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Editorial
FERICIREA RĂULUI CEL MIC
Felician POP (Satu Mare)
Unul din
luxurile din
ce în ce mai costisitoare este libertatea.
Cea a cuvântului și cea de conștiință. Ați putea păstra acest drept a devenit un
privilegiu la care astăzi cred că nu mai
au acces decât sihaștrii adâncilor
păduri. Indiferent unde ar fi situat pe
scara socială, în viața omului există mii
și mii de blocaje care îi îngrădesc aproape total libertatea de acțiune.
În ciuda lamentărilor, ori a previziunilor apocaliptice pe termen scurt, se
pare că trăim – totuși! – în cea mai bună
societate care a existat vreodată pe acest
pământ. O fi de bine, o fi de rău?
Pentru tot ce este rău pe lumea asta,
repede căutăm un țap ispășitor, identificat îndeobște în magma cețoasă și
sulfuroasă a clasei politice. Politicienii
poartă vina pentru neajunsurile noastre. Eșecurile, frustrările, chiar fantasmele ne sunt cauzate, matematic, de
către oamenii politici.
Desigur, aceasta este o perspectivă
pur maniheistă asupra lumii. Avem tot
timpul tendința de a simplifica lucrurile
și astfel apelăm la clasificări binare,
bine rău, rău, rău, rău și poate – într-un
sfârșit – un pic de bine.
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De-a lungul vremurilor de această
uriașă nemulțumire față de politicieni sau folosit în special alți... politicieni!
Și acum un mic citat: “Parlamentarismul nostru democratic actual nu caută
nicidecum să alcătuiască o adunare de
înțelepți, ci mai degrabă să adune o trupă de
zerouri intelectuale, a cărei conduită,
într-o direcție determinată, va fi cu atât mai
frivolă, cu cât fiecare element este mai mărginit...
Astfel dispare practic orice responsabilitate, căci aceasta poate fi pusă în sarcina
unei persoane definite, iar nu a unui grup
parlamentar de palavragii”.
Vă sună cunoscut? Ați auzit aceste
idei în ultimul timp? Sunteți de acord
cu ele? Întrebări retorice, evident. gradarea întregii noastre vieți politice pare
a fi cutremurătoare.
Impostura se întinde ca un
neoplasm peste trupul vlăguit al societății. Meritocrația este un cuvânt pe
care majoritatea oamenilor nici măcar
nu-l înțelege, tot așa precum cei mai
mulți dintre politicieni nu o aplică.
Calitățile personale sunt filtrate prin
retorta nemiloasă a fidelității față de un
partid, care în esență nu este decât o
gașcă flămândă, pusă pe căpătuială.
Unde vor duce toate acestea? Cum
va putea supraviețui un sistem cu rădăcinile putrede? Alte întrebări retorice...
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Și atunci, ce-i de făcut, vorba lui
Lenin? Mulți se vor și repezi să spună
că întreaga clasă politică ar trebui trimisă la plimbare, asta în cel mai bun
caz, pentru că unii cer, direct și fără
îndurare, stârpirea tuturor politicienilor, deoarece aceștia sunt mai răi decât
demonii. Cunosc și eu câțiva mari dezamăgiți, care s-au lăsat păcăliți cu naivitate de regimurile care s-au succedat
de la Revoluție încoace. Dar la drept
vorbind, cine nu a fost înșelat în
așteptările sale? Avem nevoie probabil
ca din patru în patru ani să visăm
frumos. Iar politicienii nu fac altceva
decât să ne livreze, cu mult fast și vâlvă,
un astfel de vis, care se stinge imediat
după uralele învingătorilor și suspinele
celor înfrânți în alegeri.
Dar putem pune problema chiar
așa: hai să scăpăm de întreaga clasă
politică. Întrebarea care se pune este:
bine, bine, dar ce va fi a doua zi, după
ce îi vom fi alungat, precum Mântuitorul pe negustorii din templu? Cine va
lua puterea în stat? Și pe ce criterii?
Cine ne dă garanția că ăia care ar veni
în locul ăstora nu sunt mai groaznici
decât cei de azi? Omenirea s-a amăgit
cu astfel de himere, și ultimele două,

din veacul trecut, au fost și cele mai
groaznice.
Comunismul și nazismul exact
despre asta vorbeau: “Zdrobiți orânduiala cea cruntă și nedreaptă!” perora
proletarul eminescian. Numai că odată
cu orânduirea a fost zdrobit și destinul
unei țări care, iată, nu-și poate obloji
nicicum plăgile totalitarismului, nici
măcar după un sfert de veac.
Comuniștii vorbeau despre Epoca
de Aur, în care proletariatul înfrățit, va
trăi fiecare în bunăstare și armonie. Nu
le promitea fascismul germanilor un
imperiu de o mie de ani de pace și
fericire? Și ce s-a ales din toate acestea?
Amintirea celor mai urâte coșmaruri
din istoria omenirii. Suntem nemulțumiți cu toții, cârtim la fiecare pas și
nu vine nimeni să ne spună că de fapt
trăim acum în cea mai bună dintre
lumile posibile. “Posibile” am zis, și
nimic altceva!
P.S. Dacă nu ați recunoscut citatul
de mai sus, el aparține lui Adolf Hitler
și apare în opera sa de căpătâi, “Mein
Kampf”, asta ca să vedeți cât de
periculoase pot deveni niște idei, extrem de pertinente în aparență!
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“CEA MAI MARE TRISTEŢE E CĂ
PUŢINĂ LUME ARE NEVOIE DE
CULTURA PE CARE AM ACUMULAT-O”
Interviu cu Prof. univ.dr. GEORGE ACHIM
(4 ianuarie 2015, Televiziunea Axa TV, Baia Mare)

Octavian BUTUZA (Baia Mare)
Octavian Butuza: Domnule profesor,
ce sentimente îl încearcă pe un profesor
universitar, conducător de doctorat, director
de Şcoală Doctorală, când vede că s-a
împlinit lucrarea?
Prof. univ. George Achim: Sentimentul lucrului bine făcut, ca să
folosesc un clișeu la modă în ultima
perioadă. E un sentiment de satisfacție
pentru noi faptul că Școala Doctorală
care funcționează la Baia Mare a
început să producă. Avem competența
și exigența necesară în această privință
și sper ca ea să producă și valori și lucrări deosebite. Noi ne străduim, doctoranzii se străduiesc, să sperăm că
rezultatele vor fi pe măsură.
E greu? Se muncește mult pentru o
asemenea lucrare, domnule profesor?
O lucrare de doctorat este un lucru
foarte serios. În accepția mea, o lucrare
de doctorat înseamnă o monografie, fie
că este monografia unei personalități
sau a unei opere literare, fie monografia
unei idei. A unei idei literare, a unei
idei socio-politice, în sfârșit, a unei idei
pe care o urmărești în geneza și în
dezvoltarea sa culturală. De aceea, în
opinia mea, timpul pe care noua
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programă a ministerului şi în general
noua orientare europeană, după Programul Bologna, îl impun pentru
finalizarea unei teze de doctorat, adică
3 ani, este prea scurt. O lucrare de
doctorat este un lucru foarte serios și eu
cred că ea necesită cel puțin 5 ani de
muncă susținută. De aceea, nu mă opun
ca doctoranzii mei să prelungească
acest timp cu încă 2 ani de grație pe
care îi au la dispoziție și să încheie teza
cam în 5 ani. Atunci lucrarea poate fi
într-adevăr proba unui efort de
maturitate şi de sinteză creatoare.
Domnule profesor, dumneavoastră
când ați hotărât să vă înscrieți pentru
doctorat și să lucrați anii aceia, ce motivație
ați avut la bază? Ce vă mâna în bătălia
aceasta?
Acum, cu titlu personal, eu pot să
vă spun că m-am înscris la doctorat
imediat după căderea comunismului, în
august 1990, la Universitatea din
București, la unul dintre foștii mei profesori, profesorul Mihai Zamfir, propunând o temă care nu putea fi abordată
în timpul regimului comunist. Este vorba despre „utopia negativă” sau
distopia. Utopia negativă este un gen de
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literatură care are o tangență foarte
strictă cu realitatea politică, cu practica
socială și, de aceea, era considerată ca o
critică implicită a sistemului comunist.
Așa poate fi ea privită, dintr-un unghi
sociologic pe care nu ai cum să-l
ocolești, deci nu putea fi abordată pe
atunci. Înainte de 1989 era foarte greu
să te înscrii la un doctorat, aproape
imposibil, îți trebuiau recomandări,
acceptul forurilor politice și se restrânsese atât de mult programul de doctorat, încât niciunul din generația mea și
nici dintre cei cu câțiva ani mai înainte,
nu s-a mai putut înscrie. Toți am făcut
doctorat după 1990.
Dar aveați în gând să faceți și înainte?
Însă nu se putea?
Sigur, aş fi vrut.
V-au mâhnit mult opreliştile acestea?
Nu. Aici deja atingem o altă
chestiune, de principiu, o anume
abordare generalizată pe care eu o
observ în ultima vreme, în ultimii ani,
mai precis, și mă încearcă un oarecare
disconfort față de aceasta. Respectiv,
văd că foarte multă lume utilizează
acest clișeu, un efect al anticomunismului visceral, clișeul deșertului
cultural care s-ar fi instalat la noi în
perioada comunistă, adică lumea văzută fie în alb, fie în negru. E complet fals!
Eu nu am fost membru al Partidului
Comunist. Era, de pildă, o situație
hazlie la școala în care am predat
înainte de 1990, la Liceul de Filologie, o
școală foarte bună din Satu Mare; când
se făceau ședințele de partid lărgite, era

toată lumea, plus George Achim și
femeia de serviciu, tanti Florica, care nu
erau membri. În privința asta, aș
beneficia de tot creditul pentru a vorbi
critic despre acele realități și asta
deoarece eu am tărăgănat până la
ultima limită și nu am acceptat
înscrierea în PCR. Având convingerea
intrinsecă a faptului că, la un moment
dat, comunismul se va prăbuşi. Cu
toate acestea, deși aș avea creditul
moral să spun, să aduc acuze, n-o fac şi
n-o voi face. Pentru că privesc lucrurile
nuanțat, privesc acei ani ai tinereții și ai
formării noastre, cu multă înțelegere şi
multă melancolie, printr-o sită selectivă,
cred eu, destul de laxă și de
îngăduitoare. Nu tot ce s-a întâmplat
atunci a fost rău. Au fost foarte multe
lucruri bune. A fost formarea noastră
pe care nu o putem nega. Am avut parte de şcoală bună, am avut parte de un
cerc de prieteni buni, am avut parte de
cărți, pentru care ne băteam, sigur, să le
obținem, dar se citea pe atunci cu mult
mai mult decât astăzi. Am avut parte de
filme și de discuri pe care le vedeam
sau ascultam într-un cerc select de
prieteni – dumneavostră cunoașteți
toate lucrurile acestea, le-ați trăit ca și
mine. Această tandrețe a intimității,
chiar a celei intelectuale, nu o mai
regăsim acum. De aceea eu spun că nu
am suferit, am luat lucrurile aşa cum
sunt. Sigur, mi-ar fi plăcut să pot face
doctorat la 25 de ani, dar poate că ar fi
fost prea devreme. Dacă lucrurile s-au
întâmplat în acest fel, desigur că așa
trebuia să se întâmple.
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Domnule profesor, trebuie neapărat să
vă întreb: de ce aţi ales acest traiect
profesional? De ce nu aţi ales ingineria,
medicina, aviaţia, geologia? De ce neapărat
filologie, literatură română şi limbă
spaniolă?
Domnule Butuza, răspunsul este
foarte simplu. Nu am avut talent pentru
altele. Nu am avut răbdare de
matematician. Nu am avut simț practic
pentru a face inginerie. Nu am avut
suficientă tărie sau anduranță pentru a
fi doctor. Ce mi-a rămas? Să mă fac
profesor de literatură. Glumesc, dar
numai pe jumătate!
Ați vrut dinadins asta?
Am vrut dintodeauna, am avut o
chemare înspre lectură, înspre limbi
străine, înspre cultură.
Dar chemarea asta vine de undeva?
Sau e pur și simplu doar o chemare?
Te naști cu ea. Fiecăruia dintre noi îi
place ceva.
Dar mai zicea cineva și acasă, mămica,
tăticul: „George, mai citește, George, mai
învață”?
Părinții m-au sprijinit în ceea ce am
făcut, dar imboldul a fost interior. Am
avut întotdeauna plăcerea lecturii, cu
asta am început. Şi nu m-a părăsit până
astăzi.
Vreun dascăl?
Au fost mulți dascăli pe care i-am
prețuit, am avut parte de câțiva profesori minunați. De-a lungul perioadei
de formare a unui om sunt mulți das-
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căli și ei continuă să exercite o anumită
influență ori poate chiar fascinație
asupra lui și după terminarea școlii. Eu
și acum, la vârsta pe care o am, de
aproape 55 de ani, nu ezit să-i recunosc
ca spirite tutelare pe magiștrii mei, care
mai sunt în viață și care mai sunt încă
activi, profesorii mei de la București sau
de la Cluj și am aceeași atitudine
deferentă, de student, în fața lor, de
învățăcel. Deci, formarea continuă până
la capăt. Dar vreau să spun că am avut
norocul să beneficiez de profesori și de
formatori foarte buni pe parcursul meu
intelectual, pe traiectul meu de
devenire spirituală. Acum, când eu
însumi, de zeci de ani, îndeplinesc
această sarcină, îmi dau seama ce rol
extraordinar au avut ei și îi privesc cu
mare
afecțiune
și
cu
sinceră
recunoștință pe toți. Uitați, de pildă,
școala generală pe care eu am făcut-o la
Șomcuta; îmi dau seama acum, ce
școală bună, de extraordinară calitate și
ce profesori eminenți erau acolo, acum
40-45 de ani, pentru că iată, eu acuma
sunt în situația de a avea amintiri
despre școala de acum aproape 50 de
ani. Și erau atât de conștiincioși și atât
de inimoși acei dascăli! Au fost atât de
bine pregătiți și atât de dedicați
profesiei lor, încât eu, elevul lor, când
am mers la Liceul de Engleză de la Cluj,
care era un liceu de elită în
Transilvania, nu numai că nu am avut
niciun complex de cunoaștere, dar am
fost mereu un premiant al clasei.
(va urma)
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Poezie
Balázs F. ATTILA (Slovacia)

Triest

Jazz în Vancouver

După noaptea furtunoasă
cerul e senin ca ochii
de după somnul de prânz
valurile asediază apatic
stabilopozii
briza mângâie frunzele tufelor
și-ale pomilor
florile înviorate părul fetelor
în port vapoarele se leagănă anost
pe țărm o fată cu piele-ntinsă
desenează ceva-n nisip
concentrându-se
un cățel de companie se apropie
în pași mărunți
amușină totul
stăpânul lui iscodește orizontul
rechini nu m-atacă
bombe nu explodează
pe fata-nsingurată
nimeni n-o violează
coasta nu e periclitată
de vreun tsunami
în plictiseala asta splendidă
nu se vor naște nici poezii

involuntar femeia cu pielea cafenie
ne injectează clandestin cu tristețe
vocea ei de trompetă e
când delicată
când gata să-ți spargă timpanele
povestește
își deplânge tristețea senină
privirea ei
asemeni gălbenușurilor răcite
ale ouălor ochi
își pierde sclipirea
cântă lăuntric
parc-ar boci
bocește lăuntric
ca și cum ar cânta
trupul îmi înmărmurește
pe scaunul căptușit
sângele meu pulsează
sub pielea ei neagră

7

Cronograf
Lacul Zürich

Managua

nuanțele apei tremură
peștii desenează
cercuri

ești printre umbrele moi ale nopții
și nu privești spre luminile reci
la meteoritul ce tocmai despică bolta
cerul
și nici la mine nu ești atentă
atingerile mele
pot fi ale oricui
te ivești de sub pătura trupului meu
pielea ta mătăsoasă de culoare
e de noroi
îți lepezi trupul
pe stradela despre care crezi
că-i lipsită de pericole
acolo unde moartea stă la pândă

generând
valuri mici
sub apă
rațele sălbatice
au tras la mal
sunt vânate
cerul îmbrățișează
pământul în zare
cascada celestă
mă deoache

Traduceri de Mihók Tamás
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ROLUL IMAGINII DE FILM
ÎN CINEMATOGRAFIA
(ÎN SPEŢĂ) ROMÂNĂ
(fragment)

Cronică de film
Ioan-Pavel AZAP (Cluj-Napoca)
După evenimentul Independenţa
României (1912), al lui Grigore Brezianu, primul lungmetraj de ficţiune
românesc, surprinzător nu atât prin
valoarea artistică, deşi nu este lipsit de
virtuţi estetice, în cinematografia română au urmat trei decenii de căutări,
de tatonări, cu prea puţine titluri de referinţă, şi acelea importante doar pentru istoria filmului românesc (Oţelul
răzbună – Aristide Demetriade, 1913;
Din grozăviile lumii – Eugen Janovics,
1920; Manasse – Jean Mihail, 1924; Maiorul Mura – Ion Timuş, 1927; Haiducii –
Horia Igiroşianu, 1929, Trenul fantomă
– Jean Mihail, 1933 etc.; sau filme regizate de scriitori, documente în sine:
Răzbunarea – Haralamb Lecca, 1913;
Ghinionul – Liviu Rebreanu, 1913; Cetatea Neamţului – Emil Gârleanu, 1913
etc.), până în 1943, an în care are loc
premiera filmului O noapte furtunoasă
de Jean Georgescu, film care ne sincronizează cu cinematografia europeană,
capodoperă a unui maestru prin excelenţă al filmului românesc, operă ce
legitimează o cinematografie care dorea să se afirme, şi prin acest film avea
şanse reale de a o face. Până în ajunul
celui de al Doilea Război Mondial, ne-

existând o producţie de film constantă,
o organizare adecvată, nici profesiile
legate de aceasta – de la regizor, la scenarist sau operator – nu au cunoscut o
evoluţie spectaculoasă.
Astfel, imaginea Independenţei României este semnată de Franck Daniau,
în posibilă colaborare cu Gheorghe
Ionescu şi Nicolae Barbelian, operator
francez angajat de producătorul Leon
Popescu, pentru care mai lucrează în
1913 încă 11 filme de ficţiune, unul
pentru Aristide Demetriade (Oţelul
răzbună), precum şi numeroase actualităţi şi documentare (părăseşte România în 1913). Chiar dacă nu se poate
compara cu filmele marilor cinematografii europene (italiană, franceză
sau germană), nici cu cea americană,
Independenţa... nu este, aşa cum spuneam, lipsit de calităţi. Dacă jocul
actorilor este tributar teatralizării, iar
scenariul este schematic, imaginea are,
în cea mai mare parte, expresivitate.
Astfel, se apelează adesea la o încadrare gen tablou (Foto 1, Foto 2), chiar
dacă nu foarte spectaculoasă, mai
apropiată percepţiei vizuale a vremii.
Mai importante, din perspectiva expresivităţii filmice, sunt însă organizarea
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şi filmarea unor secvenţe în perspectivă, având mai multe planuri (Foto
3), ceea ce creează impresia unei dinamici accentuate, mai apropiată de mişcarea reală. Dacă realizatorii ar fi avut
inspiraţia de a mişca aparatul de filmat, dincolo de dificultatea indusă de
greutatea mare a aparatelor epocii, nu
doar filmări în cadru fix, impactul
filmului ar fi fost substanţial sporit,
după cum şi valoarea sa estetică.

