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Mihaela MALEA STROE

Dar... Eminescu nu e singur!

Cum îl recepteazã tinerii
de azi pe Eminescu? 

Dacã prin “receptare” nu
înþelegem doar dispo-
nibilitatea de a reþine
(uneori conºtiincios) ceea
ce se predã la clasã despre
poet, ci înþelegem
deschidere, trãire, intrare în
rezonanþã cu textul poetic
eminescian, atunci rãs-
punsul este: aproape deloc!

Întâi pentru cã timpul
rezervat lecturii este, în
general, din ce în ce mai
redus. Tinerii care mai
citesc literaturã beletristicã
sunt din ce în ce mai puþini.
Apoi, dintre aceºtia, ºi mai
puþini încã au rãbdare sã
citeascã poezie (preferã
proza), ºi, cu totul rar,
poezie de acum un veac,
douã sau mai multe. Nu e cu totul o “vinã” în aceastã atitudine, iar
dacã ar fi sã fie, în orice caz nu e a lor, a tinerilor, în totalitate. Este
mai degrabã un “fenomen”, negativ, de bunã seamã, extins ºi
complex. 

Am avut ocazia sã discut cu literaþi de pe alte meleaguri ºi se pare
cã generaþia PC a pierdut, cam pretutindeni, contactul spiritual cu
valorile/reperele tradiþionale. Adolescentul italian nu-l mai
recepteazã pe Dante, liceeanul francez nu mai suspinã citindu-l pe
Lamartine, cel englez nu mai e fascinat nici de Byron, nici de
Shakespeare, nemþisorul puber nu se mai delecteazã rãsfoind un
volum de Goethe. Societatea “consumeristã” în care ei “s-au ridicat
copãcel” e grãbitã, superficialã, pragmaticã, nu îngãduie popasuri,
contemplaþii, reverii, emoþii ºi revelaþii poetice. Sã fie, cultura, o
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“victimã colateralã” a prezentului interesat doar de economic ºi
politic?

Scriitorul Hans Bergel îmi spunea, într-o discuþie relativ recentã,
cã - totuºi - tinerimea germanã începe sã redescopere ºi sã
preþuiascã librãriile ºi bibliotecile din lumea realã, nu virtualã. Poate
vom ajunge ºi noi vremea aceea, dacã nu altfel mãcar imitându-i
(Lovinescu, unde eºti, cu teoria ta?!)  pe cei aflaþi cu un pas înainte
(aici “înapoi”, spre carte!)

Revenind la Eminescu... Pesemne cã, în lumea în care s-a
sãlãºluit “nemuritor ºi rece”, nu-l mirã, nici înduioºeazã, nici
întristeazã nimic. Pentru cã a ºtiut cã aºa va fi. A prevãzut, în celebra
“Scrisoare I” nu numai lipsa de receptivitate a contemporanilor ºi
posteritãþii faþã de operã (implicit interesul mãrunt al inºilor pentru
“biografia subþire”), ci ºi ostilitatea (“rele-or zice cã sunt toate câte nu
vor înþelege”) dictatã de îngustimea minþii.

Cel ce a contemplat “panorama deºertãciunilor”, a înþeles cã
“toate-s vechi ºi nouã toate”, cã “povestea-i a ciocanului ce cade pe
ilãu”, cã “gloria-i închipuirea a o mie de neghiobi”, cã, pe imensul
teatru al lumii se schimbã mãºtile, actorii, dar piesa rãmâne aceeaºi,
de-un leat cu însãºi omenirea.

Cam dificil de receptat un astfel de mesaj pentru tinerii zilelor
noastre, în faþa cãrora lumea tocmai “întinde lucii mreje” ºi pe care
tocmai “îi momeºte în vârteje”.

Dar...  Eminescu  nu  e  singur!  Procentul  junilor care îl citesc,
înþeleg ºi recepteazã pe Mircea Cãrtãrescu, de pildã, e cam
acelaºi... ªi e, întrucâtva, explicabil; pentru cã nu poþi recepta
“Levantul” poetului optzecist fãrã sã fi trecut, în prealabil, prin
teritoriul lui Eminescu, al precursorilor ºi al urmaºilor... 

Cine nu l-a citit/ receptat pe Eminescu, dar sã presupunem cã
ajunge sã citeascã “Levantul” - ce-ar putea sã înþeleagã din “spiritul”
cãrþii? Nici mãcar n-ar putea zâmbi odatã cu poetul: “Dar când nu am
nici o carte ºi s-ascult cântãri nu-mi vine/ Mã cufund ca într-o mare
de visãri dulci ºi senine/ ªi un geniu mi s-aratã ºi îmi pune-n mânã
peana:/ - Lânced muritor, salveazã-þi viaþa ta, închide geana/ ªi
deschide-o într-o lume ce aºteaptã s-o moºeºti!”

Are, Poezia, felul ei tainic de a-i þine aproape, dincolo de timp ºi
de “viziunea” personalã, pe Poeþi! Oare în aºteptarea “receptorilor”?



Teofil RÃCHIÞEANU

Lângã Apa Obârºiei

prietenului meu Mircea BORCILÃ

Apa Obârºiei, linã,
Sunând, în munte, sunând.
Glãsuieºte în ea Veºnicia
Ori numa pãrere-i de gând? ...

Vise ne leagãnã, doruri,
Valu-i, în curgerea lui,
O pajurã ceruri despicã,
Un cuc numãrã ani nu ºtiu cui ...

Oglindã-se iezer sfânt cerbul,
Încremene-o clipã aºa.
Din undele-i reci “numai cerul”,
Cu grijã ales, îl va bea ...

Un gând, unui vis întrupare,
Pe frunte-mi s-aºeazã ca nor.
La umbra genelor tale
Un pui leneveºte, de dor ...

Mãgura Vânãtã fruntea
Îºi, mistic, nãluce în cer,
Trec înspre Chicera nouri –
Nave, pline-ochi, cu mister ...

Zboru-ºi roteºte un vultur,
Îndelung, prin albastru vãzduh –
Sufletu-i, al lui Zamolxe,
Ori, poate, al Iancului duh ...

Duhuri cândva ºi noi fi-vom,
Într-un ev viitor, în alt veac,
În chip de vulturi peste Munþii
De-Apus, fãrã somn, fãrã leac ...

(2005)
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V. FANACHE

Scriitorul Valeriu ANANIA1

O lucrare cuprinzãtoare scrisã cu
intenþia de a parcurge osârdia de lungã
duratã ºi de înalt prestigiu a unui cãrturar
de certã notorietate, în dubla sa ipostazã
de slujitor al credinþei ºi de mucenic al
scrisului literar, volumul semnat Lucian
Vasile Bâgiu, având titlul Scriitorul Valeriu
Anania, reprezintã un pas important în
cunoaºterea uneia dintre personalitãþile
cele mai alese ale culturii române actuale.
Ce l-a preocupat pe cercetãtor înainte de
toate a fost elaborarea unei sinteze, fapt
care i-a reuºit pe deplin prin depãºirea
unor dificultãþi care þineau de structura
aparent dualã a prelatului ºi a scriitorului ºi
de realizarea unui portret unitar în care
sacrul ºi profanul se aflã într-o relaþie inextricabilã. Consecvent credinþei,
dar ºi adevãrului literar cãruia îi conferã semnificaþii legate strâns de
valorile etnosului românesc, Valeriu Anania se numãrã printre cei din ce
în ce mai puþin numeroºi care cultivã relaþia dintre religie ºi spiritualitate
autohtonã. Conceputã în manierã clasicã, cercetarea lui Lucian Bâgiu
oferã o imagine completã (poate cea mai completã apãrutã pânã astãzi)
despre Valeriu Anania. Dimensiunile scrisului sãu se întind pe o arie
neobiºnuitã (ºase decenii), abordatã sistematic în capitole consacrate
poeziei, prozei, dramaturgiei, memorialisticii, eseului, publicisticii,
jurnalului, traducãtorului Sfintei Scripturi. Un om al cetãþii ºi al recluziunii,
interesat sã ºtie ce se întâmplã în lume, fãrã sã-ºi piardã nici un moment
contactul cu fiinþa supremã de la care purced toate câte sunt, Valeriu
Anania i-a oferit exegetului prilejul de a studia traseul unui destin
excepþional. Bibliografia operei, referinþele despre autor, aparatul critic
relevã pasiunea cu care cercetãtorul s-a aplecat în reuºita demersului
sãu. Dominatã de rigoarea ºtiinþificã, de un efort istoriografic evident,
exegeza este în egalã mãsurã concentratã asupra evaluãrilor estetice; se
vehiculeazã idei, se avanseazã concluzii, se formuleazã reþineri, se
coboarã la detaliu, într-un cuvânt, departe de a fi o reconstituire ternã,
lipsitã de valoare intelectualã, lucrarea poate fi consideratã o excelentã
dezbatere de idei în urma cãreia profilul autorului capãtã contur
memorabil. Suntem în faþa unui studiu critic dens ºi în acelaºi timp de
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excelentã calitate.
Portretul biografic din primele pagini ale volumului se întemeiazã în

bunã mãsurã pe datele furnizate de autorul însuºi, cu diferite prilejuri. Din
amintiri se reþin figura mamei, sãrbãtorile tradiþionale, anii petrecuþi ca
elev al Seminarului Central din Bucureºti (1933-1941), debutul la revista
„Ortodoxia” în 1935 cu poezia Pãmânt ºi cer, ºansa de a-l fi avut ca
profesor pe Anton Holban, debutul în dramaturgie cu scenariul radiofonic
Jocul fulgilor, urmate de alte creaþii care stabilesc, în linii mari, dupã
expresia exegetului, „profilul estetic al autorului”. Un moment notabil este
marcat de tipãrirea revistei „Dacia rediviva” în 1941, al cãrei program
naþional, potrivnic Dictatului de la Viena, se alãturã majoritãþii vocilor din
acel timp animate de spiritul rezistenþei naþionale. În alchimia biografiei lui
Valeriu Anania se constatã cristalizarea pentru totdeauna a unei atitudini
pãtrunse de iubirea de patrie: „cred în vigoarea ºi trãinicia neamului meu,
în ascendentul sãu spiritual asupra istoriei”. Anul 1942, noteazã
cercetãtorul, este marcat de trei evenimente biografice: numirea ca
diacon la Mânãstirea Antim din Bucureºti; debutul la revista „Gândirea” cu
poezia Singurãtate ºi întâlnirea cu Tudor Arghezi, care îi devine maestru
incomparabil. De la Arghezi deprinde implicarea Logosului în verbul
literar.

Pe mãsurã ce înainteazã în enumerarea evenimentelor biografice,
lucrarea renunþã la maniera factologicã ºi pãtrunde în cunoaºterea celui
care ºi-a edificat un destin de teolog ºi de scriitor; traseele biografice
devin impresionante prin varietatea lor, prin imprevizibilul ºi ineditul
desfãºurãrii cu episoade trãite în suferinþã, dar ºi cu momente de
mulþumire, în ciuda opreliºtilor rãmânând gradul înalt al unei consecvente
idealitãþi spirituale. Saint-Beuve considera cã secretul unei personalitãþi
stã în cunoaºterea profundã a biografiei sale, ea conþinând acele
elemente generice ale viitoarelor împliniri. Valeriu Anania s-a manifestat
de-a lungul întregii sale vieþi cu tãria unei stânci pe care nici un fulger ºi
nici o furtunã n-a clintit-o de la preceptele credinþei ºi ale iubirii de neam.
Avatarurile biografice pe care le-a îndurat, departe de a-i altera eul de
profunzime, l-a întãrit în crezul sãu. În esenþã, teologul ºi scriitorul a rãmas
acelaºi, dincolo de vicisitudini.

Poezia cultivatã de Valeriu Anania aparþine creatorilor lirici de vocaþie
religioasã ilustratã în literatura românã de Nichifor Crainic, Vasile
Voiculescu, Ion Pillat, Tudor Arghezi ºi întrucâtva de Lucian Blaga. Câþiva
dintre aceºtia, dupã cum subliniazã exegetul, i-au fost apropiaþi scriitorului
ºi ei fac obiectul unor evocãri din volumul Rotonda plopilor aprinºi. Valeriu
Anania a insistat asupra afinitãþilor sale mai ales cu Arghezi ºi Voiculescu.
Primul îi oferã ca model meºteºugul poetic, arta cuvântului, cel de-al
doilea, echivalenþa dintre poezie ºi rugãciune. Filonul mistic în accente
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lirice elevate apare chiar în primul volum, intitulat Geneze (1971).
Impulsul teologic preamãreºte un mister inefabil, generator al tuturor
înfãþiºãrilor existenþei. Poeziile se încarcã de patos în faþa miraculoaselor
„geneze” ale universului, contemplându-le într-o fericitã prosternare. Nu
întotdeauna adecvat, alcãtuit din enunþuri fracturate, uneori pedante, ºi
din analize excesive, discursul critic al cercetãtorului surprinde totuºi
notele particulare ale volumului: „Întregul volum Geneze nu este decât o
modalitate de a se implica cu destinul sãu în univers”. Versurile închinate
Mântuitorului emoþioneazã prin forþa de a evoca supliciul uman în termeni
poetici cu o singularã plasticitate. În File de acatist (1976), poeziei
religioase i se adaugã neaºteptat poezia politicã. Se constatã valoarea
ciclului Iluminatul dedicat lui Ioan Valahul, martirizat pentru credinþa sa la
12 mai 1662. În acest ciclu, ca ºi în alte poeme, Valeriu Anania apeleazã
la formula unui lirism parabolic, cu evidente aluzii la momente din propria
sa biografie marcatã de anii petrecuþi în închisoare. „Valeriu Anania,
observã exegetul, a reuºit sã valorifice estetic o experienþã personalã
extrem de traumatizantã, prin raportarea recluziunii politice proprii la
mucenicia istoricã a unui creºtin valah”. Cu Istorii agrippine (1976) Valeriu
Anania trece, conform analizei exegetului, la o creaþie didacticã în care se
transferã motivul din fabula lui Menenius Agrippa în planul interior,
sugerându-se o simbiozã armonioasã între trup ºi suflet. Frumuseþea
lãuntricã moralã este cea care conteazã înainte de orice: „omul este în
lume ceea ce ascunde” sunã un vers. O fabulã moralizatoare este în
întregul sãu acest volum, Istorii agrippine, considerat de Lucian Bâgiu „cel
mai convenþional dintre scrierile poetului ºi, inerent, cel mai puþin original”.
Urmeazã în succesiunea volumelor Anamneze (1984), „capodopera lui
Valeriu Anania ca poet”, cum e numitã în lucrare. Persistenþa în memoria
poetului a unei imagini cu repercusiuni esenþiale în devenirea sa produce
o stare liricã de înaltã emoþie. Anamneze readuce în prezent trecutul
ancestral al fiinþei cu straturile sale de generaþii fãuritoare „pe greurile
lumii” a unui destin. Începutul treptelor care coboarã în adâncimile fiinþei
este mama evocatã de poet într-o suitã de cântece de leagãn, de sân, de
braþe etc. O serie de poeme poartã ele însele titlul de Anamnezã,
reconstituiri ale timpului „care trece ca un corb” strãbãtând veciile. Lucian
Bâgiu reþine frumuseþea teologiei ºi o vibraþie literarã, unda folcloricã
asimilatã fãrã ostentaþie. Prin viziunea de substanþã filosoficã, prin
muzicalitate ºi forþa imaginilor, poetul creeazã un univers liric superior,
„segmentul cel mai împlinit al întregii creaþii poetice a lui Valeriu Anania”.
Ultima apariþie poeticã a lui Valeriu Anania dateazã din 1992. Ea se
intituleazã Imn Eminescului, se înþelege un omagiu închinat marelui
creator. Pentru exeget autorul poemului a reuºit sã reþinã „starea
ontologicã a fiinþei noastre colective”, mai mult decât atât, în Eminescu
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neamul nostru cunoaºte nobila ipostazie a creaþiei creºtine. E de
recunoscut în formularea acestei semnificaþii influenþa ideologiei
religioase de la „Gândirea”, exprimarea tendinþei de autohtonizare a
creºtinismului în genul eseului Iisus în þara mea de Nichifor Crainic sau a
poeziilor lui Ion Pillat din ciclul Povestea Maicii Domnului. O reuºitã
meritorie încheie secþiunea destinatã creaþiei poetice. Ea poartã titlul
Simbolismul luminii în poezia lui Valeriu Anania. Luãm act de o privire
generalã despre acest motiv, din perspectivã religioasã ºi liricã,
comparabilã cu a lui Blaga, cunoscut ºi prin sintagma de „poet al luminii”.
Nota specificã a poeziei lui Valeriu Anania constã în asimilarea luminii ca
revelaþie a divinitãþii ºi deopotrivã a absolutului. 

