele lui,/
și-aprindea în fiecare
mugur un fir/ de lumină
ca un safir” (În pădure).
Nu e o simplă martoră,
ci însăși face parte din
ritualica trezire la viață:
„Ascult-acum mărețul
imn-al vieții,/ în revărsatul roș al dimineții,/
mă simt și eu ca frunza
ce se zbate/ jumătate-n
umbră și jumătate/ luminată de-un zeu nevăzut.// Iată, pitulicea a
și-nceput/ imnul pe care
eu nu-ndrăzneam/ să-l
cânt” (Primăvară). Fiecare element al naturii se
identifică, sub privirile
fascinate ale poetei, într-un demers miraculos
din coregrafia spectacolului ritualic al naturii
primare, dând alură de
sacralizare feerică faptului diurn:„Ploaia de
primăvară singură,/ cu suliță și cu chivără,/ a trecut
prin pădure la pas,/ pe calul ei verde.// În glumă-mplinind minunile,/ mugurii pocneau ca alunele,/
și-atingându-i haina și părul,/ înflorea măcieșul și
mărul.// Cu platoșă strălucind și cu pene/ deasupra coifului său, alene,/ cumpănindu-se și visând
războaie,/ trecea tânăra ploaie.// Gorunii spuneau:
«Făt-Frumos,/dă-te de pe calul tău jos./ Aici doarme
pajura și balaurul,/ strălucind la soare ca aurul».//
Sub copite, sub potcoave mici,/ se trezeau popoare
de furnici./ Un melc mare auzea din casă/ iarba cum
crește grasă.// Se făcea senin, mai senin./ Cavalerul
pălea ca un crin./ Nu i se vedea coiful, nici fața./ Îl
fura soarele, ceața.// Calul cădea în genunchi și cădea/ sulița, în vârf cu o stea./ Numai steagul în zare
se vede,/ pentru cine nu crede” (Cavalerul).
Toamnele au și ele măreție (o altfel de mă-
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reție), din regia cărora poeta nu are cum să lipsească, trupul său presimțind blânda ofilire, prea grabnică, într-o irosire acum a împlinirilor dragostei de
odinioară:„E-atâta frig în mine,-ncât îmi zic,/ ca o
livadă toamna:«Oare n-am visat/ c-a fost frumos și
vară,-n vreme ce nimic/ din toate-acestea nu s-au
împlinit»?// Dar sufletul, întocmai ca livada,-i greu/
de ramuri frânte, frunze putrede și spini,/ sunt semne că n-a fost la mijloc visul meu” (Toamna) sau,
într-o aură a întoarcerii în somnul germinației latente:„Acum se cheltuia înalta oră/ de lumină sonoră –/ și de desăvârșire și tăcere/ soarele putrezea în
mere.// Moartea-ncepea în fructele prea coapte;/ în
prune se făcuse-aproape noapte,/ în gutui îngheța
lumina de zi/ și nu putea putrezi…// Ploua, ne scuturam cu toții în vânt,/ ne-ntorceam în pământ…”
(Toamnă).
Imagistica poeziei cultivată de Magda
Isanos e de o prospețime și spontaneitate spectaculoasă, surprinzătoare prin asocieri inedite de culori
și elemente ale naturii. Un amplu și aplicat-analitic
studiu de imagologie semnează Aliona Grati în deschiderea volumului. De altfel, în literatura română
poeta a fost comentată mereu elogios, de la cronicile de întâmpinare ale volumelor, la marile sinteze
(Dicționare, istorii literare ș.a.) de fiecare dată punându-se în evidență originalitatea trăirilor fruste
într-un univers vegetal mirific și deopotrivă accentele grave cu care evocă umanitatea, tragediile războiului, mereu doritoare de pace și de iubire de oameni: „Aștept anul unu./ Anul păcii între popoare./
Ale istoriei mari abatoare/ vor fi dărâmate./ Inima
mea de pe-acum murmură: «Frate,/ iartă-mă pentru urile strămoșești/ și-n numele suferințelor omenești,/ dă-mi mâna»./ Și eu am mușcat țărâna/ și-am
plâns./ Cei scumpi erau morți și focul căminului
stins,/ în patria incendiată,/ Sângele lumina, auroră
ciudată./ Zare după zare cădea,/ înainte și-n urma
mea” etc. (Aștept anul unul). Dar, nu în aceste poeme (poezii) scrise cu un evident angajament social
(de stânga, chiar dacă nu s-a simțit nicodată atrasă
de platforme politice), rezidă reala sa originalitate.
Verbul articulat auroral are candoare și ingenuitate,
evocarea elementelor natuii se face cu o plastică a desenului frust, deșteptând din mitologii și din basme
figuri alegorice solare, în personificări memorabile
prin demersurile de fertilitate ale acestora: „Ieșind
din pământ,/ zeii cu creștetul sfânt/ semănau a pomi
și tufișe./ Luna cu raze furișe/ lumina coroanele lor
–/ de laur și mirt mirositor.// Unde puneau piciorul
sau mâna/ Înflorea îndată țărâna,/ și chiar în cer se
făcură poiene/ de stele clipind alene./ Apoi cântece s-auziră,/ de cimpoi și de liră,/ și multe glasuri
subpământene (…) Clopoței erau, clopoței –/ la un

loc câte cinci, câte tei./ Și răcoros sunau albastrele,/
cărora le răspundeau astrele,/ cald, ca într-o gușă de
turturică,/ floarea roșie cânta - și frică/ răspândeau
mortuarii crini,/ de lună plină (…) Era plină grădina./ Cu fiecare zeu creștea lumina./ «Se face primăvară, zise un arbust,/ mugurii mei s-au umplut de
must» (…) «Înflorească viile…»/ striga zeul mic cât
un ciot./ Doamne, se răcea ziuă de tot…” (Zeii).
Biografică până la un punct, inspirată din
durerile și bucuriile personale, din trăirile afective
într-o natură fremătătoare de viață, poezia Magdei
Isanos se validează prin sinceritatea cuceritoare a
mărturisirilor, a crezului și credinței sale în cântul propriu („Am iubit pământul./ Fiecare umbră aruncată de el./ Zborul fiecărui porumbel./ Și
cântecele pe care le șoptea vântul” – Poemul femeii
care iubea primăvara), făcând din presentimentul
stingerii ei premature un adevărat program de credință:„Dreaptă luci tinerețea mea, ca o sabie,/ și fiece vis păzit de dânsa-nflori;/ buzele mele spuneau
uneori:«Voi muri…»/ însă pe toate mările aveam o
corabie” (Lampa). Tocmai de aceea, accentele testamentare au un patetism reținut, marcat de vizionarismul ce include dramatic asumarea împlinirii
propriului destin într-un timp al viitorului din care
știe că nu există întoarceri, dar având credința nestrămutată în prezența ei vie, nealterată, recunoscută în tocmai elementele firii și ale umanității pe care
a cântat-o cu atâta dragoste și participare: „V-am
lăsat vâslind cu apele/ și cu soarele,/ și v-am găsit
uciși cu sapele/ și cu topoarele.// V-am lăsat vouă și
vouă/ grădina asta cu rodii și rouă,/ ca s-o culegeți
și s-o cosiți –/ și frați să fiți! (…) M-aș întoarce acasă
pe drumul vaselor,/ urmărită de vânătoarea cicloanelor,/ dar mă apasă putreda Mare-a Sargaselor,/
mă apasă greul zid al oceanelor” (Moartea prorociței). Cel mai adesea poezia devine rugă, înainte de a
fi litanie, implicând în adorația sa crezul și menirea
ce și-o asumă de a transforma în cântec frumusețile
vieții:„Doamne, n-am isprăvit/ cântecul pe care mi
l-ai șoptit./ Nu-mi trimite îngeri de gheață și pară/
în orice seară.// Nu pot pleca. Arborii îmi șoptesc;/
florile calea-mi ațin și mă opresc./ Despre toate-am
început o cântare/ de laudă și de mirare.// Oamenilor voiam să la las/ sufletul meu, drept pâine la
popas,/ drept pășune, livadă și cer (…) Doamne,
nu pot pleca, n-am terminat!/ Deschide colivia, fă
să zboare/ cântecele mele nerăbdătoare” (Doamne,
n-am isprăvit).
Ființă de lumină, vegetală, dramatic rostită în versuri de o puritate inocentă, poezia Magdei
Isanos e una dintre cele mai exuberante rostiri despre viață și moarte din întreg cuprinsul literaturii
veacului său.
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Viaţa ca un hăţiş
foarte des

Ioan HOLBAN
Îmi era dor să citesc un roman „bengescian”
cinstit - analiză psihologică, fie şi cu despicarea firului
în patru, cum spunea „marea europeană” din secolul
trecut, intrigă, portrete memorabile, tipologii, caractere, notaţii de adîncime, planuri epice fin structurate,
lumea de marionete, familia şi societatea, monolog
interior, problematica specială a cuplului, explorarea feminităţii în pîrg sau în surpare -, în tradiţia pe
care va fi deschis-o, în proza noastră, Hortensia Papadat-Bengescu, continuată, apoi, de (uitatele?) Ticu Archip, Maria-Luiza Cristescu, Eugenia Tudor-Anton,
Gabriela Adameşteanu, Dana Dumitriu, Alexandra
Târziu, Adriana Bittel, Adina Kenereş şi, iată, Doina
Popa a cărei carte, Ca frunza-n vînt (Editura Junimea,
2016), nu face decît să confirme această paradigmă
solidă a epicii noastre, structurată în prozele - nuvele, povestiri, romane, schiţe - „femeilor teribile” din
anii ‚70 ai literaturii noastre; Doina Popa continuă,
în pofida tuturor Pelinel, Pamela de România, Sexy
Brăileanca etc., să caute feminitatea, într-o poveste de
dragoste care explodează adîncul cuplului, problematica sa complicată tocmai din raportul pe care, încă G.
Ibrăileanu, în Privind viaţa şi Adela, îl vedea în termenii amor şi iubire.
Deşi face aluzii la epocă - ne aflăm în anii ‚80
şi, în locuinţa unor profesori „cîrcotaşi”, se discută, în
şoaptă, despre disidentul care a umplut paginile publicaţiilor cu „coţcării”, iar acum vrea să intre în „ierarhiile morale”, într-o lume ca o caricatură -, romanul
Doinei Popa e, în fapt, unul de familie, un roman despre cuplul ai cărui membri trăiesc în universuri paralele, fiecare refugiindu-se în „ficţiunile creierului”,
într-o atmosferă neprietenoasă între părinţi şi copii;
iată în familia Trofin, unul dintre spaţiile epice de referinţă ale romanului: „Cît despre fetița Sidoniei, ei,
bine, Fana a fost de la bun început o mediocră liniştită, nu-i auzeai nici gura. Era muncitoare în felul ei,
8

singuratică, suportînd cu greu indiferența mamei şi
atmosfera neprietenoasă din casa lor, mulţumită dacă
era lăsată într-un colţ să respire şi atîta tot, fără să mai
audă chemările, Fana, du-te după borş, Fana, dă o
fugă şi adu pîine, Fana, cumpără-mi ziarul, stai la rînd
la pui, spală vasele alea, alege fasolea, şterge mozaicul,
vezi dacă a venit laptele, cheamă-l pe Ovidiu de afară,
stinge lumina, plăteşte telefonul, trezeşte-mă la şapte,
curăţă mărarul, scoate sîmburii la vişine...”.
Naraţiunea din Ca frunza-n vînt e construită din instantanee, în succesiunea unor figuri aproape
închise ermetic în portrete făcute fără cusur, împietrite în nemişcarea unor marionete pe care le-a părăsit
păpuşarul, uneori sau scufundate în curgerea cleioasă a unui cotidian cenuşiu, amorf; acolo, personajul
e „ca frunza-n vînt”, luptă pentru existenţă, se agită
în raporturi de forţă (noră/soacră, soţie/soţ, mamă/
fiu, tată/fiică etc.) ori caută prin nişte birouri din care
lipsesc rolele de calcul. Portretele în mişcare constituie miza prozei Doinei Popa; ea „pictează”, cu acelaşi
meşteşug, brute şi ingenue, personaje secundare (cum
e, de pildă, un oarecare Iliescu: „La puţin timp după
nuntă, tatăl se învoi de la șeful său de birou, Iliescu,
un ins obtuz, suferind de ulcer, care-şi trata deseori
subalternii în raport cu duritatea crizelor, a chinurilor
suportate de stomacul lui. Înalt, slab, osos, cu figură
cadaverică, Iliescu preluase lucrările unităţii de vreo
zece ani. Găsise toate actele contabile într-o devălmăşie de nedescris, luni întregi, zi şi noapte reconstituise
evidenţele contabile, îşi neglijase familia și organismul
şi acum spunea oricui voia să-1 asculte că de atunci
se pricopsise cu ulcerul gastro-duodenal ce-1 însoţise
ceas de ceas, primăvară de primăvară, mereu. Uneori,
atunci cînd ducerile deveneau de nedescris şi limba îi
încleşta în gură, se încovoia peste birou şi așa, cocoşat,
cu faţa galben-pămîntie, cu ochii plecaţi, îşi urmărea
durerea interioară, evoluînd gradat, treaptă cu treap-

Bucovina literară • 1 – 2 (311 – 312), ianuarie – februarie 2017

Cronica literară
tă către un punct ce însemna apogeul, cînd i se oprea
respiraţia şi porii i se invadau de umezeală, ca apoi să
constate cu uşurare cum scade, tot aşa, puţin cîte puţin, coborînd treaptă cu treaptă, curba descendentă a
răului”), dar, în primul rînd, protagoniştii care gravitează în jurul familiei profesorului Alexe, „campion
al negaţiei”. Dar negaţia - profesorul are nişte plicuri
pline cu decupaje din presă, care nu iartă nimic şi pe
nimeni - e un punct de plecare, primul, de la care Carmina, personajul central al romanului, poate începe
aventura (dar aventura?) vieții sale (dar a vieţii reale?).
În fond, Carmina, ca şi celelalte personaje, atrase precum fluturii de noapte la un felinar, nu sînt capabile
de un efort de construcţie, rămînînd captive într-un
sistem fără valori, cu lăuntrul surpat în tot felul de
întrebări, într-o „larmă de întrebări”, cum spune un
personaj, spre nicăieri, cu mintea în vid. Personajul
prozei Doinei Popa este neadaptabilul, marioneta de
pe o scenă pe care nu o înţelege şi, uneori, în rare radicalizări, nu o admite: Carmina, Ovidiu, Sidonia Trofin se află, mereu, în zona în care persoana lor însăşi
devine propriul balast, victime ale umilinţei duse pînă
la capăt, cînd se așază pîcla: „Carmina se ştiu cu adevărat învinsă, băuse paharul umilinţei pînă la capăt şi
se dispreţui. - Într-adevăr, o întrerupse profesorul şi
continuă sentenţios: Orice explicaţie este de prisos. Pe
urmă el amuţi, îşi stinse ţigara, o răsuci în scrumieră, îşi încrucişă braţele peste piept şi, încet, licărul din
privirea lui se stinse, deveni un albastru mat, opac,
buza de jos ţuguiată, împinsă înainte, parcă pecetluia o tăcere impusă, şuviţele blonzii, dese, învălmăşite
ca nişte semne de întrebare deasupra creştetului, formau o coamă asemănătoare cu cea a leului. Femeia
auzi cum pendula din hol măsoară invariabil trecerea
secundelor, ştia că nu-şi mai poate asigura o ieşire cît
de cît onestă, va pleca aşa cum pleacă un cîine lovit de
piciorul stăpînului, va purta cu ea în drum spre uşă
întregul balast al persoanei sale. Și totuşi nu se putea
smulge din fotoliu, nu voia să-şi accepte înfrîngerea,
să facă acei paşi vinovaţi către uşă, să coboare scările şi
duhoarea eşecului să-i întunece mintea, şedea pierită,
fără gînduri şi doar braţele care strîngeau spasmodic
marginile fotoliului, tremurînd din pricina efortului,
exprimau cumplita încordare ce sălăşluia în ea. Parcă
trecuseră luni, veacuri de cînd zăcea acolo, sub povara
privirii lui, incapabilă să mai lupte, incapabilă să fugă.
Îi era imposibil s-o mai ia din nou de la capăt. În mintea ei se aşezase pîcla, nu se concentra, nimic clar, nimic precis, nu avea de ce să se agațe. Se știa dezarmată,
nu avea forţă, nu avea dovezi, cum să poţi lupta aşa, cu
mîinile goale? La ea nu era decît înverşunare, înverşunare oarbă şi atît”.
În legătură cu portretele impecabile, proza Doinei Popa trimite la o temă foarte actuală: în
Ca frunza-n vînt e o lume care trăieşte în şi din poze
(„Cînd am fost acolo la ea am avut impresia că totul

nu-i decît o poză. EA traversînd miriştea cu pălăria
albă pe cap, pe urmă EA în bucătăria largă, umbroasă,
plină de coşuri de fructe ornate ca pentru expoziţie,
EA, cu mîna abandonată pe masa lungă, ca pentru douăzeci de oameni, EA aşezată pe bancheta ovală îmbrăcată în pluş. Poze, poze, poze”) pe care naratorul şi
personajul le animă după modalitatea filmului, într-o
atmosferă sufocată de imagini care trebuie legate între
ele: o poză în mişcare e personajul Doinei Popa: „Pozează, îşi spuse în gînd Carmina, acum pozează, poate nu total dar, oricum, vrea să pară interesantă. Apoi
se întrebă îngrijorată ce-i va raporta Sidoniei, femeia
avusese dreptate, în jur plutea o atmosferă artificioasă,
glacială, un set de imagini ce trebuiau legate între ele,
iar Fana nu reuşea să le însuflețească şi le camufla sub
un alt set de imagini. Imaginile ei în mișcare, poziţii
rigide, controlate de un om care ştie că este filmat şi
faptul nu-i este la îndemînă. Poate tîrziu, în noapte,
cînd jur împrejur lumina se stinge, Fana iese de sub
control şi se îngheboşează sub plapumă, îşi cuprinde
în braţe genunchii şi muşchii feţei se relaxează şi atîrnă moi către pernă, poate bărbatul ei alături doarme,
ori rememorează absent ultimele evenimente ale zilei,
înainte de a se da somnului, în tot cazul, respiră regulat, puţin şuierat pe nări şi nu este conştient de fiinţa
ce se metamorfozează alături, pe jumătatea ei de pat,
îşi scoate masca, o lasă să cadă jos, pe covorul grena,
ca să rămînă lîngă el goală, indecent de goală, acoperită numai cu un strat subţire, transparent de celule
primordiale...”.
Proza Doinei Popa explorează ceea ce e
dincolo de „circumferinţele creierelor”, pulverizează
amănuntele, cu voluptate, aproape, pentru a le (re)organiza apoi, în tot felul de variante ale cuplului - soţii
Nik şi Nina Alexe, Trofin, Carmina şi Ovidiu, Fana şi
Dimitrie -, totdeauna în perspectiva feminităţii care
se năruie: acesta e profilul personajului Doinei Popa:
„Nu-mi găsesc locul nici acasă, nici aici, nici la Sidonia, nici la părinţi, umblu ca o frunză în vînt, purtată
de colo-colo de forţe şi interese cărora nu mă împotrivesc, în zadar încerc să-mi găsesc drumul, nu am
nici o cale a mea”. Lumea care trăieşte din poze e una
pe care o guvernează tema căutării; ochiul deschis către sine al femeii „spre cincizeci de ani”, din dorinţa
de a se ocupa, în pofida cotidianului, de „pulsul nostru sufletesc”, se îndreaptă spre ritualurile întîlnirii, în
deriziunea dar şi în superbia dragostei, de la fineţea
unei stări încercate într-o cofetărie, la un ceai, pînă la
violenţa freudiană care macină cuplul erotic al romanului, Ovidiu şi Carmina re-prezentînd prototipul relaţiei victimă/călău. Doina Popa scrie, în Ca frunza-n
vînt, un roman crud despre ceea ce vor fi fiind dragostea, amorul, iubirea, Stendhal şi Ibrăileanu, spre cincizeci de ani. Ca frunza-n vînt e unul dintre (prea) rarele
romane de care se poate ţine seama în stricta noastră
actualitate literară.

Bucovina literară • 1 – 2 (311 – 312), ianuarie – februarie 2017

9

Cronica literară

Despre Nicolae Labiș
– comentarii –

Marian BARBU
Anul acesta, adică în 2017, se vor împlini
trei decenii de muncă neostenită de când Profesorul Nicolae Cârlan, din Suceava milenară, a început
travaliul neprecupețit de a-l reda pe Nicolae Labiș
și, in integrum, Opera lui posterității, dincolo de
nefericita fractură a vieții sale (2 decembrie 1935–
21/22 decembrie 1956).
La intervale de timp, fără o anume periodicitate, fără posibilitatea de a invoca lângă subiectul
lui de lucru, preferat din multe privințe, documentaristul, cercetătorul scrupulous, criticul și istoricul
literar, voce de prim-plan a culturii bucovinene
contemporane și-a trecut în panoplia sa editorială
cărți despre Eminescu (cum altfel?), Ion Luca, Eusebiu Camilar și Magda Isanos, Petru Comarnescu,
Ciprian și Iraclie Porumbescu, Leca Morariu ș. a.
N-am văzut atâta sârg științific decât la
unii cercetători bănățeni, iar pe zona Olteniei, pentru contribuțiile de istorie literară, la Florea Firan.
(Îi rog pe cîrcotașii mai tineri sau mai în
vârstă să nu strâmbe din nas cum că evoluția culturii zonale nu dă adevăratele specificități ale culturii
naționale. Dar specificitatea în corul universalelor
nu aparține acestor indicatori zonali? Totul depinde de cel care se numește teacher. Punctum, vorba
lui Eminescu).
Așadar, profesorul Nicolae Cârlan, de fiecare dată, s-a întors la scriitorul Nicolae Labiș, de
câte ori a crezut necesar, și a verificat, că nu i-au
fost editate, corect, științificește, scrierile, sau că
i-au fost interpretate „ciudat” poemele, scrisorile,
referințele critice, formulate incorect unele dintre
acestea, datorită apropierii de viața neliniștită a
poetului și multe altele. „Avocatul” din oficiu, fără
vreo sâmbrie, și-a început cercetările și interpretă10

rile pro-causa pe vremea când mai trăiau toți… ai
casei din Mălini (părinții și surorile).
(Dacă-mi este permisă comparația, mutatis mutandis, în contemporaneitatea mea, eforturi
de o asemenea anvergură le-am văzut doar la Nicolae Gheran, pentru omul și opera lui Liviu Rebreanu).
După masiva carte Opera magna, 1296
de pagini, format academic, tipărtă în anul 2013,
cu grija financiară a economistului doctor Vasile
Rusu, director economic la Direcția Silvică Suceava, am crezut că Nicolae Labiș a intrat definitiv pe
ușile împărătești ale veșniciei literare românești.
(Afirmația nu este bântuită de gratuitate, deoarece
nutresc gândul că în împărăția ortodoxiei noastre
va fi existând un locșor al spiritualității românești.
De ce? Pentru genul proxim și diferența specifică a
României, al cărui spațiu a fost botezat drept Grădina Maicii Domnului de către Papa Ioan Paul al IIlea, în anul 1999, când ne-a vizitat țara la invitația
Patriarhului Teoctist).
La trei ani de la apariția cărții mai sus
menționate, Domnul Profesor Nicolae Cârlan și-a
continuat seria de… inedite Labiș (poezii), venind,
ca în 2016, sub auspiciile Editurii Lidana și sub patronajul Centrului Cultural Bucovina, Suceava, cu
o altă carte despre Labiș: Relevanțe și semnificații.
Deslușiri și precizări privind viața și opera lui Nicolae Labiș. (Pe clapetele interioare sunt nominalizate 44 de ediții Labiș cunoscute de editorul Nicolae
Cârlan, din care 12 poartă girul său editorial).
Din formularea perifrastică a întregului titlu, cuvântul de bază, care iradiază sensuri și semnificații, este deslușiri. Din cele 8 înțelesuri pe care le
dau dicționarele cuvântului, pe unul singur cred că
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l-a avut în vedere autorul, anume pe acela pe care-l
poartă sinonimia lui a explica, a face inteligibil.
Eu văd în subiectul cărții o atituidine polemică față de toți aceia care nu s-au învrednicit să
treacă de pragul impresionismului sau al colportării
de formule șablonarde. Și în acest contra vu, acum
le-a reprodus alte texte, alte argumente lămuritoare,
tocmai ca să nu planeze inertia formulărilor tabuizate (ba la critica literară sociologizantă, venită
grosier din perioada proletcultismului dur, dejist,
prelungită reverberator mult după aceea. Vezi și
manualele școlare, forme, din acea perioadă, în care
nu se putea interpreta niciodată obiectiv, fiindcă nu
se dorea, atâta timp cât Leonte Răutu răspundea de
cultură!).
În această carte, sunt antologate alte contribuții biografice zonale dintru-nceputurile venirii
lui Nicolae Labiș în bătaia scrisului primenitor: despre Corespondența lui Nicolae Labiș, despre Nicolae
Labiș, folclorist, despre Casa Memorială Nicolae
Labiș de la Mălini, sau O zodie luciferică: anul 1956
în viața și activitatea poetului Nicolae Labiș, ori Poetul Nicolae Labiș după 60 de ani ș. a.

Istoricul literar de anvergură, Nicolae Cârlan, se impune în cadrul interviului oferit lui Florentin Popescu (un împătimit al scrisului, cu peste
60 de volume: poezii, critică și istorie literară, jurnalism etc. – n. 3 aprilie 1945, Lera-Buzău), în cele
10 provocări (întrebări), pe care le biruie cu nonșalanță, în largi și pertinente excursuri alternante de
istorie și cultură aduse la zi.
În concluzie, se poate spune că filologia
bucureșteană (din al cărui cerc formativ provine și
Nicolae Cârlan) i-a devenit afină până la încrustarea profesională de-a lungul tuturor cercurilor de
vârstă înregistrate până acum.
Nicolae Cârlan s-a încadrat perfect în
zona pulsatorie a culturii naționale din Bucovina,
din partea de nord-est a României, fiind îndreptățit
să dea consultații… la domiciliu tuturor celor care
se vremuiesc necugetat după timpii veacurilor, mereu alunecoși.
Craiova, 2017,
în preajma lui 15 Ianuarie
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Cronica literară

Urbane.
Răbufniri+soluţii

Felix NICOLAU
Nu mai țin minte cum scria pe vremuri
Andra Mateucă. În prefața la Duminica e o poză cu
tine (Editura Diacritic, 2015), Eugen Bunaru amintește că ea se număra printre tinerii furioși douămiiști de la cenaclul timișorean „Pavel Dan”. Nimic
din așa ceva în cel de-al doilea volum al ei. Acum,
așa cum observă și prefațatorul, sunt mânuite mai
curând armele seducției și nici dintre acelea cele mai
periculoase. Mai degrabă descopăr aici o poezie ritualică și magică peste care se așterne o feminitate
când jucăușă, când tandră.
Muzica silabelor este iarăși un condiment
esențial în procesul
de vrăjire a cititorului: „la o gură de
ceai s-au strâns toți
oamenii
pădurii/
lângă foc în tihnă
fiecare cu toporul
lui/ care mai de care
mai mândru și mai
încrustat/ cu flori
frunze povești spuse
pe-ndelete/ la o gură
de ceai băută pe frig
bărbaţii sunt fraţi/ şi
se îndeamnă unul pe
altul să-şi arate puteri nebănuite/ să se
roage să primească
răbdare/ să stea cu
faţa cât mai aproape
de flăcări până când/
le vor cădea celelalte chipuri/ şi ei vor
12

merge curaţi/ fiecare la el acasă/ fiecare/ bărbat”.
Tot ce ţine de maternitate şi de basm iniţiatic poate fi găsit în poemele acestea foarte des nedirecţionate de vreun titlu: „desfă-te ca să ies/ copilul
înghesuit în zăbrele împinge şi zgârie varul/ decojit acesta naşte monştri şi lighioane/ ce împresoară
pântecul bolnav/ el se naşte cu o stea în frunte şi cu
palmele luminate/ dă-mi şi mie ce nu ai tu ca să te
nasc/ şi lasă-mă să-mi odihnesc călcâiele pe iarba
ta/ cuminte”.
Poetica Andreei Mateucă nu se bazează pe
versuri memorabile, sclipitoare. Întreg poemul e o
pastă ce induce o
stare. Nu sunt poeme care să te pună
pe gânduri, ci pasteluri urbane, psihologizate şi uneori
deschise către estetica urâtului: „sunt un
fluture diform/ fără
aripi/ cu un pântec
uriaş în care ascund/
toată murdăria oraşului tău/ mucurile
de ţigară cu urme de
ruj/ şi păpuşile stâlcite ale copiilor tăi/
mi se spune singuraticul dar eu ştiu/ că
o să zburăm cândva
împreună/ elena”
(eu şi elena).
Impresia
este că poeta lucrea-
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ză cu arhetipuri într-un areal al adevărurilor eterne.
Spectrele vrăjitoreşti dereglează perspectiva clară,
generând o ambiguitate de efect maxim: „femei frumoase fără sâni ce-şi hrănesc/ copiii cu gura şi alungă duhurile rele” (omul care a cunoscut fântâna).
Cele zece ilustraţii ale lui Sorin Bechira, executate
cu generoasă infuzie de pastă, urmăresc îndeaproape imagistica poemelor şi insistă mai cu seamă asupra unor hore şi şerpuiri aeriene de extracţie barocă.
Funcţionează şi simbolistica, dar nu ca intenţie primordială, ci ca o sofisticare rafinată prin
care sensurile sunt obliterate. Un fel de zoom in cu
efect de perspectivă: „eu mă închid la rădăcina copacului/ sunt fiu de poet şi/ arunc seminţe pe cer să
încolţească îngeri/ sunt fiu de mamă şi-o privesc cu
ocheanul în pântece/ la casa cu poartă pentru oaspeţi/ tatăl a făcut semn/ copilului să crească”. Cum
bine formulează poeta, unele texte într-adevăr devin
„o rugăciune fără virgule”.
Una dintre tehnicile favorite este concentrarea. Procesul de esenţializare poate împinde poemul până în pragul haiku-ului: „pe scaun/ vesta cu
scame/ nemişcată ca pânza de păianjen”. Doar că atmosfera unaora este încrâncenată şi nu are ca scop
crearea unui context care să predispună la reverie
ori contemplaţie: „în pântecul ei se sparg sticle/ se
aruncă mucuri de ţigară/ şi se îmbie oaspeţii cu cântece/ şi vin”.
Mi se pare interesantă pendularea între
instantaneele urbane îmbibate de estetica urâtului, şi cele extravilane, caline şi proaspete: „floarea-soarelui/ cu creştet de copil/ pe umărul din
care muşc/ ca dintr-o pară”. Poate că sinteza este
realizată într-un vers dintr-un alt poem, chintesenţă a ontologiei poetei: „s-o înjur şi s-o iubesc moale
ca o omidă”.
Evoluţia între aceste coordonate ar putea
împinge discursul în periferii patetice ori chiar isterice. Însă, din fericire, acest lucru nu se întâmplă
datorită faptului că scriitoarea îşi stăpâneşte perfect adjectivele şi figurile de stil mai complicate.
Simplitatea este cuvântul de ordine: „să beau o cafea cu tine înseamnă:// o vizită în parc/ o plimbare
cu barca/ un film prost la cinema/ o cină în aer liber/ înseamnă mai mult decât o excursie” (să beau
o cafea cu tine). Şi suprimarea conectorilor contribuie la eficienţa poemelor: „ca şi când noi/ a venit
vara” (noi).
Primitivismul acestei poezii, întemeiat pe
prospeţime, seducţie, dar şi pe reacţie drastică este
calitatea ei principală, dătătoare de carismă: „să-ţi
creşti amintirile cu siguranţa zilei de mâine/ animal frumos/ rămas în târg printre oale oameni/ şi
haine second hand”.

Biblioteca Bucovinei literare

Marina Popescu,
Ultimul nu va stinge
lumina, Pitești,
Paralela 45, 2016.

Ioana Burghel, Vis cu
sandale roșii, Pitești,
Paralela 45, 2016.

Andrei Novac, Regula
timidității, Pitești,
Paralela 45, 2016.

Adi Filimon,
Sedativ, Pitești,
Paralela 45, 2016.
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Poesis
ecluze puternice
şi graţioase

Eugenia ŢARĂLUNGĂ
numai în aer liber

Cristinei M.

ei vin de mână cu copiii gata făcuţi
cu părinţii gata făcuţi
ele
ale
ale cui?
şi cum să îţi spun
eu caut foarte mult aerul
aerul curat
aerul intră aerul iese
prin cornetele nazale

dar respecţi regulile
copiii n-au vreo vină
ne-am uitat casa şi acoperământul
Nosso Lar
nici nu aş îndrăzni gândesc vreodată
sau să deschid barem gura
cine zice
ăla e!
fiecare cu deciziile sale
şi cu arborele lui decizional
axiologic vorbind
cu frunzele tremurând
căzând
vinovaţi de vânare de vânt
şi de amprentare
şi atât

toate alegerile sunt ale noastre
reciproce
mutuale
ale mele
ale tale
ale
alergici la decizii
prea atenţi la contextul aglomerat
tasat
la ataşamente-rucsac
cu bretele ventrale variabile

până la 100%

ne jucam câteodată în curte
lângă poligonul de antrenament
numai în aer liber
şi mă uitam la copiii ăştia
parcă-s făcuţi din ceară
cărămizi coapte-n cuptor ca o pâine

hrănirea la sân
la sânul drept
la sânul stâng?

nu este greu
14

externalizare
în toată regula
cafeaua
dulceaţa
votul
totul

externalizarea interiorizării
zarea zării
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până la stele stele logostele
cât de departe
dintr-a cui frunte
dintr-a cui talpă?!

din toate celulele
din toţi rărunchii
până la proba contrarie

aaah, iar nu am branţuri
nici măcar homemade
artizanale
din fetru
tăiate până la contur cu foarfeca
piaţa e la mine acasă
atelierul e la mine acasă
podul e la mine acasă
până la stele
home e la mine acasă
o dată pe lună
până când?

scot răul afară
cu sacaua
recipientul nu are nici o vină
nici mesagerul
solfegiem
ne opintim
să scoatem răul afară
(şi noi vrem o ţară ca afară)
ceea ce este în afară
este şi înăuntru
susjos
us
os
ousia
parousia

cagulă
copârşel legănel
printre mijiri
vezi în contre-jour
liderii ierarhiilor intermediare
şi tot în contre-jour
dreptunghiular
copiii mici sărutând icoana mică
sprijinită pe mâini
adulţii sărutând mâinile-mi
fruntea
poate inima
mai mult sau mai puţin pios
cineva strecurase acolo ceva
în inimă
să ne vedem la bunătăţi
pe care Dumnezeu
le revarsă cu-nverşunare
asupra noastră
în contre-jour privind noi (El nu! )
fără de osândă
nişte „păreciori”
şi o fisură de destin
se pare
m-au adus aici
unde nu este durere
nici suspin
şi nici o sinucidere frumoasă
nu mai pândeşte
cu înverşunare

3 noiembrie – misia în desfăşurare

căutasem un guru
ca să ţină oglinda
în unghiul potrivit
sâcâitoare misiune
care-şi muşcă repetat coada
invizibilă
fără să se-nveţe odată minte
că unele graniţe nu se trec
niciodată

podul de piatră
stânjeneala cea vastă
a înlocuit sinele cel vast
Sur le Pont d’Avignon
rămâne numai un cântecel
pentru copiii fără fraţi
fără moştenitori
şi fără adulatori
cei care te susţin
plătesc cu viaţa
şi asta te stânjeneşte
până la anihilare
cum să spui aşa ceva?

Bucovina literară • 1 – 2 (311 – 312), ianuarie – februarie 2017

15

Poesis

dispar până şi obiectele
autobiograficul decisiv
îmi face culoar către viitor
şi tonul nu mai dă rateuri
deloc
între baliverne
comunişti şi paranoici
aplicăm Vanish
dispar până şi obiectele
spre capătul dinspre
(nu dinspre Solenoid)
ca să nu le mai arunci tu
la curăţenia de Păresimi
se elimină ele singure
în timp ce tu bâiguieşti
ceva ce sună a rugăciunea inimii
parcă
sau aşa se aude de aici

catapultată
rezilienţa este mama învăţăturii
pentru binefacerile pe care Dumnezeu
le revarsă cu înverşunare asupra noastră
în jacuzzi
în racursi
punctele de fugă ale perspectivei
sunt statornice din cale-afară
şi smerite foarte în propăşire
uşa catapultată acum 2 zile
ne deprimă
şi poarta
şi zăvoarele desferecate brusc
(pentru că ne depreciază)
în loc de uruit
se aude la unison aşa –
un cântecel priponit:
au plecat în altă ţară
dar se’ntorc la primăvară
trebuie să trecem în procesul verbal
câţi sunt şi câţi sunt vii
însă le-a spus altceva
vecina de blog
vommurişivomfi
berry-berry
16

şi chiar teferi-teferi pe alocuri
prin desăvârşire

de-a supra
felul lor de a se bucura
lasă urme rugoase pe asfalt
ca şi jelania lor
în limba aceea necunoscută
mama (pe care acum îţi permiţi
să o adori
nesăbuit)
exact acum
e în tindă
şi tinda este deasupra asfaltului
şi deasupra spaţiilor verzi
şi deasupra timpului
când una sau alta
s-au lăsat inventate
cu graţie
(şi abia apoi inventariate
agresate prin întabelare
sau întabulare
pentru ochii muritorilor
de rând)

dimineaţa rău de tot
pentru Irimia, fratele cel mai
mic al tatei, in memoriam
ocrotise o scânteie
a familiei
nu ştiu cum de s-a făcut
până la urmă am dus
şapte flori la înmormântare
de culoarea sângelui viu
şi nepândit
necernit
ca şi cum moartea ar fi un soţ bun
pentru un drum fără întoarcere
un 8 întors
fără rouă
pe dealurile tale, mă doare de tine, frate Ionatane!
numerele pare par că şi-au găsit perechea
anii pari par că şi-au găsit perechea
fie eros
fie thanatos
fie!
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supravegheaţi-vă pulsul!
şi la tâmple!
repetaţi validarea la acelaşi validator
aici
dimineaţa rău de tot
la crăpatul zorilor
pe la 5
(număr impar)
poate 5 şi 12
sau 5 şi 15
înainte ca alţii să vă spele
înainte ca alţii să vă împartă
hainele
trupului de aici
9 oct. 2014, o dimineaţă în care suntem mai puţin

ecluze puternice şi graţioase
ei nu mă văd
ei nu mulţumesc
ei nu se scuză
eu râd mânzeşte
şăgalnic:
crestele se văd de pe creste

că nu te mai întorci
repetat
se lipeşte omu’ de tine
cam cum cocoşatu’ de gard
(poate se lipeşte zeu’ de mine
mai ştii?!)
repetat
cât porţi numele nostru
faci ce spunem noi
(de parcă aţi avea nume de zei)
repetat
de pildă:
te aruncăm într-o fundătură
(liceul)
apoi în altă fundătură
(facultatea)
concomitent cu altă fundătură
(cartierul depopulat
Kilometrul Zero)
de pildă:
te aruncăm în Zero-Decizii-la-dispoziţia-ta

lor li se pare că au cucerit Everestul
când mă ironizează
repetat
când îmi întorc spatele
repetat
îmi pun în cârcă scenarii inventate
repetat
cras vindicativi
şi desigur neînstare să admire ceva
oarecum
numaidecât
numaidecât
pândind doar scopurile lor
sărind din „sau” în „sau”
repetat
făcând slalom pe lângă „şi & şi”
„win & win”
nedornici să slujească
în ruptu’ capului
fiinţei colective care suntem
hmmmmm!
iar te-ai suit în vârful patului
ca să citeşti
repetat
eşti bună să te duci după moarte

uf!
să iei decizii împotriva celor care
te împing spre Zero-Decizii
şi te înşurubează bine acolo
să îţi sufleci mânecile
şi să îţi iei o nouă viaţă
din cele 9
cu dimensiuni convenabile
flexibile ca apa
sau rabatabile la cerere
next level
să salţi vrei/ nu vrei
să găseşti punctul de belvedere
de unde toate se văd altfel
panoramic
caleidoscopic
(de nu telescopic)
în conexiune
coerenţa ascunsă
are pregnanţa
unei reţele hidrografice
el (nu mezinul)
vrea să fie mare constructor
inginer hidrotehnician
când o fi el maaaare
întotdeauna am avut încredere
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în Dumnezeu şi în copiii divini
(ai altora)
în anii pari şi în bunul Jupiter78
în apă vin şi culori de frecvenţe diferite – hγ1, hγ2, hγ3
barajul fluidelor apoase
am ştiut mereu
duce la imense acumulări de energie
(numai să ştim să le folosim!)
apa este foarte maleabilă şi ductiiilă
ia forma vasului în care este pusă
nu are rezilienţă
sau opacitate
ne primeşte
ne botează
ne vindecă (prin izvoare)
ne aduce în rezonanţă
dar apa invizibilă
neştiută
neîncepută
emergentă
nefracturată încă
(prin Pungeşti)
apa din poveşti
este o resursă
pentru care nu vom fi vreoodată
îndeajuns de recunoscători
APA VIE.
Apa de 24 de carate.
Apa cercetată 25 de ani de Masaru Emoto.
Apa care se rupe mamelor de 26 de ani
(sau 36
sau chiar 35).
Apa cu memorie.
Apo, apo, apo, mirabilă apă!
unde eşti tu când sufletele sunt goale şi uscate
repetat?
orice construcţie are nevoie de apă
orice liant are nevoie de apă
apa din vis este emoţie
este mişcare
OR, EI SUNT DE NECLINTIT
înfrăţiri şi fiinţe colective
lianţi şi conectori
devin au ba de nestrăpuns?!
o lume fără despărţituri
şi despărţăminte
fără separări
fără rasism sau apartheid
fără concave discriminări pozitive
18

suprapuse şi tasate
or, ei sunt barajul
la care s-a defectat sistemul de reglare
s-a uzat moral şi fizic
tocmai pentru că nu s-a uzat de el
în ultimele cincinale
nici măcar ca experiment
(zero-uzări)
singura mângâiere a apei este
acumularea forţei
şi malurile colorate luxuriant
peisajul maiestuos
cerul preaînalt
şi promisiunea deszăgăzuirii:
cogniţia
şi metacogniţia
pas cu pas
presupunând
că apa
are conştiinţă de sine
(cât de cât
veţi vedea!)
cândva
un inginer hidrotehnician
va împlini visul unui copil divin
(next level)
şi ecluze puternice
graţioase
vor împânzi cursurile apelor
vor da lumină
vor înlocui barajul îmblocat
vor da fluiditate forţei
şi forţă unduirii
vor împreuna suprafaţa şi volumul
(ca în complexul lui Brâncuşi
de la capătul cartierului)
abia atunci se va răsturna dictatura numerelor întregi
vom evada spre dimensiunile
fracţionare
care aproximează cel mai bine totul
care ştiu că partea mezină reflectă mereu întregul
şi că fiecare eu este o parte
pic-pic-pic
un fractal
în fiinţa adorabilă
vastă
care ne poartă
pas cu pas
puternică
graţioasă
fără poticniri
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Trepte

Adrian VOICA
Spre sanctuar
Din câți urcăm treptele de chihlimbar
Numai puțini – s-a dovedit – aveam și har.

Orizont verde
Cu pași mărunți, prin lumea străbătută,
Ai dat neapărat și de cucută.

Ars poetica
Misterele pe care o foaie le ascunde
Se limpezesc în apele profunde.

Schimbare de ton
Retras din muzica celestă,
Aleg o alta, prea terestră.

Așteptare
La kilometrul unu al iubirii,
Îngrijorați, așteaptă trandafirii.

Martor
Frumosul – ce-a făcut bluza să cadă –
S-a strecurat sfios în colț de cadă.

Croitorie poetică
Un înțeles în două rupt
E prins cumva pe dedesubt.

Oglindă spartă
Din zeci de cioburi cresc fantome noi
Iar ultima e și cu sânii goi.

Spectacol
Prin fața mănăstirii trec și-acum,
Când se-nserează, maicile de fum.

Portret
Te-a înzestrat natura cu frumusețe pură
Ce face din păcat o altfel de lectură.

Încercare nouă
De mine sprijini, Doamne, alt păcat,
Să-i aflu sufletul adevărat.

Tot mai rar
Cuvinte îmbrăcate-n negru
La groapă duc un gând integru.

Descumpănit
Un kilogram de sensuri cumpărai
Și tot nu știu ce drum duce spre Rai.

Amestec
Culori gălăgioase dintr-un desen obscen
Migrează spre refrenul din catren.

Util
Când n-ai acces la sunetele noi,
Pe cele vechi le scoate din noroi.

Întrebare
În veacul telefoanelor mobile
Se mai găsesc poeți la Sibile?
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Mărturisire
Răvașe bătrâneții nu mai scriu,
Acum că a venit și o prea știu.

Regret
N-am strâns nimic – deși aș fi putut,
Când mă îndreptam spre absolut.

De-ale meseriei
Tiparul e același; dar substanța
Cu greu admite asonanța.

Poezia
Un pai de care mă agăț
Într-o secundă de răsfăț.

Schimbarea culorii
Când urci pe munte și gândești la mare
Albastră este iarba sub picioare.

Frică
E universu-nchis când sunt cu tine,
Aproape de abis și de suspine.

Întâmplare
La castingul de azi pentru idei
Am cunoscut și două melopei.