Foto 1 – Independenţa României (1912)

Foto 2 – Independenţa României (1912)

Foto 3 – Independenţa României (1912)

10

Cum spuneam, „gestaţia” cinematografiei române, mai bine spus instituţionalizarea ei, a fost îndelungată. În
9 iulie 1934 este promulgată Legea
Fondului Națională al Cinematografiei, destinat creării bazei materiale și
finanțării producției cinematografice
naționale, alimentat din două taxe:
una, de 1 leu la fiecare bilet de cinematograf; alta, de 10 lei pentru fiecare
metru de film importat în țară. Doi ani
mai târziu, în 6 august 1936, Fondul și
colectarea acestuia sunt incluse în nou
înființatul Serviciu Cinematografic, în
cadrul Oficiului Național de Turism, și
se dispune construirea unui studio în
strada Wilson.
În august 1937, Serviciul Cinematografic se transformă în Direcția Cinematografiei în cadrul Ministerului Propagandei, având ca scop producția,
difuzarea, propaganda, controlul și
cenzura cinematografului, cu sediul în
str. Wilson. În septembrie acelaşi an se
dă în folosință studioul cinematografic
din Strada Wilson, destinat înregistrărilor sonore necesare filmului şi
având un platou, unicul din România,
de 200 mp. Începând cu 1 septembrie
1938 se înființează Oficiul Național al
Cinematografiei (O.N.C.), condus de
Paul Călinescu, prin reorganizarea
Direcției Cinematografice. În 4 aprilie
1941 se promulgă decretul lege pentru
înființarea Administrației comerciale
Oficiul Național al Cinematografiei
(O.N.C.), sub conducerea Dr. Ion. I.
Cantacuzino. Era un început târziu,
cum am spus, dar încurajator pentru
producţia de film românească. Dar
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schimbările politice postbelice au dus
şi cinematografia română pe un alt
făgaş.
Astfel, în 21 aprilie 1948 Grefa
Tribunalului Ilfov, secția I Comercial,
vizează publicarea în M.O. a extrasului
nr. 541/21 aprilie, privind falimentul
Societății anonime Cinegrafia Română
– Laboratorul Mogoșoaia, iar activul,
pasivul și personalul va fi preluat de
Administrația Comercială Oficiul Național al Cinematografiei. În 3 noiembrie 1948 Ministerul Artelor și Informațiilor a emis și pus în aplicare decretul privind naţionalizarea industriei
cinematografice din România, ceea ce
marchează începutul unei noi etape, de
neignorat, în istoria filmului românesc.
Înţelegând importanţa filmul ca
instrument de propagandă, regimul
comunist a acordat o atenţie deosebită
domeniului. În primul rând, s-a
asigurat o bază materială adecvată
unei reale producţii de film, prin
construirea studiourilor de la Buftea,
în apropierea Bucureştilor. Hotărârea a
fost luată în 1949, construcţia efectivă
începând în 1950, lucrările fiind încheiate în 1959. O la fel de mare atenţie
a fost acordată şi învăţământului de
profil. În 1950 sunt înfiinţate, în
Bucureşti, Institutul de Artă Cinematografică şi Institutul de Teatru „I.L.
Caragiale”, prin unificarea cărora ia
naştere, în 1954, Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (azi Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale”). Odată „logistica” asigurată, producţia de film a început să creas-

că şi, pe principiul acumulărilor cantitative care duc la salturi calitative, să
apară şi filme mai mult decât
onorabile, unele dintre ele, nu foarte
multe, putând să stea fără complexe
lângă filme valoroase de pe alte meridiane. În această perioadă se afirmă
prima generaţie de regizori de film
şcoliţi, fie la Moscova, fie la Institut, fie
direct pe platouri, depăşindu-se stadiului de pionierat: Andrei Blaier,
Mihai Iacob, Malvina Urşianu, Iulian
Mihu, Manole Marcus, Lucian Bratu,
Gheorghe Vitanidis, Mircea Drăgan,
Savel Stiopul, Mircea Săucan, Ion
Popescu-Gopo, Elisabeta Bostan, Mircea Mureşan, Geo Saizescu, Alecu
Croitoru, Virgil Calotescu, Lucian Pintilie, Dinu Cocea, Sergiu Nicolaescu,
Şerban Creangă, Radu Gabrea ş.a.
Desigur, nu toţi cei amintiţi aici sunt la
fel de importanţi, dar ei au marcat mai
mult sau mai puţin filmul românesc.
Din interbelic (pro)veneau: Jean Georgescu, Paul Călinescu, Jean Mihail,
Victor Iliu şi Liviu Ciulei (deşi cei doi
din urmă nu au făcut film antebelic,
anii lor de formare intelectuală preced
epoca). Aceasta şi pentru faptul că
propaganda avea nevoie nu doar de
filme documentare, ci şi de filme artistice, sau de ficţiune. Dar nu doar regizorii erau cultivaţi, ci toate categoriile
de personal prin care un film ia naştere, de la tehnicieni, la operatori de
imaine. Dintre operatorii din interbelic,
angajaţi ai O.N.C. – Ion Cosma, Vasile
Gociu, Ovidiu Gologan, C. Dembinschi
sau A. Simionov –, puţini vor trece la
filmul de ficţiune, Ovidiu Gologan
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fiind maestrul incontestabil al acestui,
într-un anume fel, nou început al
cinematografiei române, de aceea ne
vom opri asupra a două dintre filmele
sale, repere ale filmului românesc din
toate timpurile: La Moara cu noroc
(Victor Iliu, 1957) şi Pădurea spânzuraţilor (Liviu Ciulei, 1965).
La Moara cu noroc impune prin
acurateţea discursului filmic, prin
„simplitatea” elaborată, prin dorinţa –
împlinită – de a comunica cu publicul.
În primă şi ultimă instanţă, filmul
rezidă şi rezistă, aşa cum e firesc, în şi
prin regie. Adulat ori contestat, Victor
Iliu pune, deliberat sau nu, bazele
cinematografiei naţionale româneşti.
Dar, dincolo de menirea şi/sau responsabilitatea regizorului de autor al
filmului, în cazul Morii cu noroc avem
şi un exemplu de fericită întâlnire între
un regizor aflat într-un moment de
graţie şi un operator nu mai puţin
inspirat, capabili să-şi impună viziunea
artistică în perfectă simbioză: „Imaginea lui Gologan era violent frumoasă
violent perfectă şi violenta ochiul exact
prin frumuseţe, exact prin perfecţiune.
El a „pictat” Moara cu noroc cadru cu
cadru (stimulat, se vede, şi cu ”frâul lăsat liber” de regizorul-plastician care
era Victor Iliu), a pictat-o cu umbre şi
lumini, din străluciri şi penumbre, din
nuanţe de alb şi negru, a colorat de
fapt în alb-negru întregul film. Chipurile actorilor. Interioarele. Obiectele.
Peisajul. Totul este acolo, dacă încremeneşti imaginea pentru o secundă,
pictură” (Eva Sârbu, apud Corneliu
Medvedov, Ovidiu Gologan, lucrare
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editată de UCIN, Bucureşti, f.a., p. 39).
Într-adevăr cadrele sunt de o picturalitate fascinantă, fără a cădea însă
calofilie, fără a fi „frumoase” în mod
gratuit. Chiar din primele cadre stilul
este evident, pentru ca pe parcurs să
realizezi că aproape orice imagine este
memorabilă, dar şi perfect funcţională
în dramaturgia filmului: „aşezarea”
într-un spaţiu ancestral, copleşitor
(Foto 4); anunţarea dramei: crucile din
preajma hanului care, nefiind într-un
cimitir, avertizează că acolo s-a petrecut o tragedie (Foto 5); relaţiile dintre
personaje: de încredere în/de sine (Lică
Sămădăul), de încordare mocnită, încă
nehotărât ameninţătoare (Ghiţă) (Foto
6), de dragoste, umbrită de încă nu se
ştie ce (Foto 7) ş.a.m.d.

Foto 4 – La Moara cu noroc (1957)

Foto 5 – La Moara cu noroc (1957)
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Foto 6 – La Moara cu noroc (1957)

Foto 7 – La Moara cu noroc (1957)
Pădurea spânzuraţilor (Liviu Ciulei,
1965) este o altă întâlnire miraculoasă
între un regizor şi un operator de clasă,
de fapt, ca şi în cazul Morii cu noroc (la
care Ciulei a fost asistent de regie), a
unei întregi echipe, de la scenarist
(Titus Popovici), la actori, scenografi
ş.a.m.d. Sunt ore astrale ale filmului
românesc care depăşesc conjunctura
sau constrângerile politice, ideologice.
Pădurea spânzuraţilor este filmul românesc clasic prin excelenţă. În primul
rând, este vorba despre o operă cinematografică ce frizează perfecţiunea; în
al doilea rând, rigoarea cinematografierii, multele secvenţe fără cusur,
sobrietatea transpunerii cinematogra-

fice a unei opere clasice au făcut din
Pădurea spânzuraţilor, aproape instantaneu, ceea ce se numeşte un film-cult,
iar regizorul său, un monstru sacru. Şi
aici, Ovidiu Gologan „sculptează” cu
lumini şi umbre, în alb-negru, secvenţele sunt mai ample, mai lungi, nu
mai e vorba despre ritmul de, cum s-a
spus, western din La Moara cu noroc.
Dacă în filmul lui Iliu fiecare cadru era
decupabil, ilustrativ (şi) în sine, în
filmul lui Ciulei există secvenţe întregi
memorabile, antologice – secvenţa
marşului de la începutul filmului sau
cea a prânzului din final –, fără însă ca
puterea de sugestie, forţa cadrelor să
scadă. Ovidiu Gologan dovedeşte şi
aici că poate conferi dimensiuni,
sensuri universale tramei prin modul
de încadrare a unor imagini nespectaculoase în sine, prin încadrarea lor
într-un spaţiu auster, de puternic
impact emoţional însă, tocmai prin
severitatea cu care autorul imaginii îşi
reprimă patetismul care ar fi putut să-l
seducă, cum şi pe regizor de altfel, atât
în cazul dramei colective, a mulţimilor
(Foto 8), cât şi în drama unui om, în
secvenţa, auster filmată iarăşi, pregătirii spânzurătorii de la începutul
filmului (Foto 9). Exemplele pot continua şi filmul se pretează la un studiu
amplu al modului în care Ovidiu
Gologan „mânuieşte” aparatul de filmat şi imaginea, atât în La Moara cu
noroc, cât şi în Pădurea spânzuraţilor.
Cert este că doi regizori de excepţie, de
accentuată personalitate, şi-au găsit
numitorul comun în operatorul Ovidiu
Gologan.
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Foto 8 – Pădurea spânzuraţilor (1965)

Foto 9 – Pădurea spânzuraţilor (1965)
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Ne-am oprit la aceste exemple
clasice, lista fiind prea lungă pentru a o
epuiza în câteva pagini, dat fiind
faptul că toate filmele importante ale
cinematografiei române din perioada
comunistă sunt „îndatorate” operatorilor/directorilor de imagine.
Dacă un scenariu putea fi modificat până în ultima clipă, uneori
distorsionând sensul poveştii, expresivitatea imaginii putea să depăşească
impunerile ideologice şi să susţină, să
dea o mai mare coerenţă întregului
eşafodaj filmic.

Cronograf
Poezie
Robert LASZLO (Satu Mare)

Balanță

Clar

Rugăciunea este egală
Cu genunchii
Zdrobiți
În smerenia căderii.
O umbrelă ciuruită
Caută iluzia ploii.
Dumnezeu se plimbă
Cu picioarele goale
Pe frunțile noastre
Împietrite.
Un greier cuminte
Își lasă cântecul monoton
Peste tăcerea
Ce nu se va-mbrăca
În cuvinte

E-un felinar
Peste toată această poveste.
Pâlpâie,
Luminează ici și colo
Câte-o priveliște.
Trezește-te, tată,
În mine zac
Sâmburii tăi
De departe
Și ochii mei închiși
Descifrează
Un alfabet necunoscut.

Cana Galileii
Destul mi-e! (Am zis)
Vinul acesta
Nu a fost niciodată
Sânge
Și trupul meu
Se înghesuie
Sub o singură literă,
Ca un mucegai
Gata să-l înmoaie
Și să-l surpe

Frig
Eu
Sunt doar amintirea
Celui care aș fi vrut să fiu.
Cuvintele veștede
Se grăbesc
Să-mi stea epitaf
Pe o cruce moartă.
Un ochi străin privește
Înspre învierile
Vieții mele,
Caldarâm fierbinte
Pentru niște
Roți de gheață
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DESCOPERIREA FERICIRII
“ÎNTRE DUMNEZEU ŞI LUME”
Livia-Norina Zezeanu
Recenzie
George CĂLIN (Bucureşti)
MOTTO:
“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a
făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.”
Sfânta Evanghelie după Ioan, Cap. 1 (1-5)

Multe au fost “jurnalele” lecturate
de mine de-a lungul acestei vieţi, dar
suprinzător este acest “jurnal” de
credinţă al doamnei Livia-Norina
Zezeanu, situând-o pe autoare într-un
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spaţiu semnificativ “ÎNTRE DUMNEZEU ŞI LUME”.
A te situa în acest loc, “între
Dumnezeu şi lume”, este un privilegiu pe care numai cei iniţiaţi în
Credinţă o pot declara cu smerenie şi
iubire totală faţă de Creator, îmbrăţişând taina Cunoaşterii.
Sfinţii Părinţi spun că după
Căderea din Eden, Dumnezeu a luat
Cunoaşterea şi a ascuns-o într-un loc
tainic, greu de pătruns şi de aflat,
cerându-i omului să o găsească. Acesta, trebuie să o recunoaştem, nu a
găsit Cunoaşterea fără a lucra continuu la propria lui trăire şi simţire în
Credinţă, pentru că această Cunoaştere care vine de la Dumnezeu a fost
ascunsă unde omul nici nu se gândeşte – în inima lui... Iată, deci, că
după ce ajungi să lucrezi la propria ta
trăire, după ce te laşi în braţele lui
Dumnezeu şi te umpli de Credinţă,