Un spaþiu generos se acordã prozei lui Valeriu Anania, romanului
Strãinii din Kipukua ºi volumului de nuvele Amintirile peregrinului apter,
ambele scrieri insolite datoritã artei narative ºi substanþei epice aflate la
interferenþa mai multor formule. Scris în manierã fantasticã, cu inserþii
mitico-erotice, romanul Strãinii din Kipukua demonstreazã, folosindu-se
de o tehnicã stãpânitã cu mãiestrie, fluiditatea condiþiei umane, aura ei
indeterminabilã plasatã în voia valurilor „într-o lume fãrã lopeþi”. O
riguroasã analizã textualã, susþinutã pe solide cunoºtinþe de naratologie
dã exegetului posibilitatea sã clasifice romanul în categoria epicii
moderne, de amestec al fantasticului cu realul, cu parabolicul ºi cu
alegoria: „fantasticul din romanul lui Valeriu Anania se defineºte printr-o
irumpere brutalã a misterului în viaþa realã”. Se constatã apariþia unui
fantastic straniu, când evenimentele supranaturale primesc înþelesuri
raþionale, dar ºi situaþii inverse: anormalul se asimileazã normalitãþii,
ilogicul se metamorfozeazã în logic, nefirescul în firesc, neverosimilul în
cel mai autentic adevãr. Lucian Bâgiu îºi extinde analiza asupra
romanului cu o acribie criticã ieºitã din comun, el opereazã toate detaliile
scriiturii ca sã concedã cã avem de-a face, în concluzie, cu o alegorie „a
morþii ºi a învierii”, structuratã ambiguu, contradictoriu, cu sensuri incerte
care îi sporesc tensiunea ºi valoarea.

De o analizã corectã beneficiazã ºi nuvelele din volumul Amintirile
peregrinului apter, unde îºi dau întâlnire confesiunea creºtinã cu secvenþe
din mitologia naþionalã. Cele unsprezece proze, scrise între 1984-1987 la
Vãratec ºi tipãrite în 1990, sunt elaborate de un martor ºi un protagonist
al unor evenimente puþin obiºnuite. Posibil de pus în relaþie cu
dostoievskiana Amintiri din casa morþilor, ele reprezintã în opinia criticului
o subtilã ºi rafinatã punere în scenã a mãrturisirilor recluziunii îndurate de
cãtre Valeriu Anania în obsedantul deceniu. Volumul poate fi interpretat ºi
ca un imaginar jurnal de cãlãtorie într-un spaþiu epifanic (salba Carpaþilor),
marcat de prezenþa unor lãcaºuri cu rezonanþã miticã. Verbul
povestitorului rememoreazã locuri ºi personalitãþi ilustrative, episoade



9

edificatoare din viaþa spiritualã. Intruziunile autobiografice impun virtuþile
unui memorialist. Materia epicã se defineºte prin pulsaþie meditativã
încãrcatã de tainã. Peregrinul apter, rãmas prizonier pe pãmânt dupã ce
în vremuri îndepãrtate ºi-a pierdut aripile de înger, retrãieºte aleatoriu cu
reveniri la starea iniþialã, recâºtigându-ºi identitatea prin intensitatea
amintirii. Reflexele artei lui Sadoveanu, dar ºi ale lui Voiculescu sunt
remarcate de Lucian Bâgiu; li se adaugã revelaþii hierofanice ale unei
fiinþe care se redescoperã în propriul sãu trecut. Ce se poate remarca în
redactarea cercetãrii este analiza amãnunþitã, folosirea criticã a surselor
ºi întoarcerea pe toate faþetele a operei comentate. 

Dramaturgia lui Valeriu Anania se subsumeazã unei viziuni
antropologice evidente. Ea îºi propune, plecând de la existenþa unor
mituri celebre (Mioriþa ºi Meºterul Manole) sau a altora cvasi-imaginate
(Du-te vreme, vino vreme!, Steaua zimbrului, Greul pãmântului) sã
construiascã „o pentalogie a mitului românesc”, originea ºi devenirea întru
fiinþã, ca sã folosesc o expresie a lui Noica, a vieþii noastre naþionale.
Opinia exegetului despre valoarea acestei temerare întreprinderi literare
este împãrþitã. Estetic examinate, cele cinci piese i se par inegale. Astfel,
Steaua zimbrului ar exprima o „neputinþã funciarã” de a realiza joncþiunea
necesarã dintre mit ºi istorie.

Cea dintâi dramã a pentalogiei, Mioriþa, îi oferã cercetãtorului prilejul
de a-ºi exercita posibilitãþile istoriografice recompunând etapele de
interpretare ale mitului de cãtre precursori: „bocet solar” (Coºbuc), „ritual
al jertfei” (Sanielevici), „rit funerar” (H. H. Stahl ºi C. Brãiloiu), „imagine a
creºtinismului cosmic” (Eliade). Mitul e preluat de Valeriu Anania într-o
abordare complexã cu valenþe de certã originalitate. Se specificã
prezenþa cel puþin a unui element inedit, erosul, cãruia i se conferã „rolul
actanþial suprem surmontând thanatosul ºi fatalitatea, prezenþe
hotãrâtoare în configurarea esteticã a dramei”. Moartea face parte din
natura devenirii umane. Moldan, eroul Mioriþei, metamorfozeazã în tainã
permanentã un moment aparent nefericit. Dragostea lui pentru Mioara
este ºansa oferitã vieþii de a se perpetua, o victorie asupra morþii prin
iubire. Ce oferã între cele peste o duzinã de creaþii semnate de autori
români motivul Meºterului Manole în transfigurarea lui Valeriu Anania?
Sporul de semnificaþii este surprins remarcabil de cãtre exeget. El constã
în lupta dintre douã frumuseþi, cea umanã, reflectatã de femeie, ºi cea
spiritualã, a transcenderii prin jertfa de sine în beneficiul unei valori eterne:
„frumuseþea femeii dispare prin supremaþia frumuseþii creaþiei”. Observaþii
pertinente sunt de aflat frecvent. Ele pun în relief  „dimensiunile estetice”
ale dramei în largi comentarii, coerent articulate: „am relevat, spune
exegetul, þesãtura artisticã a piesei, motivul zidirii umbrei ºi motivul
pãsãrii-suflet, cu precizarea cã ambele sunt de inspiraþie folcloricã”.
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Incursiuni erudite sunt invocate ca argument la cele afirmate. Demersul
exegetic, preponderent elogios, trimite la un orizont cultural de
antropologie culturalã. Sunt exprimate ºi unele rezerve exprimate într-o
concluzie lapidarã: Meºterul Manole „...se instituie într-un cosmoid artistic
închis, suficient sieºi, ºi prin aceasta orbitând onest în proximitatea
capodoperei”. A treia dramã a pentalogiei mitului românesc, Du-te vreme,
vino vreme!, a însemnat pentru Valeriu Anania o provocare deconcertantã
inspiratã de basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Piesa
însemneazã o construcþie ideaticã având valenþe multiple, axate în jurul
categoriei de timp. În ansamblu, drama contrazice ideea de nemurire, de
ne-timp, ca ºi aspiraþia omului la veºnicie ºi încercarea iluzorie de a bloca
ireversibilitatea. Dorinþa de a elimina moartea e o amãgire combãtutã de
Juma’ de Om ºi consumatã dezamãgitor de Fãt-Frumos. Criticul supune
textul la numeroase analize, descoperind în interiorul scriiturii neaºteptate
deschideri estetice, chiar unele accente moderne apropiate de literatura
absurdului sau de suprarealism. Steaua zimbrului este piesa care îºi
propune îngemãnarea mitului cu istoria. Plasatã la curtea voievodului
Bogdan în Maramureº (suntem în anul 1352), Steaua zimbrului are ca
temã etnogeneza moldo-vlahilor ºi întemeierea voievodatului Moldova.
Coeficientul estetic nu depãºeºte, în opinia criticului, derizoriul. Aceeaºi
relaþie între mit ºi istorie se regãseºte ºi în Greul pãmântului, ultima din
dramele pentalogiei; de astã datã accentul cade pe mitul pãmântului, al
relaþiei dintre pãmânt ºi cer, comentatã cu înþelegere ºi discernãmânt.
Finalul capitolului despre pentalogia mitului românesc conþine câteva
concluzii judicioase, unele relativ severe. Astfel, pentalogia este
preponderent literaturizare ºi mai puþin literaturã propriu-zisã. Totuºi, în
totalitatea ei, înseamnã comunicarea unui mesaj înãlþãtor. Ea dã o nouã
interpretare miturilor noastre fundamentale privitoare la condiþia omului în
cosmos (Mioriþa), la mitul creaþiei (Meºterul Manole), la valenþele erosului
ºi sexualitãþii (Steaua zimbrului), la devenirea fiinþã-nefiinþã (Du-te vreme,
vino vreme!), la etnogeneza românilor (Greul pãmântului). În viziunea lui
Valeriu Anania, un loc important se conferã pãmântului, locul sacru de la
care porneºte drumul spre absolut, integrarea în universalitate. Observaþii
de fineþe vizeazã de asemenea timpul, dar mai ales meritã aprecierea
pasajele analizei care comenteazã performanþe autorului în sondarea
etnosului, „articulaþiile subtile inefabile ale transformãrii timpului istoric în
timp mitic ºi viceversa”.

Memoriile, eseul, publicistica, jurnalul sunt scrierile pe care
cercetãtorul le grupeazã sub semnul sondãrii spaþiului interior al autorului.
Ele dezvãluie adevãruri existenþiale nãscute din contactul cu câþiva mari
creatori: Arghezi, Galaction, Anton Holban, Victor Papilian, Blaga, Ion
Luca, Marin Preda, Voiculescu sau din contemplarea subiectivã a unor
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episoade, locuri sau evenimente din lumea prin care a trecut autorul. Un
loc aparte se acordã cãrþii Cerurile Oltului, eseu de strãlucitã structurã
interdisciplinarã în care îºi dau întâlnire teologia, istoria naþionalã ºi istoria
artelor, filologia, etnologia ºi folclorul, „un adevãrat dialog platonician”
despre perenitatea ortodoxiei româneºti. Cartea analizatã sistematic
relevã strânsa legãturã dintre istoria mãnãstirilor olteneºti ºi ctitorii ºi
prelaþii care au slujit în ele. Se constatã aderenþa eseistului la tradiþia
localã, coborârea subtilã pânã în zonele arhetipale.

Tãlmãcirea Bibliei, eveniment de excepþionalã importanþã în cultura
românã, a determinat o mutaþie în destinul de scriitor al lui Valeriu Anania.
Mãrturisirea de care luãm act odatã cu realizarea acestei împliniri eliminã
orice dubiu: „Nu ºtiu cât de «principalã» este aceastã înfãptuire, dar un
lucru îl ºtiu sigur ºi îl mãrturisesc: de când am început sã lucrez asupra
Sfintelor Scripturi, «opera» mea literarã a încetat sã mã mai intereseze.
Tot ce am scris ºi tot ceea ce mai plãnuisem sã scriu mi se pare lipsit de
importanþã. Mã uit îndãrãt, la truda literarã a celor 60 de ani, la toate
iluziile ºi vanitãþile care i-au fost, în acelaºi timp, ºi tot atâtea stimulente,
ºi-mi spun cã poate tocmai de aceea mi-a hãrãzit Dumnezeu aceste
decenii, ca sã mã exersez în limba literarã a tuturor genurilor biblice, de
la eseu pânã la poezie.”2. Mãrturisirea Înalt Prea Sfinþitului i-a folosit
cercetãtorului drept criteriu de abordare a textului biblic. Ceea ce l-a
preocupat a fost sã constate calitatea limbii literare din actuala versiune,
iar pe de altã parte aspectele poetice ale textului. Conceputã ca operã de
autor, tãlmãcirea Bibliei implicã iniþiere ºi performanþã filologicã,
cunoaºterea limbilor originale ale Textului Sfânt, dar ºi a subtilitãþilor limbii
române; teologul ºi literatul conlucreazã la desãvârºirea dimensiunii
artistice ºi religioase a Vechiului Testament în pagini extraordinare care
cuprind Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul,
Cântarea Cântãrilor, Plângerile lui Ieremia. Fireºte, cu aceeaºi intenþie
este abordat ºi Noul Testament. Exegetul constatã cã pentru Bartolomeu
Valeriu Anania autorii cãrþilor biblice au fost „scriitori de geniu”, cu care
autorul traducerii se aflã într-o fecundã confluenþã. Bartolomeu Valeriu
Anania e un cunoscãtor profund al textului biblic, poet ºi povestitor
totodatã, lucru pe care cercetãtorul îl constatã citându-ne în paralel
pasaje ale ediþiilor din 1914 – Septuaginta, ca naraþiune, din 1936 – Textul
Masoretic, de asemenea ca naraþiune ºi din 2001 – Septuaginta în versuri
sub semnãtura lui Bartolomeu Valeriu Anania. Superioritatea ultimei
versiuni este izbitoare. Ea „atrage sufletul, cum spune Ioan Chirilã, spre
un timp de mister, spre misterul iniþiatic, iar versul se apropie de ritmul
shakespearian ºi melosul doinei”. Lucian Bâgiu, la rândul sãu, în analiza
sa de elocventã densitate, constatã cã „nici o versiune a Bibliei de mai
bine de douã milenii nu a reuºit sã restaureze originalul ºi autoritatea
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textului sfânt”. Exegetul recurge pentru demonstrarea spuselor sale la
colaþionarea elocventã a textelor biblice din 1914, 1936 ºi 2001,
concluziile înscriindu-se la nivelul superlativ: „Valeriu Anania devine
fermecãtor, seduce printr-un discurs care trãdeazã ecoul propriilor sale
preocupãri artistice.”