În așteptarea aezilor
Se cern, în depărtarea mută,
Fragmente din cântarea începută.

În vers
Cuvintele nu vor să vină,
De nu le-acopăr cu lumină.

Gimnastică
Din versuri: paralele inegale
Pentru ideile originale.
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Roata de circ

Viorica PETROVICI
Fulgere albe pe orizontul fluid
O sirenă trece pe roșu și înghite serpentina
Muntele brazii cabanele vânătorești se apropie
Trase de un circar priceput copiii netreziți plutesc
Deasupra ca niște meduze umbreluțe în ocean
Urmele lor sunt un pastel muzical
Fulgere albe pe orizontul fluid farfurii zburătoare
Prin intersecție oameni și câini vagabonzi
Dacă-i privești de sus par la fel asfaltul
Se ondulează o spinare alunecoasă ce pândește
Ființele din eter felinarele chinezești se ridică
Șarpele uriaș se hrănește cu foc solzii fractal
Deschid ochii lor înspre răsărit cade roua
Pulbere de curcubeu în inima orașului meu

Ritm de boluri tibetane
În fiecare dimineață mă trezesc într-un alt spațiu
Migrez sub fulgere circulare prin piramide inversate
Ce redimensionează filmul necunoscutele lunecă
Mereu spre câte un nord mările de cântec viu
Urcă și coboară într-un ritm de boluri tibetane
În fiecare dimineață îmbrac o altfel de piele

Roiuri pleacă pentru a încremeni în oglinzi concave
Un releu răstignit între izvorul de intrare
Și izvorul de ieșire un alt răsărit

Despre ce timp vorbim cei care nemurim
Zori de zi cai albi ce aleargă aleargă pe o plajă
De aur când valurile se împotrivesc albastrului
Devin albi tot mai albi de lumină de o consistență
Străină de lumină națiunile tinere disprețuiesc
Națiunile bătrâne la fel cum fiii se cred mai deștepți
Decât părinții prima scriere n-au inventat-o
Fuziunea atomilor n-au intuit-o și nici deplasarea
În spațiu în timp totul a fost spus demult aici
Roboții vin dinspre toate punctele cardinale
Și antenele națiunile tinere frumoasele fecioarele
Într-un război troian previzibil dintr-un univers
Imprevizibil aflat într-o expansiune în spirală
Un univers bătrân ca un șaman pictat
În toate culorile despre ce timp vorbim cei care
Nemurim dinspre ce tinerețe se aude sunetul
Unui clopot marginile lui aripi albe tot mai albe
De lumină de o consistență străină de lumină

Într-o casă de tablă

Stele în oglinzi concave
Trăim într-o fântână orice urcuș
E un val ce lovește peste umeri peste gură
Doar ochii plutesc niște brotaci fosforescenți
Deasupra cărări de foc pereți de foc
O entitate spiralează materia lichidă
Prin care se despletesc stele stele

Un geamantan de tablă
Într-o pivniță de tablă
Într-o casă de tablă
Un abur ivoriu plutește
Dedesubtul geamantanului
Dedesubtul pivniței
Dedesubtul casei
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Masca închisă plesnește
Seva ei cu miros de nard
Se urcă precum o liană
Pe razele unui cerc

Spirale yang sorb în inimă uitarea
Marele fluviu poartă corăbii cu zei fantomatici
În susul și în josul nopții de smarald
Isis pune puncte albe deasupra țipătului
Nasc stele din muchia fiecărui val
Ouă de crocodil crapă ca un pământ prea însetat
Eclozează tunelurile subpământene respiră
Marele fluviu își pune brățări de curmali și cântă
Spirale yang sorb în inimă uitarea
Și deschid poarta verticală din cuvânt

Sămânță ce se întinde peste infinitatea dintâi
Spițe de argint cântător pe care călătoresc înapoi
Lumile visate visele din vise și ideile pure
Pânză de păianjen cu țesătorul la mijloc
Roata de circ în care urci pentru joc
Și timpul se dilată altfel pe fiecare spiță roata
Are aripi albastre se ridică pe circumvoluțiuni
De spațiu mereu noi circul rămâne impasibil în noi

Roiuri de oglinzi cuantice
Călătoria prin roiuri de oglinzi cuantice mereu alta
Înfășurătoarea urcă și coboară până la autodevorare
E un zbor ondulatoriu din care nimeni nu evadează
Fagurele are cordoane de argint pe anumite porțiuni
În acest joc nu ai cum să pierzi nu ai cum să câștigi

Parisul este casa mea de cântec

Oglinda cu imagini suprapuse

Notre - Dame de Paris puncul zero cu inimă ocultă
Trec păsări de cântec trec milenii călare pe nori
Dincolo păstrătorii niciun autodistrugător niciun
Cort cu bombe nu poate atinge alba înaripată
Îndantelata din stele antenă lumină între civilizații
Fața ta de mireasă se proiectează în albastra mare
Înțelepciune incifrată cei privilegiați pot vedea
Când îți deschizi ferestrele și coboară misterul
Navă lumină armonia punctelor releu în rădăcină

Tărâmul apei în tărâmul luminii
Cresc nuferii albi peste timp
Focul e un joc inițiatic fără întreruperi
Cercuri ritmice
Evadare
Un portal diapazon prin care
Sufletul întinde aripi de mărgăritare

Misterul coboară pe trepte de Sfinx

Lebede albe de la un mal până la celălalt lebede negre
Tac maiestuos și plutesc fără odihnă urcă deseori
Pe tărâmuri diferite râul imparțial cerne albastrul
Și mă cheamă urc în corabia albă răsar cântece negre
Drone inventariază această dezbrăcare de trup
Se prăbușesc în valuri castele aprinse poduri vechi
Ce leagă războaie și mitologii copaci cu rădăcinile
În cer frunzele de argint se ating și aura lor sună
Aripile negre și albe ale unui timp din poveste

Trepte de Sfinx soare afară înăuntru Lumină
Peste care nu poate trece nici soldat nici regină
Nici măcar inițiații doar gândul cel bun
Doar corpul de raze al vreunui nebun
Ființe din stele trepte de Sfinx fără vânt
Vin din falii de timp se întorc la cuvânt
La cuibarul vrăjit al dragonilor mama Pământ
Înăuntrul ei trepte și lumi fără chei
Înafară coame de grâu munții bărbați și femei
Trepte de Sfinx căi galactice hărți la vedere
Într-o matcă ce naște din ea înflorește și piere
Controlat Pământul e din nou populat
Orga de cântec urcă încă o octavă-n magie
Misterul coboară pe trepte de Sfinx în vecie

Roata de circ
Roata de circ cu nouăzeci și nouă de spițe
Toate albe absolute în expansiunea lor
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Râul imparțial cerne albastrul

Milioane de fractali octogonali
Mi-e sete focul îmi secționează trupul verde
În raze din el picură ambră văd o fereastră
Galaxie migratoare în care sunt captivă
În planete diferite simultan
Dezbrac mersul dezbrac vorbirea
Plutirea e ca o maree de lună nouă
Înainte și dincolo de viață
Trec prin ea milioane de fractali octogonali
Sunt unul dintre aceste cristale
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Cuvinte cu aripi octogonale intru în miez
Și oglinzi lichefiate străbat Misterul

S-a făcut albastru peste tot
E seară plouă torențial mă rotesc cu brațele întinse
Veșmintele sunt ude apa lunecă prin piele
Către înlăuntrul meu dispare setea simt cum
Vibrez credința că ființa mea se umple de lumină
Mă face să mă rotesc din ce în ce mai repede
Cu capul dat pe spate deodată apare copilăria
Cu picioarele desculțe cu zâmbetul
Ca o virgulă întoarsă și-mi zice jucăușă
Soră hai că s-a făcut albastru peste tot

Urci și cobori în fiecare zi în lumi diferite
Urci și cobori în fiecare zi în lumi diferite în
Luxemburg
Țara copacilor bătrâni piețe avangardiste magazine
Exclusiviste ochi electronici în tot și în toate un lift
uriaș
Aspiră bicicliști aspiră mame cu mai mulți copii
blonzi
Perechi alb negru armonii geometrii urci și cobori
Trandafiri albi trandafiri roșii mușcate roșii pe străzi
Bancheri la costum și cravată printre sedii marcate
discret
Intri în labirint pavajul șlefuit te dirijează către Palat
Gărzi discrete ființe rafinate lumile pe verticală au
vârfuri
Ziduri vechi cetăți printre care cresc alți copaci
bătrâni
Expoziții de artă și multe concerte la nivelul de bază
grădini
Case cățărate deasupra unor văi oculte intrări
nedeterminate
Univers fertil poduri din povești albastre cu arcade
albastre
Unesc vibrații compet diferite un organism
hermafrodit
Traversarea lui e un fel de zbor circular vezi cerul
La dreapta la stânga și dedesubt cerul vinerile cu tineri
Pe intersecții nopțile cu bonsoir madame bonsoir
monsieur
Și fiecare cu drumul lui în Sine copacii bătrâni absorb
Trecerea avioanelor gara cu limbile multicolore ce
cresc
Dintre liniile peronului în fiecare dimineață
Iubesc orașul acesta unde toți par să poarte vase pline
Pe creștet pe umeri exercițiu de echilibru autoimpus
În fiecare zi drumul pe verticală te dezbracă ești mai

ușor
Și mai nou buimac să vezi câți ies din tine să te
împrietenești
Cu cel care mâine merge la serviciul tău încalță
pantofii tăi
Și face dragoste în patul tău cu un necunoscut
Aici joci un joc pe care nu-l înțeleg decât copacii
bătrâni

Intru pe tabla de șah
Noaptea e înghesuială mare la poartă nu încap
Cu bagajele constat că nici nu am nevoie de ele
Acolo după ce am trecut le simt ca pe niște pietroaie
Legate de umeri de glezne și nu pot urca
Mă izbesc de făpturi neclare și încep să renunț
La podoabele dinăuntru dinafară plec
De fiecare dată tot mai goală ca la o repetiție
Generală devin vas transparent prin care
Se cern lumini și dimineți călătoare
Câte o undă rămâne agățată după întoarcere
Ca un fir de undiță captiv în mătasea broaștei
Uneori mi-e frică să nu înnebunesc aud stelele
Și atunci ies din mine și intru pe tabla de șah

Nous n’avons peur de rien
Poduri peste Sena poduri de aur îndrăgostiți
îmbrățișați
Nous n’avons peur de rien copii aleargă pe rotile sute
De copii pe rotile nous n’avons peur de rien bicicliști
Mii de bicicliști nous n’avons peur de rien parizieni
Cinează cu fața spre bulevarde cu fața spre cheiuri
Turnul Eiffel cocoțat pe umărul Senei luminează
discret
Patrule albastre nous n’avons peur de rien restaurante
Exotice în care chelneri servesc cu aura unor
diplomați
Vapoare pline cu vise autobuze suprapuse opresc
La porțile palatelor unde regii au fost detronați
Liberté Egalité Fraternité nous n’avons peur de rien
Toate străzile vechi au nume de sfinți în arcuri istorice
Și pe trotuare dorm străini rătăciți străini nomazi
Așternuturile lor în noapte par bucăți dintr-o parașută
Albă de război nous n’avons peur de rien parfumuri
Rafinate pantofi și poșete dictează în ritm propriu
moda
Lumii tablouri cubiste tărâm spațial grafic avangardă
mister
Sentimentul de acasă doar aici nous n’avons peur de
rien
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Pasărea dorului

Simion GOCIU
Elegie
Cineva cântărește roua
și zice că-s lacrimi de privighetoare;
umblă la comori și nu le tulbură
flacăra ce joacă
la marginea somnului;
cu pâinea, untdelemnul și vinul
descântă pacea soarelui
și nu crede în timpul ce scade
în stea,
pur și simplu
își face din suflet corabie,
în care să-și plimbe amiaza
zicând că este doar o trecere
prin duhul marilor taine.

Fiul lui Decebal rugându-se
Zamolxe, iată-mă aici în veșmânt alb
înălțat prin ruga neamului meu,
din trupul lui rupt, în veșminte curate
ca și chipul tău de-a pururi curat.
Harnic îmi este izvorul credinței,
ca și trupul meu încă virgin,
cu care m-am închinat ție acum.
Dă-i neamului meu sănătate. Atâta îți cer.
Că numai o mână vânjoasă poate
mânui spada și ghioaga, întinde arcul
să apere țara de cei care curg
în puhoi nesfârșit vrând să ne calce.
Da, să ne calce iarba și piatra,
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să ne pângărească vatra strămoșilor,
să ne rupă limba din gură și cu inimile
smulse din piept să ne aprindă casele.
Binecuvântează, părinte, moartea străinilor.
Călcând peste moarte, să ajungă a fi
victorioasă lumina ce o împarți cu har
surorii și maicii, tatălui meu ce așteaptă.
De izbândă să fie lupta cea dreaptă.
Cetățile noastre crescute în munți
Nestrămutate să rămână precum nestrămutată
Îmi este credința în tine și-n neam.
Împarte lumina izbăvitoare și sus,
la munte, și jos, prin codri, pe șes,
arătând calea cea dreaptă oștenilor.
Decebal,iată, se avântă în luptă…

Codrii Cosminului
Timpul ne face iarăși datori
la capitolul vechii istorii
despre Codrii Cosminului,
prin care se plimbă
nestingheritul topor
de corecție
a străbunelor glorii.
Tulpini seculare mușcă avar,
se clatină fagii,
se culcă stejarii
pe paturi de frunze.
Și-n semn de ocară
înflorește sângele iar
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pe hlamida lui Ștefan cel Mare

Ce departe
Timpul trece pe alături
scuturându-se de clipe.
Peste liniștile albe
miezul nopții se destramă.

Când ora primăverii
bate în ceruri cu lumină,
îți scoți căciula
și îți arunci tunica
sărbătorind izbânda
ce ți-o aduce rândunica.

M-am zidit între cuvinte
să aud de-acolo cum
Ana-și alăptează pruncul
în călcâi de piatră rară.

Pasărea dorului

Prea departe-s… Ce departe.
Iată, zorii dau în purpur,
iar cuvintele m-apasă
și nu pot s-o mai aud…

Pasărea dorului
cu aripile
în lumină spulberă
clipele.

Din lumi uitate

Din ochi îi picură
lacrimă
să mistuie săngele-n
patimă.

Din lumi uitate trezindu-se
nisipul
cearcă în taină
să-mi inunde chipul.

din zbor îmbată
ramură
și face din suflet
lamură.

Îl simt la tâmple
scurgându-se din veac,
iar eu într-o clepsidră
încetul mă prefac.

Mă întreb

Și curg dorințele
pe firea mea stăpâne
călătorindu-mă…
Timpul diurn însă rămâne.

Baciul trece-n rădăcină,
miorița – în poveste,
limba mamei se-mpuțină,
uite, neamul nu mai este.

Izbânda măturătorului
Simți cum te cuprinde
un ger cu lungi omături,
când încerci iarna
cu vârful unei mături
s-o corectezi așa cum
te îndeamnă propria dorință?
Luptați cu îndârjire,
nici gând de pocăință:
iarna îți pune în față
mulțimea albelor dovezi,
tu aprig înfigi lopata
în inocentele zăpezi.

Lupta dintre voi
e lungă și necruțătoare:
ba tu ajungi învingător,
ba ea te pune la stâmtoare…
Și o țineți mereu așa,
până sorocul se termină.

Azi ne pierdem o vocală…
Nu găsim alta în loc
sufletul să ni-l răscoale
lângâ-un fir de busuioc.
Nu-i Ion, s-a dus Maria,
alții vin de la botez…
Ne-am pierdut și ciocârlia –
doamna blândelor amiezi.
Eu privesc la prunci de fragă
și, văzându-i, o, cum crescu,
mă întreb: ce-ar zice Creangă?
Să ne ierte Eminescu?
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Cântecul smuls
Cântecul smuls cu forța din gură
curge în jur otrăvitor ca veninul.
Nimeni în cale nu-i iese cu plinul
sorbindu-i cuvintele grele de ură.
În el se coace și bântuie chinul
cuprins între două silabe de zgură.
Doar calul acesta nebun se îndură
să pască din simțuri uitate pelinul.
Cine mai crede într-un miracol,
chiar de-l frige pe buze ispita,
când pe aproape nu-i un oracol.
Gravidă, întârzie clipa. Salvare?
Ar fi o minune. Sigilând cu copita,
doar calul acesta îl trece-n uitare.

Dă-mi, Doamne, putere
Nu sunt vânătorul de glorii,
ele nu-mi făuresc destinul.
În cale să-mi iasă cu plinul
Feți-Frumoșii râvnitei istorii.
În ochi să-mi aducă seninul
și încă harul trezei memorii,
în picioare călcând iluzorii
imperii. Să vină blajinul,
da, Ștefan cel Mare și Sfânt,
să nu-l mai întârzie timpul,
să vină cât încă mai sânt.
Iată, El e râvnitul, Olimpul,
al nostru, aici pe pământ.
Dă-mi, Doamne, putere să-l cânt.

Pe marginea frunzei
Alunec pe marginea frunzei desprinse din dud, exact ca-ntr-un sfârșit de tristă baladă,
cu regret așteptând alte frunze să cadă
odată cu vara ce se retrage iar înspre sud.
În care din ele vor fi rătăcind acum iluzorii
visele mele neîmplinite, râvnite, de țară amară
destrămându-se ca un fum străveziu de țigară
între hotare aproape barbare de vitregi istorii?
Acolo toamna prinde un nour, îi frânge grumazul,
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îl strânge grămadă, din nou îl întinde și-l mână
spre dudul cu frunza moartă de spaimă-n amiază.
Cad frunze și stropi, stropi și frunze-n țărână.
O ploaie stupidă îmi spală cu râvnă obrazul
și, stranie, mi se declară pe simțuri stăpână.

Ești orbitul
De câtă vreme nu vezi răsăritul,
chiar de ai în față albul filei,
fiindcă îți lucrează în pupile
același întuneric. Ești orbitul.
Ori poate zilnic îți migrează
nestingherit cuvintele ostile
din iluzii și simțiri servile
spărgându-se anume într-o frază?
Zadarnic aștepți sosirea unui crai
silabisindu-ți adevăruri sfinte
ce-ar fi rămas împuținate-n grai.
În întuneric nimeni nu mai minte –
se simte bine mirosul de mucegai
în silabisirea falselor cuvinte.

Coroana visătorului
Ar trebui să înveți pentru început
numărătoarea inversă a zilelor
căutând în ele risipitorul de timp
ca să-i ceri socoteală pentru ce-a făptuit.
Ar trebui să treci mai apoi
prin sâmburii diafani ai vocalelor
încercând pe fertilitatea
sângelui propriu osânda chemării.
Ar trebui să întrebi cucul în primăvară
cui vinde anii, cui împarte harul,
atunci când puii lui sar din găoace
și întreabă lumina pe unde li-i neamul.
Ar trebui să sprijini verdele
care înalță iarba înspre soare
și să treci pe la casa greierului
să-ți spună de ce îmbracă zale de cântec.
Și din tot ce-ai să afli –
coroană să-ți faci și deasupra să-i pui
osânda cuvântului încă nescris –
zodia lui luminându-te.
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Radu Sergiu Ruba,
O vară ce nu mai apune

Alexandru Ovidiu VINTILĂ
Volumul O vară ce nu mai apune, semnat
de Radu Sergiu Ruba şi apărut la Humanitas, face
parte, în opinia mea, din acea categorie de cărţi
despre care oricât ai vorbi ţi se pare că încă ai mai
fi putut spune ceva.
De la parcurgerea primelor pagini ale tomului în discuţie ne este foarte clar că epicul pe
care ni-l propune autorul are forţă, construcţia frazelor este rafinată, fiecare detaliu fiind exploatat cu
răbdarea unui orfevru.
Într-adevăr, nu poţi să nu îi dai dreptate lui Radu Paraschivescu în momentul în care îi
citeşti comentariul de pe coperta a IV-a: „[…] îţi
vine să mângâi paginile şi să mulţumeşti celui care
răstoarnă miere peste creştetele noastre. Fiindcă
tocmai ai avut parte de ceva frumos şi sfâşietor”.
Întreaga desfăşurare a acţiunii romanului lui Radu Sergiu Ruba te plasează într-un ţinut
aparte: satul transilvănean, mai exact viaţa derulată
acolo. Autorul, practic, dă în scris mărturie despre
copilăria şi adolescenţa sa, despre propriile relaţii
familiale, despre traiul în comunism ş.a. Şi peste
toate, frapează supratema abordată: lipsa vederii
ca experienţă trăită. Aflăm astfel din confesiunea
lui Radu Sergiu Ruba că şi-a pierdut vederea, atâta câtă a fost, de la vârsta de doar unsprezece ani:
„Iar dacă paradisul e asimilat copilăriei înseamnă
că, între cei zece şi unsprezece ani ai mei, lumina
Raiului s-a dus să asfinţească undeva, nimeni nu
ştie unde. Copilăria, cu accidentele ei paradiziace,
a mai rezistat o vreme, s-a zvârcolit, a refuzat să

cedeze odată cu lumina. Dar nu există paradis în
absenţa luminii, drept care strălucirile şi curcubeiele mele de după unsprezece ani au lunecat pe alte
ceruri, mai joase, Pe retina interioară s-au deplasat
ele, menţinându-se acolo până în ziua de azi. Căci
omul poate să-şi piardă vederea, dar nu şi memoria vizibilului, funcţia ochiului poate să dispară,
însă nicidecum amintirea lumii arate cu privirea.
În spatele pleoapelor, învie lumea ca reprezentare.
Nu o văd, dar mi-o filmez spontan, mi-o reprezint pornind de la profilurile ei reale. Cel puţin la
început, nu adaug nimic din propria-mi imaginaţie”.
Aşadar, în cele 260 de pagini ale cărţii,
suntem invitaţi să luăm parte la o călătorie tulburătoare, labirintică şi marcată de inedit.
Spre exemplu, încă din prima istorisire
a tomului, O lumină fosilă, ni se narează cum, în
lumea şcolilor destinate elevilor cu deficienţe vizuale, „dispariţia brumei de vedere a câte unui copil
ţine mai curând de banalitatea supărătoare, de sâcâielile imprevizibilului”.
Cu încordare şi cu dorinţa de a nu se mai
termina se citesc şi poveştile mamei Floare. Aceasta a fost străbunica autorului. „Bărbatul îi murise
nu ştiu în ce an, pe străbunicul vasăzică nu l-am
cunoscut. Văduvea în casa ei din Pişcari, iar mama
s-a gândit să n-o lase singură, ci s-o aducă la Răteşti să aibă grijă de mine şi de Lia. Era o bătrână
slabă, uscată, de talie mai degrabă mijlocie, oricum, nu măruntă. Se îmbrăca numai în negru, pe
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cap purtând o năframă tot mai neagră. Îşi aduna
părul alb într-un conci, prinzându-l c-un ac mare
de oţel, sub formă de U, şi ne arăta adesea cum făcea. Ţeapănă, în negru de sus până jos, uşor adusă
de spate, stătea înaintea câte unei adunări de musafiri, ţinea în mână
un păhăruţ de pălincă
şi nu-l mântuia până
nu le cânta ălora ceva
ori până nu-i împungea cu vreo vorbă”,
mărturiseşte prozatorul. Trebuie să precizăm că mama Floare
a avut o poveste de
viaţă excepţională. A
ajuns, plecând singură, în America de
două ori, unde a făcut avere şi de unde
s-a întors, prima oară,
în 1912, cu soţul, şi a
doua oară după prima
conflgraţie mondială, în România Mare.
Tot din carte aflăm că
s-a stins povestind,
în martie 1964, în
casa de pe uliţa Luncii din Pişcari, la fiica
ei, Maria, născută la
Hegewisch, Illinois,
în 1907: „Zăcea în pat
de câteva săptămâni
de la o mare slăbiciune a oaselor. A murit povestind. Nici nu se putea
altfel. S-a ridicat în coate, şi-a aşezat o pernă sub
umeri şi a început să macine, nu despre America,
nici despre diavolii mărunţi sau uriaşi, cu atât mai
puţin despre strigile cu luminiţe în creştetul capului sau despre dănţuielile Frumoaselor ca nişte
vârtejuri de raze în asfinţit, toate făpturi văzute şi
întâlnite, chipurile, ci despre cea mai primejdioasă
peripeţie, una la care nu asistase, a strănepotului
crescut de ea. Nu izbutise niciodată să rostească
numele lui Zoli. Îi spunea Doli. Care o fi fost piedica rostirii negreşite, nu ştiu. / – Mamă, spune
Zoli, o îndemnam eu. / – Voi spuneţi-i cum vreţi
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că io tăt cum ştiu îi zâc! / De mine, vasăzică, şi-a
amintit în acea ultimă povestire de martie, cum
m-am dus cu Doli cu căruţa şi cu bătrânul Schimpf după lut şi cum a căzut Doli frângându-şi piciorul şi cum «bine că n-o păţit nimica Radu, oare
cum de n-o păţit, că el
săracu’ ... ». Cu aceste
vorbe, s-a lăsat pe spate peste perne şi dusă
a fost”.
Una
peste
alta, O vară ce nu mai
apune este o carte de
proză captivantă.
Voce autentică, din prisma temei
abordate singulară în
peisajul literar actual, Radu Sergiu Ruba
scrie despre tragismul
existenţei cu împăcare, un gest pe care-l
face dintr-un unghi de
receptare total diferit
de al nostru cei care
ne bucurăm, fără să
conştientizăm cu adevărat, de ce dar extraordinar este lumina.
Întrebarea care, cred,
se impune acum este:
Cine vede, în realitate,
mai bine? Noi, aşa-zişii văzători? Sau nevăzătorii? Mă întreb,
amintind un titlu de-al lui Gellu Naum, cine e, de
fapt, prizonier în castelul orbilor?
În sfârşit, autorul cărţii de faţă are vocaţie în ceea ce priveşte descrierea spectaculosului.
Tonul său aşezat, calibrat perfect, nu duce la monotonie, ci din contra, prin savoarea pregnantă a
scriiturii, te ţine în priză, îţi suscită interesul încât
citeşti romanul dintr-o suflare.
În ansamblu, O vară ce nu mai apune, volum premiat de Academia Română, este o naraţiune însoţită, din start şi până la linia de sosire, de
sunetul unor subtilităţi pe care nu oricine le poate
surprinde.
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Spre Eminescu

Adrian Dinu RACHIERU
Dincolo de „politica aniversărilor”, în
vogă la noi, forţând festivist calendarul, a vorbi
despre Eminescu reprezintă o permanenţă. Chit
că unii, blamând alaiul mitomanilor „ademeniţi”,
deplâng cultul Eminescu şi încearcă „desfacerea” mitului, aşa cum îşi propunea, cu ceva timp
în urmă, Lucian Boia, constatând – cu satisfacţie
– „o erodare de netăgăduit”. Am adus în discuţie
volumul lui Boia (Mihai Eminescu, românul absolut: facerea şi desfacerea unui mit, Ed. Humanitas,
2015) deoarece, recent, la Chişinău, cu prilejul
Congresului Mondial al eminescologilor (iniţiativa
aparţinându-i acad. Mihai Cimpoi), a fost lansat,
în serie nouă, un Buletin de cercetări eminescologice
care punea în dezbatere tocmai cartea lui Lucian
Boia, denunţând „schemele demitologizării” ale
acestui istoric „altfel”, văzut de Theodor Codreanu
ca „un discipol rollerian”. Şi care, într-o „manieră
expeditivă”, punând sub lupă istoria exagerărilor
(plăsmuiri, fantezii, distorsionări etc.), încearcă
„să ne vindece” de Eminescu, notând ferm, pe linia noilor directive, că cel proiectat în absolut, sub
pecete călinesciană, ca Poetul naţional, nu mai e azi
„ofertant”.
Fixat în epicentrul fondului sentimental
al neamului, ca „divinitate intangibilă” (cum glăsuiesc unii, îngrijoraţi şi alergizaţi de îndărătnicia
mitului), Eminescu, prin operă şi viaţă, stârneşte
polemici înverşunate într-o lume turmentată, centrifugă, bântuită, în plin vacarm, de febra contestatară. Fireşte, nu dorim o posteritate somnoroasă,
inerţială şi, dealtminteri, nici un nume nu trebuie
scutit de tratamentul critic. Dar de aici şi până a
propune „desfiinţarea” unor personalităţi literare
e cale lungă. Ceea ce nu pare să-i descurajeze pe

furibunzii şi inclemenţii pigmei literari. Să fie Eminescu un expirat, printre „cadavrele care nu se dau
la o parte singure”? Uitând, vinovaţi, de datoria de
a urca înspre Eminescu, spre acel ins netranzacţional, blamând – în epocă – „negustoria de principii”, într-o lume, azi, în picaj moral, pragmatizată,
achizitivă, confecţionând efemere vedete în eprubetele media, iubind etichetologia şi preţuind, în
democraţia noastră uşuratică şi zgomotoasă, defăimarea unor simboluri. „Consumat” istoriceşte (după unele voci), mumificat, supus tirului de
acuze (paseism, reacţionarism, xenofobie, antisemitism ş.c.l.), idolatrizat şi clişeizat, Eminescu se
încăpăţânează să rămână o permanenţă. Problema
Eminescu animă şi agită spiritele. Încât, posteritatea eminesciană e expansivă şi controversele iscate
(benefice, negreşit) îi asigură o longevitate străină
de supravieţuirea muzeală, cu iz funerar. Sunt, aşadar, semne că „odihna” eminescologiei, întreţinută
o vreme de dulcea hibernare post-călinesciană a
fost curmată. Ca reper absolut, Eminescu are dreptul la o posteritate vie. Împovărat de îngheţata clişeistică didactică, întreţinând un halou admirativ,
împins frecvent într-un festivism găunos ori, dimpotrivă, supus voinţei agresive de contestare, Poetul naţional, rămas „măsura noastră” (zicea Noica),
se oferă generos exegezei.
Revizitarea lui Eminescu, în adecvaţie,
însă, cu Eminescu, ar cere (ne anunţa, cu o îngrijorare mustrătoare, P. Creţia) un lucid „examen
de conştiinţă”. Ieşit „din adâncul firei româneşti”,
prizonier al unei limbi pe care a desăvârşit-o, Eminescu a fost vârful de lance al unei bătălii canonice,
provocată şi câştigată de junimişti. Iar profeţia maioresciană suna răspicat: la Eminescu se va raporta

Bucovina literară • 1 – 2 (311 – 312), ianuarie – februarie 2017

29

Eminesciana
„toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării
româneşti”. Avem, aşadar, obligaţia de a ajunge la
Eminescu. Eliberat de clişee, ieşit din staza religioasă, Eminescu trebuie să intereseze ca scriitor
viu. Cum esteticul e o valoare relaţională, nu autonomă, rezultă că acest prezenteism este un efect
de receptare. Rămâne
de văzut dacă într-o
epocă iconocentrică
şi într-o societate mediatico-spectaculară,
Eminescu mai interesează. Altfel spus, dacă
mai este citit, dincolo
de euforia aniversară şi
de lespedea superlativelor, îngropând opera.
Bineînţeles, acţionează
paralizant şi „frica de
Eminescu” (M. Mincu). Dar Eminescu e
al nostru, e în mâinile
noastre şi trebuie să
ne „împrietenim” cu
el. El devine. Cei preocupaţi de „istoria şi
anatomia unui mit
cultural” deplâng, se
pare, rezistenţa etichetei fondatoare, firească,
dealtminteri, pentru o
cultură începătoare, în
căutare de sine, bântuită de spaime identitare
şi acuzând febril nevoia de repere. Tinereţea
culturii noastre avea nevoie de această identificare,
consacrând simbolic un construct cultural pe tipar
mitic. Şi supus, inevitabil, uzurii simbolice, cu deosebire prin grila didactică, rulând un buchet de
bătătorite teme critice.
Totuşi, în biografia ultimilor ani eminescieni, ne încredinţa testamentar Petru Creţia, vom
găsi mereu „ceva adânc de aflat”. Antimitologul Lucian Boia, devenit – prin şarja de la Humanitas – un
istoric „popular”, crede, dimpotrivă, că mitul eminescian „e pe cale de a se disloca”, poetul revenind
la condiţia lui originară. Mai mult, recunoscând
că practică, de fapt, o mitologie răsturnată, Lucian
Boia, contestând, şi el, „fabrica de mituri conspiraţioniste”, afirmă senin că „subiectul”, ambalat în formula lui Petre Ţuţea, a încetat să intereseze! Totuşi,
dacă „transfigurarea” (emergenţa mitului în imaginarul românilor) se bucură de inventarierea scru30

puloasă a ingredientelor, „destructurarea” e doar
anunţată. Aşadar, „desfacerea” mitului se amână!
Dl. Boia, contrazicând spusele lui M. Eliade, pentru
care, prin Eminescu, era salvată identitatea neamului, ne rămâne dator cu o demonstraţie imposibilă!
Imprevizibil, cum se mărturiseşte, refuzând înregimentarea,
cu „vocaţie de om liber” (v. dialogul cu Eugen Stancu, în Istoriile
mele, Ed. Humanitas,
2012), Lucian Boia
vrea o Istorie inteligentă; asta ar însemna
un „joc intelectual”, în
care istoricul îşi pune,
neostenit,
întrebări,
căutând
răspunsuri
noi, ferindu-se, de regulă, de verdictele tari.
Or, ghidul Lucian Boia,
dovedind hărnicie şi
stil gazetăresc (împins spre tabloidizare),
contrariază. Cultivă
dezinvolt colajul de
idei şi pozează în demolator, preocupat de
teme fierbinţi. Pledează pentru o Românie
altfel, ca unicitate în
negativism, marşând
pe „condiţia de frontieră” (între impulsuri
contrarii, între izolare
şi receptare); în ochii
lui Alex Ştefănescu apare ca „un profesionist al
denigrării românilor”. Evident, subiectul Eminescu
nu putea să-i scape. „Chinuit” de aflarea unui titlu
potrivit, se opreşte la formula lui Ţuţea, revizitând
„fazele transfigurării mitice”; altfel spus, cercetează
emergenţa mitului eminescian în imaginarul românilor, într-o carte care, suntem preveniţi, discută
doar tangenţial despre Eminescu!
Seria de autor de la Humanitas l-a făcut,
peste noapte, popular. „Starizat”, cu reputaţia unui
istoric mereu în răspăr cu „ideile de-a gata”, atent
la stil, „conservatorul” (totuşi!) Boia merge pe propriu-i drum, ispitit de demitizarea discursului istoriografic (demythologizing turn), urmând sfatul lui
Voltaire: istoria nu trebuie să plictisească! Desigur,
nici să calomnieze... Aici, în jocul cu trecutul, pendulând între adevăr şi ficţiune, avem acces doar la
reprezentări şi imagini, parţiale şi superficiale. Isto-
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ria, recunoaşte L. Boia, rămâne un domeniu aproximativ; iluzia scientistă s-a spulberat, acea Istorie
precisă, cum o voia Ranke, s-a dovedit o utopie; încât, fiind „mai puţin ştiinţifică”, nici nu dă soluţii.
Firesc, şi demersurile lui Boia, impuse ca adevăruri
personale, de o deconcertantă diversitate, chiar sub
armură demitizantă, rămân în zariştea aproximaţiilor, fără şansa de a atinge
„tărâmul istoriei reale”.
Eminescu, prins
în capcana adulaţiei (ca
mit intangibil) ori contestat ciclic, supus „mutaţiei valorilor”, este folosit în fel şi chip. Aici, L.
Boia are dreptate: „tot ce
se petrece astăzi e problema noastră, nu a lui”
(p. 199). Instrumentalizarea postumă oscilează,
observăm, între absolutizarea autoritară şi relativizarea inteligentă (când
nu e anihilantă). Dacă, în
epocă, Eminescu – scrie,
minimalizator, Boia – era
„doar ceva mai mult decât
un necunoscut” (p. 195),
memorialistica, un „gen
delicat”, îi trezeşte, îndreptăţit, serioase rezerve, urmând a fi consumată „cu
moderaţie” (p. 209). Se
războieşte cu „fabrica de
mituri conspiraţioniste”
respingând mal-praxis-ul medical ca „eroare voită” (p. 193) şi ironizează, fără rost, „trista” lume
academică, cea care „nu pare a-şi pune prea multe
întrebări” (p. 186), lansând, însă, „vorbe mari fără
acoperire”, glorificând un Eminescu „atotştiutor
şi a toate prevestitor”. E vizat, se înţelege, şi dublul
academician (Mihai Cimpoi), ignorându-i-se truda de-o viaţă pe tărâmul eminescologiei, acceptat,
totuşi, ca „principal specialist în Eminescu de pe
malul stâng al Prutului” (p. 190). În fine, preocupat de teza anihilării lui Eminescu (p. 198), Lucian
Boia notează că „marea ofensivă anti-Eminescu”
(p. 174) a pornit în 1998, odată cu Dosarul Dilemei.
Şi se întreabă îngrijorat: „De ce atât de târziu”? O
explicaţie, bună în toate împrejurările, ar fi „deceniile de comunism” (p. 174), dar Boia îşi pune nădejdea în oboseala zelatorilor. Consfinţind „prizonieratul” lui Eminescu, cu atâţia paznici dogmatici,

construcţia mitologică „e pe cale de a se disloca”,
aflăm (p. 215). Nici cu traducerile nu stăm grozav.
„Refuzat la export” (cf. Ioana Bot), cu un impact
firav, Eminescu se înfăţişează „destul de oarecare”
şi rămâne „un nume necunoscut” (p. 212). Concluziv, faimosul istoric ne consolează: „nu e nimic de
făcut” (p. 213).
Iată că cel care,
după vorbele lui Cioran,
ne-a dat un rost şi care „era
o lume”, poate fi, într-o
ţară nevertebrată, tăgăduit cu uşurătate. Suferind
pentru „ruşinea de-a nu
şti tot”, cum zicea Noica,
Eminescu nu e doar un
mare poet. El este şi rămâne simbolul identitar al
unui neam, greu încercat
de istorie, ispitit, prin voci
cârtitoare, de voluptatea
maculării şi nesaţiul autodenigrării. Să observăm,
în treacăt, că până şi Eugen Negrici (v. Iluziile literaturii române, 2008) era
mai blând, acceptând că,
dacă în receptarea operei,
ne aflăm la un punct de
răscruce, mitul lui Eminescu „n-ar merita a fi
rănit”. El şi-a conservat
„puterea misterioasă de
reverberaţie”, satisfăcând
– în timp – complexele
identitare. În fond, blamata „efervescenţă mitogenetică” nu este doar a noastră...
Lucian Boia nu ezită să-l certe pe E. Lovinescu pentru „cedările” lui. În fond, marele critic, adept – se ştie – al mutaţiei valorilor estetice,
relativizant, aşadar, acceptase „corectivul unui tratament special”, constatând că marile valori literare, de indubitabilă „demnitate estetică”, rezistă. Iar
„reacţionarul” Eminescu, prin odiseea receptării
(operă, personalitate), se încăpăţânează să reziste
şi să crească, refuzând, deopotrivă, „promiscuitatea
mitologică” (denunţată de L. Boia) ori „matrapazlâcurile optice”, despre care, altădată, vorbea Eugen
Ionescu. Să amintim, în încheiere, şi spusele lui Grigore Vieru, cel care, respingând retardul cultural
basarabean („înnămolit” în Eminescu), anunţa că
ceea ce ar trebui să năzuim ar fi tocmai sforţarea de
a ajunge la Eminescu!
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Eminescu –
eterna reîntoarcere

I. NEDELEA
Ajunși în pagini de exegeză literară care-și
revendică, prin terminologie și instrumentele de
analiză, apartenența la știința și teoriile moderne ale
domeniului, lectorul care se simte mai confortabil
în spațiul criticii tradiționale trăiește senzația provocării la care este astfel supus, dar și revelația unei
noutăți de cucerit și, în final, bucuria unui câștig
de cunoaștere „altfel”. Este, probabil, cazul multora
dintre cei ce abordează cartea „Intratextualitatea
în opera lui Mihai Eminescu” datorată Virginiei
Blaga, prețuită colaboratoare a ziarului „Crai nou”, a
cărei biografie este legată, până la nivelul unei părți
a tinereții și studiilor, de Bucovina și care, din 2006,
este expert în cadrul Agenției Române de Asigurare
a Calității în Învățământul Preuniversitar.
Apărut în colecția „Eminesciana” la Editura Junimea, Iași, 2015, volumul, lansat în iunie, același an, la Ipotești, a primit o onorantă recunoaștere
a valorii la mijlocul lunii ianuarie a anului următor,
când, la Festivalul literar „Mihai Eminescu” de la
Suceava, ediția a XXV-a, i s-a decernat Premiul special pentru exegeză eminesciană.
Produs ca teză de doctorat, studiul, născut
„din pasiunea pentru opera eminesciană” cuplată
fericit cu atracția, pe care, de asemenea, o mărturisește, față de intertextualitate, acoperă cu strălucire,
în cele circa 320 de pagini, exigențele specifice unei
asemenea lucrări academice, deschizându-se totodată generos către oricine este interesat de aprofundarea relației intelectuale cu opera și personalitatea
genialului poet național. Demersul hermeneutic finalizat cu obținerea titlului doctoral vizat fusese precedat, ca preocupare înrudită și ca exercițiu pregătitor, de cercetări din care au rezultat, printre altele,
studiile „Jocul intertextual. Aplicație pe Levantul de
32