Cronograf
Dragoste şi Nădejde, poţi găsi Cunoaşterea şi o poţi împărtăşi tuturor
celor care au ca însoţitor prin lume pe
Dumnezeu...
Totul porneşte din mintea noastră
şi se propagă la scară mare atunci
când gândul cel bun ne este ţel spre
dumnezeire. Îndumnezeirea omului
înseamnă unirea în dragoste cu
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că El se
recunoaşte în sufletul nostru şi-n
faptele pe care le-am făcut spre slava
Sa: „Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi
făcut”(Matei 25, 40), adică, altfel spus,
întrucât aţi recunoscut chipul Meu în
aproapele cu care aţi împărţit aceeaşi
pâine, a durerii sau a bucuriei, acum
fapta voastră a devenit aici fapta Mea.
„Rămâi întru dragostea Mea!”. A rămâne în dragostea lui Dumnezeu, în
Împărăţia Lui, nu înseamnă a sta fără
lucrare, ci a urca epectatic, prin cunoaştere, către profunzimile lui
Dumnezeu.
Chipul din om îşi caută prototipul
într-o ascensiune iubitoare, într-un
dor nesfârşit după Dumnezeu, Care
Se revelează necontenit, pe măsura
puterii noastre de înţelegere, dar rămâne, în acelaşi timp, dincolo de
capacitatea noastră de cuprindere. Iar
această căutare este veşnică şi din ce
în ce mai încurajatoare, pentru că la
fiecare treaptă a urcuşului epectatic
descoperi sau, mai bine zis, Dumnezeu îţi decelează alte sensuri ale cunoaşterii Lui, alte orizonturi spirituale, prin care devin evidente frumu-

seţea Lui şi incomensurabila Lui
iubire şi stăpânire.
Mulţumirea şi bucuria pe care le
poate avea un suflet mântuit nu se
poate cuantifica în cuvintele şi
expresiile noastre convenţionale şi
limitate, ci se cuantifică în legătura pe
care o avem fiecare cu Dumnezeu şi
în trăirea noastră. Nu poţi să trăieşti
decât timpul propriei tale vieţi! Nu
hotărăşti tu dacă eşti ori nu. Sunt
lucruri pe care cuvintele nu le pot
explica niciodată. Dumnezeu e pretutindeni! El este mintea şi trupul
nostru! El este Cunoaştere şi Lumină!
Prin locul pe care îl ocupă
doamna Livia-Norina Zezeanu “între
Dumnezeu şi lume”, ne face să înţelegem, pe deplin, mintea noastră,
inteligenţa nu ne este dată pentru a
cunoaşte cine este Dumnezeu în fiinţa
Lui, ci pentru a primi şi accepta adevărul revelat al Lui, aşa cum este el.
Mintea
sau
inteligenţa
nu
pătrunde nepătrunsul, impenetrabilul, ci caută evidenţe în lumeacreaţie, prin care să ajungă la cel
nepătruns. Ea ne este dată ca atribut
al fiinţei, pentru a analiza creaţia lui
Dumnezeu dată nouă spre stăpânire.
Inteligenţa, mintea sau nous-ul pune
în definiţie creaţia, formele convenţionale, fiinţele raţionale, lucrurile, universul care ne înconjoară.
Livia-Norina Zezeanu îşi începe
acest “jurnal” cu câteva gânduri, cităm: “Gânduri împrăştiate, sentimente
de-a valma plutesc într-un ungher ascuns
al fiinţei mele. Au năvălit din nou „de ceurile”, umplându-mă de nelinişte, de
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dorul după acel „ceva” pe care, poate, nul voi avea niciodată! Nu reuşesc să înteleg
DE CE! Poate ar trebui să încetez căutarea şi să mă resemnez, să trăiesc pur şi
simplu. Ar însemna să mor fără să mă
mai gândesc ce aş putea pierde prin
această „moarte”. Nu! Trebuie să trăiesc,
dar altfel decât pur şi simplu! Voi trăi
bucuria de a descoperi acest necunoscut
care poate fi esenţa vieţii mele. După ce
voi avea această bucurie, voi putea muri
în faţa tuturor incertitudinilor şi
rătăcirilor mele. Atunci existenţa mea va
fi alta decât una încarcerată între nuielele
filosofiei.” Vedeţi, chiar de la început
totul este o luptă, pentru autoare, o
luptă pe care o duce plină de
„nelinişte”, acolo, „într-un ungher al
sufletului” – locul în care Dumnezeu a
ascuns
Cunoaşterea,
aşa
cum
aminteam mai sus. Apoi, când ajunge,
într-una din zile, să se împărtăşească,
autoarea îşi declară nesiguranţa şi
teama ce o cuprind apropiindu-se de
Dumnezeu, cităm: „Astăzi m-am
împărtăşit. Când am ajuns în faţa
potirului, au început să îmi tremure
picioarele de emoţie, lacrimile nu le mai
stăpâneam demult oricum. Priveam acel
potir şi îmi simţeam nevrednicia, micimea… de Cine mă apropiam eu atunci…”
Pentru autoarea noastră lacrima
devine Cuvânt, devine Forţă, pentru a
răzbi în lume, iar amintirea îi este
tovarăş de drum prin viaţă, cităm:
„Azi mi-am amintit de momentele petrecute la mormântul Pr. Cleopa, momentele
când au încolţit în sufletul meu primele
gânduri legate de monahism. Rememorând acele momente cu semnificaţie
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aparte pentru mine, am început să
plâng.” Fericit e omul că poate să-şi
aducă aminte, că poate păstra în
gândul său cu ajutorul lui Dumnezeu,
toate lucrurile întâmplate de-a lungul
vieţii... În viaţă, trecutul nu există,
fiindcă nu mai este, iar în viitor nici
atât, căci e ceea ce nu există încă...
După aceasta intervine timpul care
adânceşte rana sfântă a amintirilor.
Trăim intens faptele trecutului doar
cu gândul, iar viitorul, viitorul este ca
o pasăre ameninţătoare care zboară
necontenit spre noi şi nu-i cunoaştem
intenţiile, aşa că trebuie să fim
precauţi la ceea ce are să urmeze în
dragoste zi de zi, pentru că Dragostea
este totul, fără ea suntem ca şi pierduţi, nişte fiinţe fără un ideal anume,
fără un drum, fiinţe hăituite pe căi
întunecate...
Prin Dragoste învingem toate
vicisitudinile vieţii, prin Dragoste ne
putem înălţa sufletele spre cele mai
înalte culmi de trăire dumnezeiască şi
tot prin dragoste putem muri frumos,
atunci când avem acel ceas decis de
cel care ne-a dat suflare... Să nu uităm
niciodată că noi avem o poruncă de la
Bunul Dumnezeu: să ne iubim unii pe
alţii. Avem poruncă de la Dumnezeu
să iubim pe Dumnezeu. Avem poruncă de la Dumnezeu să fim milostivi unii faţă de alţii. Avem poruncă
de la Dumnezeu să iertăm. Avem poruncă de la Dumnezeu să nu urâm pe
nimeni. Toate acestea ţin de învăţătura lui Dumnezeu, de starea noastră de creştini. Fiecare dintre noi
trebuie să fie un mântuitor al celor
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dimprejurul nostru. Fiecare dintre noi
trebuie să ducă în jur bucurie. Să ne
silim să facem aşa, şi atunci darul lui
Dumnezeu va fi cu noi şi fericirea
noastră va fi tot mai mare, pentru că
înaintăm în fericire prin Credinţa
noastră lucrătoare în Iubire. Numai
iubind poţi învinge diavolul, poţi
învinge neantul şi întunericul,
necunoaşterea zilei de mâine, numai
iubind poţi să fii cu inima uşoară şi
aproape de Cel ce ne va dărui viaţa
veşnică!
Fericirea unui suflet înnobilat cu
Credinţă în Dumnezeu se poate
manifesta prin bucurie şi prin necaz,
căci dacă ai realizat un lucru dorit
nespus de mult, categoric eşti fericit,
iar dacă treci print-un necaz, pe
moment îţi este greu singur, dar cu
ajutorul divin învingi toate greutăţile
şi eşti fericit că ai putut da piept cu
neprevăzutul, că ai trecut acea cumpănă şi afirmi cu zâmbetul pe buze:
“Ehe, am trecut eu prin clipe şi mai grele,
dar cu Dumnezeu alături am învins!”
De multe ori trăim clipe pline de
iubire, de adevăr şi frumuseţe, eu aş
spune că şi aceste clipe înseamnă
fericire, căci şi aceste clipe vin de la
Dumnezeu şi ne înalţă sufletele, acolo
de unde poţi privi lumina vieţii cu alţi
ochi, cu ochii înţelepciunii şi dragostei, cu ochii blândeţei şi înţelegerii
faptelor noastre... În aceste clipe
semenii noştri ne par mai drepţi şi
mai apropiaţi, mai comunicativi, pentru că inima, da, inima noastră şi a lor
e mulţumită de ceea ce vede şi ceea
ce-i este dat să simtă... Atunci oamenii

răi nu mai au nicio putere asupra
noastră, îi putem declara învinşi fără
să-i judecăm, căci adevărata judecată
nu o face decât Dumnezeu! Noi, cei
buni şi înţelegători, trebuie să ne
apropiem de cei răi cu înţelegere şi
dragoste, aducându-ne aminte că toţi
suntem supuşi greşelilor şi ispita ne
pândeşte pretutindeni..
Prin lucrarea aceasta, LiviaNorina Zezeanu ne aminteşte tuturor
că la fiecare om, faptele şi cuvintele
sunt ca aburul dimineţilor, schimbătoare şi dintr-o dată îţi poţi da
seama că ai devenit alt fel de om din
cauza ispitelor în care cazi şi zaci
singur în mocirla păcatului, nu poţi să
te mai ridici în picioare... Aminteşte-ţi
atunci că eşti Omul lui Dumnezeu şi
porţi pe umeri povara jertfei supreme
prin care păcatul întregii lumi a fost
ridicat de Fiul Său pe Crucea de pe
Golgota... Vei deveni mai puternic şi
prin acea putere, dobândită de la
Dumnezeu Tatăl, de la Iisus Hristos
Fiul şi de la Sfântul Duh, poţi alunga
diavolul din preajma ta şi poţi rosti cu
sufletul curat şi uşor: “Sunt mântuit!”
Cu toate că sunt multe de
comentat despre această carte, mai
pot spune doar atât: Livia-Norina
Zezeanu îşi încheie acest „Jurnal” –
“ÎNTRE DUMNEZEU ŞI LUME” – cu
o mărturisire-rugăciune, cităm: “Aş
vrea să ştii că nu am scris nimic aici din
ceea ce nu am trăit eu însămi… atât cât
mi-a fost dat. O vreme am trăit din plin
acest “dăruind vei dobândi”. Cu timpul,
am pierdut această bucurie… şi nu mai
îmi găseam rostul. Nu mă simţeam bine,
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îmi lipsea ceva… nu ştiam ce anume. În
timp am realizat de ce, mi-am văzut
micimea sufletească, nesimţirea, orbirea
mea. Hristos a stat de atâtea ori lângă
mine, iar eu nu I-am dăruit nimic? Ştii ce
durere mi-a cuprins sufletul? De aceea
încerc să dăruiesc cât mai mult, măcar
din prea plinul sufletului, dacă material
nu am nimic la îndemână. Dăruiesc o
rugăciune, o vorbă bună, o îmbrăţişare.
Poate semenul meu nu simte în mod
deosebit semnificaţia acestui gest. Nu-i
nimic, ştie Hristos dorul inimii mele,
dorinţa de a-I semăna cât mai mult.
Doamne, iartă-mă că vorbesc despre
această nevoinţă, când eu însămi mai am
mult de învăţat şi de făcut. Câte aş avea,
aş putea să Îţi dăruiesc şi nu o fac, căci
încă mă iubesc pe mine mai mult decât pe
Tine. Câte aş putea face pentru aproapele
meu şi nu o fac, cât aş putea să-l ajut şi
nu-l ajut pe cât ar avea nevoie.
Iartă-mă şi tu, frate, poate nu poţi
înţelege deplin… ce am vrut să spun cu
aceste rânduri. Caută să mă înţelegi şi să
mă ierţi pe mine, păcătoasa!”
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Cartea nu este terminată, rămâne
o carte la care poate continua să scrie
orice lector creştin, îşi poate scrie
Cartea Vieţii sale, continuând ceea ce
a început autoarea noastră, dacă
fiecare se poate situa, la un moment
dat, “între Dumnezeu şi lume”,
însemnându-şi fiecare în felul său
trăirile, fericirile, împlinirile, durerile,
eşecurile, ţelurile, apropierea sau
depărtarea de Dumnezeu.
Eu, ca simplu cititor, nu pot decât
să mă minunez şi să mă bucur că am
avut posibilitatea de a citi, pe
nerăsuflate, o carte a aducerilor
aminte, declarând: Fericit, fericit este
omul că poate să-şi aducă aminte, că poate
păstra
în
gândul
lui
lucrurile
întâmplate... Fericit, fericit e omul care
trăieşte într-o continuă cercetare de sine
şi din tot ce întâlneşte nu uită nimic,
toate lucrurile drepte şi venite de la
Dumnezeu rămân pururea sfinte pentru
sufletul său... Fericit, fericit este omul că
este Om... Fericit, fericit este Omul...
fericit!!!

Cronograf
Poezie
Mihai TRAISTĂ (Bucureşti)

Balada neaverii
Nu am puşcă şi nici cal,
nu am cântec, nici caval,
nici fântână, nici ulcior,
nu am lacrimă, nici dor.
Sunt pe drum de când mă ştiu,
nu am leagăn, nici sicriu,
n-am pădure, nici topor
şi nici pâine în cuptor.
Precum calul fără ham,
nici tristeţe nu mai am,
nici nu urc, nici nu cobor,
nu am punte, nici izvor,
Nu am slovă şi nici vers –
sunt hoinar prin univers,
nu am moarte şi nici stea
şi mă cheamă cine vrea.
Nu am bocet, n-am nici plâns,
nu am hohot şi nici râs,
nu am şoaptă, nu am glas,
n-am hodină, nici pripas,
Nu-s nici slugă, nici stăpân,
nici nu plec nici nu rămân,
dar de dorul tău durut
voi pleca spre început.

Să nu-mi spui mie, asta,
doamnă!
Să nu-mi spui mie, asta, doamnă,
Că totul nu-i decât trecut,
Şi că în sufletu-ţi de toamnă
Tu m-ai uitat demult, demult.
Pe cine duci de nas tu, oare,
Când minţi frumos ca un copil
Precum că dorul nu te doare,
Minunea mea cu ochi de-april?
Când tu mă dori de ceva vreme,
Iar eu, răbdând, nici nu mă mir.
De te-ai preface în durere,
Eu m-aş preface în martir.
De te-ai preface în furtună,
Eu m-aş preface-n pom cu flori
Şi te-aş chema să vii în iureş
Să mă cuprinzi, să mă dobori.
De te-ai preface în ninsoare,
Eu m-aş preface în gheţar
Şi te-aş iubi prin nopţi polare,
Amantă-a dorului hoinar.
De te-ai preface chiar în toamnă,
Aş sta tristeţea să-ţi ascult.
Dar să nu-mi spui tu, mie, doamnă,
Că totul nu-i decât trecut!
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Sfârşitul acesta ce vine

Adio, ninge iarăşi...

Sfârşitul acesta ce vine
e groaznic de urât şi nedrept
şi nici nu mai ştim ce e bine,
c-un munte de gheaţă în piept.

Adio, ninge iarăşi,
e iarna cea din urmă,
bocesc prin calendare
zilele de ieri,
iar Dumnezeu coboară
ca un păstor spre turmă
ca să însemne mieii
aleşi pentru tăieri.

În curând va apune cuvântul,
tăcerea se aşterne pe cruci,
iar noi înrudiţi cu pământul
ne-om stinge tăcuţi la răscruci.
Şi lumea-i o groapă comună
ce zilnic ne îndoapă cu var,
se îngroapă adânc în ţărână
cel de pe urmă gropar.
Adio, sfârşitu-i aproape,
Primejdii ne pasc la orice pas,
Uita-vom de tot şi de toate
Sub cruce la ultim popas.
Şi moartea–i o fiară flămândă,
îşi ia cel’ din urmă tribute,
se stinge făclia plăpândă
strivind cel din urmă sărut.
Şi nici nu mai ştim ce e bine,
purtăm munţi de gheaţă în piept,
sfârşitul acesta ce vine
e atât de urât şi nedrept…
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Afară viscoleşte
şi vremea e câinoasă,
în loc de brazi pe dealuri,
doar triştii mărăcini,
şi vai de tine, moarteo,
de nu vei fi frumoasă
când vei veni la mine
ca să mi te închini…
Au îngheţat genunchii
creştinilor în rugă,
stau zgribuliţi Cristoşii
de tablă la răscruci,
Doamne, nu da crezare
la tot ce ţi se-ndrugă,
că noi de bună voie
ne răstignim pe cruci.
Adio, ninge iarăşi
şi Tu eşti dus departe,
iar eu Te-aştept slugarnic
să vii de nicăieri,
lupeşte urlă vântul,
nădejdea e pe moarte,
îngheaţă-n staul mieii
aleşi pentru tăieri.
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CEL MAI FRUMOS LOC
DE PE PĂMÂNT
Eseu
Adriana UNGUREANU (Bucureşti)