Consideraþiile finale stabilesc câteva repere ale unei exegeze pe
deplin izbutite, cu multe pagini excepþionale despre scriitor ºi omul dedicat
credinþei. În ansamblul discursului sãu, Valeriu Anania se dovedeºte un
cultivator într-un spirit filosofic al antropologiei culturale, multe din opiniile
sale apropiindu-l de Mircea Eliade. Amândoi se consacrã sacrului ºi
profanului, cu specificarea cã Valeriu Anania se diferenþiazã prin
excluderea opoziþiei dintre sacru ºi profan: conform înþelesului etimologic,
„...profanul se instaleazã undeva la periferia sacrului, dar niciodatã în
afara lui sau cu spatele la el.”. Sacrul ºi profanul se aflã în interferenþã.
Camuflat de profan, sacrul se cere permanent deconspirat. Ce se poate
remarca la Valeriu Anania este punerea în operã a unei „alchimii
biobibliografice” impresionante, traversate de întrebarea „Cine sunt eu?”.
Cercetarea îºi propune sã defineascã identitatea deconcertantã a acestui
eu cu mijloacele adecvate ale unei exegeze interesate de descifrarea
unei enigme ºi de legitimarea unei creaþii ieºite din comun: „Cuvântul la
Valeriu Anania pare a echivala cu Logosul primordial, este infuzat de
sacru, iar atitudinea faþã de cuvântul specific artei este una plinã de
adoraþie ºi responsabilitate.”. 

Copleºitoarea personalitate a lui Valeriu Anania ºi-a descoperit în
Lucian Bâgiu un exeget pe cât de devotat, pe cât de matur în demersul
sãu. Tânãrul semnatar al acestei monografii are în spate un trecut care îl
recomandã de pe acum printre cei mai promiþãtori istorici literari în
devenire. Autor al unei monografii despre dramaturgia lui Blaga (2003) ºi
al unui volum care îl anticipeazã pe cel de faþã, Valenþe polifonice ale
prozei ºi dramaturgiei lui Bartolomeu Valeriu Anania (2004), la care se
adaugã zeci de articole tipãrite în reviste din þarã ºi strãinãtate (vezi ampla
bibliografie a lucrãrii), Lucian Bâgiu îºi afirmã talentul cu dezinvoltura celui
care este conºtient cã are ceva de spus în cercetarea literarã. 

Note:
1 Lucrarea Vasile Bâgiu, Scriitorul Vasile Anania, Editura Limes, Cluj-

Napoca, 2006
2 Sfânta Scripturã în limba românã, interviu cu Arhiepiscopul Bartolomeu,

consemnat de Costion Nicolescu, în „Alfa ºi Omega”, supliment – „Cotidianul”,
21 ianuarie 1994, apud Logos Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la
împlinirea vârstei de 80 de ani, ediþie îngrijitã de: Arhid. ªtefan Iloaie, consilier
cultural, Cluj-Napoca. Editura Renaºterea, 2001, p. 100.
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Miron SCOROBETE

MANAGEMENT MONAHAL

Popas la mânãstirea Râmeþ. Zi de varã canicularã. Deºi suntem la
chindie, zãpuºeala nu dã semn cã ar ceda cât de cât. Dar lãrgimea
cerdacului umbros în care suntem ospãtaþi mânãstireºte, pãdurea
adâncã, aproape neagrã, zãritã printre stâlpii pridvorului, uriaºele
stânci care te fac sã te crezi în Alpi, izvorul rece ca gheaþa de sub
altarul bisericii vechi - toate ne dau gustul citronat al rãcorii. Maica
stareþã Ierusalima, o femeie tare ca stâncile din faþa noastrã, înruditã
cu Onisifor Ghibu, neam de oieri din Mãrginimea Sibiului, din cei
cãrora, dacã le lipseºte ceva, acela e complexul de inferioritate, deºi
nu aratã deloc ostenitã, spune cã se reface dupã un drum obositor.

- Tocmai mã întorc din Grecia.
- Aþi fost la Muntele Athos?, întreb retoric, sigur de rãspunsul

afirmativ, (fãrã sã realizez pentru moment cã în Sfântul Munte nu
poate pãtrunde nimic de genul feminin, nici mãcar o maicã stareþã, fie
ea ºi Ierusalima).

- Nu, zice maica stareþã. Am fost la Atena. Avem de vândut niºte
covoare…

*  *  *
Ajunul Tãierii capului Sfântului Ioan Botezãtorul. Sfârºit de august.

Sfârºit de varã, adicã. O restauraþie a melancoliei, oricât am face
eforturi de a ne integra în post-modernism. În insensibilitate deci. Într’o
indiferenþã agresivã, (ceea ce mentalitatea anterioarã gãsea cã e o
contradicþie în termeni, dar ceea ce concepþia în vigoare azi proclamã
ca singura atitudine validã).

ªi totuºi, o undã de optimism ne inundã casa. Eu rup pãstãile de
fasole, iar Lucica le opãreºte. La rupere, pãstãile pocnesc,
legitimându-ºi astfel prospeþimea, frãgezimea, ingenuitatea. Ce
fascinant va fi, la iarnã când, pe un viscol cumplit, pe înzãpeziri cu linii
de cale feratã scoase din timp, pe o vreme când sã nu scoþi câinele
din zicãtoare (cel din casã neexistând), sã auzi clocotind o supã din
pãstãile augustului de azi! Cu ceapã mãrunþitã din timp, sãratã bine.
Cu o lingurã de smântânã… Sã-þi aduci vara în casã!…

Cine a zis cã miracolele s’au sfârºit?

*  *  *
Pentru a ajunge în inima vie a mitului (care rãmâne vie chiar ºi

dupã ce mitul a fost disecat, catalogat, fixat, cum zice V. Lovinescu, în
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insectare) existã mai multe cãi. Pentru Vasile Lovinescu, unul din
fericiþii care au ajuns, dâra de cenuºã care l-a dus la þintã fãrã putinþã
de rãtãcire a fost ezotericul, ºirul nesfârºit de simboluri care,
decodificate, (iar el le-a decodificat ca nimeni altcineva), toate aratã
într-acolo. Cercetãtorii culturilor strãvechi fac uz de mitologie. Cineva
deosebit de sensibil la frumuseþea poeziei se poate sluji de aceasta.
Þãranul autentic, cel ce spune basmul, se înþelege cã nu are nevoie
de nici un drum: el trãieºte în chiar inima mitului.

*  *  *
La Petroºani, m’am bucurat la vederea primilor fulgi de zãpadã,

bucurie comunã oricãrui copil, care însã, la mine, în starea în care mã
aflam, era potenþatã enorm: prima zãpadã îmi apropia cu ceva tãrâmul
din care fusesem scos, devenit acum pentru mine cu adevãrat
“tãrâmul celãlalt”, cel din poveºti; zãpada mã scotea din Valea
Plângerii ºi mã transporta într’o lume cu sãnii, cu apa sub gheaþa
strãluminatã, cu colinde… În internatul rece ca o puºcãrie (era de fapt
o fostã cazarmã cu ziduri de piatrã), abia aºteptam zorii zilei sã-mi
desfãt ochii în albul omãtului. Zorii însã mi-au oferit un peisaj de
neimaginat, deloc edenic, precum mã aºteptam, ci infernal: stratul de
zãpadã, mãnos în acea zonã dintre munþi, extrem de friguroasã ºi
bogatã în precipitaþii, era cu desãvârºire negru, pudrat cu praful uleios
al cãrbunelui. În vacanþa de iarnã m’am întors la Poieni cu douã
cuceriri: plecat dintr’un loc cu aer pur ºi ajuns într’unul îmbibat cu praf
de cãrbune, mã dureau plãmânii, iar cei de acasã au crezut în primul
moment cã mi s’a schimbat cãciula, pentru cã în loc de cea din blanã
de oaie albã aveam acum una fumurie.

De ce le spun toate astea? Ca sã accentuez negrul slinos al Vãii
Jiului. 

Pânã cu mai puþin de un secol în urmã, acea regiune era una
sãlbaticã, în care pãdurile fãrã sfârºit de-abia fãceau câte un pic de loc
noilor aºezãri ale “imigranþilor” din Þara Haþegului: Petroºenii din
Petros, Uricanii din Uric, Livezenii din Livadia, Lupenii din Valea
Lupului. Deloc prielnicã pentru agriculturã, zona era un adevãrat
Paradis al pãstoritului, pãºunile alpine unindu-i pe cei de aici într’un
lanþ neînterupt cu cei din Novacii Gorjului, cu mãrginenii Sibiului, cu
ciobanii din Þara Bârsei, cu cei din Vrancea ºi, luând-o în sus, cu cei
de pe Ceahlãu ºi din Munþii Rodnei. 

Ca, odatã cu apariþia modei cãrbunelui ca sursã de energie
(comparabilã cu moda de azi a petrolului), în mijlocul acestei guri de
rai sã se caºte gãurile negre la propriu ale unor plãgi cu puroi negru
mânjind totul, pânã ºi zãpada, în negru.
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Anii mei din Valea Jiului au coincis cu anii începutului socialismului
când mineritul de aici era considerat avangarda clasei muncitoare, a
societãþii în ansamblul ei aºadar, când exploatarea cãrbunelui a
cãpãtat o amploare fãrã precedent. Cu înnegrirea de rigoare, se
înþelege. 

Duminica, noi, cei din internat, aveam  câteva ore liber în oraº.
Atunci, de fiecare datã, asistam la un spectacol absolut spontan.
“Momârlanii”, mocanii locului, ciobanii, coborau de la stânele lor din
munþi. Erau grupuri mici, de pânã la zece-douãsprezece persoane,
bãrbaþi ºi femei, de vârstã mijlocie, între treizeci ºi cincizeci de ani. Se
opreau undeva pe stradã, de preferinþã la o rãspântie, într’un scuar, pe
un teren viran. Unul “zicea” din fluierã ºi ceilalþi jucau. Trecãtorii,
aproape în totalitate mineri osteniþi, nu numai cã nu se opreau: nici
mãcar nu-i vedeau, dar ei jucau înainte. În portul lor, în tot restul
identic cu cel din Mãrginimea Sibiului, mi-au atras atenþia cãmãºile
bãrbãteºti, nemaivãzute în altã parte, cu niºte dungi transversale roºii
de-a curmeziºul mânecilor. 

Nu fãceau nimic altceva în oraº. Nu veneau pentru alte treburi.
Instituþiile ºi prãvãliile erau închise. Ce cãutau aici? De ce nu jucau
acolo, sus, la ei, nestingheriþi, în largul lor, ºi nu aici, între “barabele”
cu care nu aveau nimic în comun?

Întrebarea, pe care mi-o puneam atunci dar nu-i aflam rãspuns, o
dezleg azi. Ei coborau din munþii ºi din pãdurile lor pentru ca prin albul
cãmãºilor lor de cânepã sã contracareze negrul sufocant al
cãrbunelui. Aveau niºte priviri impenetrabile care nouã, celor ce
începeam sã devenim orãºeni, ni se pãreau primitive, ca sã nu zic mai
rãu. Dar ei priveau într’o lume care pentru noi se scufundase, pe care
nici eu n’o mai întrezãream decât în visele mele de postul Crãciunului,
dar care pentru ei încã exista. 

Ei aduceau strãvechimea într’o lume care se grãbea, alerga cu
sufletul la gurã, se sufoca în cursa pentru modernizare. Ei, tacit, prin
jocul lor, spuneau cã ceva se pierde definitiv, iar lumea va regreta
amarnic cã nu a ºtiut la timp sã reþinã cât de cât din ceea ce se pierde.

Ei ofereau lumii ceva din ceea ce, chiar atunci, odatã cu jocul lor,
pentru cã acesta nu era receptat decât de vreun naiv cum eram eu, se
pierdea definitiv. 

Momârlanii. 
În Valea Jiului. 
La Petroºani.
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BISERICILE ROMÂNEªTI DIN ZONA HAÞEGULUI
ªI DE PE VALEA STREIULUI

Biserica  din  S T R E I 

Introducere

În  urmã cu câþiva ani am  dedicat un studiu monografic Basilicii de
la Densuº1, aºa dupã cum a fost vãzutã, descrisã ºi  interpretatã  de
cãtre ofiþerul  austriac, baronul Sylvester Joseph Freiherr von
HOHENHAUSEN ºi HOCHHAUS, în lucrarea acestuia: Die
Alterthümer Daciens  in dem heutigen Siebenbürgen.  Aus den
Zeiten  als  dieses  schöne Land  die  Römer  regierten,  Auf
Befehl  und  Kosten  Ihrer  Majestät   der  Kaiserin, Viena, 1775,
gedruckt bey Johann  Thomas  Edlen v. Trattnern, kaiserl. königl.
Hofbuchdruckern und  Buchhändlern,  148  fol.,  4 ° ,  incl.  hãrþi,
desene,  planuri.2

În  Anexa  volumului  dedicat  Basilicii  din  Densuº [ La umbra
Sarmizegetusei  Romane. Basilica din Densuº...,  Oradea, 1997 ], am
reprodus  în facsimil ºi cele 148 fol. din cartea baronului von
Hohenhausen ºi Hochhaus, din anul  1775.

