Anca RESMERIÞÃ

VASILE MILITARU
ªI POEZIA RELIGIOASÃ

P

oezia lui Vasile Militaru,
deþinut politic în regimul
comunist,
personalitate
angajatã în evenimentele istorice ale
timpului, face obiectul unei analize
complexe în volumul Corinei Bejan
Vaºca, Expresivitatea limbajului
poeziei religioase a lui Vasile Militaru.
Creativitatea poetului s-a manifestat în specii literare diverse precum
pastelul, imnul, fabula sau poezia inspiratã din istoria naþionalã, cele mai
cunoscute volume fiind Stropi de rouã,
Viermi ºi stele, Temelie de veac nou,
Cîntarea Neamului, Eroii de la
Stalingrad. Totuºi, opera lui esenþialã
este Divina Zidire. Sintezã biblicã în
versuri, operã la care autorul a lucrat
timp de douãzeci ºi cinci de ani (1926-1955).
Volumul Corinei Bejan Vaºca este structurat în cinci
capitole, în care autoarea îºi expune opiniile urmãrind, pe
rînd, climatul artistic al timpului ºi locul poetului, principala sa operã (Divina Zidire), procedeele de expresivitate,
influenþa limbajului religios ºi categoriile estetice.
În Prefaþã, Corina Bejan Vaºca propune o reevaluare
a operei, care, fãrã a fi lipsitã de valoare, nu s-a ridicat la
înãlþimea cerinþelor estetice ale timpului. Autoarea se
opreºte îndeosebi asupra poeziei religioase, poezie importantã în patrimoniul naþional, cu atît mai mult cu cît oferã
posibilitatea explorãrii legãturii dintre neam ºi credinþa
ortodoxã.
Introducerea face incursiune în diferitele accepþii
asupra operei ºi pune problema receptãrii ei în epocã ºi
dincolo de ea. Scriind într-o perioadã în care tendinþele
tradiþionaliste ºi moderniste se întrepãtrund, clasificarea
autorului poate deveni problematicã. Corina Bejan Vaºca
formuleazã concluzia cã locul poeziei lui Vasile Militaru
se aflã ,,La intersecþia imaginatã a sãmãnãtorismului,
tradiþionalismului – în accepþie cãlinescianã – a poporanismului înþeles ca afirmarea specificitãþii naþionale ºi a
vieþii româneºti ca «o concepþie asupra vieþii» (Garabet
Ibrãileanu) a curentului spiritual întemeiat pe tradiþiile ºi
formele culturii populare”.
În capitolul I al lucrãrii, Poetul ºi poezia. Identitãþi,
autoarea urmãreºte în paralel destinele strîns legate ale
poeziei ºi autorului. Vasile Militaru este un poet prezent în
paginile a numeroase publicaþii periodice, dintre care evidenþiem revista de debut ,,Literaturã ºi artã românã”.
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Colaborarea la publicaþiile vremii
marcheazã contactul cu personalitãþi
importante care i-au influenþat opera:
Al. Vlahuþã, Ion Pillat, George Coºbuc.
Munca, cinstea ºi credinþa, ca valori ale satului, sunt cîteva din temele
poeziei. Creaþia literarã abordeazã întrun mod simplu, din perspectivã eroicã,
istoria trecutã ºi cea contemporanã.
Poezia naturii, în care autorul îl are ca
model pe George Coºbuc, cuprinde
elemente de modernitate. De asemenea, conºtiinþa moralã se întrevede în
viaþa poetului – prin atitudine, promovarea valorilor satului – ºi în operã,
în fabule.
Capitolul al II-lea al lucrãrii,
Divina Zidire. Sintezã biblicã în versuri, analizeazã opera de cãpãtîi a poetului. În versificarea
Sfintei Scripturi se îmbinã emoþia artistului ºi emoþia credinciosului. Vasile Militaru alege procedeul versificãrii
Bibliei din convingerea cã astfel mesajul creºtin este mai
uºor de receptat. Textul poetic urmãreºte cu atenþie
Scriptura, se observã un numãr mic de procedee artistice.
Lirismul nu este profund, relaþia cu divinitatea este rareori
provocatoare de incertitudini. Pe alocuri poetul devine
dramatic, cînd îºi asumã suferinþa lui Iov – în poezia
Cuvîntul – altãdatã nu valorificã artistic simboluri consacrate – simbolul cupei în Ruga de pe Ghetsimani.
Deºi inferioarã din punct de vedere estetic, Psaltirea
în versuri este necesarã pentru completarea profilului
autorului. Poetul restrînge aria semnificaþiilor psalmilor,
redã esenþialul. Corina Bejan Vaºca subliniazã calitãþile,
dar amendeazã stîngãciile. În Psalmul 104 Vasile Militaru
redã doar suferinþa fizicã a lui Iosif, neglijînd un aspect la
fel de important, suferinþa moralã.
Capitolul al III-lea, Expresivitatea limbajului poeziei,
surprinde dominantele stilistice ale operei. Pretutindeni în
volum parcursul critic denotã formaþia teologicã a
autoarei. Cuvîntul poeziei îºi trage seva din Cuvîntul
Creatorului ºi slujeºte Lui. Filonul religios ia forme expresive diferite în funcþie de specie ºi de perioada de creaþie.
Opera se caracterizeazã prin predominanþa epicului, simplitatea ideilor artistice ºi a mijloacelor de expresivitate.
Demersul Corinei Bejan Vaºca se caracterizeazã prin
pasiune ºi precizie. Analiza riguroasã urmãreºte nivelul
fonematic, lexical, morfosintactic ºi stilistic. Autoarea se
opreºte asupra textelor pe care le considerã reprezentative
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pentru stilul poetului. În poezia Trec mutilaþii, Vasile
Militaru construieºte în spiritul lui Eminescu prin antitezã,
hiperbolã ºi cumulare, iar tributul adus eroilor reia tonul
poeziilor lui Vasile Alecsandri.
Dincolo de valoarea artisticã, nu trebuie sã uitãm cã
poezia, inclusiv a lui Vasile Militaru, a fost un instrument
în efortul societãþii timpului de a trezi poporul român la
conºtientizarea istoriei ºi demnitãþii sale.
În capitolul al IV-lea, Poezie ºi credinþã. Stil ºi limbaj religios, este subliniat paradoxul poeziei lui Vasile
Militaru, lipsitã de tensiunea liricii religioase moderne.
Actul trãirii religioase nu este concomitent cu actul
scrierii, ceea ce are ca rezultat conþinutul ideatic simplu al
operei. Cu toate acestea, în multe dintre poemele sale
Vasile Militaru reuºeºte sã transmitã emoþia sufletului
omenesc în relaþia cu Dumnezeu. Sunt enumerate simbolurile creºtine esenþiale, analizate din perspective multiple (crucea, icoana, rugãciunea). Comentariul autoarei
are în vedere Divina Zidire si Psaltirea în versuri, dar ºi
poezii reprezentative din volume diverse.
Ultimul capitol al lucrãrii este intitulat Configurarea