Cel mai frumos loc de pe Pământ
este locul unde ajung să pășesc, fie că
e munte, mare sau deșert. A călători
este o binecuvântare, o șansă a sufletului de a reajunge unde i-a plăcut,
pentru că se spune că rămâne o parte
din noi acolo unde ne place.
Dacă ar fi să-mi reconstitui itinerarele din viață, cu siguranță m-aș
afla și la Satu-Mare, pentru că
dincolo de frumusețea locului, ospitalitatea vestită a oamenilor, am trăit
emoții care mi-au bucurat atât de
mult inima, transformându-l în
colțișorul meu de Rai.
Un loc minunat nu poartă doar
peisaje greu de cuprins în cuvinte, ci
emană o energie care menține trează
o trăire ce se vrea repetată din când
în când, măcar prin puterea gândului.
Eu cred că nu doar oamenii au o
menire, ci locurile au fost create pentru a căpăta o menire a lor, sfinținduse parcă în urma celor care au pășit
pe acolo.
La Satu Mare am fost impresionată de arhitectura clădirilor, de
curățenia orașului, de calmul oamenilor și mai ales de zâmbetul lor. Este

ceva timp de când nu am mai văzut
pe stradă oameni zâmbind. Îmi amintesc când admiram floarea din piept
a unei doamne, dânsa mi-a răspuns
(zâmbind): “mi-am pus-o special ca
într-o zi de sărbătoare, pentru că
astăzi în Satu Mare este sărbătoare”!
Da, era o sărbătoare a locului, un Festival Internațional de Literatură, iar
printre invitați mă aflam și eu! Greu
de descris onoarea de a purta floare
în piept și datorită prezenței mele
acolo, dar și a altor nume al căror
ecou era mult mai răsunător decât al
meu.
Acea dovadă vie de respect mi-a
reamintit o lecție de viață, uitată de
demult, pentru că trăiesc într-un loc
unde respectul față de creatori nu
este atât de evident încât să fie
marcat prin vreun simbol, iar dacă se
întâmplă să existe, este doar o consecință a unei politici de marketing
extrem de bine gândită, în așa fel
încât să justifice cheltuirea unor bani
publici. Dar când omul simte să se
manifeste din proprie inițiativă, fără
vreo impunere sau obligație, inseamnă că se ajunge la acel nivel de
conștientizare care reprezintă un câș-
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tig real pentru comunitate. Prin astfel
de oameni, Satu Mare devine mai
bogat. Iar prin manifestările culturale
de calitate pe care le organizează,
precum și prin istoria locurilor, devine celebru.
Dincolo de organizarea unui eveniment extrem de reușit, nu totul a
fost perfect la Satu Mare, cârcotașii ar
spune că drumul a fost “cu ghinion”.
Probabilitatea ca autocarul să se
strice și la dus și la întoarcere, cu
același șofer, ar părea o glumă, dar sa întâmplat cu-adevărat.
Cum nimic nu este întâmplător,
am învățat să citesc dincolo de
experiență. La dus, am rămas în pană
de motor la Zalău. Deși situația părea
un dezastru fără ieșire, bagajele
rămânând blocate în cală, noi
ajungând la destinație înaintea lor, pe
drum am surprins cel mai frumos
apus din viața mea, când soarele
ocupa tot cerul, având cel mai
frumos roșu văzut vreodată și se juca
de-a v-ați ascunselea printre dealurile ce se înălțau neașteptat din
câmpiile bogate.
Însoțitorii mei, soțul meu, Dan
Ungureanu și scriitorul Ioan Țoanță
exclamau din când în când: “Ce
frumos e aici! Parcă am fi în altă țară!
Zici că aici nu mai e România!”.
La întoarcere, ghinionul s-a repetat, de parcă intrasem într-o buclă
temporală, dar trecând deja printr-o
experiență similară, am așteptat
calmă minunea din spatele “dezastrului”.
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Timpul mi-a dat șansa să-mi
învăț lecția multiplelor fațete, bune și
rele, eu fiind cea care alege de fiecare
dată ce anume merită atenția. De
fapt, totul a fost un bun prilej să
descopăr calmul nebun al ardelenilor, care au așteptat cuminți la
locurile lor, timp de o oră, fără să
protesteze.
Apoi, eficiența și operativitatea
cu care firma de transport a acționat
prompt pentru a rezolva problema.
Așteptarea a fost de bun-augur
pentru noi, grupul vesel și elitist din
spatele autocarului – domnii Țoanță
– din nou! – George Terziu și IoanPavel Azap, toți scriitori, împreună
cu soțul meu, s-au descurcat de minune apelând la miracolul pe care
Dumnezeu l-a creat prin palinca
sătmăreană.
Astfel, evenimentul s-a constituit
într-un bun prilej de a oferi călătorilor un cerc literar de poezii și
glume de foarte mult bun gust. Spre
surprinderea noastră, oameni din
fața autobuzului se mutau mai în
spate, să ne audă mai bine!
Dacă autocarul ar fi funcționat
perfect, drumul ar fi fost splendid
prin peisaje, dar anost ca atmosferă.
Așa s-a născut o nouă trăire, ceva ce
nu am mai văzut și simțit, completând emoțiile cumulate în timpul
festivalului și în excursiile de neuitat.
M-au impresionat atât de mult
oamenii locului, prin ceea ce mi-a
fost dat să văd, pentru că acolo
munca lor e cea care vorbește, totul
fiind într-o ordine perfectă, nimic la
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întâmplare, încât am scris chiar în
autocar un articol prin care consideram cele trei județe pe care le-am
traversat – Satu Mare, Sălajul și
Clujul – “o țară în altă țară”.
Nu aveam nevoie de ghid sau de
cuvinte care să umple povești, faptele
oamenilor sunt grăitoare și fac
vizitatorul să se simtă bine. Ca mai
peste tot în România, nu abundă
bogăția (cu excepția orașului Cluj),
dar situația materială modestă a
oamenilor, chiar și ruinele fabricilor
sau ale grajdurilor dezafectate, sunt
administrate cu atâta grație, curățenie și bun-simț, încât nu se poate să
nu-i iubești pe cei care sfințesc pur și
simplu locul!
*

“Îmi
imaginez
o
Adriana
Ungureanu peste vreo douăzeci de
ani, când se va spune despre ea: primul festival internațional de literatură la care a participat a fost cel de
la Satu Mare!” Așa am declarat în
fața publiccului sătmărean în data de
12 mai 2017.
Mărturisesc că-mi doresc să mă
țină Dumnezeu sănătoasă și să ajung
o mare scriitoare, încât să aud spunându-se despre mine: “știi, a fost și
la noi, la Satu Mare!”.
Le mulțumesc organizatorilor
pentru prilejul de a fi prezentă la un
eveniment atât de reușit, dorindu-le
succes în continuare! Cândva, într-o
carte, vor fi descrise trăirile de aici.
Am credința că scrisul oferă puțină
nemurire, iar momente întregi de la
Satu Mare își cer nemurirea!
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Poezie
Cezar CIOBICĂ (Botoşani)

poemul
e o haltă părăsită
cu cezuri ce ning crisalide
peste liniile moarte năpădite
de urzici şi de pelin
cu păianjeni gheboşi ţesând peste şine
pânze prin care
luna-şi cerne spovedania
printre sensuri roase
de moliile frigului
cu ciulini prin care dimineaţa
îşi mai lasă câte un fuior
întru împlinirea noimei
şi cu iederă ce-acoperă
plăgile de psoriazis
uneori în sala de-aşteptare
vântul vine să-mi aplaude sigurătatea
şi-atunci praful dezveleşte
un buchet de umbre mirosind
a busuioc
agăţate sub o cruce
de unde un greier şontorog
la lumina vocalei A
ţârâie o elegie
despre o inimă dăngănind
în difuzorul amurgului
un vals pentru bisturiul care
adormit între aorte
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schiţează un rictus bizar
şi pune-n venele poemului
cenuşa biletelor voastre
şi-o lungă şi nesfârşită beţie
drum bun şi să vă fie
de mine

când nu pot să adorm
ascult elegii
inima suferă de claustrofobie
şi i-a crescut iederă peste aorte
frigiderul frigid toarce poveşti
despre un bisturiu ce dă tîrcoale
oglinzii imperfecte a realului burduşit
cu figurine de ceară
ceasul ticăie absurd
mestecîndu-şi limbile
împerecheate pe sub patul deşălat
de isteriile femeilor care
mi-au demolat memoria
peretele vomită întîmplări
cu mine rătăcind
în căutarea unui anestezic uşor
aşa ca o păpădie
gîndacii de bucătărie
îmi ronţăie părul şi
îmi urcă alene pe creştet
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acolo unde melancolia
mi-a lăsat înfiptă
o cruce de plumb
când nu pot să adorm
îmi imaginez moartea
ca pe-o scufundare
într-o umbră aseptică
de nichel
într-o tăcere care-şi sprijină eternitatea
de boturile ascuţite ale stelelor
şi-ntind mîna spre noapte
ca o stripteuză vorace cu un singur sân
şi urlu putred
salivând printre vise
mai mult sau mai puţin erotice
maxilarele puternice ale cuvintelor
îmi croiesc o nouă zi în care
trebuie să supravieţuiesc
împotriva radiaţiilor
a încălzirii globale
a tendinţelor schizoidale
şi a mizeriilor dintre
dinţii zilelor
mai trebuie să trag apa
poate se duce coşmarul
să mă tund să mă rad şi să spăl
c-am început să miros a mort
au revoir mes amis au revoir
aveţi grijă de iubita mea
nu răspunde la niciun nume
dar e bună
să vă spele memoria
ps
poate altă dată
ne vom face de cap
scriind și despre Dumnezeu

spleen
mă complac din nou
în starea aceea
știți voi
când cuvintele stau apatice
golite de sens
în rochii de hîrtie igienică
și așteaptă pe pietonalul pustiu
o invitație la ceva
la o bere
la un dans hipnotic
sau poate de ce nu
la ședința cenaclului USR
mă scufund din nou
știi și tu
în promiscuitatea clipei fără miez
și simt cum încărunțesc subit
și oasele și sângele
și aștept să se pârguiască
orele cu pinteni prăfuiți
hălăduind prin insomnii crepusculare
plouă deja
dumnezeu își spală facultățile mintale
deasupra pietrelor funerare
printre care o pisică de ceață
toarce într-un sân al clepsidrei
un certificate de deces
în celălalt
un șobolan translucid
îmi ronțăie măruntaiele
și memoria fumegândă
sunt în starea aia
când te molipsești de tăcere
și-ți vine să te dai cu capul
de toate mobilele
până se face lumină și-n textul tău
peste care ninge cu cenușă
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BĂRBATUL CARE CIOPLEŞTE FEMEI
CÂT CASA POPORULUI
Prozopoezie
Florica BUD (Baia Mare)

bărbatul pe care îl iubesc exclamase
aseară în timpul furtunii: eşti o femeie
rea, plină de dorinţe, eşti mai rea decât
mine! numele bărbatului care îmi spune
elegant lucruri ce încă dor este
armand… nu Armand Călinescu; de-ar
fi fost să mai fie printre noi poate că el
m-ar fi întrezărit… aparţin de timpuri şi
fiinţe ale trecutului. numele bărbatuluirăzboi este armand isopescu dindeal
sculptor şi pictor deţinător al cnpului
101010101010 şi al actului oficios cu
seria şi numărul EX2325232525. este un
om cumplit, dacă-l analizăm după
datele personale dar faptic este un xartist iubitoriu de femei pe care le
sculptează cu nesaţ schimbându-le
capetele pătrate croite din piatră… de la
una la alta; oficial doar eu sunt femeia
lui, dar cui să-i pese chiar ieri în timpul
vernisajului a primit comanda specială
ajunsă în mod telegrafic dinspre evropa
nesigură că am devenit şi noi între timp
pământeni şi apoi internauţi. comanda
era… să cioplească one hundred statui
care ar întruchipa în piatră iubirea că
altfel în lipsa iubirii ea nu ar ajunge în
oraşul lui Bucur des confundat cu
Buda... poate nici în Iaşi, Ipoteşti,
Lancrăm, Răşinari, Bulzeşti, Copăceni,
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Cluj şi Ploieşti, Timişoara, Soroca,
Craiova… poate nici în Baia cea Mare şi
nici în… Sofia, aşezământ cu nume
molatic de fecioară-femeie, un nume la
modă în laboratoare, locurile plămade
de prunci; până să se înalţe la ceruri i se
cere dospitorului armand să cioplească
statui cu masca femeilor-madăline,
iohane, daniele, cristine, claudine, daiane, alexandre, corine, isadore, simine,
lauriene, ane, anghele, mirune, floriane,
cezarine, ruxandre, monice, mariene,
irine, mărtuţe, doine, ancuţe, roxane,
olguţe. comanda porneşte dinspre cancelariile unei evrope indignate, ursuză şi
contrariată: cum marele oraş nu are
statuia întruchipând enigmatic femeia
sub formă de harfă? comanda ar fi ca
acele statui-femei să fie îmbrăcate în
negru dar stilul să fie office, doar femeia
din faţa Ateneului Român să poarte o ie
lungă din borangic ba nu… greşesc…
cea în borangic să şadă în faţa Muzeului
Ţăranului Român iar penultima cea din
faţa Ateneului să fie drapată opulent în
muslină violacee, femeia din colţul
Teatrului Naţional să fie trupeşă, un fel
de chiriţă deşi satira nefiindu-i pe plac
regizorul şi viziunea o vor mai mult
arzând pe rug, a se vedea şi ipostaza de
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hetairă. mă rog atunci când evropa
plăteşte pe loc… europa decide cum
când unde se cade. alte statui ar trebui
să exprime nişte zeiţe moderne iubitoare de arginţi, decente dinafară şi cu
pletele tunse în scări şi fuste lungi,
platoniene iar tălpile să le fie placate cu
vajnice espandrile din piele de şarpe
dar nicio statuie-femeie din piatră să nu
aibă cumva forme de sâni. comanda a
fost împlinită ad litteram de armand
dindealul cioplitor de statui, cel puţin
cele făurite până acum, nu au sâni pare
firesc dacă damele lumii se vor egale cu
domnii în toate şi în plicticoasele păcate
atunci: Jos sânii dătători de viaţă de pe
statuile-femei ce sugerează implicare şi
conştiinţă! par stranii creaturile înşirate
în diferite puncte ale oraşului înalte cât
casa cea mare. armand a cioplit, ca un
drept câştigat izvorul vieţii în viscerele
cavităţii abdominale berzaic perfectele
pot să conceapă, evropa nu le-a dorit
nicidecum goale şi sterpe dacă nu atingi
trupul cioplit nu ai cum să percepi
mesajul straniu transpus în statuie.
bărbatul care ar trebui să mă iubească
este acel trecător ce-şi târşeşte pasul
uşor aplecatul, căruntul cu barbă bogată având aerul gri de moş engels sau de
alt marx el fiind nehotărâtul din faţa
Teatrului Odeon ce nu ştie încotro să o
apuce, opriţi-l! omul este camuflat în
hanoracul-XWES unul dintre cele o mie
cusute de către mine scuturaţi-l bine
încredinţându-l că nu sunt o femeie
chiar atât de rea cum par avertizaţi-l că
balanţa este în pericol, că nici eu nu am
stat cu mâna în sân ci idiotic

am comandat cele mai înalte dragline,
macarale şi vole… de care am prins
statuile fiecare faptă rea la un număr
topografic decent, dar ele pariind pe
respectul de sine iar sinele fiind un fel
de iarbă rea, nu se lăsau dezlipite de
linia orizontului, alungindu-şi picioarele, ca şi cum ar fi fost de gumilastic…
dacă treceţi pe lângă draglinele care sau dat peste cap şi de care atârnă nişte
femei cu picioare prelungi dar încă bine
înfipte în soclu, să ştiti, sunt autoarea
hororii şi sunt împăcată cu asta. am
putut să fac măcar atât pentru graserieni
şi mai ales pentru cei plecaţi în spaţiu
care acum fac yoga liniştiţi, cu
tărtăcuţele în jos, dar ochii lor le percep
cu iuţeală şi zărindu-le… se simt
ameninţaţi de femeile-statui care ar
putea să le comprime ca într-o menghină moalele capului, mult, mult prea
oblu; acum sună la baza unu, spaţiala
de pe terra în punctul tectonic cu
numărul şapte, baza stabilindu-le
legătura pe firul principal cu primarul
capitalei creştine, care erou, după cum
ne-a fost scris se numeşte, chiar să nu
râdeţi nu este nimic rău în asta, tot
armand isopescu dindeal. ce să se
întâmple? răspunde studiindu-şi secretara-robot, armand numitul primar,
nişte statui pozând în acele femei înalte
cât Casa Poporului, care la urma urmei
poate fi a doua din lume… care este
chiar atât de înaltă, nu vor să părăsească spaţiul devenit public după ce a
fost amenajat verde ca labirint pentru
ouăle de gugulumus. statuile sunt implantate ilegal de către armand isopescu sculptorul care aflat mereu în

29

Cronograf
delirium tremens se visează artist de talie
mondială sperând ca prin ele să fie zărit
din spaţiu, el aflându-se încă în cel
uterin; numele meu sau cel a lui
armand isopescu sculptorul nu a fost
pomenit după cum nu a întrebat nimeni
cine este autorul sau detractorul lor,
contase doar că statuile reprezintă în
mod democratic cuprinsul feminin şi că
nici unul din cei doi aflaţi la capetele
firului nu au reuşit să răspundă corect
întrebărilor puse în limbi diferite,
strecurate pe fir în mod ilegal. statuile
fără sâni par nişte eunuci nota este dată
de ţinuta lor la cerere cioplită office
ţinută, contrar vitezei în care informaţiile curg, nu şi-a schimbat prêt a porterul, rămând la fel de lălâie dar ce mai
contează pentru muritorii lipsiţi de
gânduri şi vise dacă reuşiţi să-l opriţi pe
armand cioplitorul statuilor cât Casa
Poporului şi dacă între timp empatia a
învins necredinţa, rog a explica acelui
bărbat configurat… bad la un terminal
preistoric că nu sunt mai dură decât
statuile-balerine care l-au făcut... păşind
pe firul de aţă-americă, părinte de sute
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de ori; somaţi-l să-mi dea voie şi mie să
nasc pruncul pe care îl port cu atâta
tristeţe de mult timp în viscere, el
având dreptul de a nu… sau… de a fi! vă
zăresc trecând indiferenţi şi laşi pe
lângă armand cioplitorul din piatră pe
piatră fără să-i şoptiţi în faţă cele zece,
doar zece porunci. are dreptate armand
isopescu când spune că nimeni nu
poate iubi o oarecare; femeia-micdejun,
femeia-prânz, femeia-cină, femeiapolonic, femeia-blid, femeia... ielele să fie
caline, îmi şopteşte el printre dinţii
scrâşnind în jocul fumului de pipă. nu-i
plac ochii mei nici buzele iar despre nas
ce pot să zic când al meu cap despotic
nu va sta pe trupul altei femei şi nici
trupul meu nu va susţine democratic
un alt cap în răstimp cei din spaţiu îşi
iau pilula-cangrenă ce ţine loc şi de hrană
bio-fi-posacă ea fiind tableta de somn
menită să menţină la pas iubirea abia de
un veacprizonieră. scenariul mocneşte
de planuri urzinde şi leacuri plantice
vor astăzi în noi să aprindă plăceri infocarnale; fiinţe plutarhice ne trecem,
alergând prin sine ca înspre caana.

