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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lume tot mai rece,/ sufletul gînditor, prin lume trecãtor,/ dirijor pasionat la trupului,/ pãstreazã încã
bagheta ridicatã”; „De va avea solzi de peºte,/
poemul va pluti/ ºi-n razele soarelui va strãluci…”
Vavila Popovici îºi organizeazã materialul poetic în douã segmente – „Amintiri” ºi „Gînduri” – care
nu separã, ci mai curînd coaguleazã amintirile, ele
însele fiind ºi gînduri, iar gîndurile, tot amintiri fiind
ºi ele. Scrie Vavila Popovici în moto-ul la cel de al
doilea capitol al cãrþii sale: „Undele gîndurilor
plutesc misterios, haotic,/ uneori inutil se cautã/ alteori fermecãtor se unesc”. Pentru cã, la fel cum a procedat aproape în toate celelalte cãrþi ale sale, scriitoarea se autoportretizeazã ºi aici, chiar ºi atunci
cînd face trimitere cãtre alte direcþii: tata, mama,
fiinþa iubitã º.a.m.d. Ea nu este exterioarã discursului
poetico-filosofic, ci cuprinsã în miezul acestuia,
autorul devenind ºi personaj, iar personajul fiind
însuºi autorul. „Un fluture/ aº vrea sã fiu,/ sã te caut/
în razele de soare/ ºi sã te adãpostesc/ sub aripile
mele”.
Dorurile îndeosebi, un fel de tablou floral al
îngîndurãrilor melancolice, se structureazã în jurul
acestui centru vital al existenþei umane, care are ca
punct de plecare, dar ºi de întoarcere, acasa pãrinteascã: „Mi-e dor de iernile de-acasã,/ de torsul
zãpezilor prin vãzduh,/ de scrîºnetul paºilor prin
zãpadã,/ de mîngîierea vîntului mut”. De acolo
pornind ºi acolo întorcîndu-se, autoarea se regãseºte
pe sine, cea devotatã întru veºnicie crezului sãu uman
ºi poetic. „Sã ºtii sã plîngi de bucurie/ cînd îþi iese
fericirea în cale, dar ºi numai – pentru cîteva clipe”.
Pentru cã: „Nu toate zilele sunt la fel/ ºi nu simþim la
fel în toate zilele./ Nu toate iubirile sunt la fel/ ºi nu
iubim la fel în toate clipele vieþii./ E primãvarã ºi
iubirea pleacã din noi/ ca dintr-un culcuº în care-a
iernat”.
Vavila Popovici este autorul tuturor anotimpurilor. Fiinþa ei se contopeºte, între altele, cu elementele esenþiale ale naturii, aºa cum a exprimat-o,
întotdeauna, creatorul popular. Nu ºtiu de ce, sau
poate chiar ºtiu, însã îl las pe cititor sã descopere, dar
am impresia cã douã din cele patru anotimpuri sunt
preferatele poetei: primãvara ºi toamna. Primãvara –
timpul în care toate melancoliile iernii înmuguresc ºi
dau în frunze ºi în flori. Gîndul revigorat se face fluture ºi pasãre, iar toate cele ale vieþii capãtã nu doar
o altã înfãþiºare, ci ºi un alt conþinut. Cu un nou sens,
cu o proaspãtã speranþã. Deºi „… nu iubim la fel în
toate clipele vieþii,/ dar, aº vrea sã simþi tot atît de
intens/ aceastã Primãvarã”; „Am rãmas în grãdinã/ ºin loc de flori, am sãdit vise”; „Primãvarã, soare,/
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flori, dragoste, culoare”. Iar „Florile strãlucesc în
lumina soarelui,/ adeverind triumful dragostei,/
înfrîngerea durerii”.
Iatã, însã, cã, dupã o varã (Searã caldã de varã)
în care „Vegheate de lumina palidã a lunii/ ºi alintate
de sunete,/ frunzele copacilor adormeau, asemeni
pruncilor,/ în braþele visului…”, a venit toamna ºi
„Aceiaºi arbori, alte frunze, o nouã toamnã…/ Vîntul
tandru îmi mîngîie obrajii,/ îmi rãscoleºte suviþele de
pãr”. „Crengile trosnesc din încheieturi,/ frunzele
înspãimîntate pleacã prin aer plutind”. Autoarea face
ºi „în direct” o declaraþie de dragoste Toamnei: „Mie dor de cãldura plãcutã/ a dimineþilor de toamnã”;
„de dulceaþa strugurilor copþi”, „garoafele roºii
mirosind a iubire”, „de zborul naiv al gîndului printre stele”, „de fiorii trupului, de melancoliile sufletului,/ de acel spaþiu… mi-e dor!”.
ªi în aceastã înþeleaptã carte de poezie, Vavila
Popovici strecoarã o sumedenie de interogaþii. Unele
iscate de necunoscutul care se aflã în faþa fiecãruia
dintre noi; altele cu rãspuns implicit (sau implicat),
retorice, cum li se mai spune. ªi unele, ºi alele, însã,
au în vedere starea fireascã de fiinþã ispititã sã
descopere cît mai multe din tainele Universului.
Mãcar pe cele aparþinãtoare de „Mica Sferã” –
„Pãmîntul – sferã din marea sferã” (…) „Univers –
perfect, fãrã de moarte,/ Pãmîntul – imperfect, fascinant,/ de iubire ºi moarte dominat”. Pentru toate acestea, inima omului este „Supernova din galaxia trupului,/ cu vibraþii în ritmul simfoniei pãmîntului”. Cea
care susþine, fie ºi numai emoþional, efortul minþii de
a împlini cît mai util dorinþa cunoaºterii, ºi nu numai
sub înfãþiºare poeticã, despre care spun cei ce se pricep cã nu ar fi mai prejos decît cea ºtiinþificã.
Cãtre sfîrºitul volumului, Vavila Popovici a
introdus o admirabilã poezie. De data aceasta, dedicatã anotimpului alb, care, în opinia mea, nu este
deloc hibernal. Nici chiar pentru urºi… Pentru cã îmi
place foarte mult, o reproduc integral: „Ninge peste
copaci,/ peste pãmînt/ ninge./ Ninge peste oraºul gri,/
ninge peste o parte a planetei,/ ninge./ Ninge-n cimitir/ ºi morþii-ºi pierd identitatea,/ ninge./ Ninge peste
gîndul trist,/ ninge”. Ceea ce poate sã însemne cã „A
mai trecut un an,/ o viaþã va trece…”. Aceastã implacabilã trecere însemnînd, în mod sigur, alte cãrþi semnate de Vavila Popovici ºi alte semne care sã rãmînã
pentru totdeauna în panoplia Veºniciei. ªi ea trece,
dar nu se risipeºte. Se dãruie…
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