Mircea Cărtărescu” (2000), din care un extras a fost
publicat în „Convorbiri literare” (octombrie 2002),
și „Intertextul în poezia lui Adrian Maniu” (2001),
precum și de contribuții propuse unor reuniuni științifice și unor publicații. Ca precizare introductivă,
ar mai trebui menționat că, deși titlul cărții ar putea
crea așteptări mai largi, în cuprinsul ei, perspectiva
intratextuală este aplicată, cu deosebire, prozei, doar
cea mai generală, intertextuală, vizând și alte componente ale operei.
Cel puțin două variante de subterfugiu îl
ispitesc pe comentatorul cărții care resimte dificultatea abordării ei frontale și a cuprinderii mulțumitoare a ideilor care-i alcătuiesc substanța într-o
sinteză îndeajuns de clarificatoare a obiectivelor
asumate și a împlinirii acestora (ar fi pesemne necesară și inventarierea termenilor și explicarea lor, în
condițiile în care însuși conceptul de intertextualitate pune încă problema definirii lui pe deplin satisfăcătoare). Prima ar putea avea, la rândul său, două
concretizări de factură...intertextuală: o preluare din
Cuvântul înainte a pasajelor limpezi sintetizând cele
patru capitole, pasaje care anunță ceea ce și-a propus autoarea, iar din postfață (În loc de încheiere), a
rândurilor în care aceasta evaluează, onest, „ce nu a
reușit să facă”, identificând, de fapt, teme pentru cercetări ulterioare; aceeași manieră a intertextualității
ar fi ilustrată de citarea titlurilor celor patru capitole,
căreia îi dăm câștig de cauză: „1. Intertext / intertextualitate. Intratextualitatea”; „2. O perspectivă
antropologică asupra intertextului. De la intertext la
mit”; „3. Intertextul din cultura universală în opera
lui Mihai Eminescu”; „4. Categorii intratextuale”. Un
alt subterfugiu, poate acceptabil, ar consta din înșiruirea unor observații, oarecum marginale, pe care
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exegeza le inspiră sau le prilejuiește. Iată câteva...
O întrebare ce se iscă de pe la începutul
lecturii, căpătând pe parcurs motive de a fi formulată, este cea privitoare la „popularitatea” abordării
intertextuale a unui autor și la eventualele atuuri
și beneficii speciale ale acesteia. Dacă, după cum
rezultă dintr-o investigație sumară, absolvenții de
liceu nu par a fi familiarizați cu termenii și procedeele de analiză în discuție, decât în cazuri izolate,
datorate unor profesori deschiși spre înnoiri, iar cei
ai facultăților de litere vor fi adâncit problematica,
de regulă, grație unor cursuri speciale (facultative?),
nici revistele literare nu promovează decât sporadic
genul respectiv de abordare. În „România literară”,
de pildă, pe parcursul a peste opt luni din 2016 (vreo 40
de numere), numai în 11 comentarii critice se regăsesc
utilizate ori pomenite concepte și procedee specifice
teoriei textului. Iar cele mai
consistente referințe de acest
gen apar, semnificativ, într-un eseu intitulat „Pornind
de la Shakespeare” (semnat
de Pia Brînzeu în nr. 18-19),
ceea ce ar îndreptăți ipoteza
că opera și personalitatea
reprezentative pentru genialitate atrag mai degrabă
practici de analiză intertextuală (și nu numai pentru
că, în alte „limbaje”, deja s-ar
fi spus cam totul). Reticența
unor exegeți în această privință este determinată, probabil, de atitudini conservatoare sau de convingerea că,
oricum, mijloacele criticii
genetice nu dau seamă asupra tuturor componentelor
relevante pentru valoarea
și particularitățile unei opere, dar și de credința că
„audiența” scrierilor modernizate terminologic și
procedural este relativ restrânsă. În aceste condiții,
cartea Virginiei Blaga, plasându-se departe de accesibilitatea facilă, chiar dacă presupune un efort de
asimilare, poate face mai numeroasă categoria lectorilor receptivi. Cu deosebire primul capitol, care
„oferă o imagine asupra parcursului teoretic al intertextualității, din 1967 până astăzi”, fiind punctate reperele care i-au marcat evoluția până la nivelul
unei „poetici” specifice, dar și cartea în întregul său,
prin caracterul aplicativ, în măsură să lumineze pe

deplin înțelesurile aparatului teoretic, izbutește să-l
inițieze sau chiar să-l instruiască temeinic pe adeptul câștigat de noul gen de exegeză ce s-a dezvoltat în
ultima jumătate de secol.
Aflați pe o poziție superioară (inter-, intratextualitate) sau subordonată în aparatul conceptual, termenii numeroși pe care V. B. îi vehiculează
dezinvolt și cărora le clarifică sensul și utilitatea în
aplicații pe texte, deși creează aparențele unui jargon...elitar, prezintă avantajul autodefinirii (măcar)
parțiale, datorită aportului semantic al prefixoidelor implicate în compunerea denominativă. După
inter- (din intertextualitate, definită ca „ansamblu
de relații pe care un text, în speță cel literar, le întreține cu alte texte” și întâlnită în forme acceptate fără
„prejudecăți” etice precum
citatul, plagiatul, aluzia, referința, parodia, pastișa etc.,
cu diferențe de ordine și cuprindere de la un teoretician
la altul) și intra- (din intratextualitate, văzută ca formă
restrânsă la un autor a conceptului anterior, concretizată în cuprinsul textului /
textelor acestuia), alte denominații își sugerează sensul
derivat (în urma asocierii
prefixoidului cu text sau textualitate) prin prima parte
a cuvântului compus: hipo-,
hiper-, para-, arhi-, trans-,
meta-, auto-, homo-, hetero-,
avan(t)- etc. Moștenirea greco-latină de folosință universală își dovedește, după
cum se vede, încă o dată, perenitatea, implicându-se (nu
doar formal) în configurarea
terminologică a unei „tinere” ramuri științifice de care
V. B. s-a simțit atrasă.
De altfel, autoarea, cu o temeinică formație
umanistă, se arată cel puțin interesată, poate chiar
pasionată, de teorii științifice consacrate drept cuceriri și progrese spectaculoase aparținând secolului al XX-lea. Opțiunea pozitivistă este anunțată de
preferința bine marcată pentru rigoare (într-un context cultural atins de tendințe de orientare postmodernă), pentru proprietatea termenilor și precizia
academică a formulărilor, de fapt pentru tot ceea ce
promite efecte antientropice. Aceeași opțiune o determină să apeleze la reprezentări grafice folositoare
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argumentării și, mai ales, cum anticipam, să întreprindă incursiuni în orizontul cunoașterii științifice
moderne (astronomie, fizică etc.), de unde culege,
sub fascinația unor ipoteze și demonstrații revoluționare, elemente de rezistență pentru propriul
edificiu hermeneutic. În același timp, invocarea
unor modele cosmogonice, trimiterile la Einstein,
Stephen W. Hawking, la cuadratura cercului, la conceptele de bloc temporal, gaură neagră sau la legea
coadaptației îi legitimează competența și autoritatea
de a se pronunța în privința enciclopedismului lui
Mihai Eminescu, a cărui operă creează cercetătorului avizat sentimentul „anticipării de către poet a
adevărurilor științifice emise în secolul care i-a urmat”, (cvasi)certitudini de mai târziu fiind sugerate /
anticipate printr-o „intuiție fabuloasă”.
Asemenea evadări din spațiul propriu-zis
al literaturii se dovedesc profitabile nu numai sub
raportul îmbogățirii surselor pentru argumente și
sprijin al persuasiunii în favoarea propriei demon-

strații, ci și ca modalitate de rupere, prin diversitatea ideilor, a discursului dominat de abstracțiuni,
fără părăsirea sobrietății elegante a exprimării erudite. Într-o astfel de perspectivă ar putea fi interpretat chiar și unul din punctele forte ale lucrării,
34

care reprezintă, cu siguranță, și unul dintre temeiurile principale ale originalității tezei: lectura intertextului (și a intratextului) în cheia Mitului Eternei
Reîntoarceri eliadian. Exercițiul analitic de identificare a unor corespondențe semnificative, reciproc
iluminante, între cele două entități nu sporește
însă prea mult șansele ieșirii din ariditatea, oricât
de elevată și demnă de admirat, a formulărilor abstracte, cum ar amăgi însăși ideea de mit, atâta timp
cât caracteristicile generale pe care Mircea Eliade i
le atribuie acestuia sunt: model exemplar; repetare; ruptură a duratei profane; reintegrarea într-un
timp primordial. Drept care, cititorul (cuvânt cam
nepotrivit în cazul de față, de vreme ce solicitarea
implicării sale vizează un nivel mult superior simplei lecturi) nu are parte de niște capitole / subcapitole mai...relaxante, ci este obligat să-și mobilizeze
în continuare disponibilitățile de înțelegere. Altfel,
oricât de bine este condus de autoare în universul
în care a fost invitat, el riscă să se piardă de ghid
sub avalanșa informațiilor și
a formulărilor docte și să se
rătăcească printre paranteze,
digresiuni, trimiteri, toate cu
rosturi cărora cel în pericol
de a rămâne...în urmă le recunoaște, de altfel, justificarea contextuală. Nostalgicul
expresiei critice tradiționale
(pe care-l demască, desigur,
și rândurile de mai sus), și ea
îmbogățită prin împrumuturi din filosofie, psihologie
ori chiar din științe exacte,
va găsi totuși un spațiu de
respirație sub presiune convenabilă în capitolul „Intertextul din cultura universală
în opera lui Mihai Eminescu”
(cu ample referiri, prin eminescologi cu nume prestigioase, la cultura germană,
gândirea indiană, literaturile
italiană, engleză, franceză și
altele). Aici, terminologia intertextualității „coabitează”
cu cea comparatistă, ținând
de „critica surselor”, pe care,
anterior, V. B. o prezentase
în viziunea lui Adrian Marino (1998): „De fapt, nu
este vorba decât de un nume nou pentru binecunoscutele și foarte tradiționalele influențe (plagiate,
citate, reminiscențe, aluzii, imitații, parodii, pastișe,
parafraze, pe scurt întreaga sferă a literaturii făcute
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cu literatură)”. Fără îndoială însă că, pe ansamblu,
prevalentă rămâne cea dintâi, impusă fiind de tema
/ titlul lucrării, precum și de bibliografia frecventată
și valorificată în special în primul capitol, consacrat
genezei, evoluției ori stadiului definirii conceptului de intertextualitate. Iluștri teoreticieni străini
(printre care Roland Barthes
sau Gerard Genette, preferați
fiind cei de expresie franceză)
și români (ieșeni – regretatul
stilistician Dumitru Irimia,
Marina Mureșanu Ionescu;
suceveni) se regăsesc convocați și prezentați prin contribuțiile la rotunjirea noțională
a intertextualității, asigurând
un aport de clarificare și un
transfer de prestigiu asupra
lucrării, și, apoi, grupați alfabetic, alături de reputați
eminescologi, în secțiunile
corespunzătoare ale unei bibliografii original structurate:
Bibliografie primară - corpus
restrâns: proza lui Mihai Eminescu; Corpus de lucru – opere
Mihai Eminescu; Bibliografie
critică. Intertext / intertextulitate și alte noțiuni; Bibliografie
Mihai Eminescu; Dicționare,
antologii, volume colective colocvii, periodice; Bibliografie
generală. Resurse web (URL).
Subiectul pe care
finalul acestei încercări de comentariu nu-l poate
ocoli este cel referitor la substanța contribuției originale prin care se disting autoarea și exegeza pe
care a oferit-o atenției publice. Evitându-se evaluări
autoapreciative în textul intitulat În loc de încheiere, aportul respectiv se configurează și se desprinde
destul de clar odată cu parcurgerea cărții și cu aproprierea de către lector a unui „set de instrumente și
strategii interpretative valide”, dar poate fi mai ușor
și mai precis circumscris extrăgându-l (iarăși intertextual) chiar din rezumatul (în franceză și engleză)
care acoperă ultimele pagini ale cărții, unde, în acest
sens, se menționează sintetic: completarea celor patru categorii intratextuale (prozastică, transprozastică, transgenerică și transauctorială) cu o serie de
noi ipoteze de analiză a prozei eminesciene având
rolul de a pune în evidență modernitatea paginilor
acesteia. Astfel, nuvela Cezara devine pretext pentru
reliefarea legăturii dintre intertextualitate și ekphrasis (descrierea unei opere de artă inclusă în discurs

/ text prin verbalizarea acesteia); se realizează, așa
cum aminteam, lectura intratextului în cheia Mitului Eternei Reîntoarceri; [Archaeus] este interpretat
ca alegorie a intertextualității; a fost elaborat un al
treilea model cosmologic pentru viziunea poetică
eminesciană, neexplorat anterior, și anume cel al lui

Einstein.

Asumate explicit de V. B., acestor merite
li se adaugă multe altele, unele atinse mai sus, care
țin de conținutul extrem de ofertant al volumului,
dar și de acuratețea și densitatea ideatică a textului
așezat ferm pe coordonatele discursului academic,
în registrul căruia foarte rar își face loc expresia cu
valențe literar-artistice ori publicistice.
Fraza cea mai potrivită pentru a fi așezată
spre finalul acestor rânduri socotim a fi chiar cea cu
care autoarea se desparte de cititor: „Nu ne-am iluzionat că am descoperi vreun centru abisal al creației eminesciene sau mitul (nostru) personal al poetului – pentru acest ideal, ar trebui învinsă învăluirea
entropică în care Eminescu își apără mitul”.
Așadar, se poate ușor înțelege că eterna reîntoarcere la Eminescu rămâne dezideratul (și soluția câștigătoare) sub semnul căruia istorici literari,
exegeți, cititori își vor găsi mereu un sens superior al
existenței intelectuale și al trăirii înalte întru spirit.
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„În ruinele unui grai
locuiesc numele divine”

Mircea MUTHU
Claviatura religiosului din literatura noastră modernă şi contemporană cuprinde un semnificativ număr de poeme prioritar cu temă biblică
propriu zisă şi într-o proiecţie de obicei imnografică sau doxologică. La şirul impresionant de evocări
/ apelative (Iov, Abraham, Moise, Ieremia et alii), de
asemenea, de Psalmi transliteraţi dar şi de concepte
polarizatoare ( Logos, Lumina ş.a.)1 se adaugă, la o
altă amplitudine, meditaţii impresionante privind
traversarea, cu sprijinul poeziei, a întregului ciclu
de patimi şi iniţieri – limbul, infernul, purgatoriul şi
paradisul - cîteodată sugerate, abreviate (precum la
Nichita Stănescu în poemul Îngerul cu o carte în
mâini), alteori diseminate ca în ciclurile de respiraţie (nu numai) imnologică semnate de Ioan Alexandru. In raport cu aceste paliere ce acompaniază
şi dublează cumva, la modul diferenţiat, înţelegerea
literală, alegorică dar şi simbolică a Textului Sacru
creaţia lirică a singularului Dan Damaschin se plasează, barbian vorbind, în „polul plus”, asimptotic
– aş sugera - la pragul anagogicului încă de la debutul, în tonalităţi ermetizante, din Intermundii
(1975). Plachetele următoare, parcimonioase ca dimensiuni, se înşiră pe un portativ eminamente conceptual impunând o religiozitate profundă fără a fi,
totuşi, una mistică : Reculegeri (1981), Trandafirul
şi clepsidra (1985), A cincea esenţă (1989), Kaspar
Hauser (1991), Atotsfârşitul (1995), Indurările
(2001), Rugăciunile pictorilor (2005) şi la care se
adaugă ”antologiile de autor” – Denecuprinsul
(2007), Cartea expierilor (1996) şi Ziua Fiului Omu-

lui (2016). Aspiraţia spre Sacru, în gramatica scribului contemporan, face însă parte integrantă din
eşafodajul metafizic în prelungirea – obstinată, programatică şi paradoxală la meridianul autohton – a
„semenului” întru căutare şi suferinţă Heraclit, a
romantismului german (Holderlin, Rilke sau Novalis), acesta trecut şi prin filtrul heideggerian. Versurile /versetele în proza de multe ori concentrată
până la apoftegmă şi într-un limbaj oracular ce include paralelismul sintactic al psalmilor unifică, într-o stilistică barocă şi, în acelaşi timp, apăsat monocordă poeme îndelung elaborate, dintre care câteva – cu valoare de relee – migrează dintr-un volum în altul. Avem în faţă o sensibilitate poetică cu
totul aparte, aş spune unică nu doar în spaţiul transilvan, neîncadrabilă în vreo generaţie de breaslă;
un „vlăstar orfic” (Viziune) pe treptele aspiraţiei
dramatice, mai mult : tragice spre numinos / id est =
„sacrul minus elementul moral şi minus orice element raţional” –Rudolf Otto/ dar în versiunea mai
ales heraclitiană (Unul şi Una din toate). Un exemplu, cum a observat unul dintre comentatorii primelor culegeri, traducător din Rudolf Otto şi Julius
Evola, este Fruntariile inocenţei (în Trandafirul şi
clepsidra) – „o anamneză orfică, o rememorare metafizică, o reîntoarcere la originile imaculate ale fiinţei şi o refacere a drumului străbătut, treaptă cu
treaptă, până la maturitatea ei îndurerată”2; altfel
spus, un traseu de fapt cu dublu sens, antinomic,
reiterat însă pe urzeala raportului Fiinţă – Timp din
Trandafirul şi clepsidra şi culminând cu ispăşirea,

Cf. de pildă Antologia poeziei religioase româneşti de la începuturi până azi, Ediţie, note bibliografice şi Cuvânt înainte de
Florentin Popescu, Editura Albatros, Bucureşti, 1992.

2
Ioan Milea, Poetul între fiinţă şi timp, în Idem, Sub semnul
poeziei, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 72 şi în interpretarea căruia poemul Trandafirul şi Clepsidra este o « povestire
ontologică ».

1
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clamată de către eul liric, faţă de prăbuşirea, degradarea omului în neistovitul flux temporal : „Uitasem fraza prin care Firea singură se / reînsufleţeşte.
Ispăşind trebuia să adast până / parabolele stihiilor
îşi vor fi iscat iarăşi cursul.[...] Arătare a / lui Heraclit plângând la căpătâiul noimei / noimelor / O,
netrebnicie a perfecţiunii ! Ajunsă / zădărnicie desăvârşita rânduială a consoanelor / şi vocalelor unui
cosmos”(Lecţia de limbă moartă). Intr-o „proză
pentru Holderlin” se evocă „ireversibila smintire a
unei harfe pe care / sublimul şi-a trecut degetele”
(Harfa smintită). Altădată, „Ajutându-se cu dinţii
scoate Orfeu ultimele acorduri din harfă / Resemnarea sa de pe urmă ascute colţii, ghiarele fiarelor”
(Cărţile junglei de asfalt) iar interogaţia – „Ce nesăbuinţă preschimbă harul în vinovăţie ?” – primeşte
răspunsuri dar şi alte
interogări închipuite
dialogic, în poemul
crucial,
Heraclit,
aproapele meu din A
cincea esenţă3. Filosoful este „cel a cărui
privire măsoară dintr-o dată / înstrăinarea unui veac” şi unde
„lacrima mea ţinteşte
să întâlnească o / lacrimă veche de milenii” şi asta în „privirea
ce uneşte iniţialele
cosmosului cu/ sfârşitul timpurilor”. Nostalgia,
dureroasă,
după limbajul protopărinţilor alungaţi din
Eden, nostalgie acutizată în neputinţa modernului, unealtă a
răului, de accedere la
vârsta aurorală se izbeşte de un zid ce depăşeşte
motivaţia istorică, este, mai exact, înstrăinarea ontologică. Dorita identificare sau, măcar, coalescenţă
a sufletului individual cu acela universal nu mai
este a c u m posibilă pentru omul modern iar un
enunţ concentrează la esenţă amară „dialogul” eului liric cu Heraclit : „Preţ de o viaţă întreagă :/ Mersul unui orb de-a lungul Marelui Zid / chinezesc
(Ars Poetica din Atosfârşitul). La fel, în Ars poetica
3
Trimiterile şi aluziile la filosoful nesistematic din Efes au
fost identificate de către Marian Papahagi în Cumpănă şi
semn, Cartea Românească, Bucureşti, 1991.

din ciclul Lacrymosa : „Ceea ce visez/nu să scriu, ci
să rescriu / o carte de-a pururi închisă, / cu filele
netăiate, / pe care o citeşte (fără să o răsfoiască)/ Îngerul”. Pateticul demers recuperator ce vizează, cu
fervoare, incomunicabilul menţine la aceeaşi tensiune „actul poematizării” ( id est = „aducere la fiinţare”, „ aspiraţie la exprimarea totală ”) astfel că, în
poezia definită ca mod fundamental de implorată
re-identificare a omului istoricizat cu numinosul
autorul – mărturiseşte într-un interviu definitoriu
– „îşi asumă, îşi experiază, concomitent, un rol dublu : al exorcistului şi a celui exorcizat”, deoarece
„textul îşi exercită potenţialul exorcizant asupra celui care îl concepe şi acest fapt se săvârşeşte, se întâmplă chiar pe parcursul conceperii sale”4 într-o
dramatică automacerare intelectuală şi afectivă din
care absentează, în totalitate, zâmbetul, resemnarea sau împăcarea, cu excepţia câtorva piese din Intermundii. Totul se află,
structural vorbind,
sub incidenţa principiului pars pro toto a
volumelor enumerate
ce reclamă, în consecinţă, o firească examinare de factură
hermeneutică dar şi
fenomenologică.5 Dificultatea aprehendării exegetice rezidă
tocmai în specificarea
procesului de scurtircuitare a celor două
sensuri ale exorcizării
în poemele construite
de multe ori contrapunctic şi pe amalgamarea unor imagini splendide. Avansez ipoteza,
împrumutată de la Deleuze, după care conceptul de
4
Interviul Menirea noastră, a muritorilor, este exprimarea a
fost integrat în eseul lui Friedrich Michael, Dan Damaschin
între viziunea unităţii şi adâncirea de sine, Editura Timpul,
Iaşi, 2014, p.45 - 72
5
Cf. Poemul Firul cu plumb (din Trandafirul şi clepsidra) face
obiectul analizei pertinente a lui Dorin Stefănescu în Restaurarea chipului din nimic, imprimat în Poetică fenomenologică. Lectura imaginii, Institutul European, 2015, p.345 : „
Imaginea esenţială a Firului cu plumb dă cu adevărat măsura
zidirii [...] Imaginea fără imagine în care înaltul şi adâncul,
văzduhul şi abisul îşi corespund”
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devenire este mişcarea de expiere dinspre actual
spre ideal ori supranatural( termen folosit pentru
întâia oară de Novalis). Devenirea poate fi exemplificată aici şi cu de-teritorializarea limbajului poetic
obişnuit şi înlocuirea acestuia cu unul preponderent ceremonial şi, în acelaşi timp, simbolic („Mărgăritarul iese din orbire”). Expierea, ispăşirea – individuală, orgolioasă şi lucidă totodată – a condiţiei de „eterni exilaţi a pământenilor” înalţă adeseori
alternanţa vers / verset / „fragment” la cota disperării: „De-aş putea uita pe de-antregul graiul / oamenilor”, rosteşte eul liric („solie a ireparabilului”)
dar „abia după ce cuiul din urmă a fost bătut în
palmă”, conştient fiind de „lucrarea raţiunii, / o
despicătură nefirească / ce te-a separat pentru totdeauna de luminişul fiinţei” (Pustiitorul din Atotsfârşitul). Nu întâmplător „Sfântul Ioan din Patmos”, cu trimiterile subtextuale la Apocalipsa şi
comentat în două ipostaze picturale ( de Hans Baldung Grien şi Hans Burgkmair), încadrează ingenioasele Rugăciuni ale pictorilor.6 In Cel cu totul
Altul (din A cincea esenţă) prezenţa ontologizatului
î n t r e este probatoriu pentru eşecul doritei expieri
a oficiantului aflat, precum în Mormântul lui Holderlin, „pe muchea craterului vulcanic”, într-o stază reiterată obsesiv : „Ceea ce revelaţia îmi procură
este hăul nemăsurat dintre mine, o biată creatură şi
creatorul meu / Prin nimic din ceea ce purcede de
la mine nu / mă pot apropia de Cel cu totul Altul ;/
(„Sacrul este înfricoşătorul însuşi”)./ In nesfîrşită
depărtare de mine şi neajungere / stă Denecuprinsul”. Actul ispăşirii nu altfel decât, fatalmente, tot
prin limbajul mărturisit însă ca insuficient culminează, în Cartea expierilor, cu Agonia sfârşitului,
aceasta predictibilă şi regăsibilă, de pildă, şi la Nichita Stănescu în versuri din Noduri şi semne. ”Sunt
o lumânare pe care mila de sine o sufocă”, mărturiseşte „poetul asfinţitului eonic” (Ioan Milea) iar
oficiantul, de astă dată „tălmăcitor”, se transpune
în postura lui Maria Magdalena veghind a lui Georges De La Tour : „Acum flacăra lumânării mele se
oglindeşte / în cerul altei lumi” (Rugăciunile pictorilor). Astfel, „născut în amiaza uitării încremenesc
în muţenie” citim în Kaspar Hauser, în consecinţă
poetul plonjează în „adâncirea în sine”7 până din-

colo de cuvânt, la o pneuma în sensul antic al termenului: „Apt numai pentru ceea ce vine de la Tatăl. /Înțelegeam tăcerea Etherului, cuvintele/oamenilor – niciodată” (Mormântul lui...). Numai că, în
amintitul î n t r e, metaforizat în „hăul nemăsurat”
sau în „golul unui crater-potir locuit cândva” (Nespusul din Intermundii) îşi va afla totuşi locul, descoperirea stenică, opţiunea ce oferă un sens mai
apropiat, mai uman, doritei, intactei ispăşiri viitoare a culpei colective: „înainte de a se propune drept
cântec de ispăşire, citim în acelaşi interviu - poezia
mea se vrea o împlinire a acelui deziderat ce întruchipează însăşi noima, rostul Poetului, menirea
lui dintotdeauna : de a preamări pe Creator şi Creaţia sa. A redescoperi Lauda, preamărirea orfică
sau veterotestamentară, înseamnă a întoarce Poezia la condiţia ei originară, de rostire a Numinosului”. De astă dată limbajul mărturisirii e asemănător cu acela al preotului, în gramatica obişnuită : „
Calea spre cunoaştere a lui Dumnezeu şi calea spre
autocunoaştere a sufletului omenesc se dovedesc a
fi convergente, iar identificarea lor, unică, se săvârşeşte în cel care este deopotrivă Fiul lui Dumnezeu
şi Fiul Omului”8. De altfel, florilegiul Ziua Fiului
Omului – înglobând Cartea expierilor, Cartea îndurărilor, Rugăciunile pictorilor şi Lacrymosa – este
centrat în bună măsură pe Lauda Creatorului şi a
Creaţiei sale într-o tonalitate filocalică exemplificabilă, spre exemplu, cu ultima piesă, Poemul proscris şi pământul promis : „Va fi fiind o naştere lentă ca zămislirea, în adâncuri, / a unui diamant, şi
ivirea lui, pe crug, ce pare că / nu se mai termină.
Va fi fiind regăsit graiul în / care Dumnezeu şi
Adam îşi vorbeau, şi nicio / silabă nu ne va fi răsărind cu lucoare străină”. Patetic, aflat într-o stare de
permanentă criză, neconcesiv cu propria fiinţă perisabilă, evocând şi invocând, pe „Ioan, exilatul din
Patmos” sau pe „cei din stirpea lui Holderlin şi
Mallarme” dar, în final, apropriindu-şi Lauda Dan
Damaschin rămâne deocamdată „Autor al unei
singure opere, / un neîntrerupt requiem” (Fragmente dintr-un poem neexprimat) grafiind, căutând, prin versete şi „fragmente”, visatul Poem de
Aur în „ Oglinda preaplinului, dar şi a deşertului
lăuntric” (Odă filei imaculate).

6
Pentru Viorel Mureşan în Colecţia de călimări, vol. I, Editura Caiete Silvane,2011 comentariul liric al celor douăzeci şi
două de pânze «e mai mult decât o plimbare poetică, e chiar
Drumul Damascului » (p.71).
7
„Între conştiinţa de sine, conchide Friedrich Michael în studiul cit. – pură, adică neamestecată cu nimic ontic – a sufletului individual şi acelui universal nu există diferenţă de natură. Credinţa este regăsirea acestei unităţi. Este tocmai ceea

ce urmăreşte, cu o pasiune de monoman în versurile sale Dan
Damaschin” (p. 44).
8
Interviul cit., p. 50. În acelaşi spaţiu confesiv poetul denunţă
„latura demonică a liricii actuale” prin „absenţa Laudei” , citându-l pe cerchistul Wolf von Aichelburg – un ecou desigur
din studiul, amplu, de neocolit al exegetului Dan Damaschin,
Cercul literar de la Sibiu/Cluj. Deschidere spre Europenism şi
Universalitate, Editura Zenit, Cluj, 2009.
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Aventuri în Purgatoriu

Liviu ANTONESEI
Cînd l-am cunoscut, la relativ puțină vreme după revoluție, Ion Fercu era jurnalist la Bacău și
scria poezii. Dacă mă ajută cît de cît memoria, cred
că mi-a luat un interviu pentru un ziar de acolo, cred
că este vorba despre Deșteptarea, care reprezenta pe
atunci presa independentă, de fapt de opoziție, că
pe atunci independența însemna să nu sprijini puterea, pe care cu toții, ăștia independenți desigur, o
calificam drept neo-comunistă. Ca scriitor, Ion Fercu a debutat în 1996, cu volumul de poezii Iadul de
paradă, urmat de Prizonierul prizonierului (1998) și
de Amanții absurdului (2002). Era o poezie care alia
în mod remarcabil prospețimea tonului, cu sugestiile
livrești și o anumită dimensiune moralistă. O poezie
de calitate, care rezistă și azi la lectură, dar care pare
o cale la care autorul a renunțat. Din 2002, n-a mai
publicat volume de poezii și nici nu știu dacă mai
scrie. A publicat în schimb, în 1998, o monografie a
Teatrului Bacovia, la aniversarea a 50 de ani, și un interesant volum de eseuri, Agonia umanului, în 2000.
Și a venit anul 2004, cînd am primit de la
autor primul volum din romanul Oaspetele, apărut
la editura Cartea Românească, care anunța un prozator de mare forță, care stăpînea matur arta compoziției și pe cea a gradării narative și care scria foarte
bine, ceea ce mi se pare esențial pentru un scriitor!
Îmi amintesc că, la începutul anului următor, într-un articol de bilanț din Observator Cultural, care
se chema 2004 – Anul romanului, treceam Oaspetele
printre marile reușite ale acelui an literar, alături de
cărți publicate de Ioan Groșan, Bogdan Suceavă etc.
Din păcate, volumul al doilea avea să întîrzie pînă
în 2008 și nu din pricina autorului, care l-a încheiat
la puțină vreme după tipărirea primului volum, ci a
dezordonatei activități editoriale ale acelor vremuri,

și avea să-l publice la Iași. Cred că autorul este dator
să ne ofere o nouă ediție, cu ambele volume tipărite
deodată, poate chiar într-o singură carte. Au urmat
romanele Z în 2009 și Audiența în 2012, care-i consolidează profilul – și cariera! – de prozator. Grație
mai degrabă autorului decît imperfectului mecanism de difuzare a cărții de la noi, le am pe toate,
le-am citit la vremea lor pe toate – iar acum le-am
răsfoit un pic spre aducere-aminte – și am dat seama
de ele, măcar în mesaje personale către autor…
Și a venit anul 2015, cînd Ion Fercu publică
la editura Junimea din Iași romanul Ostaticul Umbrariei, 180 de pagini pe care, în același timp, ai tendința de a le citi pe nerăsuflate, dar și pe cea de sens
contrar, de a lungi lectura pentru a prelungi plăcerea
de a citi. Pînă acum, Ion Fercu fusese un romancier
bun, cu acest roman devine unul excepțional. Din
păcate, în ciuda puținelor articole, toate favorabile, și a premiului pentru proză cu care romanul a
fost încununat de către filiala din Bacău a USR, la
Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară
Avangarda XXII, organizat în parteneriat cu Fundația Culturală Cancicov, acesta nu s-a bucurat încă
de amplul ecou binemeritat. De altfel, și două din
romanele anterioare beneficiaseră de premii – Audiența, premiul pentru proză al revistei Ateneu, iar
Oaspetele, premiul filialei USR Bacău. Nu că aș socoti premiile garante absolute a valorii unei cărți, dar
un semnal ele tot ar trebui să dea! Știu, criticii noștri
literari, cîți mai sînt, sînt mai atenți la producția marilor edituri decît la autorii în sine și la cărțile acestora. Nu mă iluzionez că voi schimba eu, care nici
măcar nu sînt critic literar, ci un iubitor de literatură,
starea lucrurilor, dar voi fi mulțumit dacă măcar voi
atrage atenția unui număr oarecare de cititori, poate
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și a unor critici de meserie… Aș fi putut citi romanul acesta în avanpremieră, e drept în format electronic, dar cum sînt un cititor de tranziție, care nu
citește decît texte electronice scurte, iar pe cele lungi
numai cînd nu are încotro, nu am făcut-o și degeaba
regret acum că am făcut-o cu doi ani întîrziere. Bun,
un obstacol a fost și maniera de redactare – 90% din
roman e alcătuit din schimb de replici între personaje, dar marcarea în text nu e marcată cu liniuțe de
dialog, ci prin trei puncte. În textul tipărit, văd că
merge mai ușor!
E foarte original romanul acesta și chiar
ciudat, dar în sensul de provocator. Locuitorii Umbrariei, care este un fel de Purgatoriu, în care „umbrele” își petrec o parte din eternitate înainte de a
trece prin Marea Judecată și a fi repartizate, după
fapte, în Rai sau în Iad, sînt extrem de vii sub aspectul lor ectoplasmatic! De ce? Pentru că toate au venit
în lumea tranzitorie a umbrelor cu poveștile lor de
viață, cu amintirile de acolo, inclusiv cu amintiri despre momentul despărțirii de condiția lor de teriști,
locuitori ai pămîntului. De pildă, Umbra Metafizică poartă cu sine istoria vieții sale de istoric și critic
de artă și de amant de mare succes, regretul pentru
muntele de datorii în care și-a lăsat soția, relațiile cu
plasticienii și cu alți inși
din domeniul său de elecțiune. La fel stau lucrurile
și cu Umbra Criminală,
Umbra Curioasă și toate
celelalte personaje. Cît
privește vremea petrecută în Umbraria, fiecare
și-o petrece în felul său,
cei mai mulți punînd la
cale strategii personale
prin care cred că vor putea influența Marea Judecată și, pe cale de consecință repartizarea în Rai
sau în Iad. În această privință ele pun în mișcare,
grație autorului de bună
seamă!, o imaginație, o
inventivitate debordantă.
Bun, Umbra Metafizică are ambiții mult mai
mari, nici mai mult, dar
nici mai puțin decît să reformeze Umbraria, dar și
Raiul și Iadul, un pic, așa,
dar în punctele esențiale!
Pe bună dreptate, pentru
aceasta are nevoie de ali40

ați, începînd cu însuși Dumnezeu! Cea mai mare
parte a dialogurilor se desfășoară de altfel în această
zonă, a proiectului de reformă și a căutării aliaților.
Iar, adesea, conflictele de opinii devin paroxistice,
spre mirarea Umbrei Metafizice! Nu, nu intru în
detalii, lectura directă poate fi mult mai savuroasă,
decît rezumatele mele…
Ei, bine, structura atît de dialogală a acestui
roman îl poate transforma într-un excelent punct de
plecare pentru o dramatizare, pentru transformarea
într-o piesă de teatru. De altfel, un istoric literar, Ion
Rotaru, diagnosticase această dimensiune dramatică și în poezia lui Ion Fercu. Dar aici îți sare în ochi,
ca să spun așa, iar această oportunitate nu ar trebui
ratată, măcar de dragul romanului însuși! Sigur, în
roman, este multă substanță și mai multe personaje
și întîmplări ale acestora, mai mult decît ar avea loc
într-o piesă de teatru. Dar o soluție există, autorul
poate decupa din respectiva substanță numai personajele „principale”, începînd cu Umbra Metafizică,
și mai ales întîmplările legate de proiectul reformei.
Cît privește modul de înscenare, aici e nevoie de un
regizor pe măsura romanului/ piesei. Îl felicit din
inimă pe Ion Fercu pentru acest roman și aș fi bucuros dacă s-ar gîndi o clipă și la sugestia mea.
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Solstiţiul de Iarnă la Herţa.
Ziua Cărţii Româneşti

Doina CERNICA
Avea acelaşi aer prietenos ca şi anul trecut, doar că atât de albă fără voaleta schelăriei şi cu
brăduţul împodobit strălucind în pridvor sub lumina de preţ a celei mai scurte zile a anului, acum
era chiar căsuţa din poveştile copilăriei noastre. Cu
Alis Niculică şi Alexandru Ovidiu Vintilă în dreapta
sa, Gheorghe Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava, trăieşte fugitiv
mulţumirea capătului de drum şi a punctualităţii,
nu uşor de atins cu necunoscutele graniţei şi ale rutei alese. Nu avem nici reni occidentali, nici iepuraşi
autohtoni şi nici maşina nu este sanie, dar darurile
sunt şi personajele sărbătorii ne aşteaptă de peste
două mii de ani: un mag bătrân cu hlamida asemenea cerului înstelat, Pruncul cu Măicuţa sa, îngerul
vestitor. Ca şi podoabele brăduţului, şi figurinele lor
au ceva de demult, de când cei trei tovarăşi de drum
încă nu veniseră pe lume, iar eu, cât cel mai mic
dintre nepoţii mei, trăiam cu toată puterea fiinţei
magia Crăciunului. Ceva din poleiala ei s-a aşternut
şi-acum pe sticlăria uşii din pridvor, mai mult sticlă
decât lemn, uşă-fereastră înaltă, cu alte trei geamuri
în creştet, astfel că nu interiorul se vede prin transparenţa lor, ci drumul pe care am venit, copacii de
pe margine, clădiri, parc, bustul lui Asachi, Herţa
întreagă şi tot mai departe, istorie, geografie, orizont
dincolo de orizontul privirii.
Ne întâmpină cu un surâs radiind cumva
din întreaga sa făptură directoarea Bibliotecii Centrale ,,Gheorghe Asachi” Herţa, Elena Mihai, cu care
ne-am întâlnit şi în alte spaţii ale cărţii româneşti pe
firul colaborării deosebite dintre instituţia suceveană şi Biblioteca Ştiinţifică Regională ,,M. Ivasiuk”
Cernăuţi, la Crasna, la Mahala, iar în celălalt decembrie, 2015, ne-a fost amfitrion la primul Salon

de Carte Românească, organizat tot aici, dar din cauza lucrărilor de reparaţii în care se afla Biblioteca,
desfăşurat în sala mare a Casei de Cultură a oraşului.
Simţământul de ,,căsuţă” nu rezistă în interior decât
asociat lui ,,de poveste”, pentru că are încăperi mari,
spaţioase, în care sticla continuă să joace un rol important şi în delimitarea lor. Astfel ca ochii cărţilor
să ne poată găsi oriunde. Chiar şi încăperea manifestării în care uşa de la intrare se deschide direct
are în celălalt capăt o altă uşă cu ferestre prelungi,
prin care soarele ferestrelor de la sala de lecturilor
pentru copii să ajungă şi aici, confruntând nu puţinele aparate foto cu efectul contre jour, şi pentru
public, şi pentru invitaţii care iau cuvântul în faţa
sa, acolo unde, lângă masa lungă, străjuiesc un stelaj de publicaţii ,,Despre Europa, citeşte, ascultă,
descoperă” şi altul cu reviste, ziare şi cărţi - ,,Ediţii
noi româneşti 2016”. ,,Umbra lacrimii” de Mircea
Lutic, ,,Ireversibila trecere” de Simion Gociu, ,,Ţara
Fagilor”, almanahul literar-cultural al ,,Arboroasei”
Cernăuţi, număr aniversar, numărul XXV, ,,Durerea memoriei” de Octavian Bivolaru, partea a III-a,
,,Zorile Bucovinei”, ziarul românilor din Ucraina ş.a.
La loc de cinste, ,,Bucovina literară”. Mă bucură portretul lui Eminescu deasupra cărţilor dintr-una din
săli şi chiar dacă în parc bustul cărturarului român
dă seama pentru toate instituţiile care în Herţa îi
poartă numele, întreb dacă nu au unul şi cu Gheorghe Asachi. Cum să nu? Nu e un portret tradiţional,
este o compoziţie în care, figură romantică, elegant
îmbrăcat, cu ochelarii în mână şi o carte pe masă,
întemeietorul învăţământului superior în limba română stă de vorbă cu trei săteni aşezaţi şi un flăcăiaş
în picioare. Pe laviţa acoperită cu o ţesătură populară, lângă pălărie, şi-a rezemat bastonul. Din casă,
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venind să-l cinstească pe înaltul musafir, iese cu un
coş de fructe, mere galbene şi un ciorchine de strugure brumăriu, gospodina, cu broboadă gălbuie pe
cap, cămaşă albă, simplă, de toată ziua, şi priştoarea
cu capătul de jos prins de bârneţ. Pomi. În depărtare
turla unei biserici zvelte sau un brad uriaş. Ca şi în
cazul portretului lui Eminescu, pun pe plan secund
criteriile estetice, întrebându-mă cum şi-a închipuit
pictorul personajul. Iuri Ciudinov, autorul compoziţiei, l-a văzut ca pe un Învăţător, un Luminător.
Iată însă că ajung şi oaspeţii din capitala istorică a Bucovinei, toţi cunoscuţi, prieteni: Natalia
Fileak, directoarea Bibliotecii Regionale Cernăuţi,

Maria Dovgan, adjuncta sa, Maria Toacă, redactor-şef adjunct la ziarul ,,Zorile Bucovinei”, Svetlana
Pantea, de la Centrul MediaBucpres, poeţii Mircea
Lutic, Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, Ilie Tudor Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi. Bun venitul Elenei Mihai şi saluturile directorilor (un cuvânt
mai frumos prin originea latină decât manageri) celor două biblioteci departamentale, Natalia Fileak şi
Gheorghe Gabriel Cărăbuş, dau expresie mulţumirii
pentru roadele acestor întâlniri, ale colaborării sub
semnul preţuirii cărţii şi al rolului ei. Gheorghe
Gabriel Cărăbuş vorbeşte şi aici, cu gratitudine, de
sprijinul constant în desfăşurarea lor primit de la
Consulatul General al României la Cernăuţi, de la ES
dr. Eleonora Moldovan. Apoi anunţă darurile, cărţi,
publicaţii din Suceava şi parte din donaţiile venite pe
adresa Bibliotecii Bucovinei de la dnii Marius Petroiu şi Costin Istrate, care din cauza volumului lor nu
au încăput acum integral în maşina noastră. Ştiu sigur că vor fi bine primite, am avut explicabila curiozitate să cercetez aproape raft după raft şi nu am putut să nu-mi spun că şi editurile mari din Bucureşti,
Iaşi, Chişinău ar putea, cu titluri valoroase din clasici
şi contemporani, să fie Moş Crăciun pentru cititorii
români din nordul Bucovinei măcar o dată pe an. În42

totdeauna mi-a fost drag să citesc cărţi vechi, dar
cred că într-o bibliotecă publică din Ucraina cele cu
aroma hârtiei, cernelii proaspete ar avea şi o viaţă
mai lungă, şi un plus de atractivitate. Sunt însă smulsă din aceste gânduri de timbrul plăcut şi de frumoasa rostire românească a Tatianei Hliboceanu, şef
adjunct al Administraţiei de Stat Herţa: ,,I-am invidiat mereu pe bibliotecari!” Îşi decupează din memorie, emoţionată şi emoţionant, anii ciclului primar
petrecuţi într-o măsură atât de mare în Biblioteca din
Molniţa, momentul în care terminând înainte de
vreme, când vremea e vârstă, cărţile copilăriei, dna
bibliotecară Didina i-a îngăduit să se apropie de cele
destinate celor mai mari. Graţie acestora a avut revelaţia scrisului, a scriitorilor, ,,oameni deosebiţi, dintr-o plămădeală aparte”, care înţeleg şi văd lucrurile
altfel, încât cum să nu aibă dreptate Arghezi atunci
când cerea cinstirea autorului?! ,,Oricât s-ar dezvolta
mijloacele tehnice, totuna, principală rămâne cartea,
de aceea trebuie să vă mulţumim că aveţi bunătatea
de a ne trezi, de a ne intriga, datorită dumneavoastră,
creştem şi noi!” O mărturisire care i-a încălzit inima
(şi) lui Ilie Tudor Zegrea şi l-a făcut să recunoască: ,,E
prima dată când am auzit vorbindu-se atât de frumos din partea unui funcţionar al statului”. Apoi a
salutat cu aceeaşi căldură prezenţa profesorilor de
limba română din public, pentru care, apropo de distincţia cuiva, ,,nu există plecare la pensie, nici a lor,
nici a limbii române”, prezenţă numeroasă, care ,,îmi
inspiră încredere că aici nimeni nu va încerca să închidă şcolile de limba română”. Şi a continuat cu Societatea pe care o conduce, cu cele mai recente manifestări ale acesteia şi cu ultimele cărţi ale membrilor
lor. ,,Mă bucur să calc şi eu pe aceste meleaguri atât
de frumos pomenite de Fundoianu”, şi-a început intervenţia Alexandru Ovidiu Vintilă, după care a vorbit despre ,,Bucovina literară”, al cărei redactor-şef
este, revistă editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, care, cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava,
continuă tradiţia începută în 1942 la Cernăuţi în excelente condiţii grafice. Prezentarea detaliată a numărului adus la Herţa, 11-12 (309-310), noiembrie-decembrie 2016, cu reproduceri pe coperte
după Constantin Flondor, i-a oferit prilejul unui reînnoit la mulţi ani adresat acestui pictor de seamă,
originar din Cernăuţi. Şi Alis Niculică, pe lângă bibliografiile realizate în biroul pe care îl conduce, ,,mititel, dar foarte harnic”, a răsfoit o revistă, chiar revista Bibliotecii Bucovinei, ,,Scriptum”, şi aceasta cu reproduceri pe coperte de lucrări de artă, din păcate
anunţând plecarea dintre noi în anul 2016 a doi pictori mari ai Ţării de Sus, Elena Greculesi şi Ion Grigore, în vreme ce, în interior, două articole in memoriam deplâng despărţirea de scriitorii Radu Mareş şi
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Ioan Lorin Fortuna. Semnalarea între daruri a ediţiei
a II-a, revăzute şi întregite de Ion Filipciuc, a volumului ,,Sfatul scriitoricesc de la Putna”, îl determină
pe Mircea Lutic, legat de comentariile scriitorului
câmpulungean privitoare la ,,mălăieş”-ul ,,Caprei cu
trei iezi”, să mă roage să-i comunic amănuntul pe
care i-l transmit chiar acum: ,,Mălăieş în satele româneşti de pe Valea Siretului =păducel”. Desigur, şi cuvântul în public al Domniei Sale are în vedere acest al
doilea Salon de Carte Românească, în care desluşeşte
,,nu numai o manifestare de propagare a cărţii, ci şi o
acţiune care ţine de integritatea noastră, o sfidare la
adresa politicului, dar şi a internetului”. Destăinuindu-şi simţământul de ,,mergem de acasă acasă”, când
ei, scriitorii cernăuţeni coboară la Suceava, şi de ,,vin
de acasă acasă”, când noi, scriitorii suceveni urcăm la
Cernăuţi, stăruie şi asupra convingerii că ,,internetul
încearcă să înghită totul”, întrebându-ne cu tărie dacă
ni-l putem închipui pe ,,Îngerul Vieţii cu cutia internetului în mână”, fiindcă pentru asta lucrează internetul, pentru ,,schimbarea simbolurilor fundamentale”, atentând chiar la Cartea din mâna Pantocratorului. Maria Toacă, Vasile Tărâţeanu exprimă din
public alt punct de vedere, iar publicistul şi editorul
Vasile Bâcu nu rezistă tentaţiei unei savuroase epigrame pe tema scriitorului care supărat pe internet se
bucură totuşi să-i pună în circulaţie creaţia. Disputa
se amână, pentru că şi poetul Mircea Lutic a venit la
întâlnire cu daruri, nu mai puţin de 200 de volume
din cele mai recente cărţi ale sale pentru bibliotecile
publice din judeţul Suceava. În ceea ce priveşte şirul
de distincţii de care a avut parte, culminând cu Premiul ,,Eminescu” al Academiei Române, acesta se
îmbogăţeşte sub ochii noştri cu Diploma de Excelenţă pe care Vasile Tărâţeanu i-a adus-o din România,
din partea secretarului de stat Daniel Şandru, şeful
Departamentului Centenar. Cu poeziile recitate de
cei trei poeţi cernăuţeni şi cu un cuvânt al Elenei
Schipor despre Vasile Leviţchi, Ilie Motrescu, Ion
Cozmei, a căror amintire rămâne dragă prietenilor şi
cititorilor lor, ne apropiem de sfârşitul relatării noastre, lăsând pentru încheiere amiaza zilei Salonului de
Carte Românească organizat de Biblioteca Centrală
,,Gheorghe Asachi” din Herţa, care ne-a aparţinut.
Însă nu numai cu lansarea volumului II, dedicat Artei, din ,,Ţara de Sus, de mai sus”, Editura Muşatinii,
Suceava, 2016, după ce la prima ediţie a fost lansat
volumul I, Cartea, ci şi cu o evocare - la ceasul neîntâmplător al Solstiţiului de Iarnă - a poetului şi a operei lui Nicolae Labiş, stins din viaţă, îngrozitor de tânăr, în cea mai lungă noapte a anului. Am însoţit-o
cu raiul (dar din dar…) primit de la fostul coleg din
redacţia ziarului ,,Crai nou” Suceava Pavel Emil Rerich, colecţionar împătimit de artă şi de carte, care cu

acordul lui Nicolae Cârlan, editorul unei ediţii bibliofile a poemului ,,Moartea căprioarei” în 2005, a retipărit-o, ca supliment de tiraj. Primul exemplar din
cele zece aduse la Herţa i l-am oferit Lidiei Alăzăroaie, bibliotecară şefă la Molniţa, cu soţul, Vasile Alăzăroaie, bibliotecar, şi cu feciorul, Iulian Alăzăroaie,
student la Secţia de Filologie Română şi Clasică a
Universităţii de Stat ,,Iurii Fedkovici” Cernăuţi. Venită pe lume dintr-o căsătorie mixtă, tatăl român,
mama ucraineancă, crescută cu poveşti de neuitat de
către bunica paternă, Lidia Alăzăroaie l-a preţuit
imediat, cercetându-i ilustraţiile – Irina Ţibulcă, Ion
Carp Fluerici, Constantin Hrehor, Vasile Anghel Siminiuc, Gabrel Baban, Doina Catargiu, Ioana Nistor,
Mihai Pînzaru-PIM -, admirând scrisul de mână frumos al poetului şi descifrându-i versurile. Astfel că
după scurta evocare, am întrebat-o dacă nu ar vrea să
ne citească poemul. A fost o lectură vie, pe care nu o
pot povesti, ,,Moartea căprioarei” curgând când limpede, când înfiorat, când cu opriri de respiraţie în
faţa unor cuvinte atunci descoperite, atunci învăţate,
când într-un soi de biruinţă, a înţelesului asupra literelor, a imaginii asupra cuvintelor, a emoţiei trăirii
asupra emoţiei citirii.
La plecare am pornit în sens invers, de la
Herţa ridicată în ferestrele Bibliotecii de soarele alb
al Solstiţiului de Iarnă la Herţa suspinând sub cauciucurile maşinii între lumânările mestecenilor, de la
brăduţul din pridvor la bradul înalt din mijlocul pieţii sale centrale, plin de lănţişoare şi globuri colorate,

de la ziua scurtă a Salonului de Carte Românească
spre noaptea lungă a drumului de acasă acasă.
Am mers întins, însoţiţi uneori de lumina
multicoloră a podoabelor Crăciunului, alteori de
cea abia pâlpâitoare a firmamentului. Nu am făcut
decât un scurt popas înainte de graniţă, la magazinul unei benzinării, ca să cumpărăm bomboane
în poleială şi turtă dulce cu marţipan, sperând cu
deznădejde că ne vom întoarce într-un timp care
nu mai este.
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Omul aproximativ.
„Arta critică”
şi „poezia libertăţii”