Cronograf
POEZIA LUMII
Metin CENZIN (Turcia)

Metin CENGIZ, născut la 3 mai
1953 în Kars, provincie situată în estul
Turciei, este poet, eseist şi editor.
A tradus şi editat Antologia poeziei
moderne de la Baudelaire pană în zilele
noastre (2000) şi Florilegii ale poeziei
franceze contemporane (2005).
Volume de poezie: După potop
(1998), Marea dragoste (1989), Crinul
înfloreşte din propria-i otravă (1991),
Cartea Cântărilor (1995), În vremurile
tinereţii
(1998),
Imnurile
iubirii
(2005), Viaţa şi Hazardul (2006), Poezii
complete 1 (2007), Poeziile libertăţii
(2008), Poezii complete 2 (2009), După

potop şi alte
poeme (Ed.
Harmattan,
2006, Paris) şi Poeme alese (Ed. Liber
Flactory, 2013, Madrid).
A fost recompensat cu importante
premii literare dintre care amintim
premiul ,,Behçet Necatigilˮ în 1996
pentru volumul Cartea Cântărilor, în
2010 premiul ,, Melih Cevdet Andayˮ
pentru Poezii complete 1 şi 2. În 2011 a
primit Premiul Internaţional “Tudor
Arghezi".

Psalmii dragostei 1 /
Les cantiques de l’amour 1

mă urmăresc
de la o umbră la alta
ochii tăi limpezi
sunt operele complete ale lui Cehov

talazurile sufletului și profunzimea
vidului cele două laturi ale sensului
împart același sentiment delictual
despre părul tău vorbesc
părul tău precum noaptea
învăluie psalmul
trec prin fața ta în lung și în lat
trandafirii îți îmbujorează chipul:
vorbim
despre vocea sângelui
care cheamă la el
oare ochii îți sunt limpezi?

gâtul tău
apropie de seară o câmpie
în plină vară,
un adăpost în plină iarnă
la gâtul tău atârnă zilele vieții
și ale morții –
o călătorie spre est
cuvintele se înalţă și rămân scrierile
eu, prizonier voluntar iar sânii tăi
precum camera unei închisori apoi
lungul drum de la război la pace
trezirea la viață a pământurilor fertile

31

Cronograf
de-odată spunem amândoi că este
adevărata
ieșire din vid

îngemănate cu un vulcan
în timpul erupției

Dragostea / Aşk
Sara / Sara: la seule couleur
en automne
Sara1: singura culoare a toamnei,
femei și copii, povești
de adormit copiii
galben epileptic, singura culoare
a toamnei
diadema poeziei și a libertății
este sara,
sub puterea ei poetul tânguitor devine
martorul dezastrelor;
Orientul Mijlociu înalță zmeie
brăzdând cerul lunii februarie
sara: diadema poeziei și a libertății
pe sunetele muzicuței copiii joacă iar
ghicitul în ni-si-p
de aceea moartea rămâne fără aripi,
copiii joacă pe sunetele muzicuței
ghicitul în ni-si-p
o, precum predicțiile pe străzile
acoperite cu pulbere
și asemenea vieții este limbajul
vorbirii, act după act;
iar toamna este incendiul imaginar
al culorilor

Poetul folosește un joc de cuvinte
format din sara (în limba turcă înseamnă
epilepsie) și sarî (sarı înseamnă galben).
Nota aparţine traducătoarei Aja Clavier.
1
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Am uitat ce era, unde şi când.
Arşiţa pârjoleşte ierburile,
copacii se cufundă în umbrele lor.
Vântul îşi bea rachiul printre adieri.
Aroma florilor de măceş
nu o mai simt
nici cântecul greierilor nu-l mai aud.
Doar vocea mi-a atins urechile,
doar ochi,
În stepă întinzându-se până la
marginea vederii
Orizontul se îmbujorează
odată cu dragostea,
soarele îşi joacă luminile
deasupra capetelor noastre.
Încă o dată am văzut-o
în această vară,
în această vară iar am înţeles că
şi ea are inimă,
şi scrie un alt cântec.
Un alt cântec în care cuvintele
sunt scrise de viaţă.

Femeia / La femme
Cine a spus că femeia este un înger?
ea curge precum râul,
își pândește bărbatul
precum pădurea întunecoasă
precum lupii înfometați urlă
când sunt prea aproape de ea
mă cutremur

Cronograf
Aceasta este viața, aceasta este
adevărata feminitate
Așa cum vorbește tot așa recită
versuri de dragoste
ochii ei se aseamănă cu focul
Infernului
din ochii mei țâșnesc priviri de corb
călătoria din ținutul morților în
ținutul muritorilor
altfel trebuie să fie
Alăturați-vă vieții, spune femeia,
poezia sunt eu, citiți-mă!
În liniște își întinde trupul
pentru odihnă
camera se umple de lumina ce-i
traversează ființa
voalul subțire al nopții care o acoperă
îl îndepărtează ușor lăsându-l să cadă
ca un foșnet de râu
buzele trandafirii în întuneric
și le întredeschide
Alătură-te vieții, spune,
viața-mi traversează trupul!
De la degetele picioarelor
până la pântec
odată cu mersul i se apropie toate
liniile trupului
precum brațele unei foarfeci
iar păsările își acoperă
cuiburile din scorburi
cu ramuri și ierburi
Alătură-te vieții, spune femeia,
viața este cuibul meu!
Dincolo de dealul abrupt
începe o vale adâncă
cuiburile păsărilor rămân cufundate
în neguri

din munți două Diane mă alăptează
în timp ce sirenele,
logodnicele lacului,
se unduiesc
dăruind elixirul vieții
Alătură-te vieții, spun ele,
bea viața
așa cum
bei apa!
Pe câmpiile ce mi se deschid mă
plimb asemenea
stăpânului casei și nu asemenea
oaspetelui grăbit
dar corpul ei amintește de vârtejul
oceanului și
glisarea boltei cerești –
în cărți am căutat secretul vieții
în scrisul și cititul tuturor paginilor
l-am căutat
Alătură-te vieții, spune femeia,
secretul vieții sunt eu!
Cine a spus că femeia
este sclava iubirii?
Ea este trup și suflet,
iubirea însăși este femeia,
un muritor ce i se închină
precum unui templu
este bărbatul.

Mulțumescu-ţi, Doamne /
Je vous remercie Seigneur
Doamne, îţi mulţumesc
Pentru fructe şi legume
Pentru pâine pentru vin pentru rachiu
Pentru bunurile din casa noastră
scoase la mezat
Pentru cuvertură şi pentru pat
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Mulţumescu-Ţi, Doamne,
pentru binecuvântarea Ta
Pentru lumina zilei pentru înserare
Pentru stelele
care împodobesc noaptea
Pentru privirea lunii îndrăgostite
Pentru copiii care fluieră la lună
Pentru toate, Doamne,
pentru toate
La fel şi pentru neajunsurile
fiecărei zile
Mai ales pentru iubita mea, Doamne
Pentru îmbrăţişările şi sărutările ei

34

Pentru parfumul ei
asemenea dimineţii
Pentru carnea ei pentru părul ei
îţi mulţumesc
Doamne şi te rog nu te mânia
Pentru că tu nu eşti cel care
ceva ne-ar interzice
Dacă vrei priveşte în trecut
Pentru a-l înţelege pe cel care soseşte
Doamne, doar o favoare îţi mai cer:
nu ne vorbi despre nelinişti.

Traducere de Niculina OPREA

Cronograf
SUB ZODIA AMINTIRII
Eseu
Prof. Dr. Const. MIU (Medgidia)

Profesorul
botoșănean
Cezar
Ciobîcă publică la Editura Pim, din
Iași (2017) volumul bilingv Petale în
vânt / Petals on the vind (poeme haiku),
în format carte de buzunar. Cartea a
avut parte de o prezentare făcută de
către Vasilica Grigoraș pe blogul
revistei ARMONIA – Saltmin Media.

Având ca temă efemerul supus
finitudinii, volumul în discuție grupează haiku-urile (acestea stând sub
zodia amintirii) în funcție de cele
patru anotimpuri, la care se adaugă
un al cincilea capitol – Printre amintiri.
Primăvara oferă un tablou al
melanjurilor regnurilor și al vârstelor:
“bătrân pe prispă – / de printre frunze
veștede/ un ghiocel” (p. 7); “cireș în
floare – / mama își pune vechea/ rochie de mireasă” (p. 12); “sat îmbătrânit – / pe hornul casei de nașteri/ o
barză cu pui” (p. 14). Dacă din al

doilea haiku
citat răzbate nostalgia de altădată a
celei care fusese mireasă, din cel de-al
treilea sesizăm aparența care ascunde
esența. Aparent, ni se vorbește despre
un sat îmbătrânit, care nu mai are
continuitate. Însă și aici viața
continuă, după firescul ei, la alt nivel.
Aceeași
vitalitate,
dincolo
de
amintitul melanj al regnurilor și al
vârstelor, îl regăsim în alt haiku: “pui
de o zi – / covata bunicii/ plină cu
aur” (p. 20). Propensiunea spre înalt,
ca imagine a vitalității, este reliefată în
alte două creații: “de Înălțare – / câțiva
melci pe Coloana/ Infinitului” (p. 21);
“de Înălțare – / de sub placa de beton/
un fir de iarbă” (p. 23).
Vara conturează o adevărată risipă
vizuală, auditivă și olfactivă, într-o
orchestrație coloristică desăvârșită, ca
în: “moara în ruină – / doar greierii
măcinând/ lumina lunii” (p. 30);
“noapte pe baltă – / trilul privighetorii/ făcând valuri” (p. 30); “amiază
pe câmp – / miroase a lavandă/ chiar
și lumina” (p. 31). Într-un asemenea
anotimp, vegetalul este la el acasă:
“sălcii plângătoare – / frunzele țin sub
obroc/ roiul de stele” (p. 40); “întârzi-
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ind/ lăsarea asfințitului – / floareasoarelui” (p. 40).
Sentimentul
predominant
în
haiku-urile dedicate toamnei este nostalgia: “așteptând pensia – / în palma
bătrânei o/ frunză uscată” (p. 60); “luna în declin – / bunica pune în geam/
înc-o gutuie” (p. 61). În alt loc, frunzele toamnei sunt asociate unui convoi mortuar: “pe ultimul drum – / în
spatele dricului/ frunzele toamnei” (p.
71). Thanatosul este surprins chiar și
la nivel olfactiv: “sat îmbătrânit – /
peste tot miroase-a/ prune putrede”
(p. 74).
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Mișcarea într-un peisaj hibernal,
aproape încremenit, este suplinită, la
nivel auditiv, de țurțuri și greieri: “la
capul mamei – / picurii din țurțuri/
sporind liniștea” (p. 85); “concert de
Crăciun – / în debara balada/ unui
greier mic” (p. 85).
Acestui soi de poezie cultivată de
Cezar Ciobîcă i se potrivește dictonul
latin Pauca sed matura. În puține
cuvinte, autorul transmite cititorului o
gamă întreagă de trăiri și simțiri,
acestea stând sub zodia amintirii: “seară de priveghi – / lumânarea aprinde/
amintirile” (p. 92).

Cronograf
Colţul verde al haijinului
HAIKU
Dan NOREA (Constanţa)

scaun cu rotile –
ocolind cu grijă
liniile șotronului

singură la geam –
între bunica și lume
flori de gheață

carusel iarna –
un copil pune fularul
la gâtul căluțului

pământul reavăn –
în jurul unei dalii
urme de baston

câmp cu păpădii –
de-ajuns o adiere
şi ninge în sus

nedumerită
rândunica zboară-n cerc –
casă în ruină

printre fulgii albi
ultima crizantemă –
Requiem de Bach

prima pensie –
cu bastonul pe alei
lovind frunzele

zi-ntâi de şcoală –
în scorbura teiului
două ghiozdane

lacul oglindă –
o fată scăldându-se-n
Calea Lactee

de Bobotează –
cu degetul pe geam smulg
petale din flori

Senryu

noaptea dintre ani –
printre artificii o
stea căzătoare

cu măști de noroi –
de două ore flirtez
cu mama soacră

email spre Spania –
mamă s-au copt și aici
căpșunile

gimnaștii noștri –
solul este la pământ
bara e-n aer
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secetă în sat –
doar primarului nu îi
crapă obrazul
lecții de nămol –
nu știi cine-i dedesubt
salută-i pe toți!
cu soacra prin munţi –
o fac atentă: uite,
altă viperă
anunţ: „angajez
poliţist pensionar
să bată nucul”
de la bar mă-ntorc
noaptea – când sunt libere
cele trei cărări
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azi, ca poet sunt
terminat – nevasta mi-a
păruit muza
lupi dând târcoale
turmei de oi din staul –
zi de votare
pe ring lovituri –
pe podea două umbre
îmbrăţişate
teatru-n ruină –
pe perete în afiș
actorii plouați

Cronograf
ARTA DE A FACE COMPROMISURI
Ritmuri paralele
Veronica PAVEL LERNER (Canada)

Este abilitatea de a face compromisuri artă sau necesitate?
Sunt conjuncturi în care compromisul nu intră în discuţie. E cazul
exemplului – de un comic irezistibil –
al românului emigrat în Canada, la
Montreal, care, întrebat la graniţă ce
are în valize, spune foarte senin:
“Deux canadiennes”, la care, evident,
vameşul îi scotoceşte bagajele cu
minuțioziotate, căutând cu înfrigurare
eventualele “canadiene”, despre care
probabil românul a dat explicaţii mai
târziu. Aplicarea zicalei “unde-i lege
nu-i tocmeală” duce la evitarea
compromisurilor exact acolo unde ele
nu trebuie să aibă loc.
Este capacitatea de a face un
compromis o formă de toleranţă?
Poate. Un echilibru, totuşi, se impune,
nu chiar orice se poate tolera. Profesorul şi filosoful britanic Karl
Popper (1902-1994), în lucrarea “Societatea deschisă şi duşmanii ei”, afirmă:
“Dacă suntem de o toleranţǎ absolută
chiar şi faţă de intoleranţi şi dacă nu
apărăm societatea tolerantă împotriva

celor care o iau cu asalt, toleranţii vor fi
eliminaţi şi, odată cu ei, toleranţa.” 2
Spre deosebire însă de aceste
exemple, în care legile sunt concepute
ca să asigure armonia socială, compromisul este necesar, util şi uneori îl
practicăm – în viaţa de zi cu zi – fără
să ne dăm seama. În fond, ce altceva
este compromisul decât un schimb?
Părinţii îl aplică instinctiv cu copiii
mici. Când copilul urlă: “vreau cutare
lucru”, părinţii negociază, îi oferă
altceva în schimb şi starea momentană
de aparent conflict e aplanată. Se pare
că metodele moderne de educaţie
recomandă ca părinţii să nu spună
copilului “nu face asta”, pentru a nu-l
influenţa negativ, ci, atunci când vor
să-i interzică ceva, să-i ofere, în loc,
altceva. Poate că nu e rău, întotdeauna
există alternative care îi pot satisface
pe toţi, fie total, fie parţial.
M-am referit aici la părinţii cu
copii mici. Între părinţii care sunt
bunici şi copiii lor adulţi, deveniţi la
rândul lor părinţi, schimbul se face
alfel: părinţii continuă să dăruiască
Afirmaţie fǎcutǎ cu mult înaintea
evenimentelor tulburǎtoare la care
suntem astǎzi martori.
2
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copiilor adulţi, dar aceştia oferă
dragoste, mai departe, copiilor lor, nu
e un schimb reciproc, el merge într-un
singur sens. Aici nu e loc de
compromisuri, bunicii vor înţelege.
Care este diferenţa dintre compromis şi compromitere? Istoricul
polonez Adam Michnik (n. 1946) ne
răspunde: “Compromisul nu este compromitere, este inversul fantasmului.
Compromiterea este laşitatea. Compromisul este curajul”.
Sigur, trebuie o mare doză de
curaj ca să faci compromisuri, pentru
că orice compromis presupune o
renunţare, o cedare a unui privilegiu.
Evaluarea situaţiilor în care compromisul este preferabil părăsirii terenului devine, pentru fiecare, o probǎ a
propriei înţelepciuni.
Cele mai frecvente compromisuri
se fac între prieteni, între rude sau
între soţi. Nu există o reţetă generală,
alegerea momentului şi a modului de
a accepta – sau iniţia – un compromis
este, de fapt, o artă, iar umorul, ca în
toate cele, este un ingredient util –
dacă nu chiar indispensabil.
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Mi-am pus deseori întrebarea:
sunt compromisurile fenomene care
apar numai în relaţiile dintre parteneri, rude sau prieteni? Nu cumva ni
se impun – pe măsură ce înaintăm în
vârstă – compromisuri pe care trebuie
să le facem şi faţă de noi înşine? Şi nu
se cere aceeaşi doză de curaj – despre
care ne vorbeşte Adam Michnik – în
abordarea lor, ca şi în cea a compromisurilor dintre prieteni, rude sau
parteneri? Mi se pare că tot de un
schimb e vorba şi în cazul compromisurilor faţă de noi înşine, ca şi în
celelalte. Odatǎ ce suntem pregǎtiţi să
acceptăm diminuarea capacităţilor
trupului cu trecerea timpului, atunci
renunţarea cu seninătate la beneficiile
vârstei tinere vine de la sine. Viaţa
oferă trupului timp, în schimbul
căruia noi ne oferim confort prin
îndepărtarea surselor care i-ar solicita
trupului energia de care el nu mai
dispune. Nu cere şi acest compromis –
faţǎ de noi înşine – aceeaşi înţelepciune, generozitate şi curaj ca toate
celelalte compromisuri?