ºi valoarea esteticã. Corina Bejan Vaºca se opreºte
asupra poemului Divina Zidire, reprezentativ pentru
simþul narativ al autorului. Diversele episoade se caracterizeazã prin coeziune, unitatea acþiunii, tonalitate specificã ºi existenþa unui cadru spaþio-temporal.
Poezia lui Vasile Militaru cuprinde, fãrã sã le reprezinte artistic în deplinãtatea lor, principalele categorii
estetice. Frumosul rezidã în însãºi substanþa poeticã, eul
liric transmite cititorului cele mai alese sentimente
creºtine: mila, credinþa, iubirea. Ca orice operã de artã
care imitã lumea, reflexie a frumuseþii lui Dumnezeu,
poezia reprezintã frumosul. Corina Bejan Vaºca argumenteazã cu exemple pe text existenþa categoriilor urîtului ºi graþiosului.
Vom încheia cu cîteva versuri din poezia Troiþa, din
volumul de debut, în care este creionatã o imagine
emblematicã a poeziei lui Vasile Militaru. Un þãran, un
om simplu, la apusul soarelui îºi îndreaptã cugetul spre
Dumnezeu: ,,ªi-n timp ce sufletul lui cheamã/ Plîngînd o
razã de luminã/ Sub a apusului maramã/ Troiþa pare de
aramã/ Iar Sfinþii-ncununaþi se-nchinã”.

Vasile FILIP

VORBISE TÃCERILE

L

a începutul anului 2015,
scriitoarea Vavila Popovici a adãugat celor treizeci ºi douã de cãrþi ale sale – de poezie
ºi de prozã – încã un volum. Al treizeci ºi treilea. Aproape douã sute de
pagini, cuprinzînd poeme incitante
deopotrivã prin conþinutul ideatic ºi
prin alcãtuirea poeticã echilibratã,
rezultatul fiind cel dorit de autoare ºi
aºteptat de cititor: tablouri armonice
gîndite vizual ºi vãzute cu ochii
minþii. Totul cuprins între niºte coperþi admirabil consonante cu substanþa
cãrþii (Teodora Stoica).
Poate pentru faptul cã ea trãieºte
în America, poate cã nu din acest
motiv, Vavila Popovici ºi-a tradus poeziile ºi în limba
englezã. Un gest generos, din care se poate înþelege
cã lumea largã trebuie sã afle cã nasc ºi la România
poeþi. Dacã nu cumva o fi aflat-o pînã acum. În orice
caz, o felicit pe buna mea prietenã ºi o îndemn sã nu
renunþe la idee. Iar eu, fiindcã nu ºtiu pe englezeºte,
mã limitez la varianta de bazã. Cea în Limba
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Românã.
Chiar din titlul cãrþii – Înþeles
tîrziu – cît ºi din moto-ul acesteia –
„Amintirile,/ asemenea crengilor prea
pline sunt,/ dar Doamne,/ cum ar fi
viaþa fãrã ele?” – am bãgat de seamã
cã scriitoarea rãmîne credincioasã
propriului statut. Ea nu se abate de la
problematica fundamentalã ce o
frãmîntã, ºi cu care se confruntã de o
viaþã, una de amplu perimetru ideatic
– filosofic, precum ºi de cotidianã, dar
semnificativã în simbolurile ei, trãire
între cele douã extreme: bucurie ºi
tristeþe. Poetul se reediteazã pe sine,
fãrã a se repeta decît tematic, cu un
uºor sesizabil adaos de emoþie poeticã, într-o viziune de creator conºtient de propriul
destin, tocmai de aceea încurajat în demersul sãu.
Dar, dincolo de adierile de tristeþe ºi de pãrerile de
rãu – „ªi doruri rod din malul vieþii,/ ºi clipele de aur/
pierdute pentru totdeauna sunt”; „Ordinea lumii se
destramã/ precum pînza mîncatã de molii” – rãmîne
încrederea cã totul este predestinat risipirii – „Într-o
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