Isabel VINTILĂ
Tristan Tzara afirmă o nouă perspectivă
asupra lumii, a omului aproximativ, o viziune originală şi sceptică în acelaşi timp. Omul aproximativ ia
naştere între DA şi NU, este derivat dintr-o „stare de
spirit”, aşa cum afirma Tzara în 1922 în „Conferinţa despre Dada”: „da şi nu se întâlnesc, nu în mod
solemn în castelele filosofiilor omeneşti, ci pur şi
simplu la colţul străzilor, precum câinii şi lăcustele”. Teza că prin poezie fiinţa poate atinge libertatea
absolută, starea primitivă şi sălbatică apare în Omul
aproximativ într-o învălmăşeală de imagini insolite, desprinzându-se dintr-un aparent „vis haotic”.
(Marcel Raymond)
Omul aproximativ poate fi privit aşa cum
o făcea Raymond, „un ce esenţialmente primitiv,
sălbatic elementar”1 sau „un anti-erou”, aşa cum îl
percepe Ion Pop. Scrierea lui Tzara anunţă amplele poeme suprarealiste, marcată fiind de un anumit
onirism, de automatisme, de asocieri spectaculoase
şi de prezenţa unui erou revoluţionar care luptă pentru libertatea absolută. De fapt, în etapa 1925-1930,
când este zămislit Omul aproximativ, Tristan Tzara
vede revoluţia drept singură cale de supravieţuire.
Poemul Omul aproximativ se deschide cu
imaginea apăsătoare a lanţurilor care răsună în interiorul fiinţei umane, anunţând eliberarea:
„răsunaţi clopote fără motiv şi noi la fel
ne vom bucura auzind zgomotele lanţurilor
pe care le vom face să răsune în noi împreună
cu clopotele”2.
1
Raymond, Marcel, De la Baudelaire la Suprarealism, Bucureşti, Editura Univers, 1970, pp. 376-378
2
Tzara, Tristan, Şapte manifeste DADA. Lampisterii. Omul
aproximativ, Iaşi, Editura Polirom, 2016, p. 127
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Prima secvenţă a poemului dezvoltă tema
morţii ca angoasă, ca sentiment al însingurării şi
blocajului. În termenii lui Soren Kierkegaard, omul
poate simţi angoasa pentru că sintetizează în fiinţa
lui atât binele, cât şi răul, atât angelicul, cât şi demonicul: „Dar fiind o sinteză, o poate încerca, şi,
cu cât o resimte mai profund, cu atât are mai multă
măreţie omenească, totuşi, nu în sensul în care o înţeleg îndeobşte oamenii – ca o angoasă din cauza
lucrurilor exterioare, despre ceea ce este în afara
noastră –, ci ca o angoasă produsă din[spre] [de
către, prin – n.n] noi înşine.”3 În aceste circumstanţe
putem vorbi despre angoasă la Tristan Tzara întocmai ca la filozoful mai sus amintit, ca fiind o stare
care ne apropie de conştiinţa libertăţii. Tzara afirmă
că moarte nu îi provoacă frică, frică, însă o priveşte
totuşi ca pe o maladie a sufletului.
„o singură boală pe care o cultivăm moartea
ştiu că port melodia în mine şi nu mi-e frică
de ea
port moartea şi dacă mor moartea va fi aceea
care mă va purta în braţele ei nevăzute”4

Mai mult, viaţa se desfăşoară în ritmurile
morţii, oameni „grăbiţi alergând împreună cu morţii lor”. Prima parte a scrierii este concentrată şi sub
semnul poeziei, al culorii şi al visului. Cuvântul este
3
Sören Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, NRF, Éditions Gallimard, 1935, traduit du danois par Knud Ferlov et
Jean-J. Gateau, apud Vasile Macoviciuc, Conceptul de angoasă la Sören Kierkegaard în http://www.institutuldefilosofie.
ro/e107_files/downloads/Studii%20de%20teoria%20categoriilor/vol.%206/Vasile%20Macoviciuc,%20Conceptul%20
de%20angoasa%20la%20Soren%20Kierkegaard.pdf
4
Tzara, Tristan, op. cit. , p. 128
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viu, generează căldură, culorile au o dinamică efectivă şi gândesc, ir omul nu este decât un vis. „Visul ce
se numeşte noi” devine un refren al primei secvenţe
din Omul aproximativ pentru că sinele este generator de formă, culoare, cuvânt şi, nu în ultimul rând,
poezie.

„om aproximativ ca mine ca tine cititorule ca
şi ceilalţi
morman de cărnuri zgomotoase şi de ecouri
de conştiinţă
întreg în singura bucată de voinţă numele tău
putând fi transportat şi asimilat şlefuit de
supusele mlădieri ale femeilor
felurit neînţeles după placul curenţilor carentreabă
om aproximativ mişcându-te în aproximările
sorţii
cu-o inimă drept valiză şi-un vals drept cap
abur pe-oglinda rece-ţi împiedici singur
vederea
mare şi neînsemnat printre bijuteriile de
promoroacă-ale peisajului”

„culorile îşi părăsesc greutatea şi cugetă
şi cugetă ori cugetă şi rămân se hrănesc
cu fructe uşoare ca fumul plutesc
cine se gândeşte la căldura ţesută de cuvânt
în jurul sâmburelui său visul ce se numeşte
noi”5

Tzara vorbește în aceste versuri despre poezie aşa cum o vede şi în volumul Grains et issues
din 1935, ca transformatoare a societăţii, guvernată
de dictatura spiritului, un mijloc de cunoaştere cu
funcţie eliberatoare. Poezia depăşeşte orice dimensiune temporală, formele, culorile, sunetul, fiind
rezultatul maturizării spiritului, „un germene al poeziei-cunoaştere”, aşa cum o numea Henri Béhard6.
„Astfel îmi apare eliberată de învelişul ei,
noţiunea de poezie în devenire şi învelişul acesteia
de-a lungul formelor istorice: [...] ea va putea la rândul ei să o comande fără să facă apel la ajutorul comod şi simplu al cuvintelor, al culorilor, al suprafeţelor şi al volumelor, când condiţiile noi ale omului o
vor face propice, nu întoarcerii înapoi, ci în viitor...”

Omul-floare, „omul binevoitor, marfă cu
ochii deschişi, dar legaţi ermetic” este un om nou,
spontan, la fel ca poezia Dada, cu putere nemărginită
de a crea. Omul aproximativ se naşte dintr-o experienţă poetică nouă după ce mai întâi a depăşi actul
purificator al arderii. Henri Béhard susţine că bucuria este descoperită de Dada numai „în actul distrugerii, dar şi în eliberarea care se manifestă atunci”8.
Manifestele surprind imaginea acestui om purificat:
„Fiecare pagină trebuie să explodeze... iată o lume
care se clatină şi fuge logodită cu veseliile nebuneşti
ale goanei infernale, iată ce e de partea cealaltă: oameni noi asprii ţopăitori, încălecând sughițuri”9.

Omul aproximativ se simte claustrat, este
prizonierul lumii reale, este strâns între limitele materiei, apăsat de timp.

„totuşi oamenii cântă în cerc pe sub poduri
cu gura învineţită zgârcită de frig mai departe
decât nimicul
om aproximativ ori magnific ori vrednic de
milă
în negura neprihănitelor vârste
locuinţă ieftină cu ochii ambasadori de foc
de oricine-ntrebaţi şi-ngrijiţi în blana mângâietoare a ideilor lui
ochi care-ntineresc violenţele zeilor mlădioşi
săltând când se declanşează resorturile dentare-ale râsului
om aproximativ ca mine ca tine cititorule
tu ţii în mâini ca şi cum ai vrea să arunci un
bulgăr
cifră luminoasă capul tău plin de poezie”

„pământul mă ţine strâns în pumnul lui de
vijelioasă nelinişte
nimeni să nu mişte ! se aude ora croindu-şi
zborul de muscă”7

Sintagma „om aproximativ” apare pentru
prima dată în a doua secvenţă a poemului acesta fiind încă de la început raportat la cititor. Cu alte cuvinte, omul aproximativ nu este un concept lipsit de
viaţă, scos în afara ei. Omul aproximativ este închis
în limitele propriei fiinţe, este lipsit de libertate, carnea îi este temniţă, iar soarta mijloc de aproximare.
Imaginea omului aproximativ anunţă eroii suprarealişti din poemele lui Gherasim Luca şi Gellu Naum:

Ibidem, p. 129
Béhard, Henri, Tristan Tzara, Iaşi, Editura Junimea, 2005
7
Ibidem, p. 131
5
6

Somnul şi visul sunt singurele stări cu adevărat creatoare de poezie. În cadrul oferit de vis, lumea este mai pură după ce va fi depăşit botezul focului, imagine care îl preocupă permanent pe Tris8
9

Béhard, Henri, op. cit, p. 68
Apud Béhard, Henri, op. cit, p. 69
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tan Tzara care foloseşte atât metafora „flăcării albe”,
cât şi a focului roşu. Cu toate acestea, în vis, apa este
cea care face trecerea, care echilibrează.
„dormi dormi
alfa se închide pe pleoapa ta
grăuntele munţilor
apa se uită la tine
caravană de apă”10

Anumite versuri amintesc de poezia lui
Virgil Mazilescu care, după modelul lui Tristan
Tzara, lăsa somnul să îl „poarte de pe lume”, să îi
deschidă orizonturi calme, îmbătătoare ca moartea.

că îi va readuce starea primară, pură şi sălbatică. Însă
pentru aceasta este nevoie de un parcurs iniţiatic, de
o călătorie pe care o întreprinde frenetic, prin ape,
prin vise, prin sine însuşi. Drumul său începe cu o
lepădare de lume, de cotidian şi mediocritate, asumarea singurătăţii fiind premergătoare eliberării. Iar
libertatea însăşi este mistuitoare, „o lentă vâlvătaie”,
„un foc ce urzeşte vijelioasa răscoală a mulţimii”.
Poezia-libertate este ţelul suprem. Poemul DADA
atât de aşteptat, DADA-aproximativ, DADA – focul
„care evadează din mările musculare”.

„dormi dormi
plopul o să-şi ia zborul
păducelul va încăleca epava norului
muşcată-i coasta balanţei”

sau
„din viorile zburătoare ies noii copii
dormi dormi
ploaia a fugit vâslind prin alb”11

Întreg poemul urmăreşte cel puţin trei instanţe lirice: eu, tu-omul aproximativ, voi ceilalţi.
Aceste manifestări ale eului comunică prin intermediul visului, importanţa cuvântului fiind însă
redusă. De fapt, succesiunea de imagini ameţitoare,
bazate pe asocieri tipic avangardiste fac din „Omul
aproximativ” un poem-imagine.
„de la ochii tăi până la ochii mei se
desfrunzeşte soarele
pe pragul visului sub fiece frunză-i un
spânzurat
de la visele tale la ale mele vorba-i scurtă
de-a lungul cutelor tale primăvara copacu-şi
plânge răşina
şi-n palma frunzei îţi citesc liniile vieţii”12

Omul aproximativ, omul care trăieşte sub
semnul libertăţii şi al poeziei aşteaptă moartea, presimte venirea focului purificator. Obţinerea libertăţii
nu se realizează decât prin sacrificiul suprem pe care
L`homme aproximatif este dispus să îl facă prin sacrificiul de sine şi prin poezie: „ce sunt eu / un punct
de pornire nemângâiat la care mă-ntorc / fumând
cuvântul în colţul gurii”. Arderea, mistuirea lăuntriTzara, Tristan, op. cit. , p. 141
Ibidem
12
Ibidem
10
11
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Noblețea spiritului

Ioan ȚICALO
Pe universitarul Petru Ursache l-am admirat și l-am iubit. Au fost și au rămas niște sentimente copleșitoare, niciodată exprimate, dintr-o
reținere bine întemeiată. Am trăit, ori de câte ori
mă aflam în preajma profesorului și un profund
regret, faptul că m-am aflat în imposibilitate de a-i
fi fost student.
Trecerea și petrecerea dintre ani m-a găsit lecturând, într-o nouă ediție, a treia, o carte de
excepție aparținându-i, cu titlul (câtă smerenie!)
Mic tratat de estetică teologică scoasă de Editura Eikon din București, în 2016, cu o prefață de
Gheorghe Grigurcu și o postfață de Paul Aretzu.
Ceea ce trebuie subliniat din capul locului e că
tratarea problematicii enunțate în titlu este dublată de o expunere dogmatică, în interiorul căreia
își fac loc aspecte privind istoria bisericească, ori
cele de practică liturgică. Suntem în fața unei cărți
fundamentale, pentru că Petru Ursache, și aici ca
și în celelalte scrieri, e un semănător în accepție
evanghelică, trăind într-un prezent continuu uriașa responsabilitate față de Cuvânt, dar și față de
vremurile noastre, de grele încercări, postmoderne și
postumane, considerându-și opul respectiv o poartă către lumina care „luminează în întuneric”.
Totul pleacă, e convins autorul, de la existență și cunoaștere, altfel spus de la ecuația în care
se află omul și Creatorul, intrând sub lupa analizei
„Bătrânului” situația ideală, când Dumnezeu și om
au privirile ațintite unul asupra altuia, gata pentru
întâmpinare, dialog și uniune, pe liantul universal și
nepieritor al iubirii. Așa se face că Dumnezeu-Spirit a zidit lumea prin materializare, ca să-i ofere
favoarea spiritului. În privința cunoașterii, tratatul
este foarte clar, în acord cu părerea exprimată tran-

șant de Petre Țuțea. Ființa umană este incapabilă
de a afla ceva prin sine, având la îndemână două
mijloace: fie pe cale revelată, fie pe calea „științei”,
supravegheată de Dumnezeu, Care, potrivit Sfântului Grigore Palama, îi este mai aproape omului
decât poate acesta să-și fie propriei persoane.
Blândul și înțeleptul profesor (mereu am
avut impresia că ar fi trecut prin experiențe mistice copleșitoare) se oprește asupra Genezei, ca să
atragă atenția că fiecare din cele șase zile lucrătoare
se încheie cu o constatare cât se poate de optimistă
– „este bine”, calificativul fiind echivalat, fără dificultate, de exegeți cu frumos (…) (s.a.). Nici nu se
poate altfel, căci Frumosul și Binele presupun obligatoriu prezența armoniei între exterior și interior,
cu o largă desfășurare în zona sacralității. Se ajunge,
inevitabil, la discuția despre sfințenie și genialitate,
prilej de a se despărți de ideea lui Nikolai Berdiaev
din Sensul creației, potrivit căruia, geniului, chiar
dacă are o natură religioasă, i se acordă prioritate
în fața sfântului, primul fiind definit prin „sfințenia cutezanței”. În schimb, Petru Ursache reținând
o frază de căpetenie a lui Nichifor Crainic („Frumusețea pe care o visează geniul se realizează în
sfânt”), așează lucrurile în matca lor, afirmând că
trăsătura comună a celor doi, geniul și sfântul, este
chenoza, aceștia având privilegiul să păstreze în
umanitate chipul și să prezerveze asemănarea prin
rugăciune sau/și prin artă. Ultima idee i-a oferit
prilejul lui Petru Ursache să scrie un pasaj memorabil pe care îl citez în întregime: Să ne mângâiem
cu gândul că, atunci când Dumnezeu a participat
prima oară la sfânta liturghie din biserica Sfânta
Sofia a împăratului Justinian, nemaiștiind o clipă,
dacă se află în Paradis ori pe pământ, sau când a
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audiat un oratoriu de Bach, a rostit de fiecare dată
„e bine”. Și dacă tezaurul omenirii ar avea depozitate fie și numai șase asemenea capodopere, câte zile
numără timpul genezei, nu credeți că Stăpânul ceresc se mândrește cu neasemuita lui minune, Omul?
Dar în lume, de-a lungul veacurilor, au fost atâția,
mulți din ei făcându-și loc în tratatul lui Petru Ursache, de la gânditorii antici precum Platon, Aristotel sau Plotin la Dionisie Pseudo-Areopagitul,
Sfântul Vasile cel Mare,
Sfântul Ioan Gură de
Aur până la Wladyslaw
Tatarkiewicz,
Nichifor Crainic, Dumitru
Stăniloae ori Mircea
Eliade. Se remarcă, de
asemenea, faptul că,
trecând prin capitolul al
III-lea, intitulat Experiența mistică, textul, de
o limpezime și o logică
fără cusur (afirmația
poate fi extinsă la întreg
volumul), pe lângă dezbaterea problematicii,
cu apel la voci autorizate în materie, îl pune
pe cititor, urmărind
ideile expuse, în fața
unei impresii copleșitoare, aceea că autorul
vorbește din interiorul
fenomenului în cauză.
O concluzie se impune,
iar aceasta aparține, bineînțeles, lui Petru Ursache: Transcendența
este străină de diviziune
frumos-urât. Frumosul,
ca mod de participare a lucrurilor la existență își
are locul prim în transcendență și Frumusețea estetică este o proiecție „o provincie” a celei transcendente. În fine, artistul de geniu are darul și forța de
a imprima operei o notă de sacralitate, un exemplu
reprezentativ de armonizare dintre experiența estetică și cea religioasă.
Pagini captivante tratează tema sublimului (divin și religios), aspecte ale tragicului și ale
suferinței creatoare, despre frică și păcat ori despre moarte. Se impune evidențiată aici o propoziție preluată de la Maurice Merleau-Ponty care
ar trebui să ne cutremure și să ne izbăvească din
inerția evenimentelor cotidiene și, în același timp,
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cotropitoare: „Omul istoric n-a fost niciodată om”,
adică un jalnic supus altora sau propriilor neputințe, ridicate la rangul de normă și aflate, în mod
obișnuit, în conflict cu cele ale semenilor, tratați
de fiecare dată ca potențiali dușmani. Cu alte cuvinte, omul istoric are statutul de individ pornit să
se supraestimeze, suficient sieși, un produs kitsch,
pe picior de război atât cu valoarea umană, cât și
cu cea artistică, fiind, prin definiție, un iconoclast.
Cu aceasta, pășim pe
terenul artei creștine,
sinodală, în esența ei,
mai ales cea de răsărit,
căreia Petru Ursache îi
dedică pagini memorabile. Din cele câteva
definiții ale icoanei, pe
lângă cele date de Sfântul Ioan Damaschin, am
reținut-o pe cea extrem
de sintetică a lui Michel
Quenot: „o fereastră
spre absolut” și o alta
aparținând autorului: o
imagine metafizică. Era
inevitabil ca „Bătrânul”
să urmărească bătălia
nemiloasă a iconoclaștilor împotriva iconodulilor, încheiată cu triumful celor din urmă,
implicate fiind și două
femei împărătese creștine, Irina și Teodora,
care au salvat ortodoxia
și, totodată, artele sfinte. Și, pentru că suntem
pe teren bizantin, e revelatoare comparația
operată de Petru Ursache între pictura răsăriteană, unde accentul cade pe spiritualizarea trupului
aparținând veșniciei și cea apuseană cu largă deschidere spre bucuriile vieții terestre. Un adevărat
imn este închinat făuritorilor icoanei pe sticlă, români, adeseori neștiutori de carte, care au creat impresionante opere teologico-estetice. Acestea invită stăruitor privitorul la meditație asupra condiției
omului, pentru autor existând o singură și absolut convingătoare explicație: …credința și talentul
le rezolvă pe toate. Ei au crescut și trăit, generație
după generație, sub cerul lui Dumnezeu și sub streașina bisericii. Să ne aducem aminte că și călușarii
de altădată frământau pământul cu picioarele, cu
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gândul tot la cele cerești și că în perioada jocului ei
chiar rămâneau peste noapte sub aceeași streașină
ocrotitoare.
Câteva subcapitole sunt închinate muzicii
bizantine de o melodicitate înălțătoare, avându-și
rădăcinile în surse diverse orientale, psalmul având
funcție apologetică, estetică și de „chemare”, impunându-se prin prestigiul său, știut fiind faptul că
Însuși Iisus și apostolii au cântat psalmi la Cina cea
de taină. Este urmărită cu maximă acribie evoluția
cântărilor liturgice și nu numai, cu oprire asupra
activității lui Roman Melodul, Sfântul Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, Cosma Melodul
și chiar împăratul Iustinian, autorul celebrului imn
trinitar Unule Născut. Și încă o dată, Petru Ursache
are perfectă dreptate: Niciodată cerul nu a fost mai
aproape de pământ ca în acele vremuri, iar Biserica,
mai împlinită în universalismul ei. În acest context,
nu putea să lipsească și contribuția în domeniu a
școlii românești, îndeosebi a celei de la Putna, aflată sub patronajului primului stareț Ioasaf, venit de
la Neamț, unde exista o tradiție culturală foarte puternică, încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun.
Cu evidențierea aportului în domeniu și al lui Macarie Protopsaltul sau al lui Anton Pann, survine o
altă concluzie ce ar putea să-i surprindă pe mulți
prin adevărul evenimentelor vremii: Când Kogălniceanu lansa cunoscutul program în „Dacia literară”, pledând pentru originalitate (s.a.), drumul „românirii”, era de multă vreme, croit. Dar de călugări
și de preoți.
Trecând peste arhitectura religioasă, biserica ortodoxă evidențiindu-se prin armonie și ecumenie, în vreme ce catedrala gotică a luat naștere
printr-o inițiativă particulară, autorul ajunge la o
discuție de fond privind viața creștină prin liturghie, centrul vieții credincioșilor, o pledoarie pentru participare la slujbele bisericești întru luminare
și îndumnezeire prin drama lepădării de sine.
Cartea aceasta a „Bătrânului” este convingătoare de la prima până la ultima filă. Pe lângă
faptul că tratează arta sacră cu o știință imposibil
de răstălmăcit, autorul crede în ceea ce scrie, având
Biserica neamului în sufletul său. Petru Ursache
se caracterizează printr-o evidentă noblețe a spiritului, a fost și rămâne unul din uriașii înțelepți
dintr-o vreme tulbure când buna credință a fost
izgonită de pe harta României. El a știut că singurul punct de sprijin al omului pe pământ e jertfa
euharistică, momentul absolut dramatic și, în același timp, înălțător de îndumnezeire a creștinului,
când clopotele bisericilor din toate timpurile cântă
cu evlavie nihil sine Deo.
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Teiul de Aur

Theodor CODREANU
Cum se ştie, Botoşanii este locul binecuvântat al românităţii care a adus pe lume omul deplin al culturii româneşti (Constantin Noica), loc
în imediata vecinătate a Ipoteştilor, tărâmul miracolelor copilăriei. Era firesc ca cinstirea memoriei
poetului să fie la cote maxime în Botoşani, acolo
unde, în fiecare an, de 15 ianuarie, are loc acordarea Premiilor Naţionale „Mihai Eminescu”, pentru
poezie. Tot la Botoşani apare şi revista „Hyperion”
păstorită de poetul Gellu Dorian. O serie de instituţii de cultură şi de învăţământ poartă numele
poetului. Fireşte, toate au legătură şi cu Memorialul Ipoteşti, devenit, la iniţiativa lui Petru Creţia,
Centrul Naţional de Cercetare „Mihai Eminescu”,
diriguit, de-a lungul anilor, de botoşăneni precum
Lucia Olaru Nenati, Valentin Coşereanu, Miluţă
Jijie, ca să nu mai vorbim de eminentul eminescolog Petru Creţia, venit de la Bucureşti, la începutul
anilor ’90.
Mai puţini ştiu însă că, la Botoşani, se mai
petrece un fenomen, datorat unei femei împătimite de Eminescu, Elena Condrei, directoarea Editurii Geea, sub al cărei patronaj funcţionează, din
anul 2002, o adevărată instituţie culturală: Premiile
Eminescu pentru literatură, arte vizuale, colecţii şi
colecţionari, sub genericul arborelui sfânt, de profundă rezonanţă eminesciană: „Teiul de aur” şi „Teiul de argint”, trofee acordate, de astă dată, de 15 iunie al fiecărui an. „Proiectul iniţial, – mărturiseşte
Elena Condrei – în care am avut alături pe Mihai
Urigiuc în domeniul vast al numismaticii şi pe Augustin Eden care a denumit Teii, pentru domeniile
literatură şi arte vizuale, avea în vedere şi secţiu50

nile de teatru, film, dans. Însă, într-o economie de
piaţă haotică şi apăsată de fiscalitate, am fost nevoită să mă restrâng.”1 Medaliile au fost realizate
de către graficianul botoşănean Mihai Pastramagiu
şi de gravorul Maximilian Fetitza de la Monetăria
Statului. Din juriul care a decis asupra premiaţilor, la începuturi, între 2002-2011, au făcut parte:
Cezar Ivănescu, preşedinte, George Muntean, preşedinte de onoare, Constantin Tofan, preşedintele
U.A.P., Filiala Iaşi, scriitorul şi omul de televiziune
Grigore Ilisei, Augustin Eden, poet şi artist plastic, Vasilian Doboş, poet şi artist plastic, Dumitru
Grumăzescu, un cunoscut colecţionar eminescian
din Iaşi. Prima ediţie a avut loc pe 15 iunie 2002,
la Ipoteşti, când s-au acordat cele dintâi diplome,
în rang de excelenţă, şi medaliile de aur şi argint.
Numele laureaţilor, pentru „Teiul de aur”: Cristian Simionescu, literatură; sculptorul Ion Irimescu,
secţiunea colecţii şi colecţionari; Dragoş Pătraşcu
(Iaşi), arte vizuale; Valerian Ţopa (Botoşani), arte
vizuale. „Teiul de argint” s-a acordat lui Constantin Virgil Bănescu (Târgovişte), literatură; Tiberiu
Mihai Ilieşescu (Botoşani), arte vizuale; iar la categoria colecţii şi colecţionari lui Coriolan Chiricheş
(Botoşani), Mihai C.V. Cornaci (Botoşani), Ion C.
Rogojanu (Bucureşti) şi dr. Constantin Teodorescu
(Bârlad).
Această listă atestă strădania juriului de a
celebra valori autentice, din toate generaţiile, va1
Cf. Antologia Laureaţilor Premiilor Eminescu „Teiul de aur”
şi „Teiul de argint” ale Editurii Geea, Botoşani (2002-2011),
antologie aniversară realizată de Elena Condrei, Editura
Geea, Botoşani, 2011, p. 6.
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lori pe care Editura Geea se va strădui, de-a lungul anilor, să le promoveze şi prin editarea de cărţi,
albume, antologii, publicaţii, în centrul atenţiei
stând, desigur, opera lui Eminescu. De pildă, chiar
la prima ediţie, care a coincis cu împlinirea a 120
de ani de la apariţia poemului Luceafărul, s-a publicat o valoroasă ediţie-album trilingvă (română,
franceză, greacă, ilustrată de artistul plastic Valerian Ţopa), traducerile fiind datorate poetului grec
Nicolas Blithikiotis, trăitor în România timp de 25
de ani, după care s-a stabilit în Franţa. Traducerile lui Blithikiotis au fost superlativ apreciate de
George Muntean, cu prilejul premierilor şi lansării
de la Ipoteşti, ceea ce l-a stimulat pe traducător să
realizeze o ediţie bilingvă româno-franceză, sub titlul Lumină de lună. Poezii alese, prefaţată de eminentul critic şi istoric literar timişorean, Pompiliu
Crăciunescu (promotor al transdisciplinarităţii), şi
postfaţată de Valentin Coşereanu (Editura Geea,
Botoşani, 2008).
Cu strădanie şi dăruire, chiar în anul
primei ediţii, doamna Elena Condrei a realizat
şi un interviu cu marele sculptor fălticenean Ion
Irimescu, când artistul
împlinea 99 de ani, interviu publicat, mai întâi, în
revista „Intertext” (Botoşani, nr.1-2/20-21 din
2006), reluat în Antologia
Laureaţilor… (2011). Ca şi
în cazul lui Brâncuşi, ceea
ce atrage atenţia în mărturiile lui Ion Irimescu este
eminescianismul structural. Iar mărturisirea devine
cu atât mai importantă, cu
cât artistul o făcea în plină
campanie de „demitizare”
postdecembristă a lui Eminescu: „…Eminescu a fost
punctul meu de plecare în
artă. M-a fascinat. Şi trebuie să vă spun că originea
mea (şi ca artist, n.n.) a fost
pornită pe două căi. Tata şi
mama. Tata a fost un ţăran
ieşit din pătura ţărănească,
sănătoasă, şi care a trăit o
viaţă grea. Mama a fost de
origine franceză, din fami-

lia Cazaban, familie care a dat în cultura noastră şi
pe scriitorul Alexandru Cazaban, fratele mamei, şi
mulţi alţi artişti şi pictori şi oameni de literatură.
Eu, de la tata, am moştenit tenacitatea şi dorinţa de
a răzbate prin toate greutăţile şi de a trece peste ele.
De la mama, această inspiraţie care mi-a călăuzit
toate proiectele mele de creaţie, fie grafică, fie pictură, fie sculptură. Eu am fost crescut în spirit eminescian. Mama, care a fost pedagog la Institutul
Francez din Iaşi, era la curent cu toată literatura, în
special cu creaţia lui Eminescu. Mama ştia poeziile
lui Eminescu şi încă de copil mi le recita şi m-a
educat în spiritul lui Eminescu. Şi acest lucru m-a
îndemnat să mă apropii de figura lui Eminescu.”2 Şi
asta în condiţiile în care mama sculptorului era de
origine franceză!
Juriul primei ediţii a optat şi pentru promovarea tinerilor creatori, acordând „Teiul de argint” pentru literatură enigmaticului poet târgoviştean, Constantin Virgil Bănescu, poet şi traducător
în şi din engleză, autor, pe atunci, a două volume
de versuri: Câinele, femeia şi ocheada (Editura
Timpul, Iaşi, 2000) şi Floarea cu o singură petală
(Editura Junimea, Iaşi, 2002). În 2003, va primi

2

Ibidem, p. 43.
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Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti şi
Premiul „Hubert Burda” pentru tineri poeţi din
Europa de Est (Heidelberg). N-a mai apucat să
ducă la bun sfârşit o masivă antologie a poeziei
americane contemporane, sinucigându-se în 2009,
la 27 de ani, în plină ascensiune şi recunoaştere a
valorii sale. Tărgoviştenii îi cinstesc memoria prin
instituirea unui Concurs Naţional de Poezie care îi
poartă numele.
Bârlădeanul Cezar Ivănescu, în calitate de
preşedinte al juriului, nu se putea să nu promoveze
şi valori vasluiene. Nu s-a oprit la oricine: Cristian
Simionescu, „Teiul de aur” pentru literatură, prestigiul său de mare poet fiind atestat, mai târziu, tot
la Botoşani, prin primirea Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”. Una dintre capodoperele liricii româneşti este Maratonul (Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1985). O personalitate ale
cărei opere au devenit cunoscute în toată lumea
(lucrările sale au intrat deja în colecţii particulare
din Grecia, Franţa, SUA, Italia, Israel, Austria etc.)
este artistul plastic Dragoş Pătraşcu, născut la Vaslui în 1954, actualmente profesor la Academia de
Artă din Iaşi.

Guguianu”, singurul muzeu de sculptor din lume
care găzduieşte şi un planetariu. Pentru Eminescu,
Dr. Constantin Teodorescu a făcut enorm, fiind
unul dintre marii colecţionari din ţară. A transformat „Casa Roşie” din Bârlad în Centrul „Mihai Eminescu”, instituţie care adăposteşte valori
inestimabile şi care face serioasă concurenţă Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu”
din Chişinău, opera eminescologului şi acad. Mihai Cimpoi. Toate aceste instituţii bârlădene sunt
opera Fundaţiei Culturale „Dr. Constantin Teodorescu”, sprijinite, în timpul vieţii fondatorului,
dar, mai cu seamă, după moartea lui, de Primăria Municipiului Bârlad. Cunoscutul critic de artă
Valentin Ciucă aprecia astfel mecenatul şi vocaţia
de colecţionar ale lui Constantin Teodorescu: „Un
colecţionar e un ferment cultural de primă clasă,
un cavaler antrenat în turniruri menite să impună valorile patrimoniului naţional şi universal, cu
gândul la împlinirea condiţiei de om. / Doctorul
Constantin Teodorescu este un astfel de om, frenetic şi generos, pasionat şi înţelept. Gesturile sale
de colecţionar cunosc cel mai adesea atitudinea
entuziasmului, dar şi generozitatea unui spirit ales.

O atenţie aparte se cuvine acordată regretatului Dr. Constantin Teodorescu, laureat, în
2002, al „Teiului de argint” pentru colecţii şi colecţionari. Bârlădenii (dar şi Muzeul „Ştefan cel
Mare” din Vaslui) nu-şi vor putea niciodată exprima suficient recunoştinţa pentru ceea ce a făcut
acest neobişnuit Mecena pentru urbea lor culturală decât conservând şi făcând funcţionale instituţiile de cultură create de el. A început cu Galeriile
de Artă „Nicolae Tonitza” din centrul Bârladului.
După modelul Fălticenilor, a valorificat moştenirea altui mare sculptor, Marcel Guguianu, aducându-l în locul natal şi creând Pavilionul „Marcel

Pe fondul unei reale culturi umaniste s-a şlefuit ca
om de artă, simultan cu investigaţiile şi achiziţiile
sistematice, toate de certă valoare. Contactul direct cu artiştii, celebri sau aflaţi doar în proximitatea consacrării, conversaţiile substanţiale din atelierele artiştilor, plăcerea «jocurilor schimbului»
l-au motivat şi i-au permis accesul la un discurs
profesionist, fără a evita, (nu) din interes meschin,
opiniile formulate tranşant.”3
Comentarii privitoare la celelalte ediţii ale
Premiilor „Teiul de aur” şi „Teiul de argint”, pe altădată.
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Apud ibidem, p. 62.
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Omul autonom
şi întrebător

Petru URSACHE
Faţă de ştiinţele pozitiviste (raţionaliste, tehnice), sectoriale şi individuante, umanioarele se dezvoltă în comuniune, angajîndu-se spre totalitatea cunoaşterii omului, de la amănuntul comportamental la
cele mai diverse şi libere proiecte de gîndire. Confruntările şi, drept urmare, confirmările în demersurile lor
curajoase le caracterizează. Teologia are adesea iniţiative în această privinţă, aflîndu-se în poziţie avantajoasă pe măsură. Explicabil, dat fiind „caracterul evident
compozit al fiinţei umane”. Îl citez din nou pe André
Scrima binevenit în acest context: „Orice antropologie
consecventă întîlneşte, la un moment dat al desfăşurării ei, teologia. De fapt, problema omului ca centru al
existenţei este o problemă creştină prin excelenţă, şi
orice filozofie antropologică se integrează, cu un anumit titlu, în universul viziunii creştine, chiar şi în cazul
în care se pretează a fi o filozofie atee sau net anticreştină” (André Scrima, Antropologia apofatică. Volum
îngrijit de Vlad Georgescu. Humanitas, 2005, p. 51).
Afirmaţia lasă deschisă calea dialogului,
posibil din mai multe direcţii. Este vizată, mai întîi,
„orice antropologie consecventă”, prin urmare „orice”
ramură a acestei discipline recunoscută prin prestaţii
temeinice, coerente şi de durată. Se subînţelege că încercările efemere, partizanale, voit polemice nu intră
în discuţie. Ateismul derapează în simplismul cel mai
penibil. Demersul lui lucrativ este negaţionismul violent care nu duce nicăieri. Dar André Scrima vizează
prioritar antropologia filozofică. Aceasta se arată deopotrivă disponibilă pentru teocentrism şi antopocentrism, întrucît se dezvăluie, şi pe o cale şi pe alta,
starea omului ca fiinţă gînditoare; atîta cît îngăduie
materialul „faptic” aflat la dispoziţie şi puterea de percepţie nemijlocită, directă, asociată cu judecata liberă,
coerentă.

Petre Ţuţea poate fi invocat în spiritul citatului de mai sus. Martirizatul de la Aiud scrie cunoscutul tratat de antropologie creştină cu gîndul la
Cartea Facerii şi oscilînd între Sf. Toma şi Im. Kant.
Citim: „Poziţia omului este determinată de relaţia cu
divinitatea, cosmosul, semenii şi sine. Adică viziune
teocentrică, cosmocentrică, sociocentrică şi antropocentrică. Teocentrismul ne leagă de lumea realului,
iar celelalte poziţii exprimă măsura omului căutător
şi întrebător, care are finalitate în el însuşi, sau vine de
nicăieri şi merge spre nicăieri. Omul se complace estetic în jocul absurd al existenţei, care îl depărtează de
obiectul real al cunoaşterii. Astfel, în jocul dintre logic
şi psihologic apar, în concepţia lui Meinong, obiecte
«imaginare, concrete, ideale, imposibile, posibile, probabile», această procesualitate a omului gînditor fiind
evidentă, dar neconcludentă, sub raportul veracităţii.
Mistica ne arată că din relaţia dintre om şi lumea vizibilă nu izvorăşte nici un adevăr. Istoria gîndirii îndreptăţeşte această afirmaţie” (Petre Ţuţea, Omul. Tratat de antropologie creştină, I. Ediţie integrală şi definitivă, îngrijită şi postfaţată de Cassian Maria Spiridon.
Editura Timpul, Iaşi, 1992, p. 9).
Aşa începe scurta Introducere a marelui
volum citat, cu evocarea creaturii în raport cu divinitatea, singura modalitate de înţelegere a umanului,
temeiul antropologiei creştine şi pretext pentru afirmarea unor discipline mai mult sau mai puţin justificate. Autorul adaugă imediat: „Relaţia dintre religie
şi filozofie, ştiinţă, artă şi tehnică se impune cu necesitate. Adevărul fiind transcendent în esenţă, îmbracă
forma dogmatică a revelaţiei, opus utilului, comodului mintal. Aceste forme aparente de certitudine fiind
prezente – forme convenţionale ale vieţuirii omului
autonom (presupus astfel) – în filosofie, ştiinţă, artă
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şi tehnică. Preocuparea mea constantă a fost, este şi
va fi, Adevărul, Realul ca principiu, izvor al tuturor lucrurilor, primit prin har de aleşi, în forma dogmatică a
revelaţiei teofanice, teandrice şi trinitare. Istorie sacră
şi tradiţie sacră. Astfel, religia este sediul adevărului,
transcendent în esenţă; ştiinţa este sediul folosului;
arta hieratică reflectă imperfect transcendenţa; artă
plăcerii satisface înclinaţiile naturale ale omului, care
suportă greu datoria şi stăpînirea Absolutului, topite
în curgerea heraclitică a clipelor” (Ibidem).
Cititorul are de întîmpinat cîteva „fraze” retorice care fixează, în esenţă, dubla relaţionare a omului cu Dumnezeu şi cu lumea. Potrivit primei „fraze”
ni se propune, cum s-a văzut, să luăm act de natura
cunoaşterii dobîndite pe cale teocentrică sau antropocentrică, una fiind în beneficiul omului, cealaltă
punîndu-l în dificultate. Distincţia se impune, pentru
că teocentrismul dă curs cunoaşterii adevărului unic,
suprafiresc, suprem, accesibil pe cale revelată. Omul
în fiinţarea antropocentrică se vede depăşit în eforturile cognitive. El pune în ecuaţie, cu îndemînare,
ce-i drept, un instrumental de lucru bogat şi eficient
pînă la un anume punct: concepte, imagini, judecăţi
(autorul citează domeniile: filozofia, ştiinţa, arta, tehnica), dar nu ajunge decît la rezultate superficiale,
rămîne departe de adevăr. Grandioasa procesualitate
a cunoaşterii şi dezvăluirea adevărului îi cuprinde pe
Dumnezeu şi pe om la nivele şi potenţialităţi diferite:
Dumnezeu creator al lumii văzutelor şi nevăzutelor,
omul ca fiinţă creaturată şi întrebătoare, dependentă
şi istoriată.
Statutul fiecăruia (Dumnezeu şi om) este
menţionat şi precizat în alt pasaj („frază”) ce urmează
a fi decupat: „Dumnezeu este Adevărul-Realul. Ştiinţa
despre el este teologia, în care stăpînesc Revelaţia şi
Dogma. Ideea, categoria, definiţia, sistemul, doctrina,
concepţia, punctul de vedere sunt termeni neteologaţi. Limbajul sacru? Transcendenţă revelată teofanic,
teandric şi trinitar, dogma şi credinţa. În afară de real?
Om, existenţă, căutare, soluţie şi folos, «comoditate
mintală» (Poincaré), gratuitate, plăcere, iluzii axiomatice sau ale invariantelor formale, aporii şi rătăciri” (p.
51-52). Pe scurt, Petre Ţuţea şi-a construit în Introducere un mic solfegiu frazal pe care-l reia şi-l dezvoltă
în volute retorice de la un capitol la altul al marelui
său tratat de antropologie creştină, cu folos îndeosebi
pentru omul „autonom” şi „întrebător”. Un bulgăre
de „înţelepciune” pe care îl ridică sisific din treaptă în
treaptă, alternînd porţiuni repetitive de frază cu altele
inspirate.
Important pentru firea lui cutezătoare este
că-şi porneşte urcuşul cu probleme mari pe care le
aşează din mers în chip de arhitectură impunătoare,
de sistem antropologic multidimensional şi total. De
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aici poziţia lui hotărît criticistă faţă de omul autonom
şi întrebător, pe care-l urmăreşte din antichitatea greacă pînă în contemporaneitatea imediată, semnalîndu-i
neostenit limitările, incapacitatea autodepăşirii (cel
mult în faptă sacrificială cum a făcut-o el însuşi în anii
detenţiei), în ideaţie, situîndu-l (totuşi forţat) în liniaritatea obiect-cuvînt-om. În acest caz se cuvenea să fi
acordat mai mult credit Sfîntului Toma (care-l apropie
pe om de Dumnezeu, incomparabil mai convingător,
pe linia apofaticului, decît o face Meister Eckhart),
lui Kant şi lui Blaga (deopotrivă preocupaţi de „omul
contemplativ”), lui Henri Bergson (care aşează la baza
moralei practice o năzuinţă organică şi lucrativă.
Un teolog ar fi dat mai multă extindere temei privitoare la „chip” şi la „semănare”, fie şi pentru alimentarea discursului propriu în direcţii ascetico-mistice, pentru a se constata împlicaţii mistice
în interiorul idealismului filozofic, pretabile pentru
comentarii religioase şi în consens teologic. Pe de
altă parte, propoziţia lui Protagoras „Omul – măsura tuturor lucrurilor” este adesea invocată în folosul
antropocentrismului. Dar încă de pe atunci omul începea să fie pus, mai învăluit-mai deschis, în relaţie
cu divinitatea, cu Unul. Aşadar, cum s-a mai observat,
propoziţia poate fi formulată şi în direcţia dualismului Dumnezeu-Om. Altfel spus: „Omul este măsura
tuturor lucrurilor”... se poate continua în subtext: cîtă
vreme îl privim doar ca „om”. Pînă la Cartea Facerii distanţa e minimă, mai ales că scrierea respectivă
(devenită „sfîntă”) se plămădea aproximativ în aceeaşi
secvenţă de timp şi în zone apropiate. Cu siguranţă,
„omul întrebător” (asociat cu „omul contemplativ”)
înlesneşte variate formule de gîndire şi de existenţă.
Introducerea tratatului, numai de patru pagini dar cu intenţie de program-prolog, vesteşte marile secvenţe ale cuprinsului: Omul, Sistemele, Dogmele,
puse în dialog şi în desfăşurare istorică a momentelor
semnificative, în măsură să dezvăluie faptele Domnului şi faptele omului. Viziunea este grandioasă, rodul
unei minţi excepţional înzestrate, fără egal în multe
culturi de marcă. Pentru că se consacră studiului unicatelor şi al esenţelor (Dumnezeu creatorul, omul întrebător, zidirea-lumea-lumile), autorul s-a încumetat
să ia în revizie sistemele şi formele de gîndire care l-au
precedat. Muncă titanică de care nu e capabil oricine,
pe concepte, principii, spaţii ale existenţei.
Tema problemei ca problemă are întîietate.
Înainte de orice, trebuie să ne întrebăm ce să înţelegem prin problemă. Sigur, nu orice aspect de viaţă din
concretul cotidian. Aşadar, întrebînd şi întrebîndu-se,
individul „autonom” şi „întrebător” se vede îndreptăţit să afirme că, într-adevăr, „omul este o problemă”
(teologul ar adăuga: şi o taină), adevărul este unic, bunătatea şi frumseţea nu cunosc hotare artificiale, bine-
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le şi răul nu-şi dau mîna (decît în „minima moralia”),
rămîn hotărît antinomice, iar Dumnezeu, stăpîn al
văzutelor şi nevăzutelor, le cuprinde şi le ştie pe toate.
În acest context, definiţia vine cu necesitate, ca un fir
director: „Teologia este ştiinţa Realului, a absolutului
Divin. Filosofia, ştiinţa, arta şi tehnica menţin omul
în lumea întrebărilor la nesfîrşit. Faptul că moare şi se
mai întreabă trebuie înţeles paulinic, ca rest al păcatului originar” (p. 55). Prima propoziţie se deschide spre
definirea antropologiei teocentrice, ultimele două se
lasă antrenate în direcţie antropocentrică. Dar să se
observe că cea din urmă, propusă a fi citită în accepţie paulinică arată, prin bănuitul „rest”, năzuinţe spre
teocentrism, spre calea fericită a refacerii „chipului” şi
a „asemănării”.
Petre Ţuţea cîştigă sufragii, evident, printre
teologi. Iată părerea unuia dintre ei, ales nu la întîmplare: „Ipostazul lui Dumnezeu scapă oricărei definiţii
pămînteşti, deoarece el se situează dincolo de limitele
oricărei delimitări în sine. Necunoscut în această lume
materială, el poate fi cunoscut existenţial, dar numai
în măsura în care Dumnezeu se revelează el însuşi
omului” (Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui
Dumnezeu. Editura Adonai, Bucureşti, 1995, p. 142).
Şi despre relaţia Dumnezeu-om (Creator-creatură,
Autor-operă): „Dumnezeu este un Dumnezeu tainic,
ascuns. Omul, de asemenea, posedă profunzimi ascunse privirilor străine lui. Dumnezeu este principiul
Fiinţei, şi nu omul care este creat cu posibilitatea de a
primi şi de a purta veşnic în sine energia vieţii divine”
(Idem, p. 143).
Capitolul de sine stătător, Omul, este însoţit
şi întărit de altul, după regula cuvenită, Probleme, cititorul întîlnind pe tot cuprinsul clasificări, repetiţii,
completări, definiţii „Repet: adevărul nu se caută, ci
se primeşte (prin revelaţie: P.U.). Omul obişnuit, care
nu depăşeşte logicul şi psihologicul, se îneacă în util
şi plăcut. Neliniştea conştiinţei teoretice a aleşilor, a
socratic-creştinilor, poate fi prinsă în termeni: Dumnezeu-adevărul, omul-primitorul sau căutătorul, societatea multiformă şi contradictorie, statul ca manifestare a ei, natura mută ca şi lucrurile din ea, vocaţia
ca har, captivitatea cosmică, experienţa oarbă, limbajul exterior naturii lucrurilor”( p. 114). Temele tratate
cu titlu de probleme (problemă), din nevoia de precizare conceptuală, cu valoare universală, alternează cu
Premize, adică pretexte pentru definiţii şi/ sau schiţe
de program. „Premize: religia este sediul adevărului,
binelui şi frumosului în sine, cum ne arată istoria sacră; ştiinţa este sediul utilului, comodului şi rătăcirii,
iar arta al plăcerii şi dezgustului, cum ne arată istoria
profană.
Filosofie, ştiinţă, artă şi tehnică? Un fluviu
în care se amestecă plăcerea şi durerea, libertatea şi