Cronograf
Poezie
Ioan ŢOANŢĂ (Râmnicu Vâlcea)

Absolutul inefabil
Actor
E luni noaptea,
stelele bat în geamul
din odaia austeră,
mi se face de-un echinocțiu
la ora zambilelor
văzute-n vitrina unui minimarket,
sentimentele dorm
sub bruma dimineților
dintr-un peisaj ca un stop-cadru
din filmul
de scurt metraj refuzat
la ultima competiție europeană,
eu zac într-o fărâmă de vis,
sechestrat
în camera de „trei cinzeci pe trei”,
cu sobă pe lemne
și tavan fals,
mâine e marți,
vine Muza voluptoasă
acoperită cu desuuri
din fulgi de țurțur,
nu se poate să n-o topesc
într-o fericire
din absolutul inefabil!

(Domnului Culiță Blaga)
Actorul,
îmbrăcat într-o salopetă de salahor
prost plătit,
se așază pe trotuarul umed
și desface ziarul
din care scoate
un sfert de franzelă
și cinci felii de salam,
e pauza de masă impusă de lege,
actorul mănâncă încet
de grija plombelor
și citește o poemă din ziarul
plin de grăsime,
iată cum se bucură și creierul
odată cu stomacul,
apoi se ridică,
face semnul crucii
și se plimbă vreo zece minute
prin parcul cu platani uitați de secole,
recită în gând poeme eminesciene
pe care nu le poate spune acasă,
familia fiind prea setată
pe lăuntrul frigiderului.
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Teatrele patriei zac în pânze
de păianjen,
actorul îmbracă salopeta
de salahor
și își recită
zi de zi
poemul vieții,

porumbeii tăceau
desenând opturi și caligrafii
într-o carte albă,

muncește,
mănâncă salam cu franzelă
și lecturează versuri,
dulce e poezia
care trece prin stomac!

era o amenințare
de primăvară,
iubito,
tu numărai constelațiile
în căutarea mea,
cel dintâi născut
la umbra unui soare absent,

un cimpoi se străduia să țipe
lăcrimând
absența unui stăpân,

Primăvara unei regăsiri
Un câine se plimba
tăcut
prin miriștea unei alegorii,
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mai ții minte regăsirea noastră
din pădurea de mesteceni
aruncată aleatoriu
într-un miez de secol
anost?

Cronograf
SOLDUBA,
STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ
III
VIAŢA ŞCOLARĂ A SATULUI

Istorie
Ioan SUCIU (Baia Mare)

Vechimea învăţământului „codrean”
se
pierde
în
negura
vremurilor. Astfel, primele forme de
învăţământ au fost organizate pe
lângă mănăstirile şi bisericile din
vatra satelor, conduse şi îndrumate de
călugări, preoţi şi diaconi.
Un astfel de focar de cultură
dovedit a fost Mănăstirea CuţaSoconzel
–
sediul
Episcopiei
Sătmarului –, în apropiere de
Solduba, unde la 1618 şi în trecut se
presupune că a existat o şcoală pentru
preoţi, precum şi o şcoală de pictură
pe lemn, dovadă fiind icoanele pictate
pe lemn recuperate de la mănăstirea
veche, precum şi chiliile pentru
şcolari.
Sătenii din Solduba credeau că
şcoala lor a fost înfiinţată după Marea
Unire de la 1918. Dar documentele
vremii ne arată că aici a existat şcoală
organizată pe lângă Biserică încă din
anul 1684, cu 333 de ani în urmă, fiind
menţionat şi numele învăţătorului –
Chirilă Pop, consemnat într-o conscripţie şcolară din 1700, unde găsim o
întreagă reţea de şcoli săteşti pe
teritoriul fostului comitat al Sătmarului, 134 la număr, precum şi

numele învăţătorilor din acea perioadă.
Documentele ne arată că în aceste
şcoli se învăţau citirea (lectionem), scrierea (scripturam), aritmetica (arithmeticam), catechismul, gramatica, cântarea bisericească (muzica), precum şi
ceaslovul.
De un mare folos pentru şcoală a
fost venirea învăţătorilor numiţi
„grămătici”, absolvenţi ai Şcoalei
româneşti din Blaj, după anul 1762,
care erau şi cântăreţi la biserică.
Documentul de unde au fost
extrase datele de mai sus se numeşte
CONSCRIPTIO dominorum Ludi –
Magistrorum-tam Catholicorum Dnni
Helvetico Confessionis, tom vero GraieciRitus unitorum în Processu Kraszna kőz.
1700 şi apărut în lucrarea autorului
Dr. Ioan M. Bota, Contribuţii la istoria
învăţământului românesc în Nord-Vestul
Transilvaniei, referitor la asigurarea cu
învăţători, la sate repartizaţi de la
Şcoala românească din Blaj (1762).
Urmează încă din 1778 Cons.
Loct. Regal al Ungariei, care îl
înştiinţează pe comitele Antoniu
Karoly, directorul superior de studii
al cercului literar al Oradiei, că episcopul român greco-catolic al Oradiei,
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Ignatie Darabant, va deschide şi va
susţine o şcoală capitală în Oradea
pentru pregătirea candidaţilor de
învăţători necesari şcolilor săteşti,
predându-li-se metodul normal.
Tot în această perioadă (1782),
episcopii greco-catolici ai Oradiei şi
Muncaciului au depus sumele necesare tipăririi manualelor şcolare în
limba valahă (română).
Reformele social-politice aduse în
imperiul habsburgic de împărăteasa
Maria Tereza şi fiul său Iosif al II-lea
au vizat şi învăţământul, care prin
promulgarea legii „Ratio educationis”
(Planul de învăţământ) în 1777 a
devenit o problemă politică de stat, în
virtutea căreia tineretul trebuie să fie
educat în limba maternă ca un viitor
cetăţean creştin şi devotat statului.
Aşa se organizează întreg învăţământul pe treptele sale: elementar,
secundar şi superior.
În această perioadă, manualele
şcolare erau procurate prin donaţii, la
fel şi cărţile bisericeşti, după cum
rezultă din cartea autorilor Felician
Pop şi Robert László, Istoria secretă a
Sătmarului, pag. 109: „Este consemnat
faptul că, în vechile bucoavne
bisericeşti, cel care dona o carte bisericească cumpărată cu bani grei în
vremurile acelea, lega dania sa cu un
blestem, ca şi cel pe care l-am găsit,
printre atâtea altele, pe o Evanghelie
de la Blaj din 1765, scris cu litere
chirilice: «Această s.(fântă) Evanghelie o au cumpărat Toader Nicoară,
din 15 florinţi şi o au dat în seama
bisericii din Solduba... Decembrie 31
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de zile anul 1782 pentru pomenire.
Cine s-ar afla a o fura sau să o ştie şi
nu o dă înapoi, să fie blăstămat şi
afurisit de 318 Părinţi. Decembrie 31
zile anii D. 1782 popă Tiodor fiind
parohus»“. Deci iată că s-au găsit
oameni de bună credinţă şi în acele
vremuri care au donat atât cărţi
bisericeşti, cât şi cărţi de învăţătură
pentru şcolarii din sat.
În această perioadă, Împărăteasa
Maria Tereza a dat o patentă pentru
Districtul Ardud, de care aparţinea şi
Solduba, prin care obliga să se introducă ca materie şcolară „tricotaje,
broderii şi ţesătorie” specifice Zonei
Codrului. Şcoala din Solduba a
funcţionat ca „Şcoală Confesională”
pe lângă biserică încă din această
perioadă.
Majoritatea
şcolilor,
inclusiv
Şcoala Solduba, aveau mijloace de
subzistenţă proprii: iclejie = pământ
pentru dascăl, care de cele mai multe
ori era şi cantorul bisericii, salariu în
bani din colecta cu perşa bisericii de
la credincioşi, salariu în natură (grâu,
porumb), lemne de foc şi locuinţă,
plus 1/3 (o treime) din venitul patrafirului (stola).
O contribuţie substanţială au
avut-o şi „domnii de pământ”.
Majoritatea însă aveau averile parohiale cu destinaţie specială pentru
susţinerea şcolilor şi a dascălilor.
Din şematismul pe anul 1816
aflăm numele învăţătorului Ungur
Ioan (D. Ioannes Magyar), care preda
elevilor în limba valahă.
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În anul 1824 Biserica şi Şcoala au
trecut de la Episcopia Muncaci la
noua Episcopie a Oradiei, iar mai
târziu, în anul 1836, învăţător era
preotul D. Ştefan Rezei. La 1861
Şcoala Solduba aparţinea de „Districtul Codru”.
Slujba în biserică, precum şi
predarea la clasă se făceau în limba
română, de către preotul Ioan Cuc
(Ioannes Kuk). Din 1895 se reînfiinţează
„Şcoala
Confesională”
condusă de preot şi cantorul învăţător
Andrei Palincasiu.
Predarea la clasă se făcea în
limbile română şi maghiară, la cei 80
de şcolari din sat.
În
această
perioadă
preot
administrator era R.D.A. Alexander
Gramma. La 1900 Şcoala Confesională
avea 60 de şcolari, îndrumaţi de
cantorul Docus Ignatius Botişiu. Şcoala din Solduba – Codrului, comitatul
Sătmar, la 1909 avea 31 băieţi şi 36
fetiţe, iar la şcoala de repetiţie erau 11
bărbaţi şi 15 femei cu predare în limba
română, îndrumaţi de învăţătorul
stabilit în sat Ioan Sălăgean (Ioannes
S. Sălăgianu).
În anul 1910 averea bisericească
consta în 19,70 iugăre cadastrale,
adică aproximativ 11,43 hectare pământ arabil, plus grădinile şi cimitirul
din sat, iar cantorul învăţător avea
2,96 iugăre cadastrale, adică aproximativ 1,72 hectare pământ arabil.

Din statutul personalului din
cadrul Episcopiei Oradiei avem
următoarele informaţii: preotul şi
învăţătorul Georgius Mărcuş, mobilizat pe frontul din Primul Război
Mondial; la biserică şi la şcoală a
rămas numai cantorul Ioan Hirţ
(Ioannes Hirtz), iar biserica în unele
perioade era închisă din cauza
războiului, la fel şi şcoala, care a avut
aceeaşi soartă.
Din informaţiile primite de la
Andreica Ioan (Onucu) şi Arhiva
şcolii din Homorodul de Mijloc aflăm
următoarele: cel mai vechi catalog al
Şcolii Solduba care există este din
anul 1927-1928 cu clasele I-IV, având
69 de elevi, iar în anul următor
numărul elevilor a crescut la 92.
Învăţători au fost Vasile Conea şi I.
Seremi.
După cel de-al Doilea Război
Mondial, în anul şcolar 1945-46 în
clasele I-II erau 50 elevi, iar în clasele
III-IV-V şi VI erau 74 elevi. Cel mai
longeviv învăţător a fost Groza Petru
din anul 1945 până în 1962
(colectivizare).
Comasarea (transferul) şcolii la
centrul de comună Homorodul de
Mijloc, precum şi a arhivei, s-a făcut
în anul 2010, iar elevii sunt transportaţi zilnic cu microbuzul la şcoala
de centru.
(Va urma)
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Poezie
Petre RĂU (Galaţi)

Toiagul vieții
Moto: Sunt nopți când speriat
Văd adevărul cum iese de sub pat!

Nu mă voi lua la întrecere pentru că
toată lumea iese în câştig
nu-ş’ cum se face
asta e
se trişează
m-am obişnuit şi cu tâlhăria asta
cu locul doi al meu mereu al meu
deşi gazda din mine nu-mi permite
să dau rateuri
m-am mai otrăvit un pic
încă o vreme
cu tristeţea mea pe post de cucută
apoi de mi-am aplicat lovitura
de graţie o bag în mă-sa
dacă așa e viaţa
dacă aşa cum viaţa n-are cum să moară
tot aşa nici moartea n-are cum să învie
iată băţul prin care a
trecut apa vieții mele
mi-e astăzi tandru toiag

Coastele mele
Omul nu are mai multe coaste decât
l-a înzestrat dumnezeirea
de cât să nu umble bezmetic să
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creadă celelalte vietăți despre el
că a înnebunit
să-i lase măcar una acolo să
aibă pe ce se aşeza praful la
odihna lui de veșnică întinerire
şi fără de chibzuinţă
de ce n-ar fi apa aceasta un fel de pat
patul meu adică
pe care să-mi aşez
din când în când oasele
iar acestea să curgă în amonte
pe gâtul suav al peştişorilor feciorelnici
din cale afară de timizi
până când se va da startul
exact când eu nu voi mai fi
pe aproape
îmi voi număra
cel mai probabil coastele
știind sigur că una
nu va ieşi la socoteală

Prima încercare de a muri
(Consecinţă neprevăzută)
Mai erau doar câteva ceasuri
până să vină ziua a şaptea
să pun
să-mi odihnesc dârloagele
luați gravitația asta de pe mine
am aruncat eu în gravitatea
care mă urma
dar tu
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în loc să devii jumătatea mea
ai preferat să fii duala mea
când plâng tu eşti veselă
când eşti tristă poate ar trebui
să râd
şi copacii râd nu-i aşa
Duceam uneori pădurea în mâini
deasupra capului
până ce primii muguri mai aproape
de soare înmugureau dintr-odată
și când să dea în pârg
o lăsam jos uşor
să nu i se scuture tuleiele de verdeaţă
în dimineața plină de rouă
din blânda mea încercare de a muri

văd pe-aproape o turmă de oi
blânde care se străduiesc să le
crească coarnele
ascuţitele
gândul meu l-am trimis la
vechea adresă
pentru că şi eu eram în livrare
îmi plăcea când tremurai
în timp ce eu mă ridicam pentru
orice decizie a șefilor mei
numai noaptea venea iarna la mine
ceaţa apăsa pe junghiul
unei amintiri îndrăzneţe
și tare gravitațională

Viziunea mea
Moara lui Don Quijote
Degeaba mă scutur pe picioare
la intrare că
nu mă lepăd de pământ
îl port după mine până la moarte
până mă voi înfige adânc în vecie
de-aia o fi şi gravitaţia asta
pe lume
îmi zic că și ea se ține scai
nu degeaba picioarele mele
murdare de lut mă trag în jos
nu-ş’ ce-ai face pe mai departe
ultimul strop de noroi nu se
întrevede
să-mi pun picioarele în ghete să mă
îndes cât mai adânc
în rădăcinile mele
din direcţia din care vine lătratul
ca o moară hodorogită a
lui don quijote
nu ştiu de ce când simt lupul
într-o carte

Otiliei
Inima mea nu vrea să mai dea înapoi
am avut un soi de viziune iubito
una amplă
pe deasupra universului
în mijlocul ei te aflai tu
numai tu
purtam o mulțime nevidă de planete
pe umeri
și nu mi-a fost greu fiindcă
eram cu tine
lângă tine
în tine
mă împingeai mereu spre vulcani
iar degetele tale
se reîncarnau în mine
dimineaţa
mi-e dor
de tine
ca de un veac
și te iubesc cât pentru milenii

47

Cronograf
METIN CENGIZ (Turcia)
ATENȚIA PE CARE POEZIA
O ATRAGE ASUPRA EI ÎNSEȘI
Traducere din limba franceză
Cornelia BĂLAN-POP (Satu Mare)

Tocmai citesc Poetica spațiului de
Gaston Bachelard, ca subiect „poezie
și spațiu”. Marchez pasajele pe care
le-am ratat la prima mea lecturare, îmi
fac notițe și citesc cu mai mare atenție
secțiunile care deja mi-au atras
atenția. Dar nu am întâlnit niciun
extras în context de examinat poezia.
Bachelard discută mai degrabă despre
problema „Ce este poezia” cu începere de la puterea imaginii și de la
deosebirea care există între spirit și
suflet în excelenta sa introducere,
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chiar dacă menționează și temele care
țin de pictură, de imagine, de ființă și
de timp. „Poetul vorbește din pragul
ființei”, „imaginea sa prinde imediat
rădăcini în mine”, „Imaginea poetică
este în esență în schimbare.
Ea nu este, așa cum este conceptul, constitutivă”, „Poezia este un
suflet care inaugurează o formă”,
„Imaginea poetică ne plasează la
originea ființei vorbitoare”, „Imaginea
poetică este o emergență a limbajului,
ea este mereu un pic deasupra a ceea
ce înseamnă limba”, „(…)poezia contemporană a pus libertatea în chiar
corpul limbajului”, „Subiectul care
vorbește fiind tot subiectul”, „Clar de
tot, imaginea poetică aduce una dintre
experiențele cele mai simple ale limbajului practicat.
Și dacă o considerăm, așa cum
propunem, ca origine a conștiinței…”,
„Viața imaginii constă în toată
strălucirea ei fulgerătoare, în faptul că
o imagine este o depășire a tuturor
datelor sensibilității”.
Bachelard făcea definiții pe care le
folosim și noi uneori, definiții care
sunt formulate în alt mod în alte cărți.
Aceste definiții nu sunt foarte ori-
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ginale, însă sunt eficace. Gândindumă să înaintez în acest subiect cu el și
să-i compar ideile sale cu ale mele, mă
pun să citesc primele capitole.
Am citit capitolul intitulat „Miniatura” cu mai mare atenție, dar, din
păcate, Bachelard nu analizează subiectul în acest context. El atrage atenția
cititorului asupra miniaturizării în
pictură, în povestirea literară (povești,
Cyrano de Bergerac, în floarea Stache
a lamiaceaelor) și poezii exemplare și
subliniază îmbogățirea gândurilor din
imaginație și chiar a imaginației.
Voi încerca să ofer o explicație
comparativă bazându-mă pe teoria
„atenției care se focalizează asupra
cuvântului de-a lungul liberei asocieri” și, pornind de la capitolul în
care autorul se referă la poetica spațiului, capitol în care el se apropie cel
mai mult de această tematică.
În acest capitol care citează minunatele versuri: „În depărtare auzeam izvoarele pământului rugânduse” de Pericle Patocchi, formulează
doar o scurtă explicație: „(El) concentrează într-un vers tăcerea lumii
îndepărtate”.
Se pare că Bachelard abordează
problema
spațiului
numai
în
încântarea cuvântului „îndepărtate”,
deci este prins între structura
superficială a versului și marginile
cuvintelor. Dacă ar fi pornit de la
evocarea expresiei a „lumii îndepărtate” așa ca mine, putea să vadă că
numai acest grup de cuvinte posedă
mai multe povești.