Prin studiul actual, intenþionãm sã prezentãm ºi celelalte  biserici
româneºti  din  Hunedoara,  de  care  s-a  ocupat  von  Hohenhausen
în lucrarea sa, cu desenele bisericilor  ºi  a  inscripþiilor, pe care acest
militar ºi om  de  culturã   le-a  vãzut,  le-a  gãsit,  le-a  copiat,  le-a
desenat  ºi  le-a  tradus  din   limba  latinã, în germanã, însoþite de mici
comentarii, pe care, cunoºtinþele sale  în acest domeniu  ºi  informaþia
generalã  de  epocã,  le  puteau  oferi.

Generalitãþi,  privind   viaþa  bisericeascã   ortodoxã  a
românilor din  Þara  Haþegului  ºi  de  pe  Valea  Streiului

Viaþa  bisericeascã ortodoxã a românilor din aceasã zonã a
României este  tot  atât de veche precum este ºi poporul  care  a  locuit
de la bun  început aceste þinuturi, precum ºi în întreg  spaþiul
carpato–danubian, de la Tisa, Nistru  ºi  pânã  la  Marea  cea  Mare,
în  nordul  ºi  în  sudul  Dunãrii.3

Canonicul orãdean Dr. Iacob  RADU,  în  cartea  acestuia,  din  anul
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1913,  privitoare la Vicariatul Foraneu al Haþegului, la capitolul IV,
pagina 452 formuleazã un subtitlu sugestiv : „Biserica ºi  mãnãstirile
scutul  ºi  apãrarea  poporului  român”.

La pagina  61,  Iacob  Radu  scria :  „Iar  biserica  conºtie  de  înalta
ei chiemare de  a  lumina  ºi  mântui  popoarele,  mulþemitã  dãrniciei
ºi  evlaviei  Voivozilor  români  ºi  altor  creºtini  bogaþi  ºi  iubitori  de
Dumnezeu, a  ridicat ºi  prin  munþii  oropsitului  Ardeal  o  mulþime  de
mãnãstiri, cari  au  devenit  apoi  adevãrate cetãþi  a  credinþei  ºi
foculare  de  ºtiinþã  ºi  evlavie. Numai  în  mãnãstiri  se  mai  scria
slova  româneascã ;  dela  cãlugãri au  rãmas cãrþile cele  bãtrâne în
cari s-a pãstrat  frumoasa  noastrã  limbã. De acolo  ieºeau  apostolii
neamului, preoþi,  luminãtorii  ºi  povãþuitorii,  tovarãºii  de  muncã  ºi
de  suferinþã  ai  bietului  popor.  Acolo  se  adãposteau,  în  lipsa  altor
reºedinþe,  Arhiereii  cari privegheau  asupra  turmei  lui  Christos  ºi
îndreptau  soartea  bisericii  prigonite  de  toate  pãrþile.”4

Este vorba de viaþa  bisericeascã  a  românilor,  de  dinainte  de
unirea  cu  Roma [1698–1701], pe care, Iacob RADU o  ilustreazã
patetic.  Un  referat  mai  bun,  nu  putea  sã  iasã  de sub pana unui
istoric  unit,  privitor  la  Ortodoxia  Româneascã.  În  cazul  acesta,
istoricul  unit  se  contrazice,  pentru  cã,  dacã  Biserica  Ortodoxã,
principii, donatorii, clerul ºi credincioºii s-au  identificat acolo aºa de
bine cu aceastã instituþie,  atunci  Unirea cu Roma nu-ºi mai  avea ºi
nu-ºi are  nici o justificare,  constitue  un  hibrid ºi un  corp  strãin  în
viaþa  bisericeascã  a  românilor.  Este  bine  cã  aceste  idei  frumoase
sunt  enunþate  de  un  unit,  nu de  un  istoric  ortodox,  deºi,  în
paginile  urmãtoare,  din  cuprinsul aceleiaºi cãrþi, Iacob Radu îºi va
vãrsa tot veninul, ura ºi  desconsiderarea  sa,  faþã  de  Ortodoxie. 

Cu  siguranþã, judeþul Hunedoara este  foarte  bogat  în  vestigii
istorice de  tot felul. Sã ne gândim doar la Sarmizegetusa   Regia  (a
lui  Decebal), la Ulpia  Traiana  sau  Sarmizegetusa  Romanã,  la
Basilica  din  Densuº  ºi   la alte biserici  de  piatrã  sau  de  lemn, din
acele pãrþi, la Cetatea Devei, la Castelul  Corvineºtilor sau Huniazilor
ºi la alte cetãþi, castele  ºi  obiective  istorice din zonã, pentru a ne face
o imagine obiectivã,  privitoare  la  viaþa  intensã ºi  dovezile istorice
ample,  din  toate  epocile  de  istorie  româneascã.5

Anevoioasã  rãmâne  totuºi  o  prezentare  sistematicã  a  vieþii
bisericeºti  din Þara  Haþegului  ºi  de  pe  Valea  Streiului,  din  lipsa
de  documente  locale,  mai  vechi  decât  secolele  XIII - XIV. Astfel,
la  2  iunie  1360,  în  Haþeg  s-a  þinut  un  scaun  de  judecatã,
prezidat  de vicevoievodul Transilvaniei,  la  care  au  luat parte  ºi
cinci  preoþi  români,  alãturi  de  12  cnezi  locali  ºi  6 þãrani.  Este
vorba  de  protopopul  Petru  din  Ostrov [ Mare ?, n.n.], însoþit de
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preoþii locali : Zampa [ probabil  Tamba, n.n. ],  din  Clopotiva,  Balc
din  Peºteana,  Dalc  din  Densuº  ºi  Dragomir  din  Tuºtea.6 Avem
astfel,  la  1360,  pe  cel  mai  vechi protopop  român,  cunoscut   cu
numele,  Petru  din  Ostrov. Tot la Haþeg  s-a  mai  þinut  un  scaun  de
judecatã,  la 17 februarie  1411,  privind  un  litigiu de  proprietate,
între  protopopul  Dobrotã,  din  Râu–Bãrbat  ºi  un  credincios  de-al
acestuia, din acelaºi sat. Toþi „juraþii” sau  membrii scaunului  de
judecatã  din districtul  Haþeg  se  alegeau o datã  pe  an,  depunând
un  jurãmânt  la  intrarea  în  funcþie,  prin  care se obligau cã  vor
judeca  „dupã  legea  ºi  obiceiurile  districtului  Haþeg”. Membrii
scaunului  de  judecatã  iscãleau hotãrârile luate la procesele, la care
aceºtia participau.

La 10 februarie 1456 este  menþionat  în  zonã  un  alt  protopop
român,  cu  numele  Petru.  A fost  amintit  într-o  scrisoare  a
cãlugãrului  minorit  Mihály  Székely,  care  preciza  cã  românii  de
acolo  îºi  pãstrau  credinþa  ortodoxã  ºi  obiceiurile  graþie  predicilor
acestui  protopop.

Alte documente în limba latinã consemneazã  ºi  ele  o serie  de
preoþi din Þara Haþegului, cum ar  fi: Toma din Vadu,  1444 ; Stoica din
Valea Dâljii, înainte de  1479 ; Dan, din Sãlaºu de  Sus, 1496;
Vladislav, din ªerel, sfârºitul sec. XV. Mai este menþionatã ºi o
„dinastie” de preoþi din satul Peºteana : Mihail 1479 ºi 1486 ; Teodor,
1492 ; Ioan, 1496 ; Nicolae, 1505 ; Petru, 1508, preoþi proveniþi în
general din  rândurile familiilor cneziale sau ale  micilor nobili  locali.7

Tot în zona Haþegului au  trãit ºi  preotesele Teodora ºi  Maria,
de  la  care  se  pãstreazã un  potir  de  argint, cu o  inscripþie  slavonã,
din  anul  1496.

Românii din Þinutul  Haþegului, Valea  Streiului  ºi din toatã zona
Hunedoarei, aveau o puternicã organizare ºi viaþã bisericeascã, cu
biserici de piatrã, pãstrate, pânã în zilele  noastre. Cunoscuþi ne sunt
ºi câþiva mitropoliþi ai  Ardealului, care  au rezidat în aceastã  zonã,
cum  ar  fi  episcopul Ioan de Caffa, înainte de anul 1456, când a fost
arestat ºi închis, sau mitropolitul  Ioan de la Prislop (1585–c.1606) [
fost egumen acolo ], hirotonit întru arhiereu  la Târgoviºte.8

Clerul românesc ducea acelaºi trai ca ºi credincioºii, cnezii, nobilii
sãraci [boerones, boeronat, litere boeronali etc.], þãranii, iobagii,
cãlugãrii ºi cãlugãriþele,  pe  care-i  pãstoreau. Acest fapt ne este
confirmat, în jurul anului 1700, de iezuitul Andreas Freyberger, dar
situaþia nu putea sã fi fost diferitã nici în  secolele anterioare.9

ªtirile despre preoþii români  transilvãneni încep sã devinã mai
bogate în  cursul secolului al  XVI–lea. Prin deducþie, putem, în  felul
acesta, sã ne formãm o imagine ºi despre situaþia clerului ºi a
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credincioºilor români din secolele anterioare. Existau ºi  preoþi  ctitori
de  biserici,  dar, în  primul rând, ei erau buni pãstori sufleteºti ºi
îndrumãtori ai enoriaºilor. Dovadã este ataºamentul indestructibil al
credincioºilor faþã  de  Biserica  Ortodoxã  ºi clerul acesteia. De pildã,
preotul Naneº a contribuit, în mod direct sau indirect la construirea
bisericii din Stresângeorgiu, din moment ce a fost menþionat în
inscripþia  votivã.

Din motive sociale  ºi  politice  bine  cunoscute, în  secolele  XVI,
XVII ºi la începutul  secolului al XVIII–lea, în zona  Hunedoarei, deci
ºi în Þara Haþegului, calvinismul a înregistrat o serie de succese în
rândul  clerului ºi aþ  credincioºilor. O parte  dintre  aceºtia  au  avut,
totuºi,  puterea sã  se retragã  la timp, sã  revinã  la Ortodoxie, dupã
cum s-a întâmplat la Densuº, dar fenomenul a cunoscut ºi evoluþie
inversã, în sensul  cã  românii  au  fost  dominaþi de  calvinism, fiind,
cu timpul, asimilaþi, dupã cum avem exemplul de la
Sântãmãria–Orlea.10

Generalitãþi   privind   Vicariatul  Foraneu   al  Haþegului

Aceastã instituþie greco-catolicã a evoluat din vechiul protopopiat
ortodox al Haþegului, ca urmare a sciziunilor confesionale din
Transilvania, de dupã  Unirea  de  la  1698 – 1701. 

Provincia Mitropolitanã de Alba Iulia ºi Fãgãraº avea la  începutul
secolului al XX–lea 5 vicariate foranee: al  Fãgãraºului [pe cuprinsul
Arhiepiscopiei ], al Nãsãudului [Eparhia de Cluj–Gherla], al Sighetului
[Eparhia Maramureºului], de la ªimleul Silvaniei ºi de la Carei [ambele
în Eparhia  Oradiei]. 11 În prima fazã de existenþã, Vicariatul Sighetului
avea ºi ordinariat sau consistoriu  propriu.

Vicarii foranei sunt niºte  „protopopi  mai  de vazã”,  mai  distinºi,
dupã  cum  îi  numeºte  canonicul  Iacob  Radu.12 Numele instituþiei
„vicariat  foraneu”  este  preluat  din  dreptul  canonic  apusean,  dar
instituþia  este  cunoscutã  ºi  în  dreptul  canonic  ortodox: instituþia
horepiscopilor,  conform  canonului  8  al  Sinodului I Ecumenic,  de  la
Nicea,  din  anul  325. 

De prin secolul al IX–lea, horepiscopii au început sã fie  înlocuiþi cu
protoiereii, adicã protopopii sau cu vicarii  episcopeºti. Un Vicariat
foraneu poate avea în jurisdicþie, un protopopiat sau mai multe. În
cazul Haþegului, Vicarul  foraneu  avea  în  prima  fazã  a  existenþei
Vicariatului  -  între anii 1786 –1862 - jurisdicþie asupra parohiilor din
comitatele  Hunedoarei,   Zarandului  ºi ale  scaunului  Orãºtiei. Dupã
1862, anul când  s-au  înfiinþat  protopopiatele  unite  de  la Ulpia
Traiana ºi  Ilia,  Vicariatul a  rãmas  doar  cu  Protopopiatul  Haþegului,
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de  care,  la  anul  1913, þineau 26  de parohii  ºi 12  filii. Vicarul
foraneu era din  oficiu ºi canonic în Capitlul de la Blaj,  pânã  în  anul
1853 ºi apoi, în cel de la Lugoj, era protopop de Haþeg ºi paroh unit al
oraºului, cumulând astfel patru funcþii administrative. Vicarul foraneu
deþinea protia, adicã avea întîietate în faþa protopopilor, era din oficiu
canonic ºi avea  dreptul  sã  acorde  dispense  în probleme
matrimoniale. În rest, nu avea  jurisdicþie  mai  mare  decât  un
protopop.

La  anul 1729 este  menþionat  un  protopop  unit al Haþegului,
care a primit ºi transmis preoþilor din subordinea sa „instrucþiunile”,
formulate în stil de „predicã”, ale unor  cãlugãri  iezuiþi, þinute acolo, în
limba maghiarã. Protopopul  le-a tradus verbal ºi în scris în româneºte
ºi le-a pus la  dispoziþia  preoþilor  din  jurisdicþia  sa. În conscripþia  din
anul  1733 a Episcopului  Inochentie Micu, satele din Þara  Haþegului
erau cuprinse  în  Protopopiatul  Grãdiºtei. Se pare însã  cã acest
nume s-a dat Protopopiatului dupã cel al parohiei în care funcþiona
protopopul, structura ºi aria de extindere a jurisdicþiei  protoiereºti
rãmânând însã aceaºi pe care o avea noul Protopopiat unit al
Haþegului, evoluat din ºi paralel cu  Protoieria  Ortodoxã  din  zonã. Nu
trebuie  sã  uitãm cã,  în  Þara Haþegului, precum ºi  în  zona Bihorului,
dupã  anul  1700, au existat câteva  sate româneºti,  care,  parþial sau
în  întregime, din motive de ordin social, au  preferat  sã  rãmânã de
partea calvinilor, cum au fost satele de la  Sântãmãria-Orlea, Densuº
etc.