înlănţuirea, ordinea şi dezordinea, pacea şi războiul,
speranţa şi disperarea, viaţa şi moartea, conţinutul
inexplicabil al «omului demiurg»” (p. 136). Regăsim
ideile reluate şi în Reflexii religioase asupra cunoaşterii:
„Nu este filozof acela care nu-şi pune problemele: adevărului, limitelor cunoaşterii şi misterului, totul fiind
legat de termenii Dumnezeu, omul şi natura. Acest
mod de a vedea face posibilă înţelegerea celor două
poziţii polare: lumea este, sau ni se pare că este” (Petre
Ţuţea, Reflexii religioase asupra cunoaşterii. Ediţie îngrijită de Ion Aurel Brumaru. Nemira, 1992, p. 109).
Sau: „Omul autonom este haotic, iar cel religios se
situează în afară de timp. Raţiunea celui dintîi usucă
viaţa prin forme goale sau, prin triumful logicii extensiei, îl topeşte în natură. Sentimentul celui religios îl
înalţă” (Idem, p.107). Pînă la urmă omul găseşte calea
salvării; dar tot limitat rămîne, chiar şi în „înălţare”.
Însă i se recunosc forme inventive, mai ales
în ştiinţe şi în arte, fie din nevoia de a se avînta în luptă cu natura, fie din dorinţa de aventură, situîndu-se
între scop şi ideal, între viaţă şi moarte. Capitole ca
Spontaneitatea, Mirarea, Curiozitatea, Antinomiile,
Demonism şi întrebare se reţin pentru resursele spirituale ale omului inspirat şi întreprinzător. Şochează,
însă, grupajele de negaţii, aceleaşi, înşirate pe multe
pagini ale cărţii. Nu se explică, la prima vedere, decît
prin nevoia stilistică de a pune în pagină mormane
de fraze năvalnice care să producă mai curînd cutremurare decît momente de înţeles şi de înseninare. Dar
tocmai omul întrebător are şansa salvării. Şi el este un
adept al repetiţiei şi chiar al negaţiei pînă la lepădarea
de sine, din dorinţa de a primi răspunsul direct de la
sursa de bază, Cel care întruchipează însuşi Adevărul.
Este momentul unic al revelaţiei, de care nu se învredniceşte oricine; doar ascetul care se rupe de lume, dar
se „înrobeşte” întrebării; se învredniceşte monahul
din pustie (-chilie) care-şi închină viaţa în rugăciune, formă de limbaj în vederea chemării Adevărului.
Toate acestea le ştia bine Petre Ţuţea, ca unul care a
stat ani grei în celulă, asemenea unui isihast înduhovnicit, făcînd alegerea între Dumnezeu şi neamul meu
şi pregătindu-se pentru Cartea întrebărilor. Din „om
întrebător” a devenit căutător „de Dumnezeu”. Dacă
a preferat martiriul şi lepădarea de sine înseamnă că
s-a aflat pe calea Adevărului, ca un vrednic dintre cei
mai vrednici.
P.S. Nu ştiu unde este mormîntul lui Petre
Ţuţea. Ştiu, însă, că Radu Gyr şi-a găsit locul în cimitirul de la la Petru Vodă, alături de Gheorghe Calciu,
nu departe de părintele Cleopa. Se vede că părintele
Iustin Pârvu încearcă să-i re-găsească pe cei dragi lui
Dumnezeu.
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Apostrof
„O Golgotă
românească”

Magda URSACHE
Când l-a văzut pe Nicolae Pleșiță la
televizor, Petru mi-a spus: „E clar, ne deranjează
amintirea victimelor torționarilor, nu torționarii.
Marele păpușar tot Secu este”.
Cum întreaga lui existență Petru Ursache
a scris în răspăr cu „directivele” PCR (un coleg de
catedră l-a sfătuit în șoaptă să-și pună pază gurii
și să nu mai crâcnească: „Nu mai refuza sarcinile.
Acceptă și tu să dai Raport comunist”), așa a mers
până la sfârșit. A început să se documenteze pentru cea mai grea temă, oroarea terorii comuniste, iar
greutatea subiectului a fost imensă. N-am citit nici
un sfert din cât a citit el (îi datorez bibliografia cărții mele, Comunismul cu rele și rele, Eikon, 2013),
dar astfel de lecturi te marchează pe viață. Or, Petru
a stat cu mintea ani în șir pe atrocități, i s-a strâns
sufletul când le-a aflat. Pentru el, istoria plină de
înfrângeri eroice era vie, trecutul sângera sub ochii
lui. Pe patul clinicii, după primul stop cardio-respirator, ca urmare a unei intervenții nefericite, avea
coșmaruri provocate de lectura memoriilor celor
trecuți prin suferință. „Au prins un călugăr. Îl bat,
nopțile, de-l omoară”, mi-a spus după ce a deschis
ochii. Își revenise, dar gândul îi era tot la monștrii
comandanți de închisori. Ca Maromet, care pândea momentele de slăbiciune extremă ale „bandiților”, „dușmanilor poporului muncitor”. Deținuții omorâți de frig, de lipsă de aer, de nemâncare
(să nu mâncați vreodată pâine de „deți”, cum i se
spunea aluatului acela din tărâțe) mai cedau. Pe
cedare se pune accent, nu pe rezistență. Cu Nistor
Chioreanu colonelul Crăciun de la Aiud a avut de
furcă serios. A fost imposibil de ucis. „Ai observat,
Magda? Monștrii erau toți bâlbâiți, grei la vorbă.
I-a văzut bine Goma în Gherla”.
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Căpitanul Petre Goiciu, cumnatul lui Dej,
fost tinichigiu, avea chip de fiară, așa cum e descris
tot de Nistor Chioreanu (Morminte vii, ed. Institutul European, Iași, 1992) și de Octavian Voinea
(Masacrarea studențimii române. Pitești. Gherla.
Rm. Sărat. Jilava. Aiud, ed. Majadahonda, București, 1996): „Un uriaș, o gorilă cu brațe lungi, cu
burtă enormă. Goiciu ăsta ura și zdrobea urând.
Jubila zdrobind”. La fel arată și în Gherla lui Goma.
„Vezi, Magda, pe bunii creștini ca Valeriu Gafencu, Părintele Justin Pârvu, Ioan Ianolide,
Nistor Chioreanu, Steinhardt, Petre Țuțea i-a ajutat
Dumnezeu să nu dispere, să nu cedeze. S-au luptat
cu răul moral, s-au luptat cu răul fizic. Asta ce înseamnă? Nu-i eroism să-ți rabzi suferința?”
I s-a făcut onoarea, spunea Petre Țuțea,
să sufere pentru neam. Să fie ales să sufere. Alt
exemplu trebuitor: Traian Dorz, poet creștin, țăran
autodidact, care a făcut 17 ani de temniță pentru
„activitate subversivă”.
Lui Justin Pârvu, arhimandritul de la Petru Vodă, Bătrânu prefera să-i spună Iustin Martirul, numindu-l ca pe fratele întru credință Iustin
Martirul și Filosoful (+ 165), care se ruga lui „Hristos cel Răstignit”.
Într-o carte pe care am citit-o recent, sub
tipar la Eikon, „Simt boala ca iubire a lui Hristos”,
Părintele Profesor Ioan C. Teșu scrie despre „puterea sau harisma răbdării”. Spune Iisus: „cine va
răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei,
24, 13).
L-am văzut mereu pe Bătrânu printre
rândurile cărții preotului. Petru mi-a predat multe
lecții: a modestiei, a simplității demne, a smereniei... Lecția ultimă mi-a predat-o în spital: a ac-
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ceptării suferinței. Avea o anume lumină în ochii
albaștri, era bun, iertător, demn, nobil în durere.
Aflat în necaz, în nevoință, a avut puterea numită
de Sfântul Isaac Sirul „duhul harului”. Părintele I.
Cristian Teșu ne învață că „darul acesta special este
darul răbdării în pătimiri” și este de la Dumnezeu.
Petru a dat un ultim examen la răbdarea
durerii, cum cere Cuviosul Paisie Aghioritul în Cuvinte duhovnicești, pe care îl cita mereu.
Când șefa clinicii l-a invitat în sala de
intervenție pe neașteptate, Bătrânu a avut o mică
ezitare firească: voia să-mi dea un telefon, să mă
anunțe ce se întâmplă (a presimțit că va fi împins în
moarte?) A auzit-o, pe un ton ridicat. „Vă e frică?
Nu sunteți bărbat!” Habar n-avea Profesor Doctor
Arsenescu cum a trecut Petru prin „valuri de încercări” din cauza firii lui verticale „Taina libertății”
e, pentru Steinhardt, împotrivirea. „Neîmpotrivindu-se la timp, omul devine treptat incapabil de a
se mai împotrivi vreodată”. Pentru tot ce a îndurat,
sunt sigură că a primit „cunună de bărbăție” (Nil
Ascetul). A suportat dinspre „cei trei A” (el nu-i
numește, o fac eu: Arvinte, Adăscăliței, Andriescu)
o adevărată prigoană. L-au nedreptățit: tăieturile
dese de pix de la avansări, de la lectorate, de la toate, în formă continuată, ca să zic așa. N-am vrut,
când a fost înmormântat, să-i fie bătut în cuie sicriul. L-au bătut în cuie destul cuțitarii Universității. N-aș fi suportat zgomotul acela. Pe dușmanii lui
nu pot să-i iert, dar încerc să-i compătimesc. Și nu
știu dacă i-am înrăutățit viața sau nu, dar posteritatea încerc să i-o îmbunătățesc cât pot și cât merită.
Despre martiriu, îngăduit de Dumnezeu
ca treaptă de înălțare spre îndumnezeire, scrie Petru Ursache în Istorie, genocid, etnocid. În legătură cu Valeriu Gafencu, „sfântul închisorilor” după
Steinhardt, Petru citise tot ce se putea citi. O biografie de suferință continuă. Moartea și-a prevestit-o
în 2 februarie ‚52, când a cerut prietenilor (se afla
în sanatoriul-închisoare de doi ani, tușea cu sânge) să-i pregătească o cămașă albă și lumânare. S-a
stins la Târgu Ocna, în 18 februarie (Marea Trecere
nu l-a înfricoșat), a fost zvârlit în groapa comună,
dar e viu în eternitate cu sufletul. S-a comportat în
închisoare ca „om ceresc” (Sf. Ioan Gură de Aur),
știind bine că, pentru chinul trupesc, vine „cununa
mântuirii”. E calea Apostolilor asta.
Născut în Basarabia, la Sângerei Bălți, în
24 ianuarie 1921, a fost condamnat la 25 de ani de
muncă silnică pentru că, student la Drept și Filosofie în anul al doilea, a făcut parte din Frățiile de
Cruce. A fost apărat la proces de prof. Constantin
Angelescu, dar Ion Antonescu n-a acceptat delictul. Valeriu Gafencu a trecut prin Aiud (’41-’49),

Pitești (’49), Tg. Ocna (’49-’52). A urmat cu smerenie, ca și Monseniorul Ghika, învățătura Sfântului
Grigorie Sinaitul: „să te ai pe tine mai prejos de toți
și să pui în seama lui Dumnezeu isprăvile tale”.
Biserica ortodoxă nu se grăbește să-l canonizeze, deși a suportat mucenicește suferința. Și-a
dobândit mântuirea prin chin, a suportat schingiuiri diabolice, sprijinit în „toiagul răbdării”, cum
îl numește Sf. Ioan Scărarul. I-e frică Bisericii de
Alexandru Florian? Să facă și Florian un efort să fie
obiectiv cu cei răstigniți între Dumnezeu și neamul
lor, ca Valeriu Gafencu, Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Anton Golopenția, Petre V. Ștefănucă...
Matei Vișniec scrie Despre senzația de
elasticitate când pășim peste cadavre. O avea-o
și Alexandru Florian atunci când ne tot trage pe
dreapta? Sau vrea să le răstignească din nou pe victime? După 21 de ani de calvar în închisori, mărturisitorul Gheorghe Calciu Dumitreasa a fost eliberat (au urmat 22 de ani de exil, în SUA) în urma intervenției lui Mircea Eliade și a lui Eugène Ionesco.
Oare de asta îl trece Alexandra Laignel Lavastine
pe Ionesco printre legionari?
O fi fost în Comisia Prezidențială pentru
Investigarea Dictaturii Comuniste din România
și Gheorghe Jijie, secretarul Federației Române a
Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști sau Mihai Botez, în dezacord declarat, din ‚77,
cu sistemul comunist? Dar dr. Florin Mătrescu,
care se declară „om liber. Neînhăitat cu nici o mafie
locală sau internațională, serviciu secret sau partid
politic”, în prefața la ed. a II-a a Holocaustului roșu?
„Magda, sunt două lucrări de bază: una a
exilatului din Essen, Holocaustul roșu sau crimele
comunismului internațional în cifre și cea colectivă,
sub conducerea lui Stéphane Courtois, Cartea neagră a comunismului. Ele ar fi trebuit să stea la baza
procesului, numai că nu se dorește un Nürnberg
II. Ba chiar Tismăneanu vorbește de «crisparea
post-comunistă»”.
Și eu cred că a renunțat la limba de lemn
din articolele pro Ceaușescu, dar a preluat stilul
stalinist al acuzelor: „născut din ceaușism și crescut din drojdia orgoliului național, protocronismul
năștea, la rându-i, ceaușism”. Dar Roller n-a fost un
protocron al ficționarilor istoriei? Al istoriei ca narațiune fictivă? Și n-o fi periculos joaca/ jocul de-a
istoria?
În alte cuvinte: ce atâta tevatură? Au fost
ceva abuzuri (= crime), dar să fim toleranți. După
bilanțul lui Florin Mătrescu, pe care Bătrânu îl avea
pe masa de scris, 600.000 de români au fost uciși
în închisori/ lagăre. Adăugându-i pe cei uciși de
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colectivizare, pe cei uciși în mișcarea de partizani,
rezistenți în munți la comunism, pe cei uciși în
prizonierat în URSS, pe cei uciși în teritoriile răpite, Basarabia și Bucovina, pe cei uciși în perioada
ceaușistă și în decembrie-ianuarie ‚89-’90, când Ion
Iliescu era pus pe dez-întinarea idealului comunist,
se ajunge la cifra înspăimântătoare, copleșitoare de
2.451.000.
Deceniile care au doborât elita României
au fost preocuparea primă a lui Petru Ursache din
ultimii săi ani. Și cercetarea a fost lungă, meticuloasă, iar rememorarea – repet, trebuie – e homeopatică. Pentru minte și întreaga ființă.
Casa lui Iuliu Maniu, de trei ori premier
al României, stă să se dărâme din lipsă de fonduri
(pentru gondole s-au găsit bani). Când a murit, la
Sighet, în 5 februarie 1953, comandantul închisorii
a anunțat telefonic la București: „S-a stins lumina
în celula 3!” Re-repet: lumina se stinsese în țara
întreagă, devenită celulă pentru nealiniați. Propaganda voia voce unanimă, așadar anonimă. Eram
mânați să nu mai avem idealuri naționale.
Unionistul Ion Mihalache a murit în închisoarea din Rm. Sărat, după ce orbise. Ați auzit
de dosarele cu panglică neagră, trimise de la București la Rm. Sărat? Panglica însemna ordin de exterminare. Nici cei penalizați nu scăpau: erau bătuți
în paturi. Doi președinți ai Academiei au murit la
Sighet. Au fost îngropați goi, fără lumânare, fără
cruce. Petrovicescu, ministru de Interne, filosoful
Ion Petrovici, Traian Brăileanu au fost acuzați de
„crime contra umanității”. „Criminal” a fost de58

clarat și avocatul Istrate
Micescu, șeful Baroului
bucureștean. Pe eminentul
sociolog Anton Golopenția l-au ucis sub anchete.
Închisoarea a fost
o „academie a suferinței”,
acceptată cu tărie morală: „O, dă-ne tărie/ Sfântă
Marie!”, așa se roagă Mihai
Eminescu la „Maica durerilor”. Tot el îi spunea lui
Gh. Panu: „Panule, știi tu
că în lumea asta nu e nimic
mai interesant decât istoria
poporului nostru, trecutul
lui, tot, tot, este un șir neîntrerupt de martiri”.
Tema etnocidului
comportă mare risc. „Ne
ajunge trecutul din urmă,
Magda. Te sinucizi social
dacă ești ne-cuminte, nebun întru adevăr. Uite ce scrie Paul Goma în Ostinato: «Cumplită pedeapsă, libertatea să-ți fie mai
închisoare decât închisoarea». Credo-ul moral se
exprimă cu risc”.
Așa este: nu plac amintirile din repatriere, memoriile de temniță, de la Canal..., poezia
de închisoare, romanele având ca temă ororile
temnițelor, ca Și cine este aproapele meu, de Florentina Toniță (ed. Junimea, Iași, 2013), pe care vi-l recomand, chiar dacă o diaristă opinează că „ororile
nu-s estetice”.
În iunie 2009, s-a votat în Parlament Legea
221 pentru despăgubirea victimelor (și urmașilor)
regimului comunist, lege pregătită de Const.-Ticu
Dumitrescu și de Marius Oprea, în 18 dec. 2006
(așadar întârziată 3 ani). Se pot solicita despăgubiri
materiale. Dar s-au acordat? Guvernul a plafonat
despăgubirile la 10.000 de euro pe cap de deținut,
cât pensia pe 3 luni a unui general de Securitate.
Și ce s-a revoltat o parte a presei când Ion Diaconescu a primit, pentru 15 ani de temniță politică,
18 milioane de euro, cât o șpagă a staffului politic
postdecembrist!
Nicolae Tomaziu a supraviețuit Canalului
Morții (preaslăvit în Drum fără pulbere de Petru
Dumitriu). Are 100 de ani și-și scrie memoriile
la Mănăstirea Caraiman-Bușteni, unde s-a retras
după ce și-a pierdut casa. L-a ajutat statul s-o recupereze? Nu. Nicolae Tomaziu a luptat la Odessa,
a dezarmat trădători, a luptat în Ardealul de Nord
și în Cehoslovacia. În ‚47, a protestat, împreună
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cu mai mulți studenți, contra regimului Groza.
Urmarea? Pitești, Aiud, Jilava, Canal. Colegii de
celulă, când nu mai puteau rezista, se sinucideau
prin înfometare. Mâncau paiele din saltele, mestecau așchii de lemn din paturi. Paznicii, ne spune
memorialistul, erau țigani și hoți. Eliberat în ‚54,
trebuia să se prezinte zilnic la Securitate, pentru
control. N-a putut fi decât măturător, cărăuș, apoi
angajat cu greu într-o țesătorie. Măcar, în 2014,
Klaus Iohannis i-a oferit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. Bun și-atât.
Petru m-a îndemnat, între altele, să citesc
Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în închisorile
din România (Humanitas, 1992). Autoarea, Lena
Constante, l-a întrebat pe generalul Anton Marin
de ce a fost închis. Și aviatorul, erou de război, i-a
răspuns: „De ce? Fiindcă sunt român! Chiar numai
pentru asta.”
Pentru „sinele îngust” (cum l-a numit
Noica), egoist, mărunt, patriotismul este de neînțeles, la fel sacrificiul suprem. Iar naționalismul se
consideră neapărat violent și irațional, fiind rejectabil. Or, nu-i chiar așa. Naționalismul curat derivă
din conceptul de națiune și presupune loaialitate
față de statul-națiune.
Deținem „patrimoniul durerii românești”,
care îi lasă pe mulți indiferenți. Arestările politice nu-i mai afectează decât pe câțiva; nici lista de
Morți la 23 August a revistei „Orizont”, din noiembrie ‚44. „Morții” erau: Ion Vinea, Radu Gyr,
Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Noica, Al.
Brătescu-Voinești, Const. Virgil Gheorghiu, Carianopol... Moartea naționaliștilor Pamfil Șeicaru, D.
Murărașu, Vasile Militaru a fost anunțată în numărul din decembrie ‚44. Ultimul a murit la Ocnele
Mari, în ‚59.
Gulagul și Holocaustul fac parte din același binom sângeros, dar paralela rămâne temă
tabu, ca incorect politică. Să fie lege contra celor
care îl neagă, ca și contra celor care neagă Holocaustul.
Există, slavă Anei Blandiana și lui Romulus Rusan, Memorialul Victimelor Comunismului
și al Rezistenței (unde Elie Wiesel n-a vrut să intre), dar astfel de memoriale ar trebui să împânzească țara. De ce nu se predă în școli Memorialul
Durerii? De ce se administrează istoria cu picătura,
puțin spre deloc? Noua programă ar renunța și la
numele disciplinei, Istorie, pentru Educație cetățenească sau așa ceva.
A trebuit să treacă o grămadă de vreme
(rea) până să iasă manualul lui Roller din școli. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, de C. Giurescu și C.C. Giurescu, a apărut greu,

în 1976, la editura Albatros. Îi lăsăm pe rollerii doi
să ne șteargă din memorie numărul victimelor, ba
chiar le judecăm după dosarele Securității. Postsecuriștii au toate cărțile (citiți: dosarele). Așa se face
că Tökes a devenit, după Cristian Preda, „erou anticomunist”, deși presa i-a publicat angajamentul,
plus note peste note informative.
Nu trăim bine, e clar, dar comunismul a
fost o tragedie a etnicului.
Am asistat tăcuți sau mai puțin tăcuți la
re-socializarea activului de bază PCR. Unde? La
conducerea unor cotidiane ori reviste importante,
ca rectori de universități particulare, ca directori de
teatre, de edituri, de biblioteci, ba chiar se vorbește
de martiriul Ceaușescului. Și aberația asta o suțin
50%-60% dintre anchetații stradali, iar numărul
fanilor celei mai distructive utopii crește, puterea
critică a cetățeanului fiind slăbită de „ostalgie”, dar
și de fața urâtă a capitalismului de tranziție, pus la
cale tot de comuniști.
Martiriul real este mai puțin recunoscut,
la fel crimele în numele luptei de clasă. Alexandru
Matei (avea 14 ani în ‚89) susține că nici nu poate
fi condamnat comunismul ci doar un om sau câțiva care, investind într-o idee măreață, au comis o
crimă/două, acolo. Poate nu știe că, în consiliul ultim, aparatul lui Ceaușescu – o mărturisește Silviu
Curticeanu în memorii – s-a arătat gata să-i împuște pe revoluționari, ceea ce s-a și întâmplat. În
numele cauzei nobile, a „echității sociale”, n’așa?
Marx nu și-a împlinit profeția că religia
nu va rezista. Dar cum a rezistat Biserica? Părintele Gh. Calciu Dumitreasa răspunde ferm: pentru
că a fost „întărită de sângele martirilor”. Martirii
au cunoscut „realitatea îndrăcită și apoi a îndumnezeirii”, arată Părintele Justin Pârvu. Prin pătimire grea. Iar demnitatea ortodoxă n-a fost distrusă
nici de liturghiile negre, când cel repartizat în rolul
„preotului” purta la gât un falus modelat din săpun, căruia deținuții erau forțați să i se închine și
să-l sărute. Canalia Dincă-Te-Leagă citea Evanghelia după ce dărâmase biserici. O făcea pe Sfântul
Pavel. Cât a fost primar al capitalei, între ‚76 și ‚79
(era poreclit Balconetti), a demolat biserica Enei.
Prins de revolta din ‚89 prim vice premier, a fost
condamnat la 10 ani, dar i s-a diminuat pedeapsa.
A închis ochii liber, la 79 de ani. Toți ștabii comuniști au ieșit de după gratii bolnavi (închipuiți) ori
grațiați de Ion Iliescu. Și n-au murit săraci.
Mulți dintre propagandiștii trecutului
totalitar s-au reciclat: post-staliniștii au devenit
pro-globalizatori cf. Internaționalei: „c’est la lutte
finale”). Ce dacă Stalin semna, cu mâna scurtă, pe
vremea lui Ejov, o listă de cel puțin 30 de persoane
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de împușcat zilnic? S-au găsit, în fosta URSS, inși
care să-i propună beatificarea, iar fanii lui Lenin
(rămas neîngropat ca și comunismul, care pare viu
oricât am fi asigurați că-i mort) se declară iarăși
adepți ai utopiei aducătoare de „progres ca scop”,
cum preconiza Auguste Comte. Oligarhia propagandistă umblă iarăși, ca-n vremea studenției
mele, la „părinții” comunismului ca Jean-Jacques
Rousseau, cu „roadele aparțin tuturor” și cu „pămăntul nu este al nimănui” (Discurs asupra originii
și fundamentelor inegalității dintre oameni, 1755).
Susțin că nici n-a fost comunism pe-aci, pe la noi,
niciodată. Că dacă ar fi fost, ce bine am fi dus-o ca
oameni-frați, ce de drepturi ar fi avut săracii etc.
etc. Iar lista „fondatorilor” e mai lungă ca-n vremea
școlarizării mele: începe cu Saint-Simon, continuă
cu Charles Fourier și lumea nouă a falansterului
său; nu-i uitat Hegel, cu Fenomenologia spiritului
(1807), care a stat la îndemâna lui Marx, amantul
dialecticii, al luptei contrariilor, al negării negației, în timp ce Engels opta pentru Ernest Renan
(Dialoguri filozofice, 1871). În mână cu Hegel și de
mână cu Engels, Marx a creat Manifestul Partidului
Comunist, în 1848. Cernâșevski a stat la îndemâna
lui Lenin cu Ce-i de făcut? și știm ce-a făcut; Lenin
la îndemâna lui Stalin, urmând ca divinitatea să fie
scoasă din umanitate, cu știință marxist-leniniststalinistă, de revoluționarul revoltat. Amin. Urma
ca limbile să se amestece, apoi să se topească într-una singură, la fel națiunile, vorbind una singură. Eventual, esperanto. Vă sună, cumva, cunoscut?
Tinerii, care înclină spre confortabila amnezie, nu mai vor „povești” de jertfă și de slavă sau
li s-a spus să nu mai vrea; preiau doctrina marxistă,
așa cum se aude la televizor: „Marx e cool”. Anticomunistofobii sunt apreciați ca „obiectivi” și se
înmulțesc minciurinist. Cum merg lucrurile, pare
a nu mai trece mult până când anticomunist va deveni defăimător. Sartre îi numea „șobolani vâscoși”,
numa’ buni de calomniat și – de ce nu? – de linșat.
Pe același Alexandru Matei îl impresionează „forța
ordinii” la Ceaușescu și „impresia de coeziune, de
unitate”, „singura expresie (re)cunoscută a bucuriei, a entuziasmului colectiv”.
Soluția? Să-i sensibilizăm pe tineri prin
documente. Patimile după Pitești, închisoarea noastră cea de toate zilele, Tortura pe înțelesul tuturor
ar trebui să fie pe lista lecturilor obligatorii, ca și
antologia de poezie din închisori, Unde sunt cei
care nu mai sunt?, bilingvă, a Paulei Romanescu,
editura Betta, București, 2012. La orele de religie,
profesorii ar trebui să explice chenoza – „suferința,
renunțarea la sine”, cum scrie Petru Ursache. Să le
vorbească despre Mugur Călinescu, elevul din Bo60

toșani ucis de Securitatea lui Ceaușescu, pentru că
scria cu creta, pe unde putea, pe panouri, pe trotuare, lozinci: Vrem Libertate, Democrație... L-au
pândit, l-au prins și l-au otrăvit ei cumva. Adolescentul s-a prăpădit imediat după anchetă.
Trăiește (are peste 80 de ani), în Nucșoara, un partizan: Eugen Chirca. A făcut parte din
grupul Arnăuțoiu, Petre și Toma. Au mâncat coajă
de fag, dar au rezistat în munți 9 ani. Capturat de
Securitate, anchetat la Jilava, Eugen Chirca a cunoscut închisorile din Pitești și din Aiud, mina de
plumb din Baia-Sprie, Periprava... Mama i-a murit
la Mislea; tatăl i-a fost împușcat. A fost despăgubit
pentru chinuri? Nu, după câte știu. Toți, dar absolut toți elevii ar trebui duși să vadă Memorialul de
la Sighet al Victimelor Comunismului și al Rezistenței și Monumentul Rezistenței de la Nucșoara.
Profesorul Constantin Berevoianu a făcut un proiect pentru „Drumul partizanilor”. A fost refuzat.
I s-a spus că n-avem șosele, ce nevoie am avea de
„Drumul partizanilor”? Mă mir că nu cere Alexandru Florian blocarea drumului în comună, că n-a
interzis ca școala să se numească „Toma Arnăuțoiu”. Operativul Pleșiță i-a prins pe Toma și Petru
Arnăuțoiu, prin trădare, în 19 mai ‚59. Ne-a dispărut simțul dreptății? Nu-i bolnavă o societate care
i-a permis lui Pleșiță să iasă la televizor? Atenție:
îngăduința presupune complicitate.
Și dacă nu s-a realizat Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, semnată de milioane de
români, dar neadoptată la vreme, dezorientarea a
continuat. Se cerea un pas înapoi, nu pe viață, nu
silnic, ci numai o legislatură; Legea lustrației (inițiatorul ei: Eugen Nicolăescu, PNL), aprobată în 28
februarie 2012, a fost declarată neconstituțională după o lună, în 28 martie 2012. Măcar să se fi
instituit un Tribunal al Tăcerii pentru activiști și
securiști.
Comisia lui Tismăneanu-Apostatul, cum
l-a numit Petru Ursache („Un fiu de nomenclaturist condamnă comunismul?” a întrebat el, în
presă) a dat Raportul, s-a bifat în Parlament: comunismul – sistem politic „ilegitim și criminal”;
comunismul – regim sângeros, fără sânge, fără
victime, fără martiri. Marius Oprea, deși a fost în
comisie, a atacat Raportul: „a rămas la nivelul unei
declarații politice”. Și nu-i adevărat? Iar „Kamisia”
asta numai președintele Băsescu putea s-o facă, din
știuta-i ignoranță. Ce, el avea nevoie de filosofi sau
de istorici?
Europa vrea să uite și să ierte. E îndurătoare și ne cere să fim îndurători, nerăzbunători.
Sandra Pralong dorește să evităm descrierea atrocităților. Dar ce spun copiii ai căror părinți au fost
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pe front, apoi în prizonierat, apoi în pușcărie, iar ei,
scoși din casele părintești, interziși să facă școală,
facultate, un doctorat..., cu „scame la dosar” o viață
sau fugăriți în exil?
Ca poet, Ion Zubașcu a reușit să semneze în „Flacăra”, sub pseudonimul Ilie Calmineasa
(Ilie, tatăl, a luptat contra comunismului pe Valea
Calmineasa). Atât. Scrie Vasile Spiridon în Perna
cu ace (ed. Timpul, 2004): „procentul nostru de
exilați a fost superior oricărei alte țări, din Estul
Europei”. Iar Memorialul scriitorilor încarcerați,
anchetați, arestați, condamnați la moarte în contumacie, dar și deportați, proiect al prozatorului Ion
Lazu, nu s-a realizat, așa cum Mircea Vulcănescu a
rămas sub sentința „criminal de război”.
Comparați destinul fiilor de deținuți cu
destinul fiilor de nomenclaturiști. Însă compararea acestor destine nu-i deloc pe placul corecților
din punct de vedere politic. Ia să comparăm soarta
Anei Pauker cu soarta oricărei victime a doctrinei
comuniste: arestată în ‚53, dar eliberată la moartea lui Stalin, în martie, a activat ca traducătoare,
din franceză și germană, la ed. Politică a lui Valter
Roman. A murit în patul ei, în 1960. Nici „prințișorul” Nicușor fiul lui Nicolae Văpaie n-a murit la
Aiud, ci într-o clinică din Viena.
În 2005 a fost înființat Institutul pentru
Studiul Holocaustului în România, „Elie Wiesel”
și tot în 2005, prin Hotărâre de guvern, Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului, IICC,
director Marius Oprea, adjunct Ștefănel Olaru.
Tismăneanu i-a vrut capul lui Marius Oprea și l-a
avut, dar se pretinde victimă a comunismului, victimă a lui Ceaușescu și victimă a „sinistrei cabale”
organizate contra sa, pe motiv că
l-ar fi influențat ocult pe Băsescu.
Mă cam îndoiesc că miștocăria lui
Băsescu i se datorează, dar victimă a
lui „nea Nicu” n-a fost: a avut drept
de exprimare (și l-a arătat în articole omagiale), drept de pașaport,
drept de inițiativă, drept de asociere (la Micul dicționar filosofic, din
1981). Să nu fi știut Patapievici ce
scria acolo doctorul în marxism-leninism? „Orânduirea capitalistă și-a
încheiat misiunea istorică și trebuie
să facă loc noii orânduiri sociale, în
stare să asigure progresul rapid al
tuturor popoarelor, realizarea unei
lumi mai drepte. Această misiune
istorică revine orânduirii socialiste”.
În „Adevărul” din 21
ianuarie 2006, Marius Oprea

declara că Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului în România a trimis plângeri în
legătură cu 400 de persoane criminale. În instanță
n-a ajuns nici un dosar. Și ce-i rău că arheologul
Oprea a optat, în cazul crimelor, pentru document
și nu pentru interpretare? Mihail Neamțu l-a acuzat de necrologie. Dar Cioflâncă nu necrologie făcea în marnea Ieșilor, la Podu Iloaie? Sau era medic
legist? Și de ce crede Rodica Palade că săpăturile
de la Sighet, pentru osemintele lui Iuliu Maniu,
au fost „act blasfemiatoriu”? Cât despre Cristian
Preda, ca europarlamentar PD-L, era convins că
Marius Oprea se voia eternizat pe post, în fruntea
Institutului. Se pare că doar stalinismul are drept
la eternitate.
De ce n-a plăcut prestația Oprea-Olaru?
Pentru că au trecut la arătarea victimelor și asasinilor acoperiți? Mort în ‚92, Nicolschi a negat, într-un interviu luat în ‚91 de Lucia Hossu-Longin,
că ar fi existat vreun experiment al „reeducării”; că
ar fi o invenție calomnioasă a lui Virgil Ierunca.
IICC a cerut ce trebuia cerut: condamnarea întregului aparat de propagandă. Cum așa?
Și Crohmălniceanu, și Silviu Iosifescu, și Savin
Bratu, și cei doi Pauli, Cornea și Georgescu? Doar
Elie Wiesel a declarat ritos: „totul e diferit în ceea
ce ne privește”, iar Andrei Oișteanu a pus semnul
egal între comunism și legionarism, în emisiunea
lui Cătălin Ștefănescu, din 25 octombrie 2015. Să
încerc și eu câteva exemplificări de posibili „egali”?
Iată-le: Ana Pauker = Mircea Eliade, că tot a nemurit-o ca personaj; Leonte Răutu = Mircea Vulcănescu; Valter Roman = Ernest Bernea; N. Moraru
Șafran = Petre Țuțea; Pantiușa = Ion Gavrilă Ogo-
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ranu; Teohari Georgescu = Grigore Caraza; Sorin
Toma = Marcel Petrișor. Placu-vă?
Mă întreb câte burse pentru cercetare a
acordat INSHR și câte s-au dat pentru cercetarea
dictaturii comuniste. Că promisiuni! N-a promis
Traian Băsescu, la Camere, în 18 decembrie 2006,
anularea condamnărilor politice, dar și anularea
desfacerii contractelor de muncă pentru abateri de
la etica și echitatea socialistă? A mai pormis acces
la arhivele CNSAS etc. etc. Muzeul Comunismului
(proiect Th. Baconschi) s-o fi făcut? Mai promisese
conferințe în orașe...
Iată ce s-a întâmplat, la Iași, cu o expoziție itinerantă, găzduită de Muzeul „Mihail Kogălniceanu” și organizată sub egida (și) a CNSAS
de Muzeul Județean Ialomița și de Asociația Rost,
acuzată de extremism de dreapta, al cărui președinte de onoare era Gh. Calciu Dumitreasa. Fandacsia de cămașă verde, așa cum am mai spus, s-a
dezlănțuit. Omul din Cogâlnic, care l-a decorat cu
mâna lui pe Avram Ellman, evreu dobrogean, luptător în războiul din 1877, a fost tras de barbișon
ca antisemit, iar „personajele cheie” ale expoziției
din casa sa au fost etichetate „legionari sângeroși”.
„Ziarul de Iași”, din 15 august 2008, titra: Scandalul
cu acuzația de legionarism pornit de la o expoziție
din Iași.
În fapt, expoziția de fotografii și documente (acte de condamnare, în principal) înfățișa
tragedia a șase martiri ai temnițelor: Arsenie Boca,
Arsenie Papacioc, Sandu Tudor, Gh. Calciu Dumitreasa, Valeriu Gafencu și Ioan Ianolide. Fondul
modestelor afișe era verde-gris, ceea ce a constituit
alt cap de acuzare. Reprezentantul Fundației Rost,
Cristian Ivănuță, a replicat că Arsenie Boca și Sandu Tudor n-au fost legionari. Primii patru s-au călugărit când au scăpat de închisoare. Și asta pentru
că nu s-au săvârșit în arest, ca Anton Golopenția
sau n-au plătit cu viața adeziunea politică, în linia
întâi a frontului, ca Haig Acterian.
Muzeografele erau speriate. Fuseseră
amenințate cu pierderea posturilor, cu închiderea
muzeului... În anii cincizeci ai Tribunalului Poporului, ar fi fost anihilate social, condamnate la temniță grea. Iar frica de ștampila antisemit a rămas.
Afirm și nu prima dată: consider antisemitismul o
boală psihică. Detest și ura de clasă, și ura de rasă,
dar să-l urmăm pe Eminescu, și el declarat de câțiva
nesăbuiți „protolegionar”: „A compara argumentele și a o face cu tonul liniștit al bunei credințe reciproce constituie esența oricărei discuții serioase”.
Acuze ca fascistoid ori legionaroid au dus la codeie
puse „la opreală”, vorba Anonimului brâncovenesc,
la vieți sociale ruinate, la moarte civilă, în cel mai
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bun caz. Le repetăm? Vrem din nou s-o silim/ s-o
siluim pe Clio să accepte doctrina comunistă?
Când citesc în eseul lui Lucian Boia, la pagina 87 (Mitologia științifică a comunismului, Humanitas, 2011): „În România, legionarii aleseseră
calea misticismului ortodox”, parcă-i aud pe proletcultiști condamnând în numele materialismului
ateu. Martiriul lui Valeriu Gafencu, care a cedat
medicamentele lui colegului de suferință din iubire
creștinească față de aproapele său, evreul, ține de
misticismul ortodox?
Și mai am un argument: evreul Steinhardt
a făcut aceeași închisoare neagră ca și românul din
Boteni-Muscel, Petre Țuțea, cu aceeași demnitate.
Pe Steinhardt l-a călcat în cizme (cf. Jurnalului fericirii) tot un evreu ca și el, tov. Jack Simon, maior în
cercetări penale, care a făcut alia în ‚65. Steinhardt
făcea parte din familia lui Marx. Nu s-a dus, pentru
a fi ajutat, la rude. Când Mănăstirea catolică din
Belgia i-a cerut să-și schimbe credința, a refuzat.
O mai făcuse o dată și i s-a părut destul. O fi calea
„misticismului ortodox” cea aleasă de el?
În Tăblițele de săpun de la Itșep-Ip, Mihai
Buracu rememorează că, pe unul dintre șantierele
morții, Barajul Bicaz, l-a cunoscut pe Hary Harvey,
fost actor la Teatrul „Tănase”. Era după Auschwitz.
Spunea că Auschwitz-ul fusese mai blând decât Bicazul, comparație incriminantă și incriminată, dar
care poate și trebuie făcută, ca și paralelismul Holocaust/Gulag. Soljenițîn a avut curajul să vorbească
despre „tehnologia paranoică a crimei”, realizată
de Stalin-Mao. Spune Părintele Gheorghe Calciu
Dumitreasa că a fost o Golgotă românească. Însă
afirmă (și eu n-o pot face mai bine): „Am încredere
în Dumnezeu, în tradiția națională și în tineretul
acestei țări. Nu mă aștept ca impasul să fie depășit
peste noapte. Trebuie să ostenim, să veghem și să
ne rugăm, păstrându-ne nădejdea chiar și-n derută
și-n suferință”.
Greșelile nimănui nu trebuie minimalizate ori maximizate în funcție de etnie (văzute prin
dioptria evreu-neevreu) și asta ca să nu nesocotim
mesajul biblic (Galateni 6:7): „căci ce a semănat
omul, aceea va culege”.
Schimbarea omului prin „om înnoit”
(prezentată iarăși ca o idee generoasă) n-ar trebui
să rămână necunoscută tinerei generații, nici indiferentă. De aceea trebuie să luptăm cu autoamnezierea programată (sintagma lui Bujor Nedelcovici);
de aceea trebuie rezistat „memoricidului”, acuzelor
programate selectiv în defavoarea unora și scuzelor
programate tot selectiv, în favoarea altora.
Pentru trezvirea sufletului și a minții, memoria vie nu e decât o biserică vie.
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Ion Beldeanu (n. 1939) este un poet sucevean şaptezecist, autorul unui roman intitulat Glontele de cucută, Timişoara, Editura Augusta, 2001,
jurnalist, „cronicar al durerilor Bucovinei ocupate”,
după cum îl descrie Ion Popescu-Sireteanu. În acest
sens, menţionăm trilogia Bucovina care ne doare (publicistică), apărută sub semnătura sa, în anii
1996 – 2002 – 2007. Debutează editorial în „Caiet
de Poezie” (1973) în urma Concursului de debut
al Editurii Eminescu din Bucureşti. În anii ‚70 era
corespondent Agerpres pentru Suceava şi Botoşani,
prilej cu ca a realizat un interviu cu autorul Prozopoemelor, intitulat „Cu Saşa Pană despre gruparea literară «Unu»”, publicat în „Clopotul literar şi
artistic” (suplimentul bilunar al ziarului „Clopotul”
din Botoşani, anul XXVI, nr. 2955, duminică, 18
octombrie 1970, p. 9). Antologia Cămaşa de trecere, apărută în 2012 la Editura Muşatinii, cuprinde
o selecţie de poezii dintr-o parte însemnată dintre
volumele sale – Lecţia de melancolie (1987), Proba
mea de viaţă (1995), Ceaiul de după execuţie (1999),
Realitatea are chipul tău (2002), Indiferenţa textului
(2005), Starea de vid (2005), Chiar dacă (2008), Dimineţi fără glorie (2011), plus o serie de inedite incluse sub genericul „Texte pentru un posibil volum”.
Alte volume tipărite: Mirele pîinii (versuri), Cartea
Românească, 1976; Albastru de Bucovina (reportaje), Editura Albatros, 1979; Iarba iubirii (publicistică), Editura Junimea, 1989 etc. A fost redactor-şef al
revistei „Bucovina literară” între anii 1999-2010. A
fost preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni
(1995-2010 ). Este membru al Uniunii Scriitorilor
din România din anul 1979. A fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural” al Preşedintelui României,
în grad de Cavaler (Bucureşti, 2004) şi cu Medalia
„Mihai Eminescu”, conferită prin Decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la 160 de ani de la naşterea poetului (Chişinău, ianuarie 2010). De-a lungul timpului a fost premiat de Uniunea Scriitorilor
din România, Filiala Iaşi; Ministerul Culturii; Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova; revistele
„Convorbiri literare” şi „Ateneu”, Reuniunea Scriitorilor Români din Cernăuţi; Consiliul Judeţean Suceava, Fundaţia Culturală a Bucovinei şi Societatea
Scriitorilor Bucovineni.
Saşa Pană (1902-1981) este un scriitor
român de origine evreiască reprezentativ pentru literatura română de avangardă din prima jumătate
a secolului XX. În 1925 debutează cu volumul de
poezii simboliste Răbojul unui muritor, iar trei ani
mai târziu, cu mijloace financiare proprii, Saşa Pană
tipărește revista de avangardă „unu” şi înfiinţează o
editură sub aceeaşi siglă, unde va tipări cărţile proprii şi volume ale unor confraţi de generaţie, autori