Lumea îndepărtată, adică o lume
în care noi nu vedem, un trecut relativ
care trăiește la noi, un timp-spațiu
care din punct de vedere geografic
diferă pentru noi, ba chiar și schițele
memoriilor. Iată lumea îndepărtată
care ne face să-i atingem toate sentimentele.
Când ne concentrăm asupra
versului, înțelegem că poetul este
îndreptat spre istoria lumii, mai
degrabă decât asupra „lumii îndepărtate” în sine. Într-adevăr, în efectul
versului, toate vârstele obscure ale
umanității devin lizibile.
Problema spațiului la Bachelard
este foarte diferită. Aș vrea să tratez
subiectul cu exemple pornind de la
cele două poeme citate de autor.
Bachelard îl citează pe Rimbaud:
„El asculta viermuind galerienii
viermănoși” și îl citează și pe O.W. de
L. Milosz: „În timp ce marele vânt
schelălăie numele moartelor/ Sau
zgomot de ploaie bătrână și tăioasă de
pe vreun drum/ / …// Ascultă – nimic
– doar marea tăcere-ascultă”. Citează
în josul paginii un alt vers de Milosz:
„Mirosul tăcerii este atât de vechi…”.
În ciuda subiectului său central
care este spațiul, Bachelard explică
versul profetic al lui Rimbaud care
produce un adevăr înrădăcinat în
timp și spațiu: „Iar noi, cititori liniștiți
care nu suntem „hașișați” decât prin
delegare literară, nu am auzi fremătând culorile dacă poetul nu ar fi
știut să ne facă să ascultăm, să supraascultăm. Atunci, cum să vezi fără să
auzi?
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Există forme complicate care,
până și în repaus, fac zgomot. Ceea ce
este răsucit continuă să se contorsioneze scrâșnind. Iar Rimbaud știa
acest lucru.” (…)
Bachelard explică în felul acesta
poemul genial al lui Milosz: „Mai
degrabă tăcerea este aceea care vine să
îl oblige pe poet să o asculte. Visul
este atunci mai intim. Nu se mai știe
unde este tăcerea: în lumea mare sau
în trecutul imens?
Tăcerea vine de mai de departe
decât un vânt care se liniștește, decât
o ploaie care se domolește.”
„O, de câte tăceri din viața care
îmbătrânește nu trebuie să ne amintim? “ În această explicație Bachelard
a abordat acest subiect, dar nu l-a scos
în relief. Explicația „în lumea cea
mare sau în trecutul imens” este neobservată printre alte comentarii, însă
eu aș vrea să o subliniez.
Poate, în alte capitole ale cărții
există explicații similare, dar atenția
pe care ne-o concentrăm pe cuvinte în
poem (cuvintele, grupurile de cuvinte), versurile ne îndreaptă direct
înspre trecut în trecutul-spațiu infinit
numit „lume”.
Această atenție ne conduce orice
ansamblu către trecutul nostru
individual și spre trecutul dramaticotragic al umanității. Căci momentul
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tăcerii este atât de vechi, încât simțiți
și vedeți trecutul.
Deci mi se pare elocventă problema de „simultaneitate în cadru de
elipsă și concentrare”. E semnificativ
în cadrul ideii și al atenției pe care o
facem remarcată și să ne concentrăm
asupra poemului.
Când se zice „poezia se scrie cu
elipsă” ne gândim la atenția pe care
cuvântul o atrage asupra lui însuși;
când tratăm simultaneitatea, gândim
călătoria în limbaj declanșată de
această atenție spre trecutul subiectului.
Tot ceea ce se petrece aici este
mental. Ceea ce poezia realizează are
loc în imaginarul nostru prin puterea
imaginației produsă de atenția condusă și concentrată de poem. Materia
nu mai este aceea pe care o știm, totul
este abstract.
Mai realizăm aici o situație
precum muzica lipsită de materie.
Pentru că muzica ne îndreaptă spre
memoriile noastre, spre ceea ce am
trăit, în centrul bucuriei, al durerii, al
tristeții.
Exact așa se petrece în imaginația
noastră când ne concentrăm atenția
spre poezia care o atrage către ea.
Durerea, tristețea și plăcerea vibrează
preț de un moment, iar noi ne
preumblăm între timp în spațiul și
timpul unei magii.
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Poezie
Vasile CONIOŞI-MESTEŞANU (Satu Mare)

Tată
îmi treci prin inimă
odată cu lacrimile
te-am văzut într-o seară
de la spate
ţi-am recunoscut petecul mamei
de la cot
şi fumul de pe degete
nu trebuia să te întorci
poate dormeam
supa-i şi acum fierbinte
şi mama aşteaptă să latre câinele
zadarnic
i-am dat drumul
şi te-am ascuns printre genele mele

servesc interjecţii
adormind târziu
cu visele descheiate

Tranziţie

n-aş vrea să afle Stăpânul
însă fiarele acestea zornăitoare
nu-mi dau pace
când este El de faţă, I se gudură
la picioare
se joacă frumos cu minţile oamenilor
când Domnu-i plecat prin vecini
sau are şedinţă
mă târăsc după ele
până la marginea hotarului
de aici puterea mea scade
şi stau agăţat de acele timpului
aşteptând ora mesei

languroasă, tăcerea ta vine de departe
din hoarda îngerilor fără de cuvinte
din subsioara unei frunze străpunse
de viaţă
de la disciplina militărească a atomilor
intraţi în formaţie
tăcerea ta mă ninge cu-nţelesuri
cât de frumos ai învăţat să taci
babilonienii înalţă cuvinte
forează adânc şi mai scot drojdie

noi să fim aceşti fluturi
alergând delirant
să nu se rănească-n cuvinte

Ofertă de serviciu
când m-a angajat mi-a dat în primire
cuvintele
să le plimb prin parcul dinaintea inimii
să le curăţ blana
să le extrag carnea dintre măsele
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mă bate gândul să-mi dau demisia
şi cu literele strânse
să mă fac cuvânt

• extirpat
• expatriat
• excomunicat

Pentalog

Pariu

Pe marginea serii ne ţinem de mână,
Să nu ne despartă cucuvele de nori,
E vreme de casă şi vreme de tină,
Poveste şoptită în două culori.

când m-am născut tata a sădit un pom
gemenii l-au căutat mereu
pe dr. mengele
primăvara simt cum
mă gâdilă cârtiţele la tălpi
şi mă lupt să rămân vertical
înfloresc regulat – mimetism sezonier
fericite ciripituri
mi se gudură-n scorburi
ciudat efectul acesta de morfină
seara la demachiere
potrivit horoscopului vom ajunge
ex aequo
când pentru scândurile încleştate
vor prăvăli lumea

Obloanele-s trase şi rana închisă,
Misterul ne-mbracă din tălpi până sus,
Păianjeni ţes pânza prin noi interzisă
Şi ochii-ţi de pară în mine-au apus.
Sloboade inelul ce-ţi sugrumă coapsa,
Aruncă şi piaptănul de după dinţi,
Să moară secunda ce-opreşte sinapsa
Tăcerilor noastre atât de fierbinţi.
Goneşte sfârşitul ce sapă în mine,
Jupoaie şi luna suflând în corn
Şi lasă-mi privirile tale vecine
Când merg dimineaţa singur să dorm.

Alternativă
Sânul tău calcaros vulcanic
realizează cu băştinaşii
o fericită simbioză
câte degete l-au escaladat în pripă
fără să-şi şteargă tălpile
câte steaguri le-ai făcut cenuşă
sânul tău de cărbune mocnit
periclitează siguranţa naţiei
oamenii produc speranţe pe stoc
sânul tău, scumpă doamnă, trebuie
• expus
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Drumul spre r.a.i.
nu-ţi lua multe haine
te trădează bagajul
pulpele groase-i excită pe cerberi
te-aşteaptă de multă vreme
să-ţi citească horoscopul
cu gurile lor băloase fără carii
nu-ţi lua numele
lasă-l pietrei de la poartă
să te-aştepte credincioasă
toate vieţile
ia doar un cuţit
şi-l înfige-l în prag
să ştim că ţi-e bine
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SFATURI DE BUNĂ PURTARE...
Eseu
Cosmina Luciana VLAD (Cluj-Napoca)

Buna purtare am deprins-o în
copilărie. Ne-a fost de ajuns? Desigur,
nu. Cel puţin aşa ne convinge preotul
la slujba de duminică, când la predică
ne dojeneşte că suntem nişte păcătoşi.
Oare de ce suntem atât de vulnerabili
în faţa păcatului? Bineînţeles, pentru
că aşa este firea omenească: slabă,
neputincioasă şi supărăcioasă. Ne
supărăm cu atâta uşurinţă… cu tot
atâta cu câtă supărăm noi pe alţii.
Cum trebuie să ne purtăm? Cu
răbdare pentru toţi, cu toleranţă
pentru tot ce ni se întâmplă. Este greu
să fim iertători şi lipsiţi de pretenţii?
Normal. Vrem să fie toţi impecabili,
mereu manieraţi şi gentili. Dar ei văd
în noi ca într-o carte. Ei ştiu ce să ne
ofere. Cum aşa? În aura noastră unii
văd că suntem aspri şi exigenţi cu noi
şi cu ceilalţi şi ne oferă severitatea
judecăţii lor. Alţii ne văd victime ale
celor autoritari şi duri şi ne mai lovesc
şi ei, pentru a-şi demonstra forţa cu
care ştiu să se impună. Alţii ne văd
buni, blânzi şi binevoitori, în stare să
îi iertăm, căci, supăraţi şi urâcioşi
fiind, nu ştiu să îşi pună nicio mască.
Ei vor să fie acceptaţi aşa cum sunt:
antipatici şi răzbunători, căci prea
mulţi îi folosesc şi nu sunt recu-

noscători. La aceste tipuri de
comportări adăugăm capricioşii, infidelii, nesupuşii, orgolioşii, dominatorii, dependenţii, îndărătnicii şi
timizii. Aceştia din urmă deseori dau
glas impulsivităţii şi devin duri, dacă
nu le dai dreptate sau nu le respecţi
opiniile. Iar ceilalţi ne surprind prea
adesea cu felul lor de a relaţiona…
Noi, cei cu credinţă în Dumnezeu, trebuie să ne purtăm cu îngăduinţă şi iubire pentru toţi. Fiindcă
dacă nu îi răbdăm, nu ascultăm
porunca divină. Dacă nu îi iertăm, nu
respectăm legea divină. Mai mult,
prelungim chinurile noastre. Cel ce
rabdă aici necazurile cu umilinţă,
acela va primi răsplată în viaţa viitoare. Prin răbdare şi supunere, prin
modestie şi smerenie, noi mărturisim
cu fapta credinţa în viaţa viitoare şi
dragostea pentru Cel care ne-a făgăduit-o.
Dar oare de ce întristările noastre
sunt atât de dese, atât de numeroase?
Biserica ne vorbeşte de păcatul strămoşesc, psihologia ne explică temperamentul şi caracterul prin care
omul se pune în relaţie cu semenii şi
le marchează comportamentul stăpânit şi ponderat sau nestăpânit şi
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necuviincios. Noi ştim că educaţia nea modelat caracterul, dar temperamentul? Acesta poate fi şlefuit? Mult,
mult mai greu, dar intervenind inteligenţa şi bunele maniere, politeţea şi
simţul moral, ne putem descurca
onorabil în raporturile cu alţi oameni.
Apoi, dorinţa de a fi plăcut, simpatizat şi iubit este atât de puternică în
fiecare dintre noi, încât se cuvine s-o
servim cu statornicie.
«Singura ta obligaţie în viaţă este
aceea de a fi corect cu tine însuţi»
spune Richard Bach. «Dorinţa de a
accepta
responsabilitatea
pentru
propria viaţă este sursa care izvorăşte
din respectul de sine» a afirmat Joan
Didion.
Toţi înţelepţii sunt de acord că
suntem nişte creaturi minunate pe
pământ, inimile noastre sunt pline de
nenumărate comori, iar sufletele sunt
de o infinită sensibilitate. Din păcate,
simţurile noastre ne pun în contact
doar cu exteriorul şi noi sesizăm toate
dizarmoniile posibile.
Cum ne întunecă conştiinţa,
acestea ne introduc în hora nefericirii.
Ne trezim angrenaţi într-un dans care
ne surprinde, ne ameţeşte, ne îmbolnăveşte. Dezordinea pe care o vedem
în lume ne indignează, sentimentele
ne sunt afectate, suntem complet
confuzi.
Radioul, televiziunea, ziarele ne
manipulează şi noi le primim zilnic
influenţa, complet inconştienţi de
felul cum ne ameninţă existenţa. Nu
pricepem cât de dureroase şi greu de
purtat sunt informaţiile care ne asal-
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tează… Negativismul insuflat este
străin de eul nostru divin, este
aliment otrăvitor şi pentru eul lumesc.
Deseori, nu ne mai recunoaştem noi
pe noi…
Ne ştim oameni buni, sentimentali şi omenoşi, dar ne manifestăm dispreţuitori, repeziţi şi indispuşi, neatenţi şi penibili. Colegii şi
partenerul de viaţă suportă cum suportă felul nostru antipatic de a ne
exprima personalitatea, dar copiii nu
înţeleg deloc şi suferă enorm. Rănile
din sufleţelul lor se adună şi
descoperim că încep să ne înfrunte, să
ne judece, să ne acuze, căci nu am
câştigat admiraţia lor şi nu am fost
modele bune pentru ei. Iar autoritatea
pierdută se câştigă extrem de greu!
Părintele va implora pe Dumnezeu să repare El sufletul copilului
traumatizat în familie, când va deveni
conştient de prăpastia creată. Iubirea
se învaţă de la părinţi. Chiar dacă este
sădită în firea tuturor, dacă părinţii
nu ne-au îmbrăţişat, mângâiat şi
sărutat, nu ştim ce înseamnă emoţia
caldă şi delicateţea apropierii. Dacă
nu ne-au iertat şi încurajat întotdeauna nu ştim să ne acceptăm pe noi
înşine şi pe alţii.
Dacă adulţii nu sunt exemple
bune de felul cum să te faci iubit,
apreciat, stimat şi admirat, copilul va
fi «handicapat» în viaţă. Dacă adulţii
nu au încredere în ei înşişi, nu vor
transmite această calitate nici copiilor.
Dacă adulţii nu ştiu să se iubească, să
se respecte şi să-şi pună în valoare
identitatea de sine, copilul nu va şti
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niciodată că el este o fiinţă specială,
unică, minunată.
Întristările noastre au multiple
cauze, dar cele mai importante sunt
exigenţa şi limitarea în gândire,
fixismul şi egoismul. Acestea întunecă
starea noastră morală, nu mai ştim ce
este rău şi ce este bine, suntem permanent nemulţumiţi. Psihologii ne
avizează că decepţia resimţită faţă de
ceva sau cineva este oglinda care
explică cât de nemulţumiţi suntem de
fapt de noi înşine. Numai iubind ne
detaşăm de toate deziluziile. Numai
iubind ne distanţăm de anomalii,
dezechilibre interioare şi necazuri.
Numai iubind ne vindecăm de răni,
tristeţi şi suferinţe. Dar cum să ne
ridicăm la un înalt sentiment, aşa, pur
şi simplu, ca să trăim sugestionaţi că
totul funcţionează bine, când viaţa
noastră este un dezastru? Este greu
pentru cei ce văd realitatea cu ochi
lumeşti, deloc spirituali, care aud
toate cu urechi lumeşti şi nicidecum
spirituale, care sesizează totul cu
simţuri pământeşti, nicidecum spirituale. Teatrul absurd ne-a explicat
acest mod de percepere a realităţii,
când personajele se aflau pe o insulă
imaginară şi aşteptau zadarnic să îi
salveze cineva.
Suntem dotaţi cu un eu divin
care, atunci când este neglijat, devenim vulnerabili şi dispuşi să vedem
ceea ce este urât, distrugător şi tragic.
Când partea spirituală din noi începe
să se dezvolte, începem spontan să
vedem că suntem frumoşi, talentaţi şi
amabili, iar cei din jur cordiali şi