În  cazul  acesta,  observãm  cã  românii  din  Þara  Haþegului,
datoritã luptelor  confesionale în  care  au  fost  antrenaþi, erau
dezbinaþi în trei grupe, cu trei forme de  jurisdicþie  bisericeascã  localã: 

1. Biserica Ortodoxã, ca  fiind  cea  mai  veche ;  
2. Biserica  Unitã,  dupã  anul 1701 ;  
3. Clerul ºi credincioºii români calvinizaþi, o moºtenire a secolelor

XVI ºi  XVII.
Dintre aceºtia din  urmã o parte au  revenit  ulterior  la Ortodoxie

ori au  oscilat  între aceastã confesiune ºi uniaþie sau au devenit
calvini, în final  maghiarizându-se, cum a fost cazul românilor de la
Sântãmãria-Orlea (Haþeg)  sau  Remetea  (Bihor)  etc.13

Iacob Radu menþioneazã, în stilu sãu polemic ºi neacademic, care-
l  caracterizeazã, cã nici zona  Haþegului n-a „...fost cruþatã  de
tulburãrile pornite contra  unirii [cu  Roma,  n.n.], din  partea
ºarlatanului Nagyszeghi [Gavril, n.n.] ºi  a pseudo  episcopului  Ioan
Circa  din  Botez [Iov  Þirca, n.n. 14],  de cari s-au  folosit magnaþii
calvini ca sã tulbure pacea bisericii ºi sã abatã pe Români  de la unire,
la calvinism.” 15
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In  anul 1733 protopopiatul  Unit  al  Grãdiºtei [ recte  Haþegului ]
avea 73 de sate, cu  2754 de  familii,  68 de preoþi ºi  79 de  biserici.
Iacob Radu susþine cã „neuniþii”, adicã  ortodocºii  erau la data
respectivã reprezentaþi în Þara  Haþegului,  cu  numai  11  sate,  ºi  11
preoþi.16 

Prin Decretul imperial din 18 iunie 1747 sediul Protopopiatului  Unit
a fost transferat de la Grãdiºte la Haþeg ºi, ca urmare, s-a revenit ºi la
vechea  titulaturã  a  acestuia.     

În anul 1786, prin Decretul Aulic, nr.  9614–1172, al celui
Gubernial,  nr.  8853,  împãratul  Iosif  al II–lea  a  înfiinþat  2 vicariate
foranee: Vicariatul Foraneu al Haþegului ºi  Vicariatul  Foraneu al
Fãgãraºului, fiecare dintre  cele  2 instituþii  fiind  îndreptãþite  sã
primeascã  o dotaþiune de 300 de  florini  pe  an,  din  fondul
religionar.17

La  1862,  prin Decretul  Consistorial  al  Mitropoliei  de la Blaj,  din
29  martie,  nr. 423, s-au înfiinþat 2 protopopiate  în  zona Vicariatului
Haþegului: al Ulpiei Traiane ºi al Iliei, Vicariatul rãmânând numai cu
protopopiatul  Haþegului,  al  cãrui  titular ºi era. La anul 1913,
Protopopiatul Unit  al  Ulpiei  Traiane  avea  510  familii,  cu  2550  de
suflete. 

a).   Ce  menþioneazã   Hohenhausen,   privitor   la   aceastã
bisericã ? 18

1.)    Despre  Biserica   din   Strei,   f.  101 –  102 Diese Kapelle
ist meistentheils von Quadersteinen, steht zu  Szekfalva im Huniader
Comitate auf der noch sichtbaren  Trajanerstrasse.  Den  1.  Aug.
1767. Acest Paraclis [= Capelã], este [construitã, n. n.] în cea mai
mare parte din piatrã de  talie  ºi  se  aflã   în  Strei,  în  comitatul
Hunedoara, pe drumul  încã  vizibilul  al  lui  Traian [= drumul  roman,
n. n. ]. f.  101 Auslegung.  (Explicaþie)

Hier sieht man eine alte heidnische Kapelle ganz regelhaft nach
damaliger Bauart; es hat dieselbe der römische Bürgermeister  C.
Clodius Secundianus 

Aici se vede o capelã pãgânã, întru totul dupã stilul de construcþie
de pe timpul respectiv; una [capelã, n.n.] identicã are primarul roman
C. Clodius  Secundianus.

f. 102 [Secundianus], welcher unter Hadrianus dem Kriegs-heere
im Lande befahl, seiner mit 38. Jahren verstorbenen Gemahlin Aurelia
Cilla, oder vermuthlich  Lucilla,  nachdem  er  ihre  Asche in einer  Urne
auf dem  Orte  versenket,  und  einen  Grabstein,  welcher dieses
zeugt,  zum   Grundsteine  darüber  legen lassen, die linke Frontecke
dieser Kapelle  darauf  erbauet.

Secundianus,  cel  care  sub  Hadrianus  conducea  armata  în
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Þarã, în provincie, soþiei sale Aurelia Cilla sau, probabil   Lucilla,
cãreia  dupã  aceea,  i-a  aºezat  cenuºa  acesteia  într-o  urnã  ºi  apoi
într-un  sarcofag  [=  stelã  funerarã ],  precum  se  poate dovedi [prin
aceastã piatrã  de  mormânt, n. n. ],  pe  care  a  dispus  apoi  sã  o
aºeze  ca piatrã  de  temelie  în colþul  stâng al  faþadei  de  la  aceastã
capelã  care  s-a  construit  peste  ea.

2.)  Piatrã  de  mormânt,   stelã   funerarã, f.  103 – 106.
f. 103 Inscripþia în desen  original,  fãcut  de  Hohenhausen :

D.                         M.
AVRELIA CILLA

VIX     ANN.          XXXVIII
C. CLOD.   SECVNDINVS
IIV IR.AL. COL CONIVGI

PIENTISSIMAE
P.
Dieser Grabstein ist von grauem Bruchsteine, dermalen zum

Grundsteine  der  alten  Kapelle  in  Szeckfalva  gelegt  worden.  Den
21.  Julius  1767.

Aceastã stelã funerarã [piatrã de mormânt], din piatrã brutã, în
momentul de faþã este aºezatã ca piatrã de temelie la vechea capelã
din  Strei. La  21 iulie, 1767.

f.   103  Inscripþia  în  forma  reconstituitã  sau  completatã  de
Hohenhausen

Ergänzung.
DIIS  MANIBUS

AVRELIAE  LUCILLAE
VIXIT ANNIS  ( XXXVIII)

CAIVS   CLODIVS  SECUNDINUS
DVVMVIRALIS   COLLEGII
CONIVGI   PIENTISSIMAE

POSVIT.
f.  104  Traducerea  în  germanã,  pe  care  Hohenhausen  a  fãcut-

o  dupã  textul  inscripþiei  reconstituite  tot  de  cãtre  acesta :
Uebersetzung.

Dem  guten  Geiste
der

Aurelia  Lucilla
Seiner  besten  Gemahlin,

die  acht un dreyssig  Jahre  alt  ward
Von  Kajus Clodius  Secundinus

Aus  dem  Rathe  der  Zweyherrn.
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Traducere. Bunului  suflet  al  Aureliei  Lucilla,  soþiei  lui,  celei  mai
bune, care a fost în vârstã de 38 de ani, pusu-s-a [acest  monument
funerar, n. n.], de cãtre Caius  Clodius  Secundianus,  din  Consiliul
Duumviratului. 

Auslegung.  (Explicaþie).
Hier ist der in vorhergehendem Blatte angeführte  Grabstein  zu

sehen, auf welchem zween Römer in Trauerstellung auf  Hirtenstäbe
gelehnt, von beyden Seiten der Inschrift  ausgehauen  sind.

Aici  se  poate  vedea  stela  funerarã  prezentatã  deja  pe  foaea
anterioarã,  cele  douã  chipuri  romane,  în  stare  de  doliu,  sprijinte
pe  douã  toiege  ciobãneºti, sãpate în piatrã de o parte ºi de alta a
inscripþiei [anterioare, n. N.].

Anmerkung.  Notã.
Die zwo Personen, welche an das Grabmal  der  Aurelia  Lucilla

gelehnt stehen, hielt ich anfangs  für  die  Sinnbilder  des  Todes  und
des  Schlafes.  Es  ist  bekannt,  dass  diese  Sinnbilder

f.  105 
auf römischen Grabmälern sehr gewöhnlich waren: Und Lessing

hat in seiner Abhandlung, wie die Alten den Tod  gebildet haben,
deutlich erwiesen, dass die  Römer den  Schlaf sowohl,  als  den  Tod
in dem  Bilde  zweener Genien, die  mit allen Reizen der Jugend
versehen sind, aufzustellen gewohnt waren. Die jugendlichen
Bildungen, welche auch auf diesem Grabmale vorkommen,  brachten
mich auf die Gedanken, ob sie nicht die obgedachten Genien
vorstellen sollten. Allein ich fand ihr unterscheidendes Attribute, die
umgekehrten Fackel  nicht:  vielmehr  ist  es  ganz  deutlich  zu  sehen,
wie  sie sich auf ihre Stäbe in einer Stellung stützen, die Schmerz und
betrübniss  verräth.

Es sind diese Stäbe ganz nach der Art der krummen Hirtenstäbe
gebildet, welche bey dem Landvolke der Wallachey  noch  heute zu
sehen sind. So wie die heutige Kleidungsart fast ganz die nämliche ist,
womit diese trauernden  Personen  erscheinen. Das Hemd reicht  bis
auf  die  halben  Schenkel, darüber  werfen sie einen

f.  106
kurzen Ueberrock,  noch  kürzer  als  das  Hemd  ist.  Die  Alten

hühlen  sich  in  einen  langen  Mantel  ein,  und  nähren  ihre  Bärte,
eben so, wie  sie  auf  dem  oben  angeführten  Grabsteine  des  Publ.
Ael.  Vlpianus  zu  sehen  sind.

Diese  beyden  Grabsteine  zeigen  uns  einerseits,  wie  wenig  die
heutigen  Einwohner  dieser  Gegend  von  ihren  Vorfahren  abgeartet
haben ;  und  andererseits,  dass  diese  aufgestellten  Bilder  weiter
nichts,  als  die  Betrübnis  des  Volkes  bedeuten.
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Cele  douã  persoane,  de  pe piatra  de  mormânt  [ recte,  stela
funerarã] a Aureliei Lucilla, care stau rezemate, le-am  considerat  la
început  ca  fiind  simboluri  ale morþii ºi  ale  somnului. Este cunoscut
cã  aceste  modele  erau  obiºnuite  pe  pietrele  de  mormânt  romane.
ªi  Lessing  a  dovedit  limpede  în  lucrarea  sa,  de  felul cum  ºi-au
imaginat  bãtrânii  moartea,  cã  romanii  erau  obiºnuiþi  sã  personifice
somnul,  precum  ºi moartea sub  chipul  a douã  genii, spirite  sau zei,
care erau  înzestraþi  ºi  cu  toate  farmecele  tinerilor.

Imaginile tinere, care apar ºi pe aceste  stele  funerare mi-au
sugerat gândul, dacã  nu  cumva  ele  n-ar  putea  sã  reprezinte  însãºi
aceste  genii  sau  spirite.

Chiar ºi eu  gãsisem atributele lor diferite, dar facla inversã nu: cu
atât mai  mult se poate vedea foarte clar, cum ei se sprijinã pe toiegele
lor, într-o poziþie care trãdeazã durere ºi  amãrãciune. Aceste toiege
sunt fãcute întrutotul dupã modelul bâtelor ciobãneºti încovoiate, care
se pot vedea încã ºi astãzi la  poporul de þarã al valahilor. Chiar ºi
îmbrãcãmintea de  astãzi  este ( la  valahi,  n. n. )  aproape  aceeaºi,
cu  care  apar ºi cele douã  persoane în doliu. Cãmaºa ajunge pânã
la jumãtatea coapselor,  peste  care  ei  trag  un  laibãr  scurt,  mult
mai  scurt  decât  cãmaºa.  Bãtrânii se  înfãºoarã  într-o  mantie  (=
bundã)  ºi-ºi întreþin  bãrbile la  fel cu ale celor care  se  pot  vedea  pe
pitrele  [=  stelele ] funerare ale lui  Ael. Ulpianus.

Aceste douã  stele funerare ne aratã pe de o  parte,  cât  de puþin
s-au schimbat locuitorii de azi (valahi, n.n.) ai  acestori  þinuturi,  faþã
de  strãmoºii  lor  de  odinioarã ;  pe  de  altã  parte,  ele  ne  aratã cã
aceste douã chipuri prezentate, nu însemneazã  altceva,  decât
amãrãciunea  poporului ( local, n. n. ). 

Privitor  la  Strei,  Hohenhausen  a  desenat  ºi  comentat  biserica
cnezialã,  precum  ºi  inscripþia  de  pe  o  piatrã  -  stelã  -  funerarã.
Hohenhausen a vizitat biserica din Strei, cel puþin de douã ori, la 21
iulie ºi  la 1  august  1767, cum rezultã din însemnãrile lui, la filele 101
ºi  103.  Relatãrile sale, privitoare la  biserica  din  Strei,  sunt
importante,  însã  trebuie  trecute  prin  filtrul  critic,  în  sensul  cã
multe  din afirmaþiile fãcute, þin  de  domeniul  fanteziei  sau  al  maniei
pentru  antichitate.

La  fila  101,  Hohenhausen  oferã  desenul  bisericii  din  Strei,
vãzutã din partea de vest,  cu  turnul  ºi  intrarea  dinspre  apus,
menþionând cã ar fi o capelã pãgânã [ la origine,  n. n. ],  construitã,
din  piatrã  de  talie  ºi  aºezatã  pe  vechiul  drum  roman - al  lui Traian
- care, în  anul  1767,  se  mai  putea  vedea  încã.  Aceastã  capelã
„pãgânã”  ar  fi  fost  construitã  în  stilul  timpului  respectiv  - în
antichitate -  o  construcþie  de  acest  fel, identicã cu aceea de la  Strei,
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ar  fi  avut  ºi  primarul  roman  C.  Clodius  Secundianus  !
Ofiþerul austriac susþine cã acest Secundianus ar fi fost

comandantul trupelor imperiale romane, în Dacia, unde  aflându-se, i-
a decedat soþia Aurelia Cilla sau Lucilla,  în  vârstã  de  38  de  ani.
Secundianus  ar  fi  dispus  ca stela funerarã  sau  piatra  de  mormânt,
în  care  se  afla  urna  cu  cenuºa  Aureliei  Lucilla,  sã  fie  aºezatã
la  temelia  turnului  bisericii,  din  partea  stângã,  adicã  nordicã... !
La  temelia  din dreaptã,  de  sud,  a  turnului,  se  mai  aflã  încã  o
stelã  funerarã  romanã,  despre  care  Hohenhausen  nu  face  nici  o
menþiune. În felul acesta, Hohenhausen  intenþiona,  probabil,  sã
susþinã cã,  în mod  direct  sau indirect,  Secundianus  ar  fi  fost  chiar
ºi ctitorul  acestei  capele sau templu, pãgân la origine, devenit ulterior
bisericã creºtinã  ortodoxã.