Sertarul cu scrisori
Epistolar Ion Beldeanu –
Saşa Pană (III)
emblematici pentru literatura de avangardă ca Geo
Bogza, Stephan Roll, Ilarie Voronca, Moldov, Dan
Faur, Constantin Nisipeanu, Vasile Dobrian şi alţii.
O mare parte din volumele de versuri publicate stau
sub semnul poeticii suprarealiste: Diagrame (1930),
Echinox arbitrar (1931), Viaţa romanţată a lui Dumnezeu (1932), Cuvântul talisman (1933), Călătorie
cu funicularul (1934), Iarba fiarelor (1937), Munții
noaptea neliniștea (1940), Atentat la bunele tabieturi. Hârtii lipite. Frontispiciu poema Lumina în relief (1942) Poeme și poezii alese din cărți și din sertar
(antologie, 1966), Prozopoeme (1971) sau Culoarea
timpului (1977). A publicat mai multe volume de
proză cu caracter general proletar sau umoristic. În
1973, Saşa Pană publică un volum de memorialistică, foarte valoros din prisma istoriei literaturii din
acea perioadă, de aproape 700 de pagini intitulat
Născut în ‘02. Volumul Sadismul adevărului (1936)
cuprinde principalele sale eseuri critice, iar în cel intitulat Prezentări (2012) sunt adunate o serie de medalioane critice şi evocări scrise în perioada 19341946. Saşa Pană a fost şi autorul unor traduceri din
operele lui Paul Eluard, Jean Cassou, Loys Masson,
René Daumal etc. Este primul care adună textele lui
Urmuz în volum (1930) și îngrijește ediția Primele
poeme ale lui Tristan Tzara (1934; 1971), cuprinzând
poemele publicate de teoreticianul dadaismului în
România. În 2015 a apărut, la Editura Aius, Opera
poetică a lui Sașa Pană (ediție îngrijită de Petrișor
Militaru) în care sunt incluse toate volumele sale de
versuri.
***
Scrisorile publicate aici fac parte din Arhiva „Sașa Pană” și sunt publicate cu amabilitatea
lui Vladimir Pană, fiul poetului, ele urmând să fie
publicate în volumul de corespondență Sertarul
cu scrisori (A-H) de Sașa Pană, îngrijit de Petrișor
Militaru și Cătălin Davidescu, Prefață de Michael
Finkenthal, Postfață de Vladimir Pană, Tabel cronologic de Cosmin Pană. Printre corespondenții cuprinși în acest prim volum se numără André Breton,
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M. Blecher, Ștefan Baciu, Geo Bogza, Ion Călugăru,
G. Călinescu etc., iar în cazul în care am găsit în arhivă și ciorna răspunsului la scrisori, o vom publica
și pe aceasta împreună cu scrisoarea respectivă, cum
am procedat, de altfel, și în cazul corespondenței cu
Ion Beldeanu. Coperta volumului este realizată de
artistul plastic craiovean Gabriel Giodea și este ilustrată cu un portret inedit făcut de M. Blecher, intitulat „Sașa Pană – portret din memorie”.Volumul
va apărea în curând la Editura Aius din Craiova și
este un proiect editorial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) (Petrişor
MILITARU).
Carte poștală scrisă de mână
8 mai 1971 [data poștei]
Suceava văzută de la Cetatea de Scaun,
foto: Ion Petcu
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor 36
Sectorul 2 București
București 9
Maestre,
Sper că ați primit suplimentul „Clopotul”
(Mi-au zis băieții din redacție că v-au expediat 5
exemplare). Se pare că e un număr reușit. Păcat că
apariția sa e determinată deocamdată de anumite
evenimente.
Mă bucură via dvs. activitate scriitoricească din ultimul timp pe care o urmăresc cu interes
prin intermediul presei literare.
Cu sincere urări de bine,
Ion Beldeanu
Carte poștală scrisă de mână
5 iun. 1971 [data poștei]
Casa memorială George Enescu Botoșani
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor 36
Sector 2 București
București 9
Maestre,
Toate scuzele pentru încurcătura ce s-a
produs cu suplimentul „Clopotul”. Sper că, în sfîrșit,
exemplarele așteptate au ajuns la destinație. Vă scriu
din Botoșani unde peste cîteva zile se va desfășura
a doua ediție a Zilelor Eminescu (11-13 iunie). Vor
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veni foarte mulți scriitori, oameni de cultură, iubitori de poezie. Ce bine ar fi să puteți veni și dvs.! Ce
se aude cu plecarea în Polonia ? aștept să îmi comunicați când urcați spre Țara de Sus.
Cu stimă,
Ion Beldeanu
Iunie ‘71
Carte poștală scrisă de mână
25 iun. 1971 [data poștei]
Biserica Voroneț, sec. XV (detaliu), foto:
N. Săndulescu
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor nr. 36
București 9
București
Maestre,
Vă mulțumesc foarte mult pentru „Prozopoeme”.
Continui să aștept răspunsul dvs. în legătură cu sosirea la Suceava.
Sărutări de mîini Doamnei!
Toate urările de bini!
Ion Beldeanu
20 iunie 1971
6 NOE. 1971
Stimate maestre,
Duminică am primit mult așteptata dvs
scrisoare. Cuvintele de încurajare m-au mai liniștit
și mi-au dat încrederea de care aveam nevoie și miau dar încrederea de care aveam nevoie pentru a nu
dispera și a nu renunța la drumul anevoios pe care
am pornit. Pentru toate acestea nu știu cum să vă
mulțumesc. Dintotdeauna am bănuit că generozitatea a fost și rămîne una dintre calitățile ce vă caracterizează.
Nu mă pot duce la Iași. „Junimea” tipărește
doar 10 cărți de poezie pe an. Și asta numai din cauza cotei de... hîrtie. Acolo îl cunosc bine pe Mircea
Radu Iacoban, dar ar însemna să aștept încă nu știu
cîți ani.
Cred că cea mai bună soluție este cu „Cartea Romanească”. Este o editură, așa cum spuneți și
dvs., serioasă și care tipărește enorm, mai ales literatură originală. De fapt, Mihai Gafița este fălticenean.
Și asta poate conta...
Așa că m-am gîndit să fac o serie de mo-
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dificări și îmbunătățiri la manuscrisul pe care-l stiți,
introducînd și cîteva bucăți noi. Asta va însemna
ca pe la sfîrșitul acestei luni să fac iar un drum la
București. Dacă dvs. o sa fiți atît de amabil, poate
mergem împreună. Știu că Mircea Ciobanu obișnuiește să citească manuscrisele de versuri pe loc și să-i
spună de la început autorului dacă mai are pentru ce
să revină. N-ar strica, dacă o sa binevoiți, să dați un
telefon pentru a afla cu siguranță care e ziua cea mai
potrivită pentru o asemenea vizită.
Știu că îndrăznesc să vă cer prea mult, știu
că timpul dvs. este prea prețios pentru a vă mai ocupa de asemenea treburi. Vă cer mii de scuze. Stima și
recunoștiința mea sînt prea infime pentru a vă răsplăti generozitatea. Și dacă ar fi numai faptul că ați
acceptat să schimbați din cînd în cînd cîteva rînduri
cu un anonim iubitor al muzelor. De aceea sînt onorat de prietenia dvs.
Cu același respect,
Ion Beldeanu
Suceava, 1 nov. 1971

foaie A5

Scrisoare scrisă de mână pe jumătate de
30 noe. 1971 [data poștei]

Maestre,
Vă trimit cîteva exemplare din ziarul „Clopotul” în care a apărut o scurtă notă despre cartea
lui Blecher.
Intenționez să vin peste cîteva zile la București. Hotărîrea mea depinde de dvs. Am să vă deranjez cu un telefon ca să știu cînd aș putea să plec
încală : dacă aveți o zi liberă pentru a merge împreună la „Cartea Românească”.
Carte poștală scrisă de mână
18 feb. 1972 [data poștei]
Biserica Voroneț, sec. XV, foto: Al. Florescu
Domnului Sașa Pană
Str. Dogarilor nr. 36
București 9
București
Maestre,
Vă deranjez – din nou! Ce se mai aude cu
Mircea Ciobanu? După promisiunea lui ar trebui să
mă pregătesc de drum. Dar nu cred că va fi așa. Poate vă faceți de’un drum pe la Editură. Ar fi tot atît
de bine dacă l-ar citi (manuscrisul) în prezența dvs.
66
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Știți cît e de dificil să vii la București tocmai de aici.
Și măcar dacă aș fi sigur că nu călătoresc degeaba.
Aștept cîteva rînduri de la dvs.
Cu stimă,
Ion Beldeanu
Carte poștală scrisă de mână
3 iun. 1972 [data poștei]
Suceava. Hanul Domnesc (sec. XVII), foto:
Al. Florescu
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor nr. 36
București 9
București
Scumpe Maestre,
Îmi îngădui să vă transmit un gând frumos
– același dintotdeauna – din vechea Cetate a lui Ștefan și speranța de a vă revedea cît mai curînd!
Cu sincer respect,
Ion Beldeanu
1 iunie 1972
Carte poștală scrisă de mână
1 iul. 1972 [data poștei]
Cetatea de Scaun Suceava (sec. XIV-XVII),
foto: Ion Petcu
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor nr. 36
Sectorul 2 București 9
București
Maestre,
Toate scuzele pentru telefonul promis. A
fost o plecare precipitată. Pe data de 10 iulie voi fi
în București. Sper să vă găsesc acasă, întors din Stațiune, și să putem pune la cale călătoria preconizată
în Nordul Moldovei. Va fi, cred, o excursie plăcută
pentru dvs.
Cu stimă,
Ion Beldeanu
30 august 1972
Ion Beldeanu
Str. Mărăşeşti nr. 10
Suceava

Scriitorului Saşa Pană
Str. Dogarilor nr. 36
Sectorul 2, Oficiul 9
Bucureşti
Stimate Maestre,
Sper că rîndurile mele să vă găsească întors
din „sejurul” petrecut la munte. Ştiu că atunci cînd
ne-am văzut la Suceava spuneaţi că în august veţi fi
plecat la Bucureşti. N-am reţinut dacă veţi lipsi toată luna şi în preajma lui 23 August v-am căutat la
telefon.
Îmi pare rău că n-am putut să vă transmit
verbal sincerele mele urări de viaţă lungă şi fericită.
Sper să fi primit, însă, telegrama trimisă cu prilejul
împlinirii venerabilei dv. vârste. Am citit şi m-au încîntat omagiile ce v-au fost aduse de presa literară.
Vizita dv., a Doamnei şi a domnului Vladimir la Suceava mi-au lăsat o plăcută amintire. Regret foarte mult – şi îmi cer şi pe această cale toate
scuzele – că n-am reuşit să fiu la înălţimea onoarei
ce mi-aţi făcut-o.
În altă ordine de idei, ţin să vă spun că treburile ce privesc apariţia visatei mele cărţi de versuri
se află iar într-un impas. De ce e vorba? Conform
înţelegerii stabilite cu Mircea Ciobanu, pe de data
de 15 august trebuia să mă prezint la Editură pentru
discuţia finală. Între timp mai făcusem nişte completări şi retuşuri cerute de dînsul. Cu o zi înainte
i-am dat un telefon pentru a-l anunţa că sosesc.
După un schimb scurt de cuvinte, Mircea Ciobanu
mi-a prelungit termenul. Tonul cu care mi-a vorbit
n-a fost nici pe departe cel aşteptat. Nu ştiu ce se întâmplase cu omul acesta. Zicea că lucrează la planul
editorial pentru anul viitor şi mi-a dat de înţeles că
«n-are unde să mă bage» şi pe mine. Cu alte cuvinte,
perspectiva nu ar fi deloc încîntătoare. E groaznic să
ştii că mai ai de aşteptat încă atîta.
Voi încerca să vin în Bucureşti după 15
septembrie. Atunci zicea el că va binevoi să... mă
primească. Mi s-a făcut şi mie lehamite de atîtea
drumuri. Dar asta e, probabil soarta creatorilor din
provincie şi mai ales a celor aflaţi în situaţia mea.
Poate Mihail Gafiţa (e, de altfel, şi sucevean) să fie
un om mai înţelegător. Dar n-am îndrăznit să mă
adresez lui.
Este, totuşi, un fel de a tergiversa lucrurile
această modalitate de comportare cu tinerii autori.
Pentru că nu te poţi lua de piept cu editorul, eşti nevoit să-i accepţi capriciile ori să-i treci cu vederea
promisiunile deşarte. Fericiţi cei ce nu rîvnesc aripile Pegasului...
Iertaţi-mă pentru clipele răpite. Cu îngă-
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duinţa dv. sper să ne revedem în a doua jumătate a
lunii septembrie.
Cu sinceră stimă,
Suceava, 27 august 1972
Ion Beldeanu
Carte poștală scrisă de mână
21 sep. 1972 [data poștei]
Suceava
Scriitorului Sașa Pană
Str. Dogarilor 36
Sectorul 2 București 9
București
Maestre,
Am urmărit (la televizor) festivitata de la
Uniunea Scriitorilor și, permiteți-mi vă rog să vă
mărturisesc, am fost cu inima alături de dvs. Încăodată vă urez multă sănătate și viață lungă!
Vă mulțumesc pentru amabilitata ce ați
avut-o cu ocazia ultimei mele descinderi în Capitală. Să sperăm că Mihai Gafița se va ține de cuvînt.
Ion Beldeanu
Suceava, 20 sep. 1972
Carte poștală scrisă de mână
24 iun. 1973 [data poștei]
Biserica Arbore sec. XVI (detaliu), foto:
Ion Petcu
Poetului Sașa Pană
Str. Dogarilor 36
Sectorul 2 București
București 9
Maestre,
Am auzit că a apărut Născut în ’02 (Pe aici
încă n-a ajuns)
Primiți vă rog sincerele mele felicitări și un
respectuos salut din Suceava!
Ion Beldeanu

mână

Scrisoare format A4, faţă-verso, scrisă de
1 octombrie 1973
Expeditor:
Ion Beldeanu
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Strada Ştefan cel Mare 28
Suceava
Destinatar:
Saşa Pană
Strada Dogari 36
Sector 2, Oficiul 9
Bucureşti
Ion Beldeanu
1 octombrie 1973
Maestre,
Iată ce îndrăznesc să vă rog: după cum
bine ştiţi, bietul meu manuscris (cu toate referinţele şi recomandările redactorului de carte, Mircea
Ciobanu), se află pe masa d-lui Gafiţa de aproape
un an de zile. Vă amintiţi că dînsul promisese, faţă
şi de dv., că-l va edita în 1973. Nu l-a trecut în planul editorial, a tot zis să am răbdare şi iată că din
nou se fac proiecte şi bucuria îmi este amânată mereu.
Eu voi veni după 15 octombrie la Bucureşti. Tocmai pentru aşa ceva. Vă rog din suflet,
dacă treceţi pe la „Cartea Românească”, puneţi o
vorbă de suflet la cei de acolo, să dea drumul cărţii
spre tipar. Sînt trei ani de când acel manuscris aşteaptă lumina literei. Şi pentru un poet aflat la prima lui confruntare cu lumea un asemenea interval
e enorm de lung şi chinuitor. Doar atât trebuie: să-i
dea drumul la D.G.P.! Ştiu că sînt alţii mai mari,
mai puternici, mai talentaţi, dar e groaznic agăţat
de o iluzie a cărui împlinire depinde de un singur
gest!
Nu văd de ce n-ar putea fi dus la capăt
începutul făcut. Mircea Ciobanu, care este şi el
un bun poet şi prozator, a acceptat versurile, i-au
plăcut chiar; în tot acest interval eu am continuat
să public, ce-i drept răzleţ, în revistele literare din
ţară. Dar cum locuiesc la 500 de kilometri de Capitală şi nu pot deschide zilnic uşile ce trebuie, să fiu
mereu lăsat uitării?
Dv. care aţi încurajat atîţia oameni de
condei, care aţi tipărit atîţia scriitori şi aţi adus o
inegalabilă contribuţie la modernizarea literaturii
nu-l veţi refuza şi pe cel ce speră în ajutorul dvs.
Cu stima pe care v-a purtat-o dintotdeauna,
Ion Beldeanu
Suceava, 30 septembrie 1973
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În spatele grădinii publice din Suceava, pe
strada ce avea să devină ulterior Ana Ipătescu, se află
una din multele biserici, vechi de sute de ani, ale orașului. Pe atunci, în anii ‘50, nu știam că a fost construită în timpul domniei lui Petru Rareș și că poartă
hramul Învierii Domnului. Dar ceea ce chiar un copil
- cum eram în acei ani - putea remarca, era clopotnița
mai deosebită a acestei biserici, zvonița, cu trei clopote, aflată chiar la stradă. Clopotele erau susținute de o
boltă sprijinită pe patru ziduri trapezoidale paralele,
mai joase decât clădirea bisericii. În interiorul bisericii n-am intrat niciodată, dar clădirea alăturată, cea
numită „Dom Polski”, am cunoscut-o bine chiar de
când eram copil in clasele primare.
„Dom Polski” era în ochii noștri, suceveni
de toate vârstele, Ateneul orașului. Templul unde se
întrupau minunile spectacolelor de teatru, de operetă și uneori serbări mai importante. Clădirea fusese
construită la începutul veacului de o asociație culturală poloneză. În primii ani ai regimului comunist
activitatea Uniunii Polonezilor din România a fost
interzisă iar clădirea din Suceava a devenit sediul ansamblului cultural „Ciprian Porumbescu”. Cea mai
mare parte a clădirii era dedicată sălii de spectacole ce
era – cred – în acei ani singura din oraș unde puteau
performa trupe de teatru sau orchestre profesioniste. De fapt, era o sală nu prea mare, dreptunghiulară,
cu cîteva ferestre înalte, cu boltă, acoperite de perdele
grele din pluș. În partea dinspre intrare era și o galerie
cu câteva rânduri de scaune susținută de piloni masivi, ce deranjau oarecum vederea celor ce ședeau în
acea parte a sălii. „Dom Polski” găzduia spectacolele
trupelor teatrale care ajungeau (destul de regulat) la
Suceava în diferite turnee. Bună parte din spectacole erau ale teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani.
Dar ajungeau și multe altele de la Iași și indeosebi de
la teatrele bucureștene.
Probabil că în acei ani părinții noștrii nu
prea aveau posibilitatea de a ne lăsa acasă sub supravegherea cuiva. Dacă țineau să ajungă la teatru, soluția cea mai simplă era să ne ia și pe noi, copii de 7-8
ani, sau chiar mai măricei. Practica era că nu se plătea bilet pentru copii. Dacă nu era vreun loc liber (și
de cele mai multe ori nu era), ne țineau în brațe. Dar
soluția preferată, îndeosebi de noi, copiii, era sa avansăm până în apropierea scenei și să vedem spectacolul
stând în picioare, sprijiniți de parapetul ce despărțea
sala de fosa orchestrei.
Nu o dată mă găseam lângă parapet în momentele de după al treilea gong, când luminile din
sală se topeau. Puteam desluși o siluetă ce se furișa
spre cușca sufleorului și în liniștea ce căzuse asupra
întregii săli, simțeam deja fiorul, străbătând din palmele ce mângâiau parapetul capitonat cu catifea, în
tot corpul, pînă la vârful urechilor. Apoi, cortina enormă, grea, din catifea roșie, tivită cu ciorchini aurii, se
ridica majestuos dispărând în înălțimile culiselor. O
rafală răcoroasă de aer proaspăt se rostogolea peste

Rememorări
Un astronaut
la „Dom Polski”

Beni BUDIC
noi din adâncimea scenei. Iar atunci, începea vraja...
Sunt sigur că la fel ca mine, și ceilalți copii sprijiniți
de parapet eram cuprinși de un val de tristețe când,
la sfârșitul spectacolului, cortina cobora, luminile în
sală se aprindeau și trebuia să ne smulgem din firele
farmecului. Gata, deja s-a terminat ?
În acest fel am descoperit Teatrul. Aveam să
mai revin de multe ori la „Dom Polski”, deja băiat mai
mare, cu prieteni sau chiar singur. Mi-e greu să specific la ce vârstă, dar acolo l-am întâlnit pe Tevi lăptarul
al lui Șalom Alehem în turneele Teatrului Evreiesc
de Stat și am avut parte să le văd pe Dina Koenig și
pe foarte tînăra sa fiică, Lia Koenig care azi e prima
doamnă a teatrului israelian. Și tot acolo am cunoscut
Gaițele și pe Doamna Ministru, Domnișoara Nastasia
și Titanic Vals. Livada de vișini și Unchiul Vanea. Da,
si Ziariștii, Celebrul 702, Șeful sectorului suflete ale lui
Al. Mirodan, cu marele, inegalabilul artist ce a fost
Radu Beligan. Multe clipe de înălțare sufletească am
trăit în sala de la „Dom Polski” !
În iarna 1962/63, deja elev in clasa a X-a, am
văzut acolo o montare realizată de elevii claselor superioare de la liceul concurent, „Ștefan cel Mare”. Au
prezentat Nota zero la purtare piesă inspirată din viața
școlară, bineînțles cu o accentuată „aromă” realist-socialistă, dar captivantă și plină de elan tineresc. Piesa,
scrisă de Virgil Stoenescu și Octavian Sava cu câțiva
ani în urmă, fusese deja reprezentată cu mare succes
la Bucuresti, transmisă la „teatru la microfon” (am
ascultat-o din nou, recent, pe You Tube) și devenise
cunoscută în toată țara. Producția elevilor de la „Ștefan cel Mare” a fost realizată și regizată de Domnul
Ștefănescu, unul din profesorii legendari ai orașului.
Îmi amintesc cum, urmărind captivat acțiunea de pe
scenă, rămăsesem de-a dreptul lipsit de grai. Totul era
pasionant și - mai ales - perfect. Toți actorii-elevi își
jucau rolurile cu un talent și o naturalețe de invidiat.
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Nu știu cine au fost interpreții și de fapt pe majoritatea nu îi cunoșteam nici atunci, cu o exceptie. Răposatul nostru prieten, Lică Manaș, care a interpretat
minunat rolul lui „Tarzan”, rol ce i se potrivea ca o mănușă. Am ieșit de la spectacol entuziasmat, încântat
și ... invidios. Gândeam cu părere de rău, că la noi, la
„Numărul 2”, nu se poate realiza ceva similar... Aveam
să mă conving însă că greșeam...
Cu câtva timp în urmă, citisem în colecția
de povestiri științifico-fantastice o piesă de teatru,
Drum bun, scumpul nostru astronaut ! Citeam deja de
câțiva ani, cu sfințenie, broșurile ce apăreau de două
ori pe lună. Piesa, scrisă de un tânăr autor de SF, Victor Bârlădeanu, era cred prima și ultima lucrare dramatică din colecția ce în mod obișnuit publica doar
proză. Cu perspectiva de acum, mi-e clar că era vorba
de o piesă ce ținea în egală măsură de teatrul școlar,
dar și de cel al propagandei politice de tip comunist.
Acțiunea (absolut neverosimilă) se petrece, ca și în
Nota zero la purtare, într-o clasă de liceeni. Ne aflăm
deja în toiul avântului construcției socialiste și în perioada „cosmică” de după Gagarin. Valeriu Tudoran,
elev eminent din clasa a XI-a a fost premiat la un
concurs al Institutului Sovietic de Cercetări Cosmice.
Costumul de astronaut pe care l-a prezentet la concurs i-a adus marele premiu: a fost invitat să participe
la primul zbor cosmic către ... Lună. Dar lucrurile se
complică deorece se descoperă că termostatul frigiderului din laboratorul școlii a dispărut. Bineînțeles
că Valeriu e suspectul principal și nu lipsesc „suflete bune” printre elevi dar și printre profesori, care să
se bucure de situație. Însă cei ce-l sprijină pe Valeriu
și cred în el, sunt mai numeroși cu atât mai mult că
lor li s-a alăturat și personajul extraterestru al piesei Omul de pe Planeta Necunoscută - (ODPN), apariție
interstelară ce vizitează Terra și care e vizibil doar lui
Valeriu și publicului. Totul se termină cu bine când
termostatul revine de la reparație, invidioșii se retrag
cu coada între picioare, iar Valeriu va pleca spre Uniunea Sovietică pentru a participa la zbor. Spectacolul
se încheie cu un „grand finale”, când pe un ecran din
fundalul scenei sunt proiectate secvențe de jurnal cinematografic filmate la o lansare de rachetă cosmică
în URSS...
În acel an am avut șansa să o avem dirigintă
pe Doamna Vigder. Ea, ce fusese ani de zile mitologica directoare a Liceului „de Fete” a fost, pe motive
politice, destituită și astfel am avut noi, câțiva zeci de
liceeni, norocul să ne fie profesoară și dirigintă. Dacă
nu era ea, cu siguranță astronautul nostru, în loc să
pornească spre stele, ar fi rămas în paginile broșurii
din „Colectia de povestiri științifico-fantastice”. La
una din orele de dirigenție, când s-a discutat despre
spectacolul celor de la „Ștefan cel Mare”, am propus să
arătăm și noi ce suntem în stare. Am povestit despre
piesă, iar Doamna Vigder m-a și trimis la bibliotecă
să-i aduc textul. Toate s-au petrecut apoi repede. Pie70

sa i-a plăcut (lucru mare pentru Doamna Vigder !),
a obținut cu ușurință sprijinul directoarei, Doamna
Țintilă și - de fapt - mi-a dat mână liberă să încep.
Cu consimțământul ei am stabilit distribuția. Au fost
ulterior câteva modificări, dar în mare măsură propunerile mele au fost acceptate. În mod natural, majoritatea rolurilor ne revenea nouă, celor din clasa a
X-a. Dar pentru rolul principal, al lui Valeriu Tudoran, l-am găsit cel mai potrivit pe Alex Ștefănescu din
clasa a IX-a, băiat înalt și impozant, dar mai ales, cu
talent dramatic. Nu-mi mai amintesc întreaga distribuție, dar Mira Seidler și Mihai Pânzaru erau părinții
lui Valeriu, Mihai Drișcu a fost profesorul cel bun și
au mai jucat Florin Solonaru, Mihăiță Rusu, Ileana
Marceanu (și ea dintr-a IX-a) și alți colegi care sper
că mă vor ierta dacă nu-mi amintesc de ei după 55
de ani.
Eu mi-am atribuit rolul ce – cred - mi se
potrivea cel mai bine : Omul de pe Planeta Necunoscută. Repetițiile au durat vreo trei luni. Inițial, eu o
făceam pe regizorul, apoi am fost parțial ajutați de
profesioniști: Domnul Marceanu, care regiza formații
artistice de amatori și chiar un regizor de la teatrul
din Botoșani, care a participat la vreo două repetiții.
Astfel, spectacolul nostru a început să prindă contur. Premiera a avut loc într-o seară de duminică a
lunii mai 1963, bineînțeles, la Dom Polski. Decorurile erau bănci de școală, cărate pe umeri robuști de
liceeni și câteva interioare, ale căror fundale au fost
pictate pe panouri mari de carton, de Mihai Drișcu
și Mara Bodingher. Costumele erau realizate în mod
independent de interpreți si familiile lor, cu excepția
costumului de astronaut al meu, ODPN, pe care mi
l-a cusut din satin argintiu, lucios (inclusiv casca!)
Doamna Rei, profesoara de lucru de mână... Sala era
arhiplină cu elevi, profesori si membri ai familiilor
noastre. Cu toată modestia trebuie să recunosc că a
fost un triumf... Mai ales când la sfârșit, spre surpriza
publicului, s-a proiectat scena lansării de rachetă cosmică, cu trombe de aburi și fum, pe fundalul zgomotului asurzitor al motoarelor...
Eu, ODPN, am avut o serie de monologuri
la avanscenă, unele cu cortina trasă, care adresau
omenirii, locuitorilor Terrei, lecții de morală comunisto-galactică. Pe atunci le luam în serios... Oricum,
era exaltarea de a călca pe aceeași scenă unde a jucat
Beligan.... și de a ști că am fost unicul astronaut ce a
pășit pe cândva pe scena lui „Dom Polski”.
Notă. Beni Budic s-a născut la Burdujeni în 1946.
Din 1950 a locuit cu familia la Suceava, unde a facut studiile gimnaziale și liceale. În anul 1964 a emigrat cu familia în
Israel, unde a făcut studii la Universitatea din Tel Aviv, obţinând diplome în Ştiinţe Economice și în Literatură Franceză. Actualmente locuiește în Petach Tikva și revine periodic
în România, ca ghid, cu grupuri de turiști israelieni.
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Lumina spirituală
a Pustnicului

Monahia Elena SIMIONOVICI
Clopoțelul a sunat melodios la portiță.
În așteptarea răspunsului am întors privirile spre
valea umbrită de mesteceni tânguitori. La poalele dealului, pe care-l urcasem cu efort, ne aștepta,
răbdătoare ca întotdeauna, mașina noastră. Culoarea ei contrastă puternic cu ruginiul fagilor risipiți
printre verdele mohorât al brazilor ce se pregăteau
de iarnă. O rafală rece, pustiitoare, prevestitoare de
timpurii zăpezi, a mânat de-a lungul văii un strat
de frunze ruginii.
Bocănitul pe scândurile podețului ne-a
făcut să întoarcem cu înfiorare capetele. Părintele era acasă, auzise chemarea clopoțelului și acum
grăbea bătrânește să-și întâmpine musafirii. Când
a deschis portița, am rămas fără grai. În fața noastră se ivise un om ca de pe alte tărâmuri. Micuț
de statură, cu o barbă sură ce-i acoperea aproape
în întregime chipul, ne cerceta cu ochi blânzi dar
pătrunzători. Plecându-ne creștetele ca pentru binecuvântare, auzeam o voce blândă care nu rostea
numai cuvintele rugăciunii, ci se ruga pentru noi;
să avem parte de rai, să ne pară rău de cele pe care
le-am făptuit în întunericul ființei noastre, să ne fie
iertate toate faptele pentru care ne-am întristat.
L-am urmat cu sfială în căsuța ca din
poveștile copilăriei. Ne-am făcut loc cu greu în
încăperea retrasă, cu pereții acoperiți de Icoane,
luminate de o candelă cu pâlpâire firavă. În timp
ce noi am murmurat cuvenită cântare de cinstire
mulțumind Maicii Domnului că ne-a învrednicit
să ajungem acolo, Părintele căuta cu privirea câte
un locușor pentru fiecare. A rostit rugăciunea de
răspuns la cântarea noastră cu un glas și cu o cău-

tătură spre Icoană de parcă Măicuța Domnului era
acolo cu noi și primea ca ofrandă căldura glasurilor noastre. Și-a găsit și el un locușor și toți tăceam
așteptând minunea pentru care bătusem până acolo atâta cale.
Știam că printr-o lucrare tainică a Duhului Sfânt, Părintele ne va răspunde fiecăreia dintre
noi la întrebările nerostite și la neliniștile noastre.
A privit peste noi, parcă în urmă, căutând firul pașilor noștri și semnele lacrimilor și a început a grăi
blând și melodios. Pe frunte i se iveau broboane de
sudoare, vocea devenea din ce în ce mai caldă, era
cu noi și parcă plecase undeva departe și noi nu-l
mai puteam ajunge.
Din clipa aceea timpul căpătase o dimensiune nouă, iar spațiul limitat al chiliei își pierduse
contururile. Privea spre Icoană, iar chipul său era
învăluit într-o lumină ce venea nu de la lumina zilei.
Pe rând, fiecare auzea și lua aminte la ce i
se potrivea cu starea sa. Una dintre noi, ușor nesupusă, nedumerită asupra faptului că numai desăvârșita ascultare aduce după sine pacea lăuntrică,
atât de necesară în viața de obște, auzea îndemnul
potrivit pentru liniștea sa; alta, ce avea rang de povățuitoare pentru surorile începătoare, primea sfatul de a se apleca cu mai multă grijă asupra sufletelor fragile și de a găsi leacul cel mai potrivit pentru
durerea mărturisită; alta auzea îndemnul de a se
ruga mai mult, de a umple puținul timp liber de la
chilie cu rugăciunea. Transmitea cu o cuceritoare
convingere gândul că adormitul în rugăciune ne
apropie mai mult de înalta trăire a părinților ne-
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voitori care puteau spune cu liniște că ei dorm, dar
inima lor veghează. Pentru a se ajunge la această
înaltă treaptă a vieții monahale începutul trebuie pus de timpuriu și exersat cu mare osârdie. A
zâmbit cu duiosă înțelegere când a aflat că tinerețea
alergătoare în timpul zilei la fel de fel de ascultări
mai adoarme în genunchi sau sprijinită de strană
la slujba de miezul nopții, dar a îndemnat totuși la
veghe.

ție, semn pentru cunoscuți că nu era acasă, și pornea prin pădure pe poteci numai lui știute. Întunericul nopții, zgomotul ciudat al crengilor trosnind
sub pași, cântecul huhurezului sau urletul îndepărtat al unei sălbăticiuni în văi, îl făceau să tresară, să
se simtă mic și neajutorat. Atunci lacrimile veneau
ca un șuvoi alintător, iar rugăciunea se apropia de
inima sa, încălzind-o și luminând-o. Când se iveau
zorile, odată cu biruința luminii simțea că a biruit

Înțelegeam din felul în care vorbea că
printr-o mare osteneală reușise să câștige acea
stare de adâncă comuniune prin rugăciune. Greu
accepta să vorbească despre această bucurie a sa,
dar a mărturisit că atunci când simțea că, pentru
nevrednicia sa, ori din voia lui Dumnezeu, această
trăire se îndepărta de la el, se simțea singur și fără
nici un rost pe pământ. Atunci aștepta noaptea.
Închidea portița, fereca clopoțelul ca să nu
sune în van, punea o creangă într-o anumită pozi-

și singurătatea și tristețea. În fapt era o experiență
inconștientă de a înfrânge, simbolic, întunericul
din afara ființei prin puterea luminii dinlăuntrul ei.
Se îndrepta spre peștera Sfintei Cuvioase
Teodora, unde pătrundea cutremurat în locul de
rugăciune ca de foc, își răcorea fruntea cu apă din
izvorul binecuvântat și apoi cobora spre cimitirul
unde se odihneau ostenitorii cei aleși din obștea
Sihăstriei. Cuvintele îmbelșugate ale Părinților Paisie și Cleopa îl încurajau și așa întărit se întorcea
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spre căsuța sa din marginea pădurii. Când umbrele
înserării stăpâneau valea umbrită, ajungea întărit
și bucuros la locul unde semăna în sufletele celor
care-l căutau sămânța rară a liniștii.
O dată a povestit unor frați, spre luare
aminte la uneltirile celui amăgitor, o întâmplare ce
ar părea ireală dacă n-ar fi povestit-o cel care a trăit-o. Se ruga, ca în orice noapte, în căsuța sa. Cum
avea mare evlavie la Sfântul Ierarh Nicolae, privea
cu ochii umezi de lacrimi spre Icoana acestuia. Deodată, în față i-a apărut aievea Sfântul, dar cu un
chip mai aspru decât cel cu care Pustnicul era obișnuit să-l cheme în rugăciunile sale. Spunea că a venit să-l cerceteze pentru rugăciunile pe care le-a tot
îndreptat către el. Dar Singuraticul nu-i încărunțise în zadar barba tot rugându-se în miezul nopții.
Știa din cărțile despre nevoințele părinților mari că
cel rău are obiceiul de a încerca credința monahilor
ți înțeleapta lor trăire. Calm, i-a cerut vizitatorului
nocturn, dacă este cine zice, să rostească rugăciunea ,,Tatăl nostru”. Cel poftit a bolmojit ceva, dar
Părintele a insistat să mai spună o dată și, dacă se
poate, ceva mai clar, că el n-a înțeles bine cuvintele rugăciunii poate pentru că le spusese…turcește.
Simțul umorului nu-l părăsise nici în această situație limită și aștepta să vadă ce se va întâmpla. Când
acela a încercat să spună ,,Și ne izbăvește de cel viclean”, atunci fața i s-a făcut neagră ca noaptea din
care venise, iar crucea pe care o ținuse în mână a
devenit o spadă cu care l-a lovit puternic în coastă
pe călugăr. De durere a gemut și s-a trezit în genunchi, așa cum era la începutul rugăciunii. Sigur,
s-ar putea spune că Pustnicul a visat, dar vânătaia
din coastă a rămas ca mărturie a adevăratei întâmplări pentru multă vreme. Și-a întețit rugăciunea,
s-a retras mai mult de lume și de cele ale lumii și a
vorbit din ce în ce mai rar despre sine.
Noi îl ascultam fără să mai avem noțiunea
timpului. Sorbeam cuvintele pe care le citisem și în
cărți, dar care rostite, parcă anume pentru noi, nu
mai aveau mireasma celor citite, ci ale celor trăite.
Din toate poveștile sale răsărea, ca o floare rară, îndemnul de a fi în pace întâi cu noi înșine și apoi cu
cei din jurul nostru.
Definea atât de simplu și de convingător
nevoia de pace, încât, ascultându-l, ne priveam ca
într-o apă limpede ce reflecta toate umbrele noastre. Dacă cineva are în sufletul său o pace cât de
mică, împăcarea cu sine însuși, Dumnezeu îi dăruiește pacea Sa cea mare.