săritori. Este simplu: să analizăm cât
de binevoitori şi respectuoşi am fost
de-a lungul unei zile pe o scală de la
1-10 şi să descoperim cât de aproape
am fost de bunătatea, frumuseţea şi
perfecţiunea lui Dumnezeu. Cu cât
am fost mai prietenoşi şi mai puţin
aspri, acri, agitaţi, cu atât am accesat
domeniul Hristosului din noi.
Adevăratul creştin nu se nelinişteşte de încercările ce îi apar în
cale, fiindcă Hristos îi ridică tainic
povara, îl uşurează şi îi dăruieşte
mângâiere. Hristos prin lucrarea Lui
face să izvorască în inima credinciosului încrederea în harul Duhului
Sfânt izbăvitor şi îi dă putere în lupta
cu amărăciunile vieţii, care există
pentru fiecare, în mod incontestabil.
Hristos picură în inima creştinului
balsamul care îi topeşte durerile.
Nimeni nu poate explica cum se
petrece aceasta, cert este că cei ce nu
îşi pierd speranţa, cei ce au ştiut primi
ajutorul dumnezeiesc, devin mai puternici şi mai înţelepţi după o
nenorocire.
Sfântul Apostol Pavel spune:
„socotesc că pătimirile vremii de
acum nu sunt vrednice de mărirea care
ni se va descoperi”. Iar mărirea aceea
„pe care a gătit-o Domnul celor ce Îl
iubesc pe El” este precum „ochiul nu
a văzut-o şi urechea nu a auzit-o şi la
inima omului nu s-a suit.”
Aşadar, să ne bucurăm de viaţă,
să o preţuim, să iubim oamenii, să fim
blânzi şi buni, ca să trăim frumos şi
demn. Dacă ne sunt date greutăţi, să
ne punem nădejdea în Dumnezeu,
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căci El ne poate deschide uşa reuşitelor, dacă merităm. Toate au un
preţ, Să plătim preţul corect pentru a
fi vrednici şi cinstiţi în faţa Domnului.
Oamenii pot fi mişei, hoţi, trădători şi
răi, dar să nu ne imaginăm că nu vor
da socoteală pentru «cât au primit».
Să-i iubim oricum…
Domnul vede sufletul omului şi
cântăreşte drept. Mai bine coliba
săracului cu pace, decât palatul bogatului cu invidii şi furii. Dumnezeu
este mare şi atotştiutor. El trimite
harul Lui asupra celui paşnic şi
harnic, încât acesta nu duce lipsă de
nimic. Iar celui necăjit îi spune: „cel ce
va răbda până la sfârşit, acela se va
mântui.”
Şi cum viaţa este şi joc, şi poezie,
şi cântec, să ne încântăm de toate
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splendorile ei. Să ne oprim adesea la o
carte bună şi să ne descoperim inteligenţi şi receptivi la frumos. Iar
versurile merg cel mai uşor la sufletul
oricărui om…
«Viaţa ta e rostul tău,
Cât ai făcut ce-i bine
Şi de la rău te-ai abţinut,
Atât a fost din tine.
Viaţa ta este atât
Cât te gândeşti la bine
Şi tot ce-i rău poţi ocoli.
Atât este din tine.
Viaţa ta va fi atât
Cât vei înfăptui ce-i bine,
Şi tot ce-i rău vei evita.
Atât va fi din tine.»
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ABUZUL ASUPRA COPILULUI
ÎN CONTEMPORANEITATE
Eseu
Cornea Nicolae MARE (Satu Mare)
Abuzul sub o formă sau alta a sa,
regăsit uneori în comportamentul
dascălului, în mediul şcolar, reprezintă o problemă serioasă pentru
specialiştii care studiază şi investighează acest fenomen, dar şi pentru
cei care observă şi simt existenţa lui;
de aceea nu trebuie să rămânem indiferenţi şi trebuie să încercăm stoparea,
evitarea lui.
Abuzul în mediul şcolar, oricare
ar fi el, este un pericol iminent pentru
orice copil ce-l resimte în atitudinea şi
comportamentul dascălului său, pe
când rolul acestuia este de a-i modela
caracterul, a-i forma personalitatea.
De multe ori unele dintre formele
abuzului sunt trecute uşor cu vederea,
abuzul emoţional nefiind considerat
neapărat un abuz, poate doar cel fizic,
prin care se loveşte efectiv, se atinge şi
care mai demult se practica fără prea
mari reţineri, de exemplu: lovitul în
palmă, cu liniarul, aşa-zisa „puicuţă”
(vârful degetelor). Treptat acestea nu
prea s-au mai practicat, azi fiind
interzise, dar cele de tip emoţional,
verbal, mai există şi pot face mult rău
mai ales pentru un copil sensibil,
emotiv, care poate avea capacităţi

intelectuale deosebite, dar dacă va fi
tratat abuziv, bineînţeles, îi va fi afectată puterea de concentrare la învăţare, implicit şi starea emoţională va fi
periclitată. Neglijenţa este şi ea o
formă de abuz.
Pe măsură ce climatul educativ
din şcoală şi familie s-a liberalizat şi
democratizat s-au impus achiziţiile
cercetărilor în domeniul psihologiei
copilului şi principiul de bază în
educaţie a devenit respectul pentru
persoana educatului; ceea ce presupune grija constantă a educatorului în
scopul realizării valorilor morale,
libertate, autonomie, dreptul la exprimare şi iniţiative, participarea
neimpusă la activităţi, la realizarea
propriilor aspiraţii.
Odată cu trecerea de la o relaţie
pedagogică de parteneriat, cu modificările idealurilor şi scopurilor generale ale educaţiei, de exemplu un fugar de acasă sau de la şcoală nu mai
este privit ca un potenţial psihopat, ci
ca un individ raţional care încearcă în
acest fel să-şi rezolve problemele cu
adulţii, se va avea în vedere tot mai
mult cercetarea acestui fenomen.
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Abuzul emoţional şi fizic, ameninţările, atitudinea de respingere
ostilă, discriminările şi acţiunile de
marginalizare sunt de asemenea
exemple de lipsă de sprijin din partea
adulţilor în afirmarea adolescenţilor,
adulţii putând fi profesori sau părinţi,
care experimentează ei înşişi în viaţa
lor personală situaţii stresante.
Astfel aceştia pot abandona uşor
şcoala sau familia, se văd siliţi să
plece din cauza abuzurilor fizice,
emoţionale şi sexuale, a experimentelor de degradare şi umilire la care
au fost expuşi în mod repetat.
Cadrul didactic trebuie să se
apropie de copilul fugar, de punctul
lui de vedere, să discute incidentul şi
să analizeze situaţia, ce anume a
determinat această situaţie, să prevină
repetarea ei, în caz contrar, probabilitatea ca elevul să recurgă din nou
la aşa ceva creşte.
Dacă prima conduită de acest gen
este tratată cu indiferenţă de către cei
ce sunt în măsură să se implice,
aceasta se va repeta.
Tradiţia şi realitatea prezentată ne
spun că femeile şi copiii sunt
„victimele preferate” ale tuturor formelor de abuz, violenţă, agresivitate,
din cauza capacităţii lor reduse de a se
autoapăra.
Preocupările şi eforturile de civilizaţie au un trecut relativ scurt. Statul
pe coji de nucă a rămas un stereotip al
vechii şcoli şi al micii copilării.
Consider ca fiind necesare renunţarea, evitarea, controlul asupra
abuzului emoţional şi verbal asupra
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copilului pentru că efectele lor asupra
stării emoţionale şi personalităţii unui
copil pot fi dezastruoase.

Cauzele abuzului asupra
copilului în mediul școlar
Vom aborda variabilele macrostructurale ce ţin de organizarea unui
sistem de învăţământ care favorizează
apariţia devianţei şcolare independent
de situaţia particulară a elevilor.
Aceşti factori pot acţiona direct în
geneza devianţei şcolare (de exemplu,
aplicarea regulamentelor) sau pot
avea o acţiune indirectă, diminuând
gradul de atractivitate/utilitate al
educaţiei şcolare; deci, dacă pe de o
parte elevii ajung în şcoală inegali în
ceea ce priveşte disponibilitatea
pentru devianţă, pe de altă parte
învăţământul, prin anumite caracteristici ale sale, oferă şanse egale
pentru toţi de a deveni devianţi.
Există câteva aspecte demne de
subliniat:
a) contextul social în care funcţionează un sistem de învăţământ;
învăţământul preia o serie de disfuncţionalităţi din sistemul social,
astfel încât se ajunge fie la norme
şcolare contrare celor valorizate social, fie la un „vid” normativ sau la o
densitate normativă excesivă (lipsa
reperelor normative clare şi valide
favorizează devianţă şcolară);
b) dependenţa prea mare a
învăţământului de sfera politicului şi
echivalarea educaţiei cu îndoctrinarea
ce semnalează elevilor lipsa de credi-
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bilitate a valorilor şi normelor şcolare,
de unde tendinţa frecventă de a le
ignora sau încălca; dacă un sistem de
învăţământ excelează prin situaţii
precum:
1. le cere elevilor să înveţe fără să
înţeleagă;
2. abuzează
de
argumentul
autorităţii în predare;
3. se predă pornind de la prejudecăţi, se foloseşte sloganul;
4. se predă ca ştiinţific ceea ce nu
este decât opinie sau convingere neoficială;
5. favorizează în predare o valoare
în detrimentul altora; se predă pornind de la o doctrină ca şi când ar fi
singura posibilă, în astfel de cazuri
elevii vor ajunge, mai devreme sau
mai târziu, să pună în discuţie legitimitatea şi utilitatea culturii şcolare;
c) lipsa de preocupare pentru
organizarea învăţământului în funcţie
de prospectiva privind dezvoltarea
societăţilor pe termen lung, în general
şi evoluţia pieţei muncii în special,
care accentuează o serie de disfuncţionalităţi: şcoala produce absolvenţi
incapabili să se integreze economic şi
socio-cultural în comunitate.
Independent de gradul de integrare al şcolii din punct de vedere
economic, social, cultural, ideologic,
în sistemul social global, însăşi situaţia pedagogică este conflictuală,
stresantă.
Analiza raporturilor conflictuale
pe care situaţia pedagogică le presupune poate fi înlesnită pornind de la
modelul triunghiului pedagogic al lui

J. Heressaye, care identifică trei elemente definitorii ale oricărei situaţii
pedagogice: profesorii, elevii şi cunoaşterea.
Conflictele specifice situaţiei pedagogice:
❖ conflictul cunoaştere ştiinţifică –
cunoaştere didactică – se manifestă prin
lipsa de preocupare a profesorului
pentru transpunerea didactică a
cunoaşterii ştiinţifice, concretizată în
transmiterea acestei cunoaşteri într-o
manieră ce nu corespunde modalităţii
în care elevii îşi reprezintă realitatea şi
în nevalorificarea în predarea cunoştinţelor prealabile ale elevilor; se
structurează astfel un conflict general
între cunoaşterea comună, valabilă
pentru existenţa extraşcolară, cotidiană a elevilor, şi cunoaşterea ştiinţifică, valabilă pentru şcoală şi examenele ei; există autori care susţin că,
în şcoala contemporană, cunoaşterea a
devenit o activitate de „laborator”, în
sensul că învăţarea s-a decontextualizat total din ambientul ei natural
pentru a se realiza în „clasa – laborator”, prin străbaterea artificială a
unor paşi stricţi, până la automatizarea sa forţată;
❖ conflictul profesor – profesor –
determinat de lupta pentru putere în
instituţia şcolară, în condiţiile în care
pentru promovare sau simpla rămânere în post activează un puternic sistem concurenţial;
❖ conflictul elev – elev – are atât o
dimensiune formală, cât şi una informală; din punct de vedere formal, este
un conflict întreţinut de o concepţie
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pedagogică ce supralicitează competiţia în dauna cooperării şi urmăreşte
să parcurgă integral cu destinaţie
ierarhizarea – selecţia elevilor; din
punct de vedere informal, acest tip de
conflict este alimentat de competiţia
pentru status în cadrul colectivităţii.
La nivelul fiecărui proces (predare, formare, învăţare) pot fi identificate:
➢ conflictul profesor – elev – în
condiţiile în care fiecare are aspiraţii
diferite în raport cu educaţia şcolară:
profesorul urmăreşte să parcurgă
integral programa şi să obţină succesul şcolar, în timp ce elevii doresc să
înveţe numai ceea ce are rost şi sens,
ceea ce corespunde trebuinţelor lor
educative.
➢ conflictul profesor – cunoaştere –
apare în momentul în care profesoral
vrea să opereze o selecţie a cunoştinţelor din punct de vedere al utilităţii –
interesului concret pentru elev, dar nu
poate, întrucât este obligat să
parcurgă programa în întregime;
➢ conflictul cunoaştere – elev –
apare în condiţiile în care, pe de o
parte, nivelul cerinţelor este supradimensionat în raport cu posibilităţile
subiective ale elevului de a-şi însuşi
cunoştinţele, iar pe de altă parte, ceea
ce se cere se limitează la asimilarea şi
restituire fidelă a acestor cunoştinţe.
Între procese pot apărea:
✓ conflictul predare – formare –
procesul de învăţământ e conceput exclusiv ca proces de transmitere – asimilare a cunoştinţelor;
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✓ conflictul predare – învăţare –
procesul de predare este privilegiat,
astfel încât se situează frecvent în conflict cu celelalte două.
Didactogenia desemnează un grad
de influenţă negativă nonpedagogică
exercitată involuntar de unii profesori
şi care are ca efect producerea unor
dezechilibre în plan afectiv, cognitiv şi
adiţional în conduitele elevului. În
literatura psihopedagogică românească, termenul a fost introdus de I.
Strădinaru, care l-a definit astfel:
„Stare morbidă de tip reactiv, întâlnită
la unii şcolari, ca urmare a greşelilor
didactice ale educatorilor [...]. Nu
constituie rezultatul unor acţiuni
intenţionate din partea pedagogilor, ci
consecinţa unor gesturi, cuvinte,
atitudini insuficient controlate în
raporturile cu elevii. Se caracterizează
prin modificări la nivelul proceselor
nervoase superioare, însoţite cel mai
adesea de anxietate şi depresie, favorizând fenomenul de dezadaptare
şcolară.
Majoritatea variabilelor obiective
de mai sus se leagă de personalitatea
şi acţiunile profesorului. Accentul pus
pe achiziţiile academice, condiţiile
psihoafective ale activităţii şcolare,
acţiunile profesorului în timpul lecţiei
sau preocuparea ca elevii să-şi asume
responsabilitatea pentru materialele
pe care le utilizează în cursul învăţării
sunt factori ce se asociază cu apariţia
conduitelor de devianţă şcolară.
Exemplul personal al profesorului
s-a dovedit extrem de semnificativ
când aceştia dădeau dovadă ei înşişi
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de grijă faţă de şcoală, echipamentele
şi instalaţiile ei, când îţi arătau oricând disponibilitatea de a discuta/rezolva problemele elevilor, când le
furnizau elevilor o imagine pozitivă,
care s-a asociat cu un comportament
ameliorat al acestora. Exemple negative ar fi: începerea cu întârziere a
orelor şi terminarea lor mai devreme,
folosirea pedepselor fizice neoficiale,
atitudinea şi comentariile slabe, atât
din punct de vedere cognitiv, cât şi
comportamental.
În şcoala contemporană, spaţiu al
evoluţiilor rapide, al interferenţelor
culturale, care se vrea patronat de
valorile democraţiei, rolul profesorului nu se mai limitează doar la
transmiterea de cunoştinţe; profesorul
ca terapeut îşi asumă tot mai mult
funcţia de consilier: el este un

observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. Funcţia
de consilier cunoaşte în pedagogia
actuală o ascensiune evidentă: elevii
ajung în şcoală cu probleme emoţionale, determinate de cerinţele
părinţilor ca agenţi de socializare;
acestea, neremediate, pot constitui
punctul de pornire al unor dezechilibre cu consecinţe durabile în
ansamblul structurării personalităţii
viitorului adult; în aceste condiţii,
educaţia trebuie să devină un act
terapeutic care să participe la diminuarea dezechilibrelor; lipsa de
participare a profesorului ca interlocutor şi ca atare nesatisfacerea trebuinţelor de comunicare ale copilului se
vor regăsi în personalitatea viitorului
adult ca frustrare afectivă.
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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ
,,ZILELE REVISTELOR CRONOGRAF ȘI SUGARUT”
12-14 mai 2017
ÎN IMAGINI

Muzeul de Artă – fotografie de grup lângă Monumentul Limbii Române

Muzeul de Artă – deschiderea Festivalului
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Poetul Balasz F. Attila, scriitoarea Florica Bud,
poetul Bogdan Rostaş şi poeta Ioana Ileana Ştetco

Poetul Metin Cengiz şi poeta Cornelia Bălan Pop

Muzeul de Artă – deschiderea Festivalului
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Muzeul de Artă – deschiderea Festivalului – poetul George Călin, Cezar Ciobică, Pavel Azap

Revistele Cronograf şi Sugarut

Înmânarea diplomelor Festivalului – Castelul Karoly (Carei)
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