Teza aceasta ne duce  cu  gândul la motivul densuºan, pe care
acest  intelectual de bunã voinþã era tentat sã-l  extindã, generalizeze
sau  sã-l  susþinã ºi  în cazul bisericii din  Strei. Noi ºtim, însã, cã
biserica  aceasta ar fi fost construitã  prin secolul  al  XIII – lea, deci o
legãturã directã cu antichitatea  nu  se  justifcã,  cel  puþin  în  stadiul
actual de documentare...

De un interes deosebit apare însã comentarul lui  Hohenhausen,
privitor  la  cele  douã chipuri umane de pe stela  funerarã a Aureliei
Lucilla. Hohenhausen face în acest context, o afirmaþie deosebit de
importantã, privitoare la continuitatea  daco – romanilor în Dacia  post
Aurelianã, adicã  dupã  anul  275. El considerã cã cele douã
personaje, reprezentate pe stela  funerarã în poziþie  de  doliu, erau
aidoma locuitorilor români din zonã, pe care acesta i-a întâlnit  în  anul
1767, în Strei, precum ºi în alte sate din Hunedoara, pe care le-a
cutreierat, tristeþea lor exprimând amãrãciunea poporului local. [Vezi
traducerea  de la fila  106 ].

b).   Ce  ne   este  deja  cunoscut,   referitor  la  aceastã  bisericã
? La  C.  Suciu,  Dicþionarul...,  vol.  II.,  p.  147. [ Coriolan SUCIU,
Dicþionarul istoric al localitãþilor din Transilvania, întocmit de...,
vol. I – II, Editura Academiei Române, vol. I (A – N), Bucureºti, 1967,
431 p.; vol. II (O – Z), Bucureºti, 1968, 447 p.] : Strei,  ungureºte
Zeykfalva,  Valea  Streiului :1453   Strigfalwa,  1472  Zeyfalwa,  1475
Zeykh,   1480  Zaykfalwa,  1507   Zeyk,  Zthrigfalwa,  Strighfalwa  (
Csánki,  V,  149 ),  1733  Zeikfalva ( c. K.),  1750   Strej ( c. A.),  1760
– 1762   Zejkfalva ( c. B.),  1850  Sztreju (st.Tr.),  1854  Zejkfalva,
Streia (Bul., 108).

Satul STREI este aºezat pe  malul  stâng  al  râului  Strei  ºi  pe
ºoseaua  care  leagã  Simeria  de Haþeg. Biserica cnezialã veche, cu
hramul Adormirea Maicii Domnului, de la 15 august sau „Sântã-Mãria-
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Mare” este aºezatã pe un platou, în mijlocul cimitirului, la marginea
actualã a satului. Privitor la vechimea bisericii din Strei, opinia tuturor
istoricilor  de  pânã  acum  o  leagã  de  secolul al  XIII – lea.

Biserica are o navã sau  naos în  plan  dreptunghiular, cu boltã de
scânduri  ºi  o absidã rectangularã, decroºatã, boltitã în cruce, pe
ogive masive de piatrã. Aceastã formã de absidã rectangularã a
altarului este întâlnitã frecvent mai ales,  la bisericile de lemn. În
partea apuseanã se aflã un turn clopotniþã  cu  trei  etaje.  Biserica ºi
turnul sunt construite din piatrã  brutã, cu excepþia  pietrei de talie,
folositã la colþuri, adicã la încadrarea muchiilor pereþilor, stil, care ne
duce cu gândul la bisericile de lemn, respectiv, la modul de îmbinare
al bârnelor orizontale în colþ. În exterior, biserica este tencuitã, dar
turnul a rãmas netencuit.

Acelaºi plan dreptunghilar, pe care-l are biserica din Strei, se mai
poate întâlnii ºi la alte biserici din zonã: din Sântãmãria –Orlea,
Ostrovul Mare, Cinciº, precum ºi la fosta bisericã din Deva.  

Pictura interioarã a acestei biserici, dupã  pãrerea  lui  Marius
PORUMB,  care  a  studiat-o cu multã  acribie, poate fi datatã pe la
mijlocul secolului al  XIV– lea, la care au  lucrat  însã  nu  unul  ci  mai
mulþi  meºteri  pictori. 19

Din întreg ansamblu mural al picturii, în interior, astãzi se mai
pãstreazã picturã  în absida  bisericii, în navã sau naos, pe pereþii de
rãsãrit, sud ºi câteva frgmente la parterul turnului, adicã pe peretele
vestic. În exteriorul bisericii, avem  fragmente de picturã muralã, pe
pereþii de rãsãrit ºi de sud  ºi în luneta portalului de la turnul bisericii.
Numele meºterului sau pictorului principal, care a pictat absida
altarului, iar în navã peretele de rãsãrit, registrul superior al peretelui
sudic ºi peretele apusean ne  este cunoscut. Este GROZIE [sau
Groza, n. n.], fiul meºterului Ivaniº. Pictorul ºi-a zugrãvit portretul în
absida altarului, la care a adãugat ºi inscripþia în slavonã: „ Grozie,
(fiul) meºterului Ivaniº, a pictat biserica”. Marius Porumb susþine cã
acest  pictor era bine familiarizat cu arta de tradiþie romanicã ºi goticã
„...având un stil linear caligrafic, cu remarcabile calitãþi coloristice ºi un
profund simþ al decorativului.”20

Vasile Drãguþ considerã pictura de la Strei, ca fiind o „ ... sintezã
de influenþe bizantine ºi nord–italiene, datând din a doua jumãtate a
sec. 14“.21

Note:
1   Ioan Marin  MÃLINAª, La umbra Sarmizegetusei   Romane,

Basilica   din  Densuº, Reflexii  istorice  ºi liturgice  inspirate  de  o
carte tipãritã la Viena în 1775, Editura  “Mihai  Eminescu”,  Oradea,
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1997,  195  p.,  incl.  il.,  pl.  +   facsimil  148  fol.    
2  Traducerea  titlului : Antichitãþile  Daciei   în  Transilvania  de

astãzi.  Din  timpurile când aceastã þarã frumoasã  era  stãpânitã  de
romani. Din  porunca  ºi  cu  cheltuiala  Majestãþii  Sale  Împãrãtesei,
Viena,  1775.

Mai  vezi : volumul  editat de  Ioan  I  RUSSU,  în  colaborare  cu
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Sarmizegetusa), (I. D. R., III / 2 ), Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1980, privitor  la  Basilica  din Densuº, vezi p.  14 - 17,
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ºi  I. I. Russu, Seria Primã,  Inscripþiile  Daciei  Romane ].

Virgil VÃTÃªIANU, Vechile  biserici de  piatrã româneºti  din
judeþul Hunedoara,  de..., Tip. „Cartea Româneascã”  S.  A., Cluj,
1930, 225 p., incl. 40 il. [Extras din ANUARUL Comisiunii
Monumentelor Istorice pentru Transilvania pe  anul  1929 ].   

Vasile  DRÃGUÞ,  Vechi   monumente hunedorene, Editura
Meridiane,  Bucureºti,  1968,  67  p.,  incl.  pl. +  47  il.

Radu POPA, La începuturile evului mediu românesc. ÞARA
HAÞEGULUI, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1968, 323
p., incl. pl. ºi  il.

Adrian Andrei RUSU, Ctitori  ºi  biserici din Þara  Haþegului  pânã
la  1700,  Editura Muzeului  Sãtmãrean, Satu  Mare,  1997,  386  p.,
incl.  pl.  +  16  il.

3 Mircea PÃCURARIU, Istoria Bisericii  Ortodoxe Române [=
I.B.O.R.],  ediþia  a doua, vol. 1–3,  Editura  Insti. Biblic  ºi  de  Misiune
al  B.O.R.,  Bucureºti,  vol. 1, 1991, vol. 2 ºi 3,  1994. 

Octavian FLOCA,  Ghidul  regiunii  Hunedoara,  Deva, 1957.
4   Dr. Iacob RADU, Istoria Vicariatului greco–catolic al

Haþegului,  Lugoj,  1913,  Tipografia  “Gutenberg”,  455  p.
5 Mircea ELIADE, Les Roumains. Précis  historique,   Éditions

<Roza  Vânturilor>  Bucarest,  1992,  62  p.
Ion MILITARU, Meditaþii asupra  istoriei  româneºti,   Editura

Dacia,  Cluj–Napoca,  1999,  95  p.
Biserici ºi Mãnãstiri Ortodoxe-Romania-Orthodox  Churches

and  Monasteries, ºi în CD-rom, text „Terra Mirabilis”, Mihail
Diaconescu + Fotografi, Alcor Edimpex  SRL, Imprimeria Arta graficã,
Bucureºti, 1998, 160  p.,  album  ºi  text. Vezi  pp.  98 – 99  Densuº  ºi
p.  100  Gurasada.

Nicolae DÃNILÃ, Daco–Romania Christiana. Florilegium
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studiorum,  Editura Danubius,  Bucureºti,  2001,  167  p.  Vezi,  mai
ales  studiul  Pãr. Dãnilã, privitor la  cele  13  linguriþe  liturgice,
descoperite  pe  teritoriul  României,  din  sec.  IV – VI,  de  la  Botoºani,
Deleni,  Izvoarele,  Orºova  ºi „dintr-un loc necunoscut din
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flora, fauna ºi un ghid turistic, vezi Evi MELAS, Rumänien,
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6   Mircea  PÃCURARIU,  Istoria..., [ I.B.O.R. ],  vol.  I,  p.  613.
7 Ioan DRÃGAN, Nobilimea româneascã din Transilvania  între

anii 1440–1514, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2000,  46
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Constantin CUBLEªAN

Patru decenii de la  trecerea în eternitate
TEODOR  MURÃªANU (1891 – 1966)

Pentru majoritatea  covârºitoare a cititorilor de literaturã de azi, de la
noi, numele lui Teodor Murãºanu  este unul fãrã rezonanþã, nespunându-
le  nimic sau aproape nimic, opera  ca ºi personalitatea acestuia pare
acoperitã  de pulberea sterilã a uitãrii. Ceea ce, din punctul de vedere al
istoricului, al cercetãrorului literar, iarãºi, nu înseamnã nimic sau aproape
nimic, atâta vreme cât vocaþia, chemarea sa este tocmai aceea de a veni
sã caute, sã redescopere  ºi sã punã în actualitate, de sub straturile
sedimentate ale treculului, aidoma unui arheolog ce aduce la ivealã, în
urma unor strãdanii anevoioase, resturile unei civilizaþii, sau mãcar detalii
dintr-o civilizaþie trecutã, ce au capacitatea a ilustra reprezentativ, într-un
context al ansamblului, mãsura existenþei spirituale semnificative, de la un
moment dat  dintr-o istorie naþionalã ce nu trebuie judecatã exclusiv dupã
evidenþele promontoriilor  perene ci ºi dupã marca trecãtoare a acelor
repere de orientare localã, alcãtuitoare de cote variabile, într-o dinamicã a
climatului specific de formare ºi definitivare al unei epoci, indiferent care ar
fi ea. Teodor Murãºanu este prin excelenþã un asemenea detaliu grãitor.
“Poet de un real talent, care-a trecut prin calvarul apãsãrii unui spirit strãin
– scrie în 1924  Octavian Goga, schiþându-i un portret, în referatul de
susþinere a volumului Fum de jertfã, pentru Premiul  “Adamachi”  al
Academiei Române - ºi-a  fãurit singur limba (…) ºi-a izbutit sã creeze
strofe în care cugetarea se îmbinã cu o remarcabilã sonoritate a versului.
D-l Murãºanu, ridicat din pãtura þãrãneascã, este un intelectual chinuit de
probleme pentru care gândurile vieþii ºi ale morþii cu tot cortegiul lor se
ridicã tulburãtoare la fiecare pas. Nu e nici un luptãtor al durerilor populare,
nici un cântãreþ senin al lucrurilor campestre, ci un frãmântat de întrebãri.
}n suflet i se abat senzaþii care vin de departe ºi se topesc în armonii
mistice (…) }n întreagã aceastã zvârcolire însã, se resimt   urme dintr-o
mare sãnãtate rusticã, care e la temelie ºi se ridicã pretutindeni biruitoare.
Iatã, aºadar, cine este cel asupra cãruia se opreºte, cu pasiune ºi interes,
cu acribie  profesionalã  ºi cu metodã analiticã, cu cãldurã   sufleteascã
dar   ºi cu ochi critic obiectiv, Ileana Ghemeº în ampla sa monografie :
Teodor Murãºanu (1891 – 1966). Studiu monografic (Editura
Aeternitas, Alba Iulia, 2002). “Deceniile trecute de la sãvârºirea din cele
lumeºti – scrie domnia sa în chiar debutul unui  demers reconsiderator, de
impresionantã dimensiune – apasã cu greutatea unor secole, iar  distanþa
temporalã pare a se adânci tot mai mult, cu fiecare nouã generaþie de  <
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navigatori >  pe reþelele internet-ului. Redescoperirea exemplarei sale
activitãþi  literare ºi culturale, oricât de târzie, se va dovedi însã profitabilã,
cãci lecþia de viaþã   ºi de creaþie a profesorului   de la Turda îºi va putea
dezvãlui oricând, dincolo de vreme, bogãþia mesajelor, nepreþuita ei
comoarã“.