Într-un astfel de suflet unde a pătruns
raza mântuielnică a marii liniști nu mai încape nici
invidia, nici orgoliul, nici îndreptățirea de sine,
nici nemulțumirea, nici plictiseala sau lehamitea.
Într-o astfel de inimă a răsărit floarea nădejdii de a
fi în lumină în veșnicie.
Cineva din grupul nostru a rămas, la plecare, câțiva pași mai în urmă și i-a povestit despre
o mâhnire a sa ținând de neputința împlinirii unei
ascultări. A ascultat cu atenție mărturisirea și i-a
răspuns, pe românește, ceea ce ea știa de la școală
pe latinește: „Non omnia possumus omnes”. A lămurit-o că pentru toate darurile cu care a fost înzestrată ar trebui să mulțunească pentru acesta care-i
lipsește. Așa se va smeri, va recunoaște că nu poate
și va cere ajutorul frățesc al surorilor mai tinere.
Atunci a înțeles că durea neputința numai pentru
că nu se putea smeri. Din ziua aceea a descoperit
cu bucurie că voind să întrebe, plecându-se, a putut împlini și singură ceea ce credea că nu va putea
niciodată. Încă o dată, a înțeles cuvântul Psalmistului că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă,
iar celor smeriți le dă har.
Altă dată cineva a povestit în fugă că simte
o mare îndoială scriind o carte, întrebând dacă să
renunțe sau să continue. Răspunsul a venit prompt
și convingător: tot ce-i spre slava lui Dumnezeu
trebuie făcut cu orice preț.
Părintele știa să dăruiască fiecărui om
care ajungea până la el o picătură din apa vie a
rugăciunii sale. Era atât de pașnic, privea cu atâta
înțelegere zbuciumul lumii, era atât de convins de
nimicnicia alergării oamenilor după fel de fel de
măriri, încât atunci când erai în fața lui nu-ți mai
trebuia nimic. Bucuria ascultării cuvântului era ca
cea mai aleasă muzică, însemna descoperirea unei
raze de limină într-o bojbăială cotidiană, era sentimentul plenar că acele clipe pe care le-ai trăit acolo
au fost furate trecerii timpului. În vremurile de incertitudine pe care le trăim Părintele singuratic era
o luminiță tainică ce ne călăuzea pașii.
Părintele Proclu Nicău (1928 – 2017), din
povestirea noastră, s-a mutat la Domnul. Sufletul
lui s-a înălțat la cer iar trupul a fost încredințat
pământului din umbra bisericuței vechi a mănăstirii Sihăstria Putnei. Oare de acolo, de sus, va mai
răspunde întrebărilor noastre nerostite așa când
îi treceam pragul în chilia de pe valea Cracăului ?
Nădăjduim !
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Exerciţii de imaginaţie
Piticul din Kindugh

Nicolae HAVRILIUC
În construirea unei case de locuit a viitorului din urbea Prăvale, edilii au reuşit, în sfârşit,
să şteargă diferenţele dintre câini, mulţi maidanezi
au obţinut statutul câinilor de companie, având un
stăpân sau un ocrotitor prin lege, iar nativii câini
de companie, uitându-se admirativ la maidanezii
rămaşi, s-au arătat disponibili să le vină în ajutor
sau să-i accepte în habitaturile lor, şi toate acestea
sub privirile binevoitoare ale pisicilor torcând pe la
ferestre. Însă unele probleme, cu mari bătăi de cap,
erau întâmpinate de edili pe strada Derapajului.
Acolo toţi locatarii, ştiindu-se unici şi-n toate folositori, şi-au arătat înzestrările de buni gospodari,
apelând şi la cunoştinţe de ultimă oră din domeniul
tehnic, inclusiv la cei ce lucrează în deratizare. Temerea acestor locatari era că, existând alţii deasupra
lor, cineva ar putea să-i întreacă sau săi controleze.
De aceea manifestau o maximă prudenţă cu vreun
nou sosit în zonă. „De prea mult spate de care dovedeşte locatarul în habitatul său, nu este posibilă o
abandonare a lucrului sau o lăsare pe tânjală, ci doar
o lăsare pe spate”, se putea citi pe zidul fiecărei case
din strada Derapajului. Respectivul slogan a intrat
în subconştientul colectiv al locuitorilor urbei Prăvale şi de aceea fiecare acţiona şi se comporta după
cum impulsurile interioare primeau semnale din
memorie.
Mezinul familiei de la 3, de câte ori învăţătorul în clasă îi spunea: „Tânjală, teaş scoate la tablă,
dar mi-e teamă că ai să consumi creta inutil, aşa că
rămâi în bancă şi rezolvă exerciţiul în maculator!”,
tresărea şi făcea legătură cu ceea ce el citise pe zidul
unei case în drum spre şcoală: „A nu te lăsa pe tânjală!”. Şi fără săncerce un efort de gândire, copilul răspundea: „Credeţi, domnule învăţător, că în bancă aş
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fi altul?! Acelaşi Tânjală sunt, doar că, fiind grijuliu,
mi-aş controla mişcarea. În loc să apelez la cunoştinţele din cap, m-aş lăsa pe spate ca să evit întrebarea pusă de colegul meu.” Sărind ca ars, Mirtel strigă: „Domnule învăţător, domnule învăţător! Să ştiţi
că nu eu vorbesc. Tanjală mă greşeşte şi-mi spune
să mă las pe umărul lui.” Indignat, Tânjală protestă:
„Exagerează, domnule învăţător!”, apoi ridică două
degete în sus: „Dacă-mi permiteţi, domnule învăţător! La el pe bloc scrie... „Să creşteţi mari copii şi să
vă faceţi umeri de piatră!”. Şi acum dă vina pe mine.
Mincinosul după uşă bate toba la păpuşă!”
Afirmaţia din urmă îi îndemnă pe ceilalţi
copii să izbucnească în râs şi să rostească în cor: „Şi
nouă ne zice Mirtel să ne lăsăm pe umărul lui. Mincinosule, treci după uşă şi bate toba la păpuşă!” Şi
deşi veselia cuprinse întreaga clasă, unii dintre copii
ieşiră din bănci şi puseră pe catedră maculatoarele cu exerciţiile efectuate. Învăţătorul se schimbă la
faţă şi, cu o privire ce semăna îngăduinţă şi înţelegere, se grăbi să ţină clasa sub control.
– Copii, se auzi vocea învăţătorului, pentru
că mai avem minute bune din oră, să trecem la o
dictare scurtă şi folositoare pentru fiecare!
Imediat copiii scoaseră din ghiozdan caietul dictando şi aşteptară motivaţi să înceapă dictarea. Învăţătorul îi mai privi o dată, apoi, pe-ndelete
depănă textul:
– Aşa cum s-a hotărât, trei băieţi dornici de
o călătorie în necunoscut au pornit la drum. După
un timp, doi dintre ei s-au adresat celui mai mic: „Îţi
cerem doar un lucru. Să ne scuteşti de efort! Da? Tot
ce vezi şi ţi se transmite, deîndată să ne comunici.
Apoi te retragi. Ne laşi pe noi să-nţelegem ce se-ntâmplă.”
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Terminând dictarea, învăţătorul adăugă:
– Textul este un dar de la Piticul din Kindugh care, de câteva zile, s-a instalat în zona noastră.
– Piticul din Kindugh! Piticul din Kindugh!, exclamară de bucurie copiii.
– Ştiam că va veni şi la noi. Nu se putea să
ne ocolească. Deşi tata m-a atenţionat să fiu prudent
cu noul sosit, spuse Tânjală emoţionat.
– Şi mie tata mi-a zis... La fel mi-a zis! se-ncurcă în vorbe Mirtel.
– Iar nouă, nu!... Ce credeţi voi? Mama
ne-a zis! strigară câteva fete.
Apoi vocile copiilor, prinse, parcă, în harţă,
se-nteţiră.
– Piticul, dacă s-ar lua la întrecere cu noi,
ar putea să ne depăşească.
– Şi dacă ne depăşeşte, el vrea să ne controleze...
– De ce-l credeţi venit în zonă?
– Tata a zis că nu-i bine să existe alţii deasupra noastră.
– Da’ pentru cât munceşte mama ziulica
toată, să se aleagă cu nimic!? Alţii să profite! Tata
nu-i de acord...
– Eu îl vreau pe Piticul din Kindugh al meu
să fie!
– Şi până la urmă eu pot să-l fac să fie fără
pretenţii!
– Şi eu pot să-l fac să se
joace şi cu mine şi cu voi!
– Eu am tras o sperietură când l-am văzut şi m-am
ascuns în spatele unui tufiş din
grădina cu flori şi am plâns...
– Şi eu la fel am plâns!
„De ce plângi?”, m-a întrebat Piticul. „Nu plânge! Eu sunt Piticul
din Kindugh.”
– Dar voi chiar l-aţi văzut pe Pitic?
– Eh, gata! V-am auzit
şi v-am înţeles! Acum lăsaţi-mă
pe mine să trag concluziile despre toate câte s-au spus! Ce-i
drept, e drept! strigă Tânjală. Şi
eu am să vă spun povestea mea.
Auziţi ce nu s-a mai pomenit!
Câinii cu mâţele în spinare mergeau făloşi pe uliţe ca-n alai de
nuntă. Da’ şi mâţele! Dânsele nu
se dădeau bătute. Mieunau spre
lume. Nu mounau cum fac ale
voastre. Nu, nimica! Mieunau de
fericite ce erau. Una, de călduri

în care intrase, a transpirat la picioare. Şi-a scos ciuboţelele şi le-a dat câinelui să le ţină între măsele,
în loc de vreun os, ceva. Dar cu o condiţie, să nu le
mănânce. Şi ce să vezi! Câinele a înţeles şi s-a comportat întocmai. Nu cum făcea el altădată pe grozavul! Să se repeadă la mâţă şi ea, sărmana, de frică să
se caţere într-un copac. Nu! Se spunea că nu va fi
precum odinioară. Dar trebuia avută multă răbdare.
Şi-apoi, lupii, n-o să mă credeţi! Se pupau cu miei
de mama focului şi se strângeau la piept, de ziceai că
unul în altul intră. Urşii, da’ şi urşii! Mergeau bot în
bot cu vulpile. Se pupau şi-şi cereau scuze de atâtea
necazuri îndurate. Nu din cauza lor, din cauza altora
care i-au pus în pagini de carte şi au glumit pe seama
lor. Ce să zic mai departe? Vă zic, da’ n-o să mă credeţi. Staţi olecuţă să respir şi vă mai zic! Să scap de
căldura ce m-a năpădit. De la mâţe am luat-o.
Copiii nu râseră de data asta, dar pe feţele
rotunjoare şi aprinse se putea citi veselia de altădată
revenită acasă.
– Auto-îndreptăţirea e o povară mai grea
decât însuşirea unui lucru ce nu-ţi aparţine, dar este
acceptată, considerându-se o favoare trecută în contul mulţimii, spuse învăţătorul în sinea sa, observând că jocul, oricât de prioritar ar fi pentru copii,
trebuie supravegheat pe tot parcursul desfăşurării
sale şi întreţinut cu o inconştientă precizie.
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Asaltul subconştientului

Gheorghe PATZA
Prietenul meu Mihnea N. are o funcţie importantă şi directorul staţiunii balneare îi datorează
mult. În plus, tipul mai e şi simpatic, beţivan şi băncuros, aşa că merită oricând să-i fii alături la greu. În
perioada de extrasezon Mihnea primeşte cheia unui
apartament, pe care o ţine permanent la el şi, când
îi pică ceva, fuga! hotel trei stele, unde ai toate condiţiile să fii fericit cu cea pe care o strângi în braţe!...
Toate bune şi frumoase, însă lui Mihnea
i-a picat cu tronc directoarea economică, proaspăt
sosită de pe băncile facultăţii, o bucureşteancă expertă, cu trup perfect, de statuie tânără. Prietenul
meu se apucă să-i facă avansuri cu hărnicie şi munci
din greu pe lângă inima ei, cu glume, cu mesaje telefonice care de care mai dulci şi mai atingătoare la
suflet, numai că i se dusese vestea de Don Juan, iar
directoarea era precaută; ea şi-a pus în gând să reziste cu îndărătnicie. Orice asalt al bidiviului se izbi de
cuirasa voinţei fetei ca de un zid de netrecut.
- Măi, să fie! aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat de când sunt! Nu poate fi adevărat! Ce să mă fac
cu încăpăţânata asta?! Să ştiu de bine că nu mai văd
altă femeie în viaţa mea şi tot nu mă las până când
nu-mi mănâncă din palmă bucureşteanca!
Timp de câteva zile Mihnea cugetă cam
cum ar fi mai bine să apuce iapa de căpăstru şi o
idee salvatoare apăru la capătul tunelului.
- Nu se poate să nu aibă vreo slăbiciune! Ia,
să vedem care ar fi aceasta!
Una dintre cameristele de pe etaj îi zâmbea
cu multă simpatie berbantului, însă Mihnea nu abdica de la un anume standard şi nu cobora printre
muncitoare decât la ananghie, adică la acută nevoie,
ori când femeia arăta într-adevăr foarte bine. Came76

rista în cauză nu îndeplinea această condiţie minimală, însă putea fi de folos. Mihnea o copleşi cu tot
felul de atenţii şi aduse vorba, ca din întâmplare, de
directoarea economică.
- Îmi place, draga mea! înnebunesc după
ea, însă nici nu se uită la mine, ca şi cum n-aş exista
pe lume!
- Nu-i chiar aşa, domnu”! Dacă îi sunteţi
atât de indiferent, de ce ascultă la uşă când vă aflaţi
înăuntru cu câte una? Ce-i drept, e drept şi eu ascult,
căci am ce auzi! Nu ştiu ce naiba le faceţi de nechează şi se urcă pe pereţi într-un asemenea hal?
Mihnea zâmbi larg, dezvelindu-şi dinţii
albi, în contrast cu mustaţa neagră ca pana corbului
şi toată faţa i se lumină deodată. O îmbrăţişă afectuos pe femeie şi o sărută apăsat pe amândoi obrajii,
după care se îndepărtă în grabă. Un plan diabolic îi
veni în minte:
- Acum ştiu de unde să te apuc! Lasă că îţi
arăt eu ţie, bucureşteancă afurisită! Am să-ţi pun
subconştientul la treabă!...
Mihnea alergă într-un suflet la verişoara sa
Angela, ea însăşi o frumuseţe, varianta blondă a bucureştencei brune.
- Draga mea, te rog să nu mă laşi! Ajută-mă, te rog, Angelicuţicuţă!se gudură aprigul meu
prieten.
- Dar ce s-a întâmplat, Mihneo, drag copil?
Cu ce îţi poate fi baba de folos? Întrebă Angelica,
înţelegând, după mutra aiurită a vărului său, că nu
l-a răvăşit cine ştie ce mare nenorocire.
Mihnea îi povesti de-a fir în păr ce grijă îl
apasă, ce activitate subtilă trebuie dusă la bun sfârşit
şi ce nelinişte îngrozitoare e necesar a fi înlăturată
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dintr-un mascul chinuit de nurii femeilor.
- Nu-ţi cer mare lucru, iubita mea verişoară! Numai cât să mă însoţeşti până la hotel, să facem
împreună parada modei la recepţie şi să bei cu mine
un pahar de vin într-o cameră. În rest, las” pe mine!
- Să nu cumva să te ducă gândul la cine ştie
ce necurate fapte, în ceea ce mă priveşte, liftă spurcată ce eşti!
- Vai de mine, Angelicuţicuţă! se poate aşa
ceva?!
Mihnea o sărută dulce pe obrăjori, cu nesfârşită afecţiune de verişor... Poţi să-i rezişti unei
asemenea rude şi să nu-i faci un bine la mare nevoie?
Angela îl însoţi pe Mihnea la hotelul staţiunii balneare, îmbrăcată ca o aspirantă la un post
de secretară, iar el cără o plasă cât toate zilele, cu băuturi fine şi prăjituri. Întârziară la recepţie atât cât
era necesar să se ducă vestea de la un etaj la altul
că Mihnea Vodă cel Frumos şi-a adus o tipă de 24
de karate şi, iată, acum se îndreaptă împreună spre
apartamentul cu pricina. Al dracului mehenghi mai
e şi mustăciosul acesta!...
Cei doi se aşezară la masă. Mihnea scoase
prăjituri şi o sticlă de lichior. Vorbiră îndelung şi râseră, aducându-şi aminte tot felul de întâmplări cu
haz, ştiute din familie.
- Şi acum, draga mea verişoară, ia aminte:
să faci cum ştii tu mai bine, ca toţi dracii, aşa cum
face orice femeie când e cutremur mare şi pământul
îţi fuge de sub picioare!
- Eşti nebun!se alintă Angelica.
- Te rog mult de tot!imploră Mihnea. Sunt
sigur că persoana ascultă la uşă.
Mai dădură peste cap câte un păhărel, după
care Angela se hotărî, imitând cum ştia ea mai bine,
femeia la orgasm, după care verişorul ei drag dădu
drumul la apă în baie.
Şi mai băură ei un păhărel şi mai suspină
Angelica o dată, iar apa bulbuci din nou în cadă;
apoi mai băură un păhărel şi mai glăsui Angelica,
pentru ultima oară, iar apa din cadă îşi făcu datoria.
În vremea aceasta directoarea economică
şezu cu urechea lipită de uşă, împreună cu două cameriste şi subconştientul lucra.
- Acum îi vin eu de hac şmecherului ăstuia! Am să-i cedez şi am să-l fac de râs!gândi focoasa
bucureşteancă.
După puţin timp Mihnea şi verişoara sa
ieşiră din apartament. Erau îmbujoraţi de băutură,
dar cele trei femei înţeleseră cu totul altceva. Directoarea îi privi cu invidie. Când cei doi trecură pe
lângă lucrătoarele în turism, tânăra îl privi insistent

pe Mihnea şi-i făcu din deget un semn discret, să
se întoarcă înapoi, adică, iar el dădu afirmativ din
cap. Drăguţa sirenă căzuse în plasă! Subconştientul
lucrase…
Mihnea o conduse pe verişoara sa până în
centrul oraşului, lăsându-o la un magazin.
- Baftă!îi urase ea.
Bărbatul se întoarse la hotel şi o căută pe
directoarea economică al cărei subconştient dăduse în clocot. Mihnea o invită în apartament şi fata
acceptă fără ezitare. Odată ajunşi înăuntru, hainele
săriră de pe ei, asemenea cojilor de alune din gura
veveriţelor, în parcul staţiunii.
Fata îi puse bărbatului mâna în piept şi-i
spuse cu hotărâre:
- Vreau şi eu de trei ori! M-ai înţeles?
- Şi mai mult! plusă Mihnea.
Nudul din faţa bărbatului clătină din cap.
Nudul reprezenta o tânără femeie neîncrezătoare.
Nudurile porniră la atac cu toate armele, unul asupra celuilalt. Apa bulbuci în cadă de trei ori.
Fata era uimită:
- Ce fel de om eşti tu?
- Normal, ha! ha! ha! absolut normal!
Mihnea nu putu rezista şi dădu în vileag
tot planul pe care izbutise să-l aducă la îndeplinire.
- M-ai manipulat, dragobete afurisit ce
eşti? Dragobete! izbucni înciudată fata, însă îndată
schimbă macazul: Dar eşti drăguţ şi isteţ! Eşti inegalabil, Dragobetele meu iubit! gânguri directoarea,
iar cele două cameriste, cu urechea făcută şoşon în
spatele uşii, o auziră suspinând a patra oară….

Un 8 martie de pomină
La Fabrica de Ape Minerale pregătirile
sunt în toi. Consiliul Oamenilor Muncii (celebrul
C.O.M.) a aprobat o importantă sumă de bani pentru cadouri şi pentru masa festivă, la care participau
un număr limitat de persoane, numai spuma întreprinderii, cum s-ar zice.
Cel mai important om al zilei e preşedintele sindicatului, transformat ad-hoc în maestru de
ceremonii. Mai de voie, mai de nevoie, se învârte
printre mese, dă indicaţii chelneriţelor, sărut mâna
tovarăşelor şi ridică mereu paharul, îndemnând la
băutură. Participă directorul Matei Carp, cu minunata sa soţie Zenovia, o blondă superbă, fostă missboboc a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, inginerul
şef Viniciu Fălticeneanu, cu soţia sa, o ardeleancă
focoasă, inginerul mecanic-şef Cosmin Ungureanu,
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cu bănăţeanca sa, brunetă şi statuară, şefi de secţii şi
de sectoare cu soţiile, apoi o mulţime de lucrătoare comerciale, dintre care se recrutau amantele de
ocazie pentru cei ce efectuau serviciul telefonic de
noapte la sediul întreprinderii.
Feluritele bucate, începând cu aperitivele,
continuând cu fripturile şi sarmalele se perindau
stropite din abundenţă cu afinată de la Întreprinderea de Spirt şi Băuturi Alcoolice Rădăuţi, forul tutelar al apelor minerale, cu vin şi bere.
La un moment dat între director şi soţia
inginerului mecanic-şef izbucneşte o ceartă ce continua disputa dintre cei doi bărbaţi, primul fiind nemulţumit de prestaţia profesională a inginerului, iar
acesta tânjind în taină după funcţia supremă în întreprindere, drept pentru care umbla cu tot felul de
urzeli şi reclamaţii pe la centrul bucureştean.
Inginerul mecanic-şef se ridică şi părăsi localul, lăsându-şi soţia înconjurată de oamenii serviciului tehnic şi nici nu se mai întoarse.
Se ridicară alte şi alte pahare, se rostiră
toasturi, se spuseră nenumărate bancuri, inclusiv
din cele inspirate de preşedintele Ceauşescu, întrucât valurile de alcool, ce scoteau aburi pe ochi, duceau inevitabil la pierderea spiritului de conservare
şi ignorarea turnătorilor la Securitate.
Timişoreanca inginerului mecanic-şef nu
pierdu nici ea timpul. Incitată de cearta cu directorul şi de plecarea inexplicabilă a soţului, goli pahar
după pahar, îmbătându-se criţă.
Rând pe rând participanţii părăseau localul, inclusiv inginerul Buta şi subinginerul Costinean, care o secondaseră cu mult aplomb pe bănăţeancă. Înainte de a pleca Costinean îi aruncă o privire lupească preşedintelui de sindicat şi-l ameninţă
în glumă cu degetul:
- Nici nu ştii ce te aşteaptă! părea să spună,
cei doi topindu-se apoi printre uşile de la ieşire.
Preşedintele rămase doar cu şefa de local şi
cu bănăţeanca ce dormea fericită cu capul pe masă.
Plăti întreaga consumaţie şi stătu în cumpănă. Să o lase în local, nu se face. E femeie cu pregătire, subingineră şi, pe deasupra, mai e şi soţia unui
om important al intreprinderii. Hai, să o ducă acasă,
deşi locuia destul de departe şi nu avea nici o maşină
la îndemână.
Temerară hotărâre! Tânărul preşedinte de
sindicat, un bărbat manierat dar cam firav, o trezi
pe matahală, care se ridică destul de uşor şi porni
spre uşă.
Cum dădu de aerul rece al nopţii, picioarele i se muiară ca nişte cârpe. Preşedintele o căra mai
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mult în spate decât de braţ. Bietului om i se părea că
transportă un hambar plin. Matahala se împiedica,
se lăsa cu toată greutatea şi sindicalistul se opintea
din greu ca să atenueze trântele, transpirând şi simţind că-l părăsesc puterile.
Străbătură astfel strada principală, adică
vreo trei sute de metri, calea ferată, podul, traversară
altă stradă şi ajunseră în parc. Femeia, beată moartă,
se trânti pe o bancă. Bărbatul se aşeză lângă ea.
Deşi 8 Martie, în oraşul de munte unde se
aflau, era un ger năprasnic. Zăpadă, cer senin, îngheţ ca în miezul iernii.
Zadarnic insistă bărbatul să-şi continue
drumul. Îi explică ce şi cum, doamnă, aveţi copii, nu
vă pot lăsa să îngheţaţi aici, fiţi cooperantă, încercaţi
să vă ridicaţi şi să părăsim parcul ăsta odată…
Femeia părea că se simte bine pe bancă. În
plus, o idee drăcească îi răsări în mintea înceţoşată
de băutură:
- Mă, golanule, tu vrei să mă f…! Cine eşti
tu, mă, derbedeule? Eu nu mi-s din alea, mă, crucea
mă-ti, azi şi mâine, hâc! Şi îndrepta degetele mâinii
drepte, făcute furculiţă, să-i scoată ochii.
Bărbatul se ferea şi mai că-i venea să plângă, în situaţia fără ieşire în care intrase.
Se auzi un torent de ape. Matahala se urina
pe ea, aşa îmbrăcată cum era.
Sindicalistul o urî din tot sufletul. Îl ura şi
pe bărbosul de bărbată-său care ştia el cu cine are de
a face încât o lăsase singură şi ajunsese să se îmbete
într-un asemenea hal.
În cele din urmă izbuti să o urnească pe
bănăţeancă şi să o tăbârcească mai departe. Mai
aveau cel puţin opt sute de metri, de mers pe o stradă ce nu se mai sfârşea şi care da, în capăt, tocmai în
comunele limitrofe.
Strângând din dinţi o încuraja pe matahală
să facă pas după pas. Ajunşi în apropierea blocului
de locuinţe, pe o potecă în pantă, sindicalistul sfârşit
de puteri o scăpă din mână pe femeie, care ateriză
cu capul într-un gard, frângând mai mulţi araci şi
rămânând cu fundul în sus, ca moartă.
Bărbatul o ridică cu greu şi o târî până în
holul blocului. Femeia sângera din abundenţă. Îşi
belise fruntea în gard şi arăta ca dracul. Începu să
aibă din nou vedenii:
- Cine eşti tu, măi, porcule? Nu cumva vrei
să mă f…?
- Du-te la naiba de pişorcoasă! mormăi
preşedintele de sindicat şi o lăsă în hol, întorcându-i
spatele. Ieşi în noaptea cu cer spuzit de stele îngheţate şi se îndreptă spre centrul oraşului.
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Călătoare împătimită pe meridianele lumii, Mariana Popa construiește o carte interesantă1: scurte impresii despre locurile vizitate, urmate
de un poem sau două inspirate de aceleași locuri,
acestea traduse în limba engleză de Delia Cojocaru, și adăugând, la final un bogat album cu fotografii făcute de autoare împreună cu distinsul ei
soț, Ovidiu Popa, album deschis de un splendid
desen de Marcela Rădulescu. Interesant mi se pare,
mai întâi, că autoarea redescoperă modelul primelor, vechilor jurnale de călătorie din literatura română: la 1845, de pildă, Cezar Bolliac publica un
astfel de jurnal în Curierul românesc al lui I. Heliade-Rădulescu, în care descria locurile și intercala, între descrieri, poezii proprii (după descrierea
Caraimanului, de pildă, lunga elegie O noapte pe
Caraiman). Este, se înțelege, un imbold firesc: călătoriile de plăcere invită din capul locului la relaxare, la pregătire pentru admirație, pentru gustarea
frumuseților naturii mai ales – iar această pregătire implică transpunerea în atmosferă poetică. În
plus, Mariana Popa adaugă și imagini (fotografii)
– dorința ei fiind ca cititorul, beneficiarul acestei
cărți, să citească, să vadă, să simtă; dacă ar fi putut,
ar fi pus și mostre de peisaj real din aceste locuri.
„Cu toată prietenia, dăruiesc impresiile mele tuturor cititorilor pe care aș dori să-i opresc câteva clipe
din goana zilnică, spre a revărsa asupra lor labirinticele binefaceri ale călătoriilor.” Latinii erau foarte
practici când ziceau Navigare necesse est (a naviga
este un lucru absolut necesar); omul modern explică necesitatea călătoriilor ca pe o terapie a sufletului, ca pe o „binefacere”. Citită astfel, ca spre
delectare, cartea Marianei Popa este o invitație la
trăire și simțire, un fel de răsfoire a unui album
vast cu amintiri și concluzii. Nu găsim aspecte ale
drumului: vehicul, rută, peripeții (o furtună pe
Mediterana, în spațiul securizat al unui vapor de
lux, este un simplu eveniment „adrenalinic”), hrană, vecini, etc. Sunt focalizări pe locuri, cum ai lua
o carte poștală și ai trece din imagine în imaginarea trecerii pe acolo. Autoarea pornește din nord,
de la ghețuri, continuă cu America de Sud, revine la Londra, Spania, Mediterana, aleargă o clipă
Mariana Popa: Ferestre spre lume.Un altfel de jurnal, Editura C2 Design, Brașov, 2013.
1

Recenzii
„Gâlceava”
prozei cu poemul

N. GEORGESCU
în Dubai, o regăsim în Elveția, apoi are în față o
croazieră pe Atlantic, după care tot Mediterana o
atrage (Malta), urcă în Croația, se întoarce în America pentru S.U.A., revine în Europa pentru Cehia,
Canada urmează imediat – apoi China cea îndepărtată o readuce în Portugalia, urmând Tunisia,
Grecia, Italia, Franța, Germania – cu revenirea în
România. Sunt excursii făcute în momente diferite,
nu se leagă între ele, iar amestecul – care-i aparține
autoarei și este un lucru bine întocmit din punct de
vedere constructiv – creează impresia de amalgam,
de ghem/ghemotoc, ceva foarte apropiat, ca și când
ai avea lumea cea reală alături.
Poemele inspirate din aceste călătorii
sunt impresii din casa memorială a lui Pablo Neruda, din muzeul Shakespeare, de la Stonehenge,
Meteora, etc. Impresionează imaginea unui fiord
al nordului: „Stânci în dreapta, / stânci în stânga, /
apa alungată din mare /se zbate să scape / din strânsoarea / munților, / alt locaș visează. / Izvorăsc din
stâncă / repezi izvoare, / a lor naștere / ascunsă-i în
ani / precum comoara corăbiilor vikinge. / Învinge
ziua / mă leagăn în scandinav feribot, / lumina aud,
/ decapitează întunericul, /peisajul încremenit / între ape / îmi șoptește a lui istorie. / Vântul jucăuș, /
în căușul mâinii, / apă mi-aruncă, /sunt stropi vrăjiți / de tinerețe. / Se apropie cetatea / răsăritului de
soare, de mare inundată.”. Despre același nord, de
data aceasta terestru, o frază comparativă: „Cunosc
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mirosul pădurii de conifere precum și dialogul cu
ecoul, dar n-am ascultat până acum pânza sonoră
care îmbracă și se disipează printre copacii ținutului nordic al Europei.” Remarc, mai întâi, că această „pânză sonoră” este mai plastică, mai sugestivă,
mai poetică decât „comoara corăbiilor vikinge”
care concurează în vechime cu izvoarele stâncilor.
Proza este mai poetică la Mariana Popa – desigur,
pentru că vine din notația imediată, dă fiorul reportajului de la fața locului. Poemul, în schimb, are
mișcarea sa ritmică interioară, încărcătura de simboluri culturale trebuitoare unei cărți de călătorii.
Armonia, pe care o caută atâta autoarea în peisaje,
în călătorii în general, este bine fixată în proza jurnalistică și ruptă, nu fără scopul pedagogic al lecturii, în poezie; în fond, parcă asiști la o gâlceavă
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inteligentă a rândurilor compacte cu cele frânte, la
o „întrecere” artistică / din care, desigur, câștigă și
una și alta, dar impresia care rămâne este aceea că
proza, deși ținută în frâu, făcută să tacă, are izvoare
mai adânci în talentul autoarei, i se potrivește mai
bine, cum se zice. O carte compactă de impresii de
călătorie, cu tot epicul necesar, inclusiv greutățile
mersului, uneltele, ambianța, etc. – ar tranșa definitiv această gâlceavă; așa cum o carte (numai) de
versuri, izolând astfel genurile, s-ar putea legitima
prin sine însăși. Fără a rămâne cu impresia că poezia se sprijină în proză, remarc, totuși, formula de
carte propusă: adusă la un echilibru (cel puțin cantitativ), această formulă poate rivaliza cu așa-zisele
ghiduri turistice, le poate depăși adică, devenind
dominantă.
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Vali Orţan este un autor căruia îi place să
compună şi să se pună în scenă «biografic» dar nu
numai, fiindcă are revelaţii intime şi poemele sale
sunt expresia acestor necesităţi puternice de a se
exprima, a releva ADEVARUL (glonţul predestinat?) rostit cu o sensibilitate certă, la care se adaugă
adesea secvenţe inteligente, autoironice, caustice
uneori. O apetenţă şi o dispoziţie soresciană răzbat
discret, aburind elegant paginile cărţii.
Autorul are o legătură particulară cu lumea şi cu universul, este în acelaşi timp El însuşi,
dar este şi… Ceilalaţi. Priveşte, resimte, percepe
şi retransmite intimitatea fiinţelor din univers dar
mai ales a celor din jur: iubita, părinţii, prietenii,
copilăria, satul, câmpia… Uneori efectele sunt îngroşate (misogină) (voit probabil). Adi Pârvu analizează pertinent poezia tânărului poet sub un titlu
inspirat: «Poezia vie la Galaţi. Vali Orţan»
Vali Orţan este un poet predestinat. Muniţia sa lirică, precum şi armele cu care îşi lansează
versurile sunt de mare calibru şi de indiscutabilă performanţă. El studiază lumea ce-l înconjoară
prin luneta unei sensibilităţi bine şlefuite. Verbul
său este radical, tăios. Metafora ascunsă, disimulată

Glonţul predestinat,
Cluj-Napoca, Grinta, 2015

Angela NACHE MAMIER
în oameni, întâmplări, peisaje pe lângă care muritorul de rând trece, mai întotdeauna, nepăsător. Nu
şi Vali Orţan, care, fascinat de forţa solitudinii creatoare, nu se dă în lături să se aşeze la masa zeilor şi
nici să guste din păcatul trufiei: „cel mai mare păcat
este să-i furi unui om singurătatea. când ajungi să
stai cu zeii la masă nu le turna în pahare, bea, cot
la cot cu ei. când ei vor vorbi ascultă şi vorbeşte şi
tu. altfel, îţi vor fi luat singurătatea dar vei fi singur.
până şi crucea purtată între sâni de femei nu-i decât
credinţă ce-ndeamnă la păcat.”
Poemele oferă chei de lectură şi cu siguranţă că suntem în faţa unui poet care ţine cont respectuos de efectul lecturilor sale în faţa unui public.
Nu practică dulcegăria, poemele sunt pe alocuri
chiar febrile, grave dar şi plăcut juvenile, senzual-erotice (dreptul la consolare).
Poemele sale, nu prea lungi, duc luminile
poeziei, prin intermediul cărora autorul retranscrie
viaţa sub diversele ei aspecte. Utilizează abil acuitatea şi pertinenţa spiritului drept «gloanţe predestinate» din titlul volumului. În poemele sale autorul
lasă să pluteasacă emoţii în derivă, imaginaţia, vocile subterane ale intimităţii sale bine strunite.
Suntem în faţa unei viziuni multiple despre viaţă şi moarte, autorul are bun gust,
gravitate şi exigenţe care îl conduc la vehicolul unei viitoare identităţi, al unei noi cărţi.
Ca orice autor face un pas înainte, unul înapoi pentru a cântari mai bine şi cât mai nuanţat gustul şi
cadenţa vieţii (de ieri, de azi) dar în acelaşi timp se
resimte vibraţia poftei gurmande de a inventa ori
reinventa viitorul.
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Un omagiu aniversar este cartea Aurel Podaru în pagini de istorie literară, o antologie critică alcătuită de Vasile Vidican, apărută la Editura Școala Ardeleană, în toamna acestui an, când scriitorul, trăitor la
Beclean, a împlini 75 de ani. De Aurel Podaru mă leagă
o veche prietenie, de aproape şaizeci de ani, pe care și
el, a evocat-o adesea la întâlnirile noastre literare, cu
mai mult har decât mine. Veche, pentru că ea a început
în vara anului 1957 într-o tabără școlară din Sohodolul
Apusenilor, unde ne-am întâlnit, liceeni fiind, ca iubitori de literatură, recitând, citind sau ascultând poezii
la foc de tabără în cenaclul improvizat ad-hoc. Ne-am
urmat apoi cursul anilor de liceu, el la Turda, având
avantajul de a fi învățăcelul unui magistru de excepție
din interbelicul ardelean, Teodor Murășanu, care a fost
și profesorul și prietenul lui Pavel Dan, marele prozator
al Câmpiei Transilvane. Ne-am întâlnit apoi, studenți
în Clujul anilor ’60, el la Agronomie, iar eu la Filologie;
dar în viitorul agronom pasiunea pentru literatură și
creație literară nu s-a stins și ne întâlneam la cenaclurile literare ale revistei „Tribuna” sau la cel de la Casa de
Cultură a Studenților. A terminat Facultatea de Agronomie în 1964 și a urmat o carieră de inginer agronom
în județele Botoșani, Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud. În
acest din urmă județ s-a stabilit în Beclean (Beclean pe
Someș), unde a predat materii de specialitate la o școală agricolă. Temperament activ și energic, nu a renunțat, în ciuda atâtor îndatoriri profesionale, nu ușoare, la
pasiunea sa statornică: literatura.
De toate acestea mi-am amintit citind (sau
recitind) articolele (referințele critice la cărțile sale)
publicate în revistele literare de-a lungul anilor și adunate acum într-un volum de către Vasile Vidican – un
sugestiv compendiu critic al unei activități literare bogate și complexe: prozator, cronicar plastic, autor de
ediții și antologii, istoric literar.
Despre cărțile sale și despre activitatea sa au
scris condeie importante ale scrisului contemporan;
aș vrea să subliniez un lucru și de importanță literară
în scrisul românesc din a doua jumătate a secolului al
XX-lea prin organizarea „Colocviilor de la Beclean”, de
către Clubul „Saeculum” – al căror principal și însuflețit inițiator a fost Aurel Podaru. Cine citește, broșurile
apărute sub titlul generic Carnetele de la Beclean, își
dă seama ce prelegeri au fost susținute acolo și ce personalități au descins în orașul de pe Someș, care a devenit un important centru cultural: Ion Pop, Mircea
Muthu, Horia Bădescu, Gheorghe Grigurcu ș.a. care
au reînviat tradiția și prestigiul „prelecțiunilor” junimiste din epoca marilor clasici.
Pentru mine o importanță afectivă aparte are
activitatea de editor și antologator a lui Aurel Podaru;
într-o vreme a chiar înființat editura „Clubul Saeculum”. Această latură a scrisului este expresia recunoștinței afective pentru scriitorii pe care i-a prețuit în
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Un omagiu
aniversar …

Ion BUZAŞI
mod deosebit și de care s-a simțit mai legat sufletește.
Este mai întâi, Teodor Murășanu, profesorul și îndrumătorul său literar la liceul turdean, un scriitor marginalizat în anii comunismului, cel care în intervalul
interbelic a editat o revistă importantă „Pagini literare” și care a descoperit un mare prozator al Ardealului
– Pavel Dan. De Pavel Dan îl leagă și obârșia comună
- și Aurel Podaru este născut la Triteni, lângă Câmpia
Turzii, ca și autorul Zborului de la cuib. În studenție,
Aurel Podaru a audiat o prelegere strălucită a profesorului Ion Vlad, o analiză de mare profunzime stilistică a nuvelei Urcan Bătrânul, care a fost un imbold în
cercetarea și editarea operei marelui și tragicului său
consătean. Eu însumi, fiind numit profesor la Blaj, și
cunoscând profesori blăjeni care au fost prieteni sau
colegi de catedră cu Pavel Dan, mă gândesc în primul
rând la poetul Radu Brateș, i-am propus colaborarea
pentru alcătuirea unei cărți de memorialistică. Așa au
urmat sub semnătura noastră: Amintiri despre Pavel
Dan și Pavel Dan și Blajul. Dar marea sa realizare în
dragostea pentru Pavel Dan este ediția critică a operei
prozatorului îndrăgit, ediție care a fost înregistrată în
presa de specialitate ca un veritabil eveniment literar.
Și ca o încununare a acestei pasiuni este apariția unei
reviste omagiale, remarcată în revuistica noastră literară, ca o publicație inedită, Paveldaniștii, în jurul căreia a adunat pe cei care au scris sau sunt preocupați
de opera lui Pavel Dan. Revista este publicația unei
Asociații culturale „Pavel Dan”, înființată și patronată
de Aurel Podaru.
E mai lung șirul vredniciilor sale literare. Eu
am reamintit, stimulat de apariția acestei cărți aniversare câteva, care mi s-au părut mai importante, și care
mă îndeamnă, deși cu întârziere, dar cu statornică și
veche prietenie și prețuire, să-i urez la mulți ani cu sănătate, bucurie și putere de muncă.
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Volumul de sonete Destrămarea lumii,
semnat de Dumitru Brăneanu (Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016), debutează cu o prefață parțial ironică scrisă chiar de autor, ce face trimiteri la episoadele
biblice ale facerii lumii, la povestea lui Cain și Abel, la
potop și mai ales la „Întunecimea sa Lucifer”, care îl
concurează cu succes pe Domnul și pare să sugereze
concluzia din finalul acestei deschideri a cărții:
„mai sceptic decât veacul ce curge ne-ncetat,
privesc tăcut și tainic spre raiul amânat!”
Față de aerul degajat-libertin al acestui text
de început, numit „În loc de prefață”, sonetele care urmează, în număr de 44, se desfășoară într-o atmosferă
sobră, străbătută de curenții unui lirism descensional,
marcat de tristețile și îngrijorările unei ființe sensibile
și problematice.
Temele dominante ale primului ciclu al cărții, Sub crivățul împătimirii, sunt thanatosul și divinul.
Dezvoltările puse sub semnul thanatosului sunt motivate de înfățișările timpului pe care poetul le înregistrează și „comentează” poetic: timpul distrugător și
timpul a cărui curgere nu poate fi oprită.
Iată, spre pildă, timpul distrugător sau devorator:
„Nebănuit, cum mi se-apropie finalul,
Vrea cineva pe sfoară să mă tragă.
Amurgul putrezește, a-nflorit migdalul
Și umbra morții bântuind beteagă.”
(Nebănuit, cum...)
Sau:
„Moarte-mi întinde o cupă cu venin,
Simt veșnicia peste tot stăpână.”
(Adie vremi…)
„Nu mai aștept lumina din afară,
Am obosit de-atâta așteptare.
Luceafărul întârzie s-apară
Când steaua morții spre apus răsare.”
„Simt gheara Timpului ce-n mine scurmă
Somn nu mai am, fantasme-n vis s-aștern.”
(Vâslind spre larg)
Și iată timpul care curge și nu poate fi oprit.
Timp a cărui întrupare curgătoare este chiar viața
noastră:
„Viața noastră torță fumegândă
Oricât am vrea să-i prelungim sorocul.
De ochiul morții ce pândește locul
Tu scapă-mă Stăpâne de osândă.”
(Psalm 1)

Între Thanatos
și Divin

Virgil DIACONU
Pentru cel care poate să spună „Mă simt de
moarte prins ca-ntr-o capcană”, apelul la divinitate, ca
divinitate salvatoare, este pertinent și el revine adesea:
„Sunt doar o palidă umbră călătoare,
Durerea o-nving cu-al îngerilor cânt”
(Ne aleargă timpul…)
„Când am să-mbrac și haina tristei toamne,
Cu mine-amână secerișul Doamne!”
(Amână secerișul Doamne)
„Doamne, până voi fi din nou țărână,
Vreau să trăiesc legat de sfânta-ți mână!”
(Mă tem de tine în gând)
„Sunt anotimp la asfințit de toamnă...
Să cer azil la poarta Ta mă-ndeamnă.”
(Sunt anotimp la asfințit de toamnă...)
În tandem cu tematica thanatică și, mai mult
de atât, cu sentimentul thanatic, din care pare că se trage și titlul cărții – Destrămarea lumii –, Dumitru Brăneanu scrie și o serie de poeme dedicate divinității, poeme care ne aduc în preajma divinității fie prin invocarea persoanei divine, fie prin nesfârșita problematizare
a ființei vizavi de prezența dominantă a unei divinități
imaginată ca protectoare și chiar salvatoare. Sacrul este,
de altfel, tema obsedantă a cărții, iar unele sonete te fac
să crezi că autorul lor este chiar un credincios autentic. Dar, mai mult de atât, eu voi înregistra, prin câteva
exemple, sufletul acestor poeme, vibrația lor umană și
poetică, ca o consecință a faptului că divinul/sacrul nu
anesteziază trăirile noastre, ci le stimulează.
„Stau în beznă, lumina mea-i la tine.”
(Colindă-n mine gânduri)
„Te caut de o viață, iluzie divină.
Sunt orbul care merge tot înainte,
Hristoase, curmă-mi iadul și-l lumină!”
(Te caut de o viață)
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Recenzii
„Pe scara rugii să mă ridic din iad.”
(Pe scara rugăciunii)
„Te văd pretutindeni și-n orice clipă,
De mult te aștept, te caut din pruncie”.
(Izvor de apă vie)
„Sunt rana ta, un strigăt de lumină!”
(Sunt rana ta)
Cel de-al doilea și ultimul ciclu al cărții, numit Sub cereasca aripă, are o alcătuire curioasă, în sensul că fiecare ultim vers al primelor 14 sonete devine
primul vers al fiecărui poem ce îi urmează. Mai precis,
ultimul vers al primului poem devine primul vers al
celui de-al doilea poem, și așa mai departe. Pe de altă
parte, al 15-lea sonet (ultimul din acest ciclu) este format din toate cele 14 versuri care se repetă în sonetele
anterioare.
Dincolo de această tehnică compozițională,
mi se pare însă mai important să semnalez unul dintre
sonetele care ilustrează poezia:
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Mă simt şubred vas de lut
Mă simt de o vreme şubred vas de lut,
Suflet în care ceru-şi face vale,
Și-adun în golul vârstei de-nceput
Geambaşi ai fiinţării infernale.
Mi-e firea împăcată cum n-a mai fost,
Am braţele întinse-a rugăciune!
Capricioasă soartă! Par făr’ de rost
Într-o lume mustind deşertăciune.
Peste vatra Ta de vis şi de pământ,
Focul de mult s-a stins, sunt doar tăciune.
Tu mi-ai dat glas, eu Te-am ales ca sfânt.
Cuvinte măiestrite nu ştiu a spune.
Mă-nalţ spre cer, mă biruie ţărâna.
Tu eşti apa vie, eu sunt fântâna.
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Prin „Transcaucazia”,
din Erevan
în Nagorno Karabakh
note şi gânduri de drum - (III)

Marius CHELARU
Shushi

(continuare)
Oraşul Şuşi, cu străzile şi casele lui albe,
mi-a adus, cumva, aminte de un loc pe care-l văzusem în copilărie, ori pe care, poate, îl văzusem undeva, cândva. Dar e ca o amintire peste care se aşezaseră culorile sepia. Poate că e doar o părere care s-a
strecurat în mintea mea, poate nu.
E un oraş care, deşi nu cu o populaţie cine
ştie ce numeroasă azi, a avut un rol important în regiune, şi este pomenit în multe scrieri mai vechi sau
mai noi.
Mi-a plăcut să încerc să aflu mai multe, să
îl cunosc mai bine. M-am plimbat de câteva ori la
lumina zilei, şi seara pe străzile din Şuşi, oraş care a
fost cunoscut, în timp, cu mai multe denumiri (Karkar – de la râul ale cărui ape îl scaldă1, Kar, Şicakar,
Karaglukh), şi este pomenit din vechime în diverse
scrieri istorice.
După unii, Şuşi (Şuşa, cum îi spun azerii) a
fost fondat în 1750 sau 1752 (după alţii, între aceşti
ani sau între 1756-1757), de către cel care a fondat şi
hanatul semi-independent Karabagh (sub suzeranitatea Persiei, apoi Rusiei) (1748-1822), care cuprindea şi ţinuturile joase şi pe cele de munte al regiunii,
anume de către Panah Ali han (1748-1763). După
alţii (variantă socotită de mulţi mai probabilă), pe
aici era o fortăreaţă din timpuri străvechi, poate din
vremurile Principatului Varanda. Cert este că, de pe
la începutul secolului al XVII-lea până în 1822, a
fost capitala Hanatului Karabakh, apoi, după cuce1
Care izvorăşte în platourile din regiune (cu 2080 metri mai
aproape de cer) şi curge pe un drum de115 km. Azerii îi spun
Qarqarçay.