Demersul doamnei Ileana Ghemeº este în acest sens interesant ºi util,
pentru cã îºi propune sã recupereze, cu un ochi critic foarte exact, într-un
demers pozitivist, opera literarã a unuia dintre scriitorii ardeleni care prin
creaþia ºi prin angajamentul sãu cultural, face parte din generaþia  ce ºi-a
legat numele ºi destinul de împlinirea ºi desãvârºirea idealului de unitate
naþionalã a românilor.  Produs tipic al ºcolilor blãjene (“Teodor Murãºanu
– scrie domnia sa – a ilustrat concepþia vechilor dascãli de simþire
româneascã instruiþi ºi educaþi în spiritul iluminist din ªcolile Blajului”),
dãruindu-se prin totul chemãrii de formare a unor generaþii noi de
intelectuali români, el a fost în egalã mãsurã scriitor ºi animator cultural (“a
fost  un recunoscut animator al vieþii culturale transilvane”), director de
publicaþii   literar-culturale ºi iniþiator de  cenacluri ºcolare, catalizator de
spirite în jurul unor idealuri  artistice majore, traducãtor ºi publicist nu  mai
puþin, folclorist, cu alte cuvinte un spirit complex care a ºtiut sã fecundeze
ºi sã întreþinã în jurul sãu o atmosferã vivantã de preocupãri spirituale, într-
un oraº de provincie ca Turda, în care, cel ce dorea ºi ºtia sã se cultive,
avea la îndemânã nu mai puþin de douãzeci ºi cinci de ziare ºi alte peste
douã zeci de reviste (în limbile românã, maghiarã, germanã, francezã), pe
care  cercetãtoarea noastrã are curiozitatea îndreptãþitã a le inventaria, ca
difuzate în 1929, de pildã, “la Librãria ºi Chioºcul  <Arieºul>, ce se aflau în
patronajul Societãþii pe acþiuni   < Arieºul >”, între societãrii cãreia se afla,
evident, ºi Teodor Murãºanu. 

Cu acribie, doamna Ileana Ghemeº  intrã în biblioteci, cerceteazã
arhive (arhiva familiei dar ºi altele, publice sau ale apropiaþilor scriitorului),
înregistrând cam tot ce reprezintã creaþia lui Teodor Murãºanu, de la debut
(1909) ºi pânã  în anul trecerii sale în nefiinþã (1966), adicã 15 volume
tipãrite, alte 13 rãmase în manuscris, peste 800 de titluri (poezii, articole,
comentarii critice, folclor, traduceri, publicisticã) rãspândite în aproape 40
de periodice rãsfoite paginã cu paginã, dupã  cum atestã capitolul de
Bibliografia operei (ce cuprinde 814 poziþii), totul  cartografiat în detalii,
cu  descrierea tematicã, de structurã ori receptatã în procedeu
comparatist, dar  ºi cu judecata  de valoare a criticului de azi, ce se impune
cu gust  literar  rafinat ºi nu mai  puþinã siguranþã  în analiza esteticã (Este
ºi motivul pentru care, lucrarea a fost rãsplãtirã cu un Premiu al
Acadenmiei Române pe anul  2002). Astfel, poetul – ce ºi-a publicat
creaþia liricã mai ales în revistele Abecedar ºi Pagini literare – este
urmãrit în evoluþie, de la un volum la altul, Ileana Ghemeº fixându-i
diagnostical profilul ºi locul în perimetrul  literelor noastre de la începutul
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secolului trecut, astfel:”Tipãrirea volumelor de versuri  ale lui Teodor
Murãºanu s-a produs în deceniile trei ºi patru ale secolului XX, într-o
vreme  în care ecoul trezit în poezia româneascã de versurile lui Mihai
Eminescu, Alexandru Macedonski, ªt. O. Iosif, George Coºbuc, Alexandru
Vlahuþã ºi Octavia Goga mai rãscolea încã intens conºtiinþele. Gustul
publicului începea însã a fi puternic influenþat de poeziile lui Lucian Blaga,
Tudor Arghezi, Ion Barbu, întâmpinaþi cu reþinere  sau cu aprecieri
elogioase de cãtre critica oficialã a timpului. Creaþia poeticã  a lui
Murãºanu s-a dezvoltat sub lumina interferentã a operei înaintaºilor ºi
contemporanilor sãi, aducând însã acea notã de neîndoielnicã
originalitate care sã îi asigure  salvarea din epigonism”. Observaþia
pertinentã, are în exactitatea trimiterii ei, certitudinea unei capacitãþi de
cuprindere sinteticã a fenomenului, probând o bunã orientare în epocã ºi
o profundã cunoaºtere a  coordonatelor directoare pe care se aºeazã.
Analiza volumelor  se face cu aplicaþie oarecum didacticã. Luându-se în
discuþie ciclu de ciclu (în unitatea ideaticã ºi de împlinire artisticã, aparte,
a fiecãruia), poezie de poezie, utilizând citate copioase, tocmai pentru ca
lectorul interesat , de azi, sã-ºi  poatã face o cât mai limpede, cât mai
elocventã imagine (idee) despre  calitãþile ºi  limitele scriitorului în cauzã.
Cu atenþie, fãrã parcimonie, sunt chemate în sprijinul dezbaterii, opiniile
criticilor cei mai diverºi care s-au exprimat în epocã asupra acestei
producþii lirice, fãrã a neglija însã faptul cã aceastã operã s-a bucurat de
circulaþie notorie mai cu seamã în Transilvania (“…talent de multã vreme
intrat în conºtiinþa iubitorilor de literaturã din Ardeal…”, scria D. I.Cucu în
1926, în Cosânzeana, recomandând volumul  de poezii Chiot
câmpenesc), ceea ce ºi justificã, odatã în plus, necesitatea unei
asemenea întreptinderi monografice, care sã-l reintroducã  pe Teodor
Murãºanu, cu îndreptãþire, în circuitul comentariilor istorico-literare din
întreaga þarã. 

Prozatorul - cãruia i se consacrã, de asemenea, un amplu capitol –
rãmâne, totuºi, în  umbra poetului, cele mai izbutite pagini, ºi cele mai
durabile, considerându-le a fi cele incluse în specia prozei poematice –
poemul în prozã, atât de puþin  cultivat  azi dar atât de  gustat la începutul
secolului trecut (sã ne amintim doar de succesele   unui Delavrancea, care
în acest domeniu are o contribuþie de pionierat în literatura românã), Ileana
Ghemeº sintetizând:”…aceastã specie literarã oferea spaþiul necesar
pentru desfãºurarea talentului sãu descriptiv (al lui Teodor Murãºanu,
n.n.,Ct.C.), alimentat de vibraþia caldã a sufletului sãu în faþa frumuseþilor
nepieritoare ale naturii, în special la vreme de primãvarã, toamnã ºi iarnã“,
scriitorul  provenit din Câmpia Transilvaniei dovedindu-se un bun
peisagist, posesor al unei  colorate palete descriptiviste dar în totdeauna
atent la modul în care existenþialitatea umanã  îºi impune asupra naturii
condiþia propriei aspiraþii transcendente:”Lumea nemãrginitã ºi albã a
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Câmpiei acoperite de albul zãpezilor de altãdatã s-a  pãstrat neschimbatã
ºi neliniºtitã în sufletul poetului, menþinându-i nealterat sentimentul cã, cel
puþin din aceastã perspectivã, iluzia veºniciei ar putea cuprinde în
contururile-i diafane ºi existenþele mãrunte ale muritorilor de rând”. Nu
arare ori, poemele  în prozã, cu precãdere în ciclul Florile Soarelui, “se
prezintã ca niºte însemnãri zilnice, care consemneazã starea sufleteascã
a poetului în strânsã legãturã cu desfãºurarea fenomenelor naturii
înconjurãtoare ºi cu desfãºurarea existenþei sale de zi cu zi, într-un târg de
provincie unde nu se întâmplã nimic memorabil ºi unde îi sunt ucise treptat
toate aspiraþiile”. Observaþia aceasta vine în prelungirea  detalierii
biografiei, ce i-o scrie, ºi în care un loc aparte îl ocupã perioada detenþiei,
din anii ’48 – ’50 – ’52, despre care în 1954 îi scria lui Romulus
Demetrescu, într-o cutremurãtoare mãrturisire:”…când m-am întors, acum
din a 2-a cãlãtorie, mi-am gãsit unica   camerã ce mi-a mai rãmas, la
parter, la stadã, ocupatã de un tovarãº ingrat ºi perfid (…) De atunci (…)
nu mã aude nimeni, nimeni nu mã înþelege, nu mi-ajutã nimeni. Sunt ca un
paria în propria mea þarã, pentru care - ºi pentru a cãrei mulþimi am depus
ºi eu nu o micã ostenealã, din momentul în care am fãcut în mine marea
descoperire a frumuseþilor ce þi  le oferã cartea ºi scrisul”. Ca atâþia alþii,
care în perioada totalitarismului socialist au stat vreme îndelungatã într-o
nemeritatã recluziune, ºi Teodor Murãºanu a scris numeroase poezii,
nepublicate încã. “Lirica lui Teodor Murãºanu pãstratã în manuscrise –
comenteazã, sensibilã, Ileana Ghemeº - poartã amprenta dureroaselor
experienþe dictate de vârsta ºi de împrejurãrile neprielnice ale vieþi.
Perioada de detenþie a lãsat urme adânci în structura imaginarului sãu
poetic, care a pãrãsit tonalitãþile idilice, izvorâte din sentimentul cald  al
contopirii cu natura, ºi s-a  redimensionat în tiparele unor meditaþii grave,
în acord deplin cu stãrile sufleteºti”. 

Tot într-un fel de jurnal literar se constituie comentariile critice efectuate
de Teodor Murãºanu, pe marginea cãrþilor citite. Recenziile acestea pot
prea lesne sã aparã ca niºte însemnãri personale ce atestã lectura aleasã,
rafinatã, pe care o practica, alegându-ºi autorii ºi cãrþile dupã criterii
ideatice ºi  estetice ferme. O simplã înºirurire a autorilor discutaþi, poate fi
elocventã: Ion Agârbiceanu, V. Beneº, A. P.Bãnuþ, Olimpiu Boitoº, Traian
Chelaru dar ºi Emil Cioran, Aron Cotruº, Emil Gulianu, P. P. Negulescu, I.
Russu etc, lecturi din  care nu lipsesc clasicii (Varlaam, I. Codru-
Dãrguºanu), nici colegii de generaþie (Ion Th. Ilea, Mircea Streinul,
Gherghinescu Vanea etc). 

Bogatã ºi substanþialã este activitatea de trãducãtor a lui Teodor
Murãºanu. “S-a apropiat cu dragoste ºi înþelegere de capodoperele unor
mari poeþi – ne încredinþeazã, cu o recomandare specialã, Ileana Ghemeº
- ºi, prin minunatele sale tãlmãciri, a reuºit sã pãstreze nealterat nuanþele
afective    originale, rãmânând  un excelent mediator al ideilor ºi al
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metaforelor într-o limbã ºi alta”. El a tradus din lirica maghiarã (Vorosmarty,
Petofi, Aprily, Kosztolany, Arany etc) ºi germanã (Lenau,  Uhland, ªtefan
George, Rainer Maria Rilke º.a. – prelucrarea din baladele lui Uhland, în
mod special, cea  despre  legendarul Harald, trebuie sã fi avut în substrat
temeiul  apropierii  motivului de cel eminescian din Strigoii, unde avem de
asemenea prezenþa unui Arald  mai mult  legendar decât istoric), dar
exegeta crede cã adevãrata performanþã, ce meritã  a fi pusã neîntârziat
în circulaþie publicã, o gãsim în  traducerile din lirica lui Anacreon, creatorul
unui “templu poetic”, cum frumos se exprimã Ileana Ghemeº, ºi în analiza
cãrora domnia sa demonstreazã o excelentã cunoaºtere a poeziei
antichitãþii clasice, comentând cu subtilitate echivalenþele româneºti pe
care Teodor  Murãºanu le dã acesteia, cu strãlucire:”Niºte manuscrise
îngãlbenite de trecerea nemiloasã a timpului – ne atrage atenþia dânsa –
mai aºteaptã rãbdãtoare întâlnirea cu un inimos editor, care sã
mijloceascã transferul bogãþiei trãirilor din versurile celor doi poeþi,
Anacreon ºi Teodor  Murãºanu, spre cititorul grãbit al  secolului al XXI-lea.
O intreprindere amânatã mereu”. Iatã o sarcinã pe care Ileana  Ghemeº
ºi-ar putea-o asuma cu toatã îndreptãþirea. Mã gândesc, de altfel, ºi la
faptul cã pe lângã acest volum de liricã anacreonticã, domnia sa ar putea
îngriji, cu real folos pentru insroia literarã, un excelent volum de
corespondenþã, un altul de poezii “rãmase în manuscris”, poate chiar un
volum de criticã, toate acestea având capacitatea de a schimba, dacã nu
esenþial, în orice caz în profil fizionomic, portretul acestui scriitor, fãrã
îndoialã de plan secund în circuitul  valoric naþional, dar extrem de
interesant pentru o mai bunã ºi mai profundã cunoaºtere a  spaþiului literar
ardelenesc, cu cuantumul sãu de valori ce  s-au adãugat firesc
panteonului naþional ( cum ar zice Iosif Vulcan), cu nimic mai sãrac ºi mai
provincial decât al altor þinuturi, din vechiul regat, cãrora   istoriografia
noastrã literarã   le-a acordat  mult mai mult credit. Oricum însã, studiul
monografic realizat de doamna Ileana Ghemeº, cuprinzãtor ºi vast,
consacrat lui Teodor  Murãºanu, o recomandã  ca pe un temeinic
cercetãtor al literelor româneºti, cu o excelentã orientare în miºcarea de
idei a ultimului veac, mânuind cu siguranþã  ºi deplinã probitate
profesionalã  o metodã analiticã  de exegezã literarã,  cu un extrem de
bine pus la punct aparat de note ºi comentarii (în parantezã fie spus, dar
faptul meritã un elogiu aparte: introducerea trimiterilor de pe internet ne
aratã disponibilitatea modernã de a utiliza tehnici noi în cercetarea
filologicã, ºi astfel  deschiderea cãtre un orizont mult   mai larg al
informaþiilor din toatã lumea), cu un discurs critic matur, sobru ºi echilibrat,
în totul deci o cercetare ce impune aprecieri superlative, cu atât mai mult
cu cât figura scriitorului de la Turda, Teodor Murãºanu primeºte acum  un
contur de o altã reprezentativgitate.
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Virgiliu FLOREA

DR. M. GASTER – 150 DE ANI DE LA NAªTERE1

Nãscut la Bucureºti, în ziua de 17 septembrie 1856, ca fiu al
cavalerului A.E. Gaster, secretar, consul ºi chiar însãrcinat cu afaceri
al Olandei la Bucureºti, ºi al Finei Judith Rubinstein din Berdicev
(Ucraina), din aceeaºi familie cu marele pianist Anton Rubinstein, M.
Gaster a fãcut, încã din copilãrie, dovada unei înzestrãri intelectuale
deosebite. Elev, mai întâi, al unor ºcoli evreieºti, M. Gaster învaþã
ulterior la Gimnaziul „Gheorghe Lazãr” ºi, respectiv, la Liceul „Matei
Basarab” din Bucureºti, pentru a-ºi desãvârºi apoi educaþia la
Seminarul Teologic Evreiesc din Breslau (azi, Wroc³aw, Polonia),
uimindu-i pe profesori ºi pe colegi prin soliditatea preocupãrilor sale
cãrturãreºti. Atras de lingvisticã ºi de filologie, se înscrie însã ºi la
Universitatea din Leipzig, studiind limbile romanice cu celebrul
profesor Gustav Gröber, cu care îºi va susþine, în 1877, doctoratul, tot
pe o temã de lingvisticã româneascã, ºi nu de ebraisticã, cum ar fi
preferat profesorii sãi de la seminar. Reîntors acasã în toamna lui
1880, tânãrul învãþat þine prelegeri de literaturã românã ºi mitologie
comparatã la Universitatea din Bucureºti, la care asistã, între alþii, B.P.
Hasdeu ºi Titu Maiorescu, mai vârstnicii sãi povãþuitori. 