rirea rusă2, fiind, prin prima jumătate a secolului al
XIX-lea, considerat unul din centrele de cultură din
regiunea Caucazului de Sud.
În ce priveşte „stăpânirea rusă”, James Bryce3 nota că, după ce în 1878 - după războiul pe care
noi, românii, îl numim „de Independenţă”, iar în
multe dintre documentele străine apare drept războiul ruso-(uneori şi româno)-turc, Rusia a primit
prin tratatele încheiate un teritoriu care aparţinuse
imperiului otoman, între care şi provinciile populate
de armeni. Astfel, „populaţia armeană din Transcaucazia a crescut mult”, s-au creat „comitete patriotice” care, în final, au alimentat „suspiciunile şi alarma autorităţilor ruse”, drept pentru care s-au luat
măsuri diverse, între care şi „descurajarea folosirii
limbii armene” ş.a.. Apoi au luat măsuri împotriva
şcolilor armene etc. etc.
Una peste alta sunt drumuri ale istoriei
pe care un privitor care nu le cunoaşte, nu ştie nici
consecinţele în detaliu, nu are eventualele necesare
2
Nu de mult a apărut o carte a lui George Bournoutian legată
de venirea ruşilor în Arţakh, în a treia decadă a secolului al
XIX-lea (la sfârşitul lui 1822), „The 1823 Russian Survey of the
Karabagh Province: A Primary Source on the Demography
and Economy of Karabagh in the Early 19th Century”. Cartea
conţine date din cele 35 de registre finalizate (cu informaţiile/
observaţiile specialiştilor ruşi ajunşi aici, între altele despre
cele cca. 300 de vechi sate armeneşti, şi cam tot atâtea aşezări
nomade), în primăvara lui 1823, fiind trimise la sediul central
al Rusiei în Caucaz, din Tiflis. Există date şi din surse azere
(care citează şi relatări ale cronicarilor musulmani, mai ales),
am văzut mai puţine; în esenţă, susţin prezenţa mai târzie şi
mai redusă numeric a armenilor în zonă.
3
Transcaucasia and Ararat, Being notes of a Vacation tour in
the autumn of 1876, ed. a IV-a revizuită, McMillan, New York,
USA, 1896. La p. 99 vorbeşte despre exploatarea de minereuri
în “Karabagh Mountains”, la „sud-vest de „Elisavetspol”.
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noţiuni despre schimbările produse în arhitectura
locului/ apariţia şi/sau distrugerea unor clădiri/ monumente şi asupra diverselor oraşe/ locuri, poate că
nici nu are cum să le observe privind în jur.
Dar, să ne întoarcem la Şuşi. Şi cât a fost sub
stăpânire persană/ armeană/
azeră ş.a., aici
s-au născut sau
au activat scriitori, cântăreţi,
oameni de cultură. De altfel,
într-unul din
drumurile mele
acolo, la una
dintre întâlnirile pe care le-am
avut, înainte de
plecare, la biblioteca din localitate, au participat mai mulţi
oameni de cultură din oraş şi
din regiune, de
la care am auzit
diverse lucruri interesante.
Aşadar despre vechimea oraşului situat între munţi (care, din ce documente am consultat, a
căpătat statut de oraş în 1847, iar primul plan de sistematizare le este datorat topografilor militari ruşi,
pe la 1820) sunt opinii diverse.
Recent4 au fost descoperite ruinele vechiului Karkar despre care se întâlnesc primele referiri
încă în operele unor istorici/ călători/ geografi arabi
şi persani.
Prima menţiune este considerată de istoricii locului cea a lui „Ibn Hordad-bekh”, cum este
prezentat în unele documente din Arţakh persanul
4
La „Arţakh Tv” a fost un film de câteva minute („A fost
descoperit Karkar”, oraşul Arţakh-ului, faimos odinioară) cu
imagini ale ruinelor, în 25 octombrie 2012, la 19: 10. Citez din
cele spuse la TV: „Some contradictions in data were the reason for that. However recently, in the holy place Surb Saribek
in the village Karashen of Askeran region, during works on
cleaning and excavation of territory, the resident of the same
village Vazgen Aghajanian told to the head of archaeological
expedition Gagik Sargsyan, that in front of the river Karkar,
which the inhabitants of the village is also called “royal place”,
the remains of walls are visible[…] and the once famous city
of Artsakh - Karkar was discovered.”
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la origine Ibn Khordadbeh5 (820-912), autorul celei
mai vechi cărţi de geografie arabă care s-a păstrat
în forma originală. M.V. Minorsky, în „Transcaucasica”6, amintită deja, pomeneşte că, „dintre geografii
arabi, Ibn Hurdadbih” dă o „listă dezordonată de localităţi din Armenia”. În jurul anilor 846-847 a scris
Cartea
drumurilor şi regatelor (Kitāb
al Masālik w’al
Mamālik) (în
care se peregrinează, începând cu Sawād,
din Irak, prin
Persia,
către
ţinuturile deţinute atunci
de turci, spre
Siria, Imperiul
Bizantin, Egipt,
Magreb, Armenia, cu tot felul
de detalii despre diverse domenii), în care
aminteşte de
aceste locuri.
7
Apoi a scris şi Ibn al-Athir , care, o vreme,
a călătorit cu armatele lui Saladin în Siria (de altfel,
relatările lui despre cruciada a treia, la care a fost
martor, sunt renumite între specialişti). Aminteşte despre locurile unde se află oraşul Şuşi în cartea
Al-Kāmil fī al-tārīkh, tradusă în Occident drept The
Complete History, terminată în 1231, şi considerată una dintre cele mai importante opere ale istoriografiei arabe8. Este citat de un alt mare geograf
arab cu descendenţă bizantină (de aceea are şi apelativul al-Rūmī9), Yāqūt10 al-Hamawī. Acesta, născut
5
Surse arabe: Abu’l-Qasim Ubaydallah ibn Abdallah ibn
Khordadbeh. Enciclopedia Iranica: Ebn Kordādbeh (Korradādbeh), Abu’l-Qāsem ’Obayd-Allāh b. ’Abd-Allāh.
6
Op. cit, în „Journal Asiatique”, tome CCXVII, Paris, 1830,
p. 75.
7
Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad (Ali
‚Izz al-Din Ibn al-Athir al-Jazari) (1233–1160); nu e cert dacă
a fost kurd sau arab, dar este considerat istoric/ biograf arab
(a scris în arabă).
8
A murit în Mosul, unde a fost înmormântat. Recent am
văzut la ştiri că mormântul i-a fost profanat de membri ai
aşa-numitei „Islamic State in Iraq and Syria” (ISIS), în iunie
2014.
9
Cu referire la bizantini. Al-Hamawi – de la localitatea
Hama, din Siria.
10
În documente armene apare şi Yakub, cum îl citează şi S.
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în Bizanţ, se spune că a fost cumpărat ca sclav de
un negustor, Askar ibn Abi Nasal-Hamawi (care l-a
eliberat la moartea sa), de baştină, pare-se, din Bagdad, călătorind, astfel, în multe locuri. În cartea sa
de căpătâi, Mu’jam ul-Buldān11, tradusă în Occident
cu titlul Dictionary of Countries, o lucrare geografică
alcătuită în stil literar, scria despre oraşul „Qarqar”,
care se află în Aran (una din vechile denumiri dată
de persani regiunii Arţakh), nu departe de Baylacan
(pomenit în Geografia lui Strabon). Apoi, desigur,
au fost istoricii/ cărturarii armeni (Movses Caghancatvaţi, Kiracos Gandzacheţi ş.a…
Aşadar, eram într-un oraş ale cărui
străzi au răsunat de tropotul cailor arabilor, perşilor, şuierul gloanţelor… Şi azi pare că istoria te mai
pândeşte de la colţul vreunui zid vechi, şoptindu-ţi
printre limbile flăcărilor conflictelor crunte de altădată, zicând-ţi ceva care poate că poţi să înţelegi…
ori poate nu despre soarta oamenilor, despre iubiri
şi disperări, despre viaţă şi moarte.
În acea seară, când priveam umbrele caselor care se lăsau înghiţite uşor-uşor, de acum, de
mantia nopţii, vântul, răsuflând parcă dinspre trecut, mângâia frunzelor pomilor de pe marginea unei
străzi, iar în
penumbră,
parcă la umbra turlelor
unei moschei
se vedeau plecându-se pentru rugăciune
persanii lui
Aga Muhammad
Khan
Qājār, fondatorul dinastiei
Qajare şi devenit, în 1794,
şahul Persiei,
care izbândise, după două
asedii crunte,
să pătrundă în
oraş, unde şi-a
găsit sfârşitul,
asasinat
în
condiţii misterioase.
Şi povestea nu se încheie aici… A fost seSelian, op. cit.
11
A fost editată între 1866-1873 de către F. Wustenfeld, în
şase volume, la Leipzig.

colul şi XX, cu perioada bolşevică şi toate avatarurile prin care au trecut Azerbaidjanul, Armenia şi regiunea Arţakh în acea perioadă, întâlniri, congrese,
lupte grele, R.S.S. Armeană, încercările de reunificare de atunci, jocul sinuos al diplomaţiei britanice, au
fost şi… ori…
Mi-au plăcut bisericile (la care ne vom întoarce), casele de piatră albă, liniştea de pe străzi,
peisajul montan de o frumuseţe aparte în care este
aşezat.
M-a apăsat imaginea locuinţelor ruinate
de înfruntările care avuseseră loc nu demult, ale cui
or fi fost ele, armeni ori azeri, nici nu am întrebat.
Şi la dus, şi la întors, de fiecare dată când
am intrat în biserică, m-am gândit şi la sufletele celor duşi din familia mea, dar şi la ale celor care pieriseră în acest război, din orice tabără or fi fost ei…

Stepanakert
Nici Stepanakert, azi capitala acestei regiuni, în care am stat câteva zile, nu a avut o „poveste”
lină, de-a lungul timpului. Ca în întreaga regiune,
oamenii de pe
aceste locuri
au avut de înfruntat tot felul de vitregii
ale istoriei.
D a r,
călătorind,
cu ochii celui
din afară, vezi
mai curând
frumuseţea
peisajului.
Drumul din
Şuşi la Stepanakert curge
prin munţi de
o frumuseţe
care însă arată
şi dificultatea
conf lic telor
terestre,
nu
puţine, care
s-au purtat pe
aceste locuri,
şi de ce era atât de preţuită din punct de vedere strategic zona încă din timpuri străvechi.
Pe o înălţime, la intrarea în Stepanakert,
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tronează „Tatik-papik („Tatik ve
Papik” mai spun unii, probabil
reminiscenţă a stăpînirii otomane, „ve” însemnând „şi” în
turcă), adică „Bunicul şi bunica”
(în fapt simbolizând doi bătrâni
în strai local. Alţii îi spun „noi,
împreună cu munţii noştri”, Aşa
spun localnici unui grup statuar
intitulat şi, după cum am înţeles,
monumentul „celor longevivi”,
realizat de sculptorul Sargis Baghdasaryan şi arhitectul Yury
Hakobyan. Întrebându-i pe colegii din partea locului, Vardan
Hakobyan şi Hrant Alexanyan,
am înţeles că simbolizează şi
felul în care înţeleg locuitorii
legătura cu meleagurile natale,
dar şi ce înseamnă în sufletul lor
familia şi valorile ei.
Azi, capitala Stepanakert (azerii îi
spun Xankəndi), numit odinioară Vararakn (cum
apare în vechi documente armene; s-ar putea traduce „pârâu iute”), este cel mai populat oraş din Arţakh, din ce am putut eu afla cu cca. 50-53000 de
oameni12.

Din dorinţa de a afla cât mai multe despre
aceste locuri, despre Stepanakert şi istoria localităţii, am răsfoit tot felul de documente, cărţi, pe filieră rusă ori a limbilor turce. Unele surse, şi pe filiera
12
Înainte de conflictele din 1992 avea cca. 70000 (după datele statistice ar fi fost cam 70-75% din populaţia armeană a
regiunii.
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limbilor turce, spun, în linii mari, că ar fi mai recent,
deşi ar fi fost în zonă aşezări mai vechi, cele armene
arată (aducând argumente arheologice) că pe acele
locuri erau deja aşezări umane în secolul III, poate
II înainte de Christos.
Acum însă oraşul mi-a lăsat o impresie
amestecată, poate şi un pic stranie. Erau locuri în
care părea că o lume se construieşte, cu clădiri/ alei,
nu multe, însă care păreau în construcţie, în alte
părţi părea că
timpul
s-a
oprit în loc ţinut de o mână
invizibilă, în
altele era încă
ancorat
într-un trecut…
să-i spunem
compozit, cu
cimitirul
în
care erau, în
secţiuni
separate dar în
acelaşi loc, cei
stinşi în războiul dus de
sovietici, apoi
cele legate de
raţiunea de a fi a acelui loc ş.a. Şi piaţa – iar pieţele
sunt între locurile care mă atrag peste tot – era interesantă, pentru mine. Avea ceva din pieţele pe care
le-am regăsit la Chişinău, la Yerevan, la Simferopol
ori în alte locuri ale fostei URSS, dar şi acel „ceva”
specific locului, un amestec care era nu pe de-a-ntregul numai armean.
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Din sens opus
Îndrăgostiții
(intermezzo de antologie)

Leo BUTNARU
Dacă cineva s-ar putea să vă spună că cel
mai celebru balcon din Chișinău este cel din care a
vorbit Benito Mussolini, să nu-l credeți. În primul
rând, din motivul că furiosul duce italian nu a fost
niciodată la Chișinău. Am impresia, nici pe la București nu a (prea) dat. Astfel că cel mai celebru balcon din Chișinău e cu totul altul, și – chiar cel peste
grilajul căruia sărise – încolo – puber, îndărăt – deja
bărbat – Romeo, adică balconul Julietei, cel din strada Gogol. Da, adevărat, Gogol avusese un străbun
din neamul nostru moldo-valah, în caz contrar nu
mai ajungea el să scrie atât de viu despre sufletele
moarte.
Haideți să vă arăt respectivul balcon, ce-i
chiar aici, după colțul străzii Dacia. Iată-l...
Dar cine oare – o alta, sigur, decât Julieta –
a întins la acest balcon niște scutece?
Cum? Ce-ați spus? Romeo și Julieta nu au
locuit la Chișinău, ci la Verona? Asta-i bună!... Parcă
nu știți că în fiece oraș din lume a existat și există
îndrăgostiți care pot fi și mai și decât Romeo și Julieta?... Ai noștri însă, din Chișinău, au fost chiar Romeo și Julieta sui generis autentici...
Dar mai lăsați-mă voi cu Shakespeare...
Noi vorbim în principiu, de datul inițial... A-a, la o
adică l-am putea lua în calcul și pe Shakespeare care,
posibil, nu mai avusese timp sau chef să scrie cine
au fost și sunt supraviețuitorii care, iată, au întins la
uscat scutecele tocmai în balconul Julietei...
Ziceți, o ne-Julietă, un ne-Romeo?... Ba
nu, chiar ei... Cei care, ca și îngerii, nu au fost dați
pentru fericire... Ci pentru altceva... Pilduire... parabolă... simbol... mit... omniprezență întru poezia și
drama existenței...
Și, în genere, vă puteți imagina domniile

voastre ce alte trăsnăi se mai întâmplă prin Chișinăul nostru?... Ar fi mult de povestit. Cu altă ocazie. Ba
nu, chiar acum, de aici în continuare…

ÎNCĂ NU AU TRECUT
1 000 DE ANI...
Abia începuseră timpurile moderne, când
deja bărbatul nu mai era considerat primul în orice
situație, poziție și perspectivă, când, de aici încolo
sau – de acolo spre aici, la intrarea în palat, bărbatul îi oferea întâietate doamnei, lucru care încă nu se
întâmpla, firește, și la intrarea în cocioabe sau chiar
bordeie care, precum se știe, mai existau la acea revărsare a zorilor de epocă modernă. Astfel că, chiar
în virtutea acelei rocade sociale memorabile (puțin
spus, neutru-șahistic: „rocadă”; o inegalabilă Revoluție, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se întâmplase! inegalabilă, Revoluția, întru egalitate etc.),
vom începe cu portretul Ei și nu cu al Lui.
Este vorba de însăși Julieta care nu avusese motive să se otrăvească; el – Romeo, junele ideal,
trecut cu bine de vârsta pubertății, aflat deja la 23-24
de ani. Ei îi plăceau ulicioarele vechi din Chișinău
(pardon... poate că Verona... dar, în fond, nu contează urbea...), amurgite, acestea. În primele zile de
toamnă, în special. Când, ba ici, ba colo, răbufnea
(ce cuvânt!) lumina unui sau altui bec ce se aprindea. Da, „răbufnea”, brusc, lumina, ea, întruchiparea celest-eterică, dar parcă și materială, a blândeții
însăși. Exact la orele astea (de fapt, nu erau decât o
oră-două de amurgire care o emoționau în chip deosebit) îi plăcea să colinde fără scop, să privească, pe
furiș, credea, trecătorii, perechile de toate vârstele,
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din perindarea cărora reținea frânturi de fraze de
viață „străină”, banală, se putea presupune, din imaginara reconstruire, din cioburi, a eventualelor fraze
„întregi”. Anodine, spuneam, cele mai multe. De aia
nici nu reacționa în vreun fel, era impasibilă, și doar
– hălăduitoare fără scop. Dar, și fără sens? Nu, nu,
exista un sens. Acest timp, aceste ore de amurg îi dădeau oarecare certitudine că e liberă, că ar putea fi și
mai independentă, mai neîmpovărată de obligațiuni
anodine, de clișeele vieții.
Era o pasionată cititoare a lui Shakespeare. Și spectatoare la „Hamlet”, „Romeo și Julieta”,
„Richard...” (numărul cutare), „Neguțătorul din Veneția” și toate celelalte bijuterii dramaturgice care
potopesc scenele lumii cu chipuri, sensuri, ideații,
metafore, viclenii, drame, ciocli, măscărici, umbre,
putreziciuni daneze... Cum s-ar spune, neîncrezătoare în sine și în relațiile cu lumea, ea pășea sigură,
demnă, mândră, nestingherită, dincolo de coperta
cărților, de cortina scenelor, de culisele acestora,
unde, de altfel, pe la cincisprezece ani, când se urcase și mersese într-acolo să ducă un buchet de flori
unui actor ce părea să nu se înfățișeze iar la „bis!”-ul
clamat de sală, acesta nu o sărută pe obraji, de două
ori, cum se obișnuiește, ci îi apăsă gura cu gura lui
mare, pare-se rujată, ca element de machiaj. Da, au
urmat și alte întâlniri cu corifeul scenei teatrului de
tineret, dar – nu mai contează... Deja... Între timp,
peste ani, în ani, Julieta cunoscuse și alți bărbați. Deloc mai puțin talentați... În toate... (Da, aici e doza de
autocinism pe care și-o permite, din timiditate, în
propria intimitate... Da, e un procedeu încercat de
mai multă lume...)
Pe el însă, la capitolul-capitolele lectură,
îl satisfăcea întru totul abisala entropie a cyber-site-urilor internet, de dragul cărora își potolise și
oarece pasiune pe care o încercase față de literatura
polițistă de trei bani, pe care o lua cu el când avea de
făcut drum lung cu trenul. Însă el se arăta respectuos cu pasiunile ei livrești, nu o întrerupea din îndelungile-i lecturi, nu cerea să-i prepare o cafea, un cei,
să-i pună și feliuța de lămâie, apoi lapte sau frișcă...
Cu atât mai mult – nu o soma să-i pregătească cina,
dejunul... Nici chiar patul nu-i cerea să-l facă...
Da, într-adevăr, spre deosebire de ea, lui
nu-i plăcea să se sărute. Precum îi plăcea ei. La nebunie. Lui, îndeletnicirea aceasta i se părea deja trivială, depășită, nu prea practicată în timpurile noastre „fără perdea”. Astfel că dânsul mângâia avid, ca
în uitare, corpul femeii, însă n-o săruta nicicând. Pe
buze. Chiar nici în preludiul contopirii lor în pasiune amoroasă, trupească.
Mai grav însă era că ea nu-l iubea și, viceversa, nici el nu o iubea. Explicația fiind când sim90

plă, când banală, dar totdeauna aceeași: de fapt, ei
nu s-au întâlnit niciodată. Și nu pentru că ar fi trăit în țări diferite, pe continente diferite, că ar fi fost
unul alb, iar celălalt negru sau galben. Nu. Ci pentru
că atare pereche ideală – ideală ea, ideal el – nu se
întâmplă decât o dată la o mie de ani. Iar de la întâlnirea precedentei perechi ideale nu trecuseră decât
doar vreo șapte secole... (E vorba de cineva, nu se
mai știe cine, din opera lui Shakespeare... Sau, poate, Dante... Sau Petrarca... Lucruri livrești, aproape
nefirești sau – suprafirești, adică...) Astfel că idealilor tineri-modele Romeo și Julieta, care supraviețuiseră și se bucurau de viață, li se întâmplaseră, de
fapt, ceva și mai rău decât în drama lui Shakespeare:
pur și simplu, ei nu s-au întâlnit niciodată pe durata
adolescenței, tinereții și adultescenței lor... Deoarece
încă nu se împlinise mia de ani, în care, o singură
dată, se întâmplase să se afle de o pereche ideală,
model, și nu perechea ca o familială operă de artă
demnă de a figura într-o nuveletă oarecare, ci acea,
care ar avea șansa epocală de a deschide chiar Biblia
Interesului General al Lumii – Guinness Book...

ÎNGERUL
Pentru că îngerul gardian, dragii mei, nu e
doar păzitor, în sensul unic și direct al cuvântului, ci
apare, prin apărare, ca manifestare – vă dați seama –
în mai multe ipostaze, absolut toate – 3, 4... 10... oricâte – benefice celui de jos, pământeanului, pe care
îl are în supraveghere, înainte din toate – în pază.
Astfel că eu sunt neclintit convins că, pe lângă alte
funcții, îndatoriri celeste și preocupări de faceredebinecaritate, îngerul ce mi-i dat sau căruia eu i-am fost
dat este și călăuza mea infailibil(ă). Și nu e obligatoriu ca el să-mi indice întocmai ce faptă bună trebuie
să fac, ce drum drept și fără peripeții să aleg... E în
toate astea o reciprocitate ce fixează corect acul busolei conștiinței sau sufletului meu. Adică, eu nu aș
izvodi fapta bună și nu aș găsi drumul necesar, dacă
nu ar fi să mă gândesc la ghidul meu celest, în timp
ce fac sau renunț să fac asta, ceea, celelalte. Adică, eu
nici nu aș găsi nu că drumul drept, ci – chiar drumul
meu, dacă m-aș îndoi barem pe o clipită de inexistența sau existența ineficace a îngerului meu poliatributiv în raport și relație cu destinul ce-mi este dat.
Iată de ce îl și invoc, dar mai ales îl caut
aievea! Deschid cele mai voluminoase cărți din biblioteca familiei noastre (nu, nu sunt un maniac
egocentric), înfiorat de speranța că, de după marile
coperte, ca de după eterice uși date în lături, în deschiderile infinite va apărea el, îngerul meu-păzitor
călăuză-alinător-etc. Poate că și vindecător, cu bo-
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nețică albă hașurată simbolic de crucea roșie a celor
de la urgență.
Da, se întâmplă să îndepărtez de perete covorul sau icoana și să privesc într-acolo, unde ar putea fi întraripatul, albul meu înger predestinat... În
ce privește drumul, nu că drept, ci al meu (poate fi și
oarecum șerpuitor, zigzagat, elipsoidal, în circumferință, orbită...), nu pierd speranța de a-l afla și de a-l
aborda. Chiar dacă, deocamdată, nu văd decât posomorâta sa imagine de gură de tunel a oglinzii – ba
– a oglinzilor, pentru că în casă avem câteva astfel de
bulboane ademenitoare. Drumul tulbure, deocamdată, ca însăși realitatea, nu mă pune în gardă. Eu
îmi lipesc urechea de gura rece a oglinzii, încercând
să aflu ce s-ar întâmpla, la nivel de sunet, ecou, în
hăul gâtlejului de tunel posomorât, încețoșat, poate
că al celeilalte realități.
Alteori, când privesc și mă privesc atent,
supraatent în oglindă, surprind distinct cum, în
ochi – ai mei și ai oglinzii –, mă amestec dublu cu
mine însumi – cel din exteriorul lumii cu cel din interiorul meu; mi se amestecă spiritul cu chipul și o
muțenie cu alta, și mai adâncă, totul suprapunându-se în spăimoasa întrebare: am fost, mai sunt?...
Iar ai casei, în special soția, mi se bagă în
ochi, pe când își sucește degetul arătător la tâmplă
– inevitabilul gest – nu, nu al soției, ci – al epocii...
Eu însă o înșfac strâns și o duc spre oglindă, spre
tunelul ei înnegurat, spre gâtlejul hăului vuind enigmatic, îi lipesc soției urechea de luciul trist și-i strig:
– Ascultă și tu, dacă nu mă crezi, Toma Necredinciosule!
Însă îndată îngerul meu ocrotitor și îndrumător mă sfătuiește să mă calmez, ceea ce nu
înseamnă că renunț de a-mi convinge
consoarta că nu are dreptate, când își
duce și-și răsucește indexul la tâmplă.
Dar de ce nu ar înțelege dânsa odată
că nu are dreptate și nu ar țipa că sunt
bolnav, mai spunând ceva despre psihiatru? De fapt, ea zice... psihiteatru!...
Iat-o, revine la greutățile financiare
prin care trece familia noastră,
– A ta!, zice ea, dar mai
adaugă că, slavă Domnului (și a îngerului meu gardian – îmi spun în mintea mea), mai avem ceva bani pentru
internarea și lecuirea mea.
Chiar așa a zis – internare,
lecuire?... Fie, mi-e egal ca doi-oridoi-patru sau unu-plus-trei-tot-patru... Mă las la nobilul cherem al îngerului meu păzitor, pe care l-am
descoperit, în sfârșit, în gura de tunel

a oglinzii. Ție, iubito, care nici nu l-ai văzut încă,
pentru că nu-l poți, pur și simplu, vedea, fiindcă el
nu este decât îngerul meu, ție, zici, îți pare despotic,
vampiric, crunt, necruțător, îngerul meu? Posibil să
fie oarecum așa, numai că tu, dragostea mea, ține
cont de cel mai important lucru: dânsul este cel mai
fidel prieten al meu. Nu, nu mă voi dezice de el! Dar
s-o mai spun o dată, calm, neexaltat, fără semnul exclamării... Nu, nu mă voi lepăda de el... Cu atât mai
mult nu voi admite să fie făcut responsabil de această înflăcărare a fanteziei mele... Înflăcărare de... iad,
zici tu, iubito? Nu, nu ai dreptate...
Îngerul... Totdeauna am avut nevoie de el,
mereu mi-a lipsit îngerul... Ei, ce te-ai pus tu, doamna mea, pe chițcăit? Gata, ți-ajunge, liniștește-te. Nu
pricepi că nu am treabă cu toate ale tale, că nu mă
bag în problemele tale? Da, exact, deja al doilea an.
Și parcă tu nu știi de ce? Pentru că, iubito, îngerimea
nu are sex. Nu e preocupată de așa ceva. Și nu din
motivul că aș fi, precum zici, un neputincios. Da,
chiar așa mi-ai spus într-o dimineață, stricându-mi
pofta de mâncare. N-am mai dejunat.
Gata, încetează odată, slăbește-mă sau lasă-mă, dacă nu mă poți înțelege. Ca să nu mai zic
– să mă iubești... Nu, nu e cazul să mă cicălești. Nu
are rost să mă iei la rost. Eu însumi îmi dau seama că
sunt un inutilizabil spre rostul și folosul familiei, societății... Cum am de gând să trăiesc de azi înainte?...
Voi pleca la îngerul meu, la fidelul meu prieten. A,
da, fiecare cu îngerul său – tu îl ai pe al tău. Probabil, toate ființele umane sunt dotate cu câte un înger.
Oricum, vino la oglindă. Lipește-ți urechea de ea.
Dacă e o taină, poți să nu-mi spui ce ai auzit acolo,
în gâtlejul tunelului ei încețoșat.
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Traduceri
Beop Jeong
(1932-2010)

Considerat a fi cel mai iubit călugăr seon
(zen, în limba japoneză) din Coreea, Beop Jeong
(Park Jae-cheol) s-a născut în anul 1932 în Haenam,
în provincia Jeolla de Sud. După absolvirea liceului
comercial Mokpo, a intrat la Universitatea din Jeonnam, dar drama războiul inter-coreean (1950-1953)
l-a determinat să aleagă drumul retras și dificil al
călugăriei budiste. În anii ’70 a fost publicată prima și cea mai renumită colecție de eseuri intitulată
Musoyu (Non-posesiunea) prin care a trasat reperele unei vieți eliberate de obsesia materialismului.
Simplitatea și modestia existenței sale s-au reflectat
chiar și în ultima sa dorință de a fi incinerat fără
slujbe fastuoase și elogii. Învățăturile sale, publicate în diverse forme - eseuri, povești, interviuri-, au
fost traduse în limbile engleză, japoneză și chineză.
Prezenta traducere invită la lectura unor fragmente
din colecția de eseuri intitulată Sara ineun koseun
ta haenbok hara (Fie ca toate lucrurile ce există să fie
fericite!), publicată în anul 2009. (Prezentare și traducere din limba coreeană de Iolanda PRODAN)

Renaște, murind
În fiecare zi trebuie să renaștem, murind.
Dacă moartea nu ar exista, viața noastră ar fi fără
sens. Viața strălucește doar pentru că duce în spatele
ei moartea. Între viață și moarte este aceiași legătură
ca între zi și noapte. Așa cum nu există zi veșnică,
tot așa nu există nici noapte eternă. Când ziua se
micșorează, vine noaptea, iar când noaptea se adâncește, o nouă zi se apropie. La fel și noi renaștem,
murind în fiecare clipă. Cât suntem în viață trebuie
să trăim cu toată puterea, dând ce-i mai bun din noi,
iar când viața a ajuns la final, trebuie să plecăm despărțindu-ne de tot, fără urmă de atașament. Fructul
trebuie să cadă de pe ramură atunci când s-a copt;
doar așa, în locul lăsat gol, vor da muguri noi. Renăscând iar și iar, clipă de clipă, plăsmuind în fiecare
zi o nouă și altă zi, în viața noastră se va naște o adi92

ere de vânt proaspătă și o grădină înmiresmată. Și în
fiecare moment trebuie să veghem de unde vine și
încotro se îndreaptă călătorul din noi.

Singurătate
Singurătatea nu e simțită doar de cei ce
trăiesc singuri. Orice om din această lume trăiește
târându-și după el propria lui umbră și, atunci când
privește înapoi spre umbra sa, totul devine singurătate. Cel care nu se simte singur e o ființă insensibilă. Chiar și atunci când omul e copleșit de propria
sa singurătate, își poate purifica existența prin tot
ce trece pe lângă el, mângâindu-l ca o pală de vânt
uscat și aspru. E rațiunea pentru care, din când în
când, trebuie să simțim singurătatea ca pe o senzație
de foame cumplită.

Cuvânt și tăcere
Unii oameni sunt tăcuți, dar, în sinea lor, îi
muștruluiesc pe alții. Astfel, nu fac decât să pălăvrăgească necontenit. Alții, chiar dacă vorbesc de dimineață până seară, păstrează tăcerea - și asta pentru
că nu scot nicio vorbă inutilă.

O existență non-posesivă
Non-posesiunea nu înseamnă să nu ai nimic. Nici nu înseamnă să fii sărac lipit pământului.
Non-posesiunea nu înseamnă să nu posezi nimic, ci
înseamnă să nu deții nimic din ce este inutil pentru
tine. Abia atunci când vom înțelege adevărata semnificație a non-posesiunii vom putea avea o viață
mult mai liniștită și lipsită de griji. Alegerea de a trăi
în sărăcie pură este un act mai nobil și mult mai valoros decât bogăția în sine.
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Din învățăturile
vaselor goale
De la începutul acestei
toamne, îmi fac meditațiile cu
vase goale. Sub fereastra ce dă
spre soare-apune, am sprijinit
de perete un chiup mic și un platou la fel de mic și...mă tot uit la
ele, pierdut. În urmă cu câteva
zile, când am pus în chiup niște
flori sălbatice, micuțul și-a arătat antipatia față de gestul meu.
Doar gol putea simți un sentiment de abundență infinită. Cu
ochii ațintiți la chiupul gol și la
platoul pe care nu era nimic,
brusc, fără să-mi dau seama,
și sufletul meu s-a golit de orice conținut. Să fii liber de orice
fel de idei și gânduri, spune o
învățătură budistă: în sentimentul de plinătate pe
care ți-l dă o formă când e lipsită de conținut se află
adevărata natură a realității – dincolo de existență și
non-existență- și nu în încercarea de a umple forma
cu un anumit conținut. Este tărâmul fertil al abundenței lipsită de orice conținut. Iar eu...continui să
învăț din înțelepciunea vaselor goale.

Trăiește acolo unde ești acum
Ce înseamnă a trăi? Înseamnă a trăi acum
și aici, în felul tău. Ziua de ieri nu o găsim în cea de
mâine, dar astăzi înseamnă a fi prezent aici. A trăi
ca niște ființe umane înseamnă a renaște clipă de clipă. Atunci când conștientizăm cum trăim, moartea
nu mai este o necunoscută, căci nu putem trăi fără
moarte.

Atunci când mi-e rușine
de mine însumi
Câteodată mă simt mizerabil și mi-e rușine de mine însumi. Mi se întâmplă asta nu atunci
când stau în fața celor ce au mai mult decât mine,
ci atunci când sunt alături de cei care nu au pierdut
bucuria și puritatea vieții, în ciuda faptului că trăiesc
în simplitate și modestie. În acel moment mă uit la
mine însumi și mă simt cumplit de mizerabil și sărac. Nu mă simt descurajat atunci când stau în fața
celor care au mai mult decât mine. Mă simt mic și
neînsemnat atunci când întâlnesc oameni ce nu șiau pierdut demnitatea, deși au mai puțin decât mine,
ducându-și existența cu simplitate și modestie.
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In memoriam
Daniel Dimitriu
Doina CERNICA
Am aflat despre stingerea din viaţă a lui Daniel Dimitriu din sintagma in memoriam care însoţea
articolul lui Ioan Holban ,,O carte despre un «alt» Ion
Minulescu”, publicat în ,,România literară” din 3 februarie 2017. Chipul din fotografia care îl
însoţea este şi cel pe care îl păstrez în
memorie. Era cu câţiva ani mai mare
decât mine, eu absolvisem la Bucureşti, el la Iaşi, dar prin 1984 răspunsesem amândoi invitaţiei ferme de
a susţine examenul de admitere la
cursul postuniversitar al Facultăţii
de Ziaristică din Bucureşti alături de
alţi redactori din presa scrisă şi audiovizuală, absolvenţi ai facultăţilor
de Litere sau de Arte. Am reuşit, şi el,
şi eu, şi după prima strigare de catalog ne-am împrietenit (deşi cuvântul
e prea mare, nu găsesc un altul pentru soiul de camaraderie care ne-a
legat în studenţia noastră târzie) cu
o primă discuţie despre literatura
ştiinţifico-fantastică, amândoi susţinând rubrici pe teme ale acesteia, el în ,,Convorbiri
literare”, eu în pagina ,,Coordonate literare” a cotidianului ,,Zori noi” Suceava. Ca nume ne ştiam deja, mă
reţinuse pentru un premiu din revista ,,Luceafărul”, eu
îi eram cititoare de cărţi şi de cronici literare. Oricum,
în Anul nostru cu destule vedete, intervenţiile sale
erau urmărite cu atenţie, cartea sa de debut, ,,Ares şi
Eros. Sinteze critice” (1978) primise Premiul Uniunii
Scriitorilor, dar şi următoarele - ,,Singurătatea lecturii”
(1980), ,,Bacovia” (1981) şi ,,Introducere în opera lui
Ion Minulescu” (1984) – atrăseseră interesul larg, într-o Românie în care se citea enorm, nemaivorbind de
cel al profesioniştilor lecturii, prin seriozitate, rafinament şi originalitate. Aveam cursuri atractive, dar nu
în totalitate. La cele previzibile, îşi găsea mereu ceva
de făcut în banca sălilor de la Leul, cum i se spunea şi
atunci complexului universitar al Politehnicii bucureştene de azi, după vestitul monument dedicat ostaşilor
genişti. Era foarte frig, stăteam îmbrăcaţi în cojoace
94

şi paltoane, Daniel Dimitriu, cel mai înalt dintre noi
(astăzi ştiu că şi la figurat, nu doar la propriu), putea
să-şi desfăşoare în voie hârtiile, cărţile sau vrafurile
de scrisori cu versuri, de regulă pentru revistă, pentru
cenaclul pe care îl conducea, dar în cele două toamne
ale postuniversitarului şi pentru Concursul Naţional
de Poezie ,,Nicolae Labiş” de la Suceava. Cred că şi-a
fructificat la maximum acel timp, organizat într-un soi
de program cultural personal, în care după-amiezile şi
serile însemnau pentru el întâlniri cu lumea scrisului
din Capitală şi spectacole de teatru. Plăcut, disponibil
pentru oricare dintre colegii noştri, cred că se simţea
cel mai bine cu buna mea prietenă Ioana Iuga, vajnica ziaristă de la ,,România liberă”, şi cu mine, vorbind
despre toate, cărţi, reviste, scriitori. Amabil, însă discret, ne-a povestit despre soţie şi cei doi copii ai săi
abia în perioada în care Anul s-a deplasat la Târgovişte,
pentru documentări în Dâmboviţa şi pentru articolele
destinate numărului unic al unei publicaţii care să ne
reunească jurnalistic învăţătura - de
acasă, de la postuniversitar, chiar nu
conta, era vorba doar de o obligaţie
a programei care trebuia rezolvată.
Şi eu şi Ioana, mămici, am fost înduioşate de stăruinţa cu care le căuta
bagatele dulci celor mici ai săi înaintea plecărilor acasă şi de căldura cu
care se mândrea cu soţia, intelectual
rasat, profesoară de franceză, cu un
stagiu de pregătire chiar în ţara muschetarilor.
L-am mai zărit o dată la
Teatrul din Bacău, ne-am făcut doar
semn cu mâna, el pe scenă împreună cu alţi invitaţi la o manifestare
Bacovia, eu, între două trenuri, în
mijlocul sălii pline de oameni interesaţi să-i vadă şi să-i asculte. După
1990 am aflat că devenise cadru didactic la Catedra de literatură română și comparată
a Universității din Iași, iar câţiva ani mai târziu, de la
Ion Nedelea, atunci redactor-şef la ,,Crai nou”, despre
o trecere fugitivă cu un grup de scriitori prin redacţia
noastră. Când i-am spus că îmi pare rău că nu l-am
întâlnit, Ion Nedelea mi-a răspuns cu tristeţe că era
cam absent – începuse, cred, retragerea sa din lume şi
dintre cărţi. Toate veştile pe care le-am avut după aceea, când participam la şedinţele Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor sau în întâlniri întâmplătoare cu Marius
Chelaru, au spus, în esenţă, pe acelaşi ton, acelaşi lucru. Dar apucase să scrie, şi eu să citesc – noi să citim!
-, ,,Grădinile suspendate. Poezia lui Alexandru Macedonski” (1988), Nichita Stănescu. Geneza poemului”
(1997) şi ,,Bacovia înainte şi după Bacovia” (1998).
Pentru mine, ca pentru mulţi alţi prieteni,
colegi, cititori, dar şi pentru Literatura Română, Daniel Dimitriu rămâne o amintire frumoasă. Amintirea
unui om de calitate şi a unui scriitor de valoare.
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E a zecea primăvară care va pleca, adâncind tot mai mult golul lăsat de Mircea Motrici. Nu
pot uita prin umbra ochiului chipul lui care se afla
în plină putere de creație, grăbit însă mult prea devreme să culeagă boabe de rouă printre stele/cu care
să topească meteoriții. Pe 24 martie anul curent, ar fi
împlinit frumoasa vârstă de 64 de ani.
Mereu cu sufletul acolo, la Udești, suind
pe dealuri ori alergând prin luncă, cu vise de bărbat
urzit în rodul sincer al holdelor de-acasă, Mircea Motrici ar fi putut ține încă mult de luminile verii spre
inima copacului plin de speranțe. Avea forță interioară, avea idei, voință și o chemare spre dumnezeiescul
dar de a scrie cu o bogată înverșunare metaforică.
Scriitor, reporter, publicist, Mircea Motrici
a știut să deschidă discret mereu alte ferestre spre
sufletul omului, creația sa purtând girul autenticității, îmbogățind zestrea spirituală a locului natal, a Bucovinei.
Amintirile
despre
Mircea Motrici se tot așază pe
vârste în sufletul meu, iar fiecare început de primăvară, cu fluturi în joc, mă tulbură, deoarece
el era omul care purta în inimă
vorba dulce și înțeleaptă, adunată din drumurile sale ca reporter, drumuri parcă mai goale acum fără dorul pasului său.
Neobosit cercetător,
încă din 2004, derulase un ingenios proiect în 30 de volume
de editare a operei unui mare
cărturar bucovinean din comuna Udești, talentat pedagog,
profesorul și duhovnicul arhimandrit Dionisie Udișteanu, din care a reușit doar
opt volume.
După cum se știe, Mircea Motrici a excelat în reportaj, de aceea Alex Ștefănescu l-a numit
un poet al reportajului. Știu că avea printre proiecte și un volum de reportaje pe care urma să așeze
drept motto cuvintele pe care i le-a scris Geo Bogza
pe opera sa Cartea Oltului: Dacă Oltul ar fi știut cât
este de frumoasă Bucovina, cu siguranță și-ar fi întors
apele într-acolo.
Mircea Motrici s-a dovedit a fi și un abil
creator de vers, spațiul explorat având ca punct de
plecare și întoarcere craterul inimii, împrejurimile
copilăriei, cu visele adunate unul după altul. În poezia sa totul stă sub semnul emoției și al bucuriei, îmbrățișate de umbre haotice/din care picură flori albe,
gândul spre cântecul ascuns prinde rădăcini acolo
unde craterul inimii murmură toate rostogolirile.

A zecea primăvară fără
Mircea Motrici...
Emil SIMION
Apariția plachetei Craterul inimii (1997) a fost considerată de doamna Doina Cernica o reală surpriză,
o piatră prețioasă de încercare, apoi temelie sigură,
solidă din creația scriitorului udeștean.
Fără îndoială, Craterul
inimii ascunde intenții profunde, variate sensuri și semnificații, mai ales că autorul nu se
sfiește să afirme că știe să scrie
cu rouă/din venele frunzei de
stejar și că e în căutarea clipei
ce o vrea săgeată în veșnicie,/
că Undeva pe cer/mă privea un
ochi/de stea,/ că după lungi așteptări/Clipele de foc/ne măsoară eternitatea.
Un salt vizibil în evoluția creației sale poetice aduce
volumul Parabola stâncii (2003),
întrucât cuprinde poeme ce pot
fi considerate expresia orfică a
dezrădăcinării. Mircea Motrici
nu este un tradiționalist, dar a
păstrat sentimentul adânc al sacralității, atribuit țărânii pe care o calci, aerului pe care îl respiri și, mai
ales, veșniciei care încă mai înnobilează, cu luciri de
fata morgana, satul românesc.
Această metaforă-stânca-este o expresie a
durabilității, a eternității, de ce nu, a spațiului unic și
pur către care tinde, în arcuirea lui peste timp, orice
demers liric: Fiecare are poemul lui/în gest/pe buze/
în priviri/în nerostire/.../Fiecare poem/își alege poetul/precum izvorul/care-și caută stâncile. De asemenea este o carte zămislită din nostalgia ireversibilă a
timpului, pentru că nimeni nu ne măsoară mai bine
rostogolirea clipelor în neant ca imaginația poetică,
și Mircea Motrici nu avea cum să scape de obsesia
capcanei în care intrăm de la naștere: Am ars/pe altare de priviri/Candela chemării/mai pâlpâie/Ecoul
amintirii/a rămas/pe un vârf de gând/ce atinge visul.
Mircea Motrici surprinde unele tablouri în
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mișcare, care au ceva din delicatețea Magdei Isanos,
prin apelul la lumină: Stânca/în neclintirea/apei/Vulcan blând/țâșnind din piramidă/amăgitoare a veșniciei/pe altarul Mării: Lumina.
Parabola stâncii cuprinde și versuri închinate unor poeți ce aparțin acelorași rădăcini ale
spațiului spiritual udeștean: Gavril Rotică un mesteacăn/rătăcit printre brazi; Eusebiu Camilar privire
caldă și clară/cu pădurile de rouă/în diminețile aurii; Magda Isanos fata/cu mâini de artistă/ce împarte
spice/pe razele amiezii;
Constantin
Ștefuriuc
urmele/lăsate/pe coama
visului.
Proza lui Mircea Motrici: Fereastră
spre inima pământului (1986), Fereastră
spre inima Bucovinei
(1988), Visul sărută Japonia (1995), Crăiasa
minei (2001), 7 zile în
Athos (1998), Bucovina,
icoană spre cer (2001),
conturează un scriitor
bine ancorat în cerințele prozei contemporane,
preocupat mereu de șlefuirea cuvântului scris,
care să-l reprezinte cu
adevărat. Gustul rafinat
al reporterului, ușurința
cu care mânuiește metafora și personificarea,
enumerația și epitetul,
preferința pentru frazele scurte sau propozițiile eliptice, cu o încărcătură emoțională aparte, sunt doar
câteva caracteristici ce îl definesc pe Mircea Motrici,
care știa să surprindă totul până în cele mai mici detalii, cu irizări interioare profunde.
În semn de prețuire a scriitorului și reporterului Radio-România T.V. Actualități Mircea Motrici, Consiliul Județean Suceava, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, au editat postum, în 2008, volumul
Libertatea visului, având ca redactori pe Rozalia
Motrici și Ion Drăgușanul. Titlul cărții a fost dat de
Emilian Marcu în Convorbiri literare, Iași, 2008. În
2015, Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural
Bucovina și Direcția Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au editat volumul Pecetea stelară (antologie de autor), redactor Rozalia Motrici. Această ultimă carte a fost
lansată la Festivalul Național de Literatură Rezonan96

țe udeștene, mai 2016, la Casa Memorială Mircea
Motrici, a cărei prezentare mi-a revenit, în debutul
manifestării de aici.
Mircea Motrici rămâne ecou în inima tăcerii, reporter la porțile cerului, un bucovinean cu
chip de voievod, stejar în oglinda spațiului bucovinean.
Început de primăvară... Masa lui de lucru
din grădina casei părintești stă în așteptare. Doar
poștașul a trecut pe acolo. În tolba lui a mai rămas

o scrisoare, care îmi tulbură sufletul: În tolba poștașului/a mai rămas o scrisoare./Destinatarul/e plecat/să culeagă/boabe de rouă/printre stele/cu care/
să topească meteoriții./În drumul său/a uitat/să-și ia
rămas bun/de la unii prieteni./Îi îmbrățișează acum/
cu fiecare/rază a dimineții/și le zâmbește/cu dor/în
nopțile cu lună./În tolba poștașului/a mai rămas o
scrisoare./O lacrimă uscată/ține loc de timbru/Câteva cuvinte își cântă/stăpânul plecat/odată cu/balada
trecătorilor/pe cărarea luminișului./În tolba poștașului/a mai rămas/o scrisoare/Destinatarul a lăsat/
poarta deschisă/așteptând primăvara (Ultima scrisoare).
Acum, pe mormântul său dintre brazi, așezat la margine de drum, parcă anume să mai audă
câte se mai spun, sărutat de lacrima binefăcătoare a
noului anotimp, un pâlc de ghiocei grăbiți îngână,
în adierea ușoară a vântului, ecouri din glasul său
inconfundabil pe plai bucovinean...
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