La invitaþia lui Maiorescu, frecventeazã cenaclul „Junimii”, unde
citeºte o parte din a sa carte de debut, Literatura popularã românã
(1883), de faþã fiind marii sãi prieteni de tinereþe: Creangã,
Eminesecu, Ispirescu, Slavici, precum ºi B.P. Hasdeu, un specialist în
materie, prieten pe atunci ºi viitor emul. Bine primitã în þarã ºi, mai
ales, în strãinãtate, unde a fost elogios recenzatã de mari romaniºti,
lucrarea fusese scrisã cu scopul „de a arãta cã poporul nostru stã pe
aceeaºi înãlþime a culturei pe care stau celelalte popoare ale
Occidentului”, bogata literaturã popularã româneascã, acum întâia
oarã cuprinsã într-o lucrare de sintezã, formând „o verigã în lanþul de
aur ce leagã popoarele între ele”.2

Cu aceastã ocazie, Gaster se declarã adept al teoriei migraþioniste
a învãþatului german Th. Benfey despre originea în India, dar ºi în
Orient, ori mai ales în Orient, dupã pãrerea sa, a poveºtilor europene,
cu adaosul original cã „o mare parte din basmele actuale, dacã nu cea
mai mare parte, s-au dezvoltat din novele ºi povestiri, pe cari poporul,
cu încetul, le-a schimbat în basme, înzestrând pe eroii acestor poveºti
cu trãsãturi fantastice ºi cu facultãþi supranaturale, luate sau din
credinþele vechi, sau din cercurile literaturei apocrife ºi romantice”3,
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proces care a avut loc nu atât de demult cum se credea, ci numai prin
secolele IX-X. Orator înnãscut, Gaster a conferenþiat nu numai la
Universitate, ci s-a remarcat ºi prin conferinþele sale publice de la
Atheneul Român, unde vorbeºte, cu acelaºi succes, despre Apocrifele
în literatura românã (1884) ºi despre Originea alfabetului ºi ortografia
românã (1885), contribuind, conform presei timpului, la ridicarea
respectivei instituþii la rangul uni adevãrate academii.

Tot pe atunci, va conferenþia, în prezenþa regelui, ºi la Societatea
Geograficã Românã, despre Nomenclatura topicã a judeþului Vâlcea
(1885), ocazie cu care intrã în polemicã, pe teme ºtiinþifice, cu D.A.
Sturdza, unul dintre puternicii zilei, ceea ce va constitui, se pare,
motivul imediat al expulzãrii din þarã a lui M. Gaster. Stabilit la Londra
(1885), unde va ajunge la o înaltã poziþie ºtiinþificã ºi socialã, Gaster
acordã prioritate domeniului oriental, de mai mare audienþã în Anglia,
fãrã însã a-l neglija nici pe cel românesc. 

La Universitatea din Oxford, unde a fost numit, în 1886, cu ajutorul
lui Friedrich Max Müller, la recomandarea lui Ascoli ºi Miklosich, „marii
regi ai filologiei”, cum erau denumiþi, þine prelegeri savante despre
„influenþa literaturii bizantine asupra celei slavone ºi înrâurirea lor
conjugatã asupra literaturii române ºi universale”4, expunându-ºi, din
nou, teoria despre originea modernã ºi literarã a poveºtilor europene.
Tot pe atunci, ca membru al Societãþii englezeºti de folclor, al cãrei
vicepreºedinte ºi preºedinte va deveni, reia aceastã teorie în mai
multe comunicãri ºi articole, ca ºi, ulterior, în prima sa antologie
englezeascã de poveºti româneºti, Rumanian Bird and Beast Stories
[Poveºti româneºti despre pãsãri ºi animale] (1915), o primã ºi masivã
intrare a legendelor ºi poveºtilor româneºti în circuit universal. Tot în
scopul popularizãrii, în strãinãtate, a literaturii ºi folclorului românesc,
colaboreazã la mai multe enciclopedii englezeºti, inclusiv la celebra
Encyclopaedia Britannica; publicã încã un volum de poveºti
româneºti, Children’s Stories from Rumanian Legends and Fairy Tales
[Poveºti pentru copii din legendele ºi basmele româneºti] (1922, ed. a
II-a, cu titlul Tales of Wonder [Poveºti fantastice], 1933); þine
numeroase conferinþe despre România ºi participã la expoziþii
româneºti, oferind, spre a fi expuse, piese din valoroasa sa colecþie de
artã popularã; acordã asistenþã celor interesaþi, în Marea Britanie, dar
ºi în alte þãri, de felurite aspecte ale culturii româneºti: „... Dr. Gaster
a fost de asemenea un ambasador al României în aceastã þarã –
spunea D.N. Ciotori, consilier special al legaþiei României de la
Londra, delegat al Academiei Române la aniversarea de 80 de ani a
marelui savant – deoarece el a fãcut cunoscute Angliei viaþa ºi
literatura româneascã, folclorul ºi legendele, timp de mai bine de o



37

jumãtate de secol”. Pentru aceastã activitate, de fapt pentru întreaga
sa activitate româneascã, despre care obiºnuia sã spunã cã i-a adus
cele mai înalte satisfacþii ºi recunoaºteri, a fost ales, în 1929, membru
de onoare al Academiei Române, fiind distins cu numeroase ordine ºi
medalii româneºti. Tot perioadei engleze îi aparþine, ca apariþie, ºi
Chrestomatie românã (1891), consideratã a fi opera de cãpetenie a lui
Gaster. A pregãtit-o însã de mai înainte, timp de aproape 10 ani, pe
vremea când mai lucra încã la Literatura popularã românã. Prefiguratã
de apariþia, în diferite publicaþii de specialitate, a altor texte din vechea
literaturã româneascã, lucrarea cuprinde „extracte din 100 de
manuscrise ºi aproape tot atâtea cãrþi tipãrite”5, precum ºi – pentru
prima datã într-o crestomaþie, la noi – texte dialectale ºi folclorice
inedite. Prevãzutã cu un bogat aparat ºtiinþific în limbile românã ºi
francezã, lucrarea a fost accesibilã ºi cercetãtorilor strãini, ca un
preþios instrument de lucru. Dovadã, numeroasele recenzii elogioase
ce i-au fost consacrate, Chrestomatie românã fiind cea mai recenzatã
dintre toate lucrãrile lui Gaster. În aceeaºi epocã ºi sferã de preocupãri
se înscrie ºi tentativa lui Gaster, numai în parte realizatã, de a publica,
la sugestia lui Take Ionescu, prietenul sãu din tinereþe, celebrul
manuscris al Tetraevanghelului lui Radu cela Mãniceºti, din 1574,
pãstrat în colecþiile lui British Museum. 

Deºi pregãtitã pentru tipar încã din 1894, lucrarea va fi din pãcate
abandonatã, din cauza cãderii guvernului conservator, care sprijinise
o asemenea iniþiativã. Va fi, totuºi, broºatã ºi difuzatã în 1929, sub titlul
greºit de: Tetraevanghelul Diaconului Coresi din 1561, însã fãrã
cunoºtinþa ºi consimþãmântul lui Gaster, care n-apucase, deci, sã
adauge introducerea ºi glosarul, atât de necesare unei astfel de
lucrãri. În anul 1901, Gaster publicã, în Grundriss-ul lui Gröber, a sa
Geschichte der rumänischen Literatur [Istoria literaturii române], de o
utilitate covârºitoare, pe acea vreme, în a fi oferit strãinãtãþii o imagine
mai exactã a literaturii ºi folclorului românesc. Dupã mãrturia lui
Gaster, lucrarea reprezenta „prima încercare de a utiliza peste 500 de
manuscrise, fie complet necunoscute, fie complet ignorate”, ºi a servit
„ca bazã ºi model de cãtre mari învãþaþi din Peninsula Balcanicã în
descrierea propriilor lor literaturi naþionale”6. Vizitat, în vara lui 1934, de
profesorul Nicolae Cartojan din Bucureºti, Gaster consimte sã
întocmeascã, pentru colecþia „Clasicii români comentaþi” a Editurii
„Scrisul Românesc” din Craiova, o ediþie din Anton Pann, „scriitorul
popular” care l-a preocupat întreaga sa viaþã. Din aceastã ediþie,
privitã ca o „încheiere nimeritã” a întregii sale activitãþi literare, a
apãrut numai volumul I, Povestea vorbii (1936), însoþit de un amplu
studiu introductiv, din care se detaºeazã atât biografia lui Pann, cea
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mai bunã pânã la acea datã (ca ºi ediþia în sine, de altfel), cât ºi partea
referitoare la „viaþa, dezvoltarea ºi evoluþia proverbelor”7. Redactat
parþial, volumul al II-lea, care urma sã cuprindã alte scrieri ale lui
Pann: O ºezãtoare la þarã, Nastratin Hogea ºi, respectiv, Hristoitia, la
concurenþã cu romanul popular Archirie ºi Anadan, n-a mai fost
încheiat, din cauza evenimentelor tulburi premergãtoare izbucnirii
celui de al doilea rãzboi mondial, când Gaster s-a retras la þarã,
departe de uriaºa sa bibliotecã. Scrieri ale lui Gaster au continuat sã
aparã pânã la sfârºitul vieþii sale, ba chiar ºi dupã moartea sa,
întâmplatã la 5 martie 1939, în timp ce se ducea, deºi bãtrân ºi bolnav,
sã þinã o conferinþã despre folclorul românesc la Universitatea din
Reading. Într-o scrisoare mai veche, ataºatã testamentului sãu, se
puteau citi acum rânduri emoþionante, scrise de mâna nesigurã a
cãrturarului ce plãtise un greu tribut – însãºi lumina ochilor sãi –
pasiunii de-o viaþã pentru descifrarea vechilor manuscrise româneºti ºi
orientale: „Cât despre bibliotecã – era vorba, din nou, de propria sa
bibliotecã, celebrã în epocã -, pãstraþi-o nedivizatã atâta timp cât va fi
cu putinþã. Cu cât o veþi pãstra mai mult timp, cu atât va fi mai
valoroasã. Dacã este posibil, vindeþi-o Guvernului Român. Aceasta va
face din România un mare centru literar”. 

Note:
1 Pentru viaþa ºi activitatea româneascã a lui M. Gaster, cf., între

altele, lucrarea noastrã : Dr. M. Gaster : „I am a bit of a Romanian
Scholar”, în vol. Virgiliu Florea, Din trecutul folcloristicii româneºti, Cluj,
Napoca Star, 2001, p. 29-47. 

2 M. Gaster, Precuvântare la Literatura popularã românã. Ediþie,
prefaþã ºi note de Mircea Anghelescu, Bucureºti, Editura Minerva,
1983, p. 3. 

3 Ibidem, p. 359. 
4 M. Gaster, Things that were [Lucruri care au fost], Ms. C.:

[Reminiscences II] [Reminiscenþe II], p. 104. 
5 Lazãr ªãineanu, Istoria filologiei române. Studii critice de … C-o

prefaþã de B.P. Hasdeu, Bucureºti, Editura Librãriei Socec & Comp.,
1892, p. 388. 

6 Scrisoare a lui M. Gaster cãtre M. Boerescu, din 21 noiembrie
1920. 

7 Ion Muºlea, Cercetãri etnografice ºi de folclor, vol. I, Bucureºti,
Editura Minerva, 1971, p. 210. 
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Mircea MOÞ

Ut pictura poesis

Cu titlul Rugãciunile poeþilor, Dan Damaschin publicã la editura
“Palimpsest” în condiþii grafice deosebite (coperta este realizatã de
talentatul Cristian Hãrdãuþ) un volum de poezie a cãrui substanþã trebuie
cãutatã în relaþia dintre conºtiinþa poeticã ºi opera de artã, respectiv o
serie de picturi emblematice pentru posibilitatea lor de a revela, dincolo
de forme ºi de culoare, dincolo de convenþia artisticã în ultimã instanþã,
invizibilul. În asemenea situaþie demersul poetic al lui Dan Damaschin,
dupã cum de altfel poetul însuºi o mãrturiseºte, pare sã coincidã cu o
profundã tãlmãcire a picturalului, versurile nãzuind a fi “simple translaþii
din limbajul culorii ºi al formelor plastice în limbaj poematic”. Poetul se
simte cu atât mai dezinvolt cu cât obiectul sãu nu este realitatea imediatã
(cãreia ar fi trebuit sã-i înlãture materialitatea grea, filtrând-o dintr-o
perspectivã spiritualã pentru a-i etala modelul de profunzime), ci, evident,
o “realitate” de grad secund, ceea ce deja a fost reflectat într-o conºtiinþã
artisticã; fapt cu atât mai semnificativ cu cât picturile selectate de cãtre
poet “fac semn în permanenþã spre un dincolo, spre ceva aparþinând
Numinosului”. 

Pentru Dan Damaschin poezia rãmâne (ºi) în acest volum o
experienþã esenþialã, esteticã ºi existenþialã, strãinã experimentelor de
ultim ceas, experienþã care, am spus-o de altfel, vizeazã revelarea
invizibilului pornind tocmai de la concreteþea ºocantã a vizualului.
Aceastã experienþã se consumã la Dan Damaschin între privire ºi
viziune, cãci poetul reface pe cont propriu ºi pe risc propriu, un traseu
spiritual semnificativ; el se întâlneºte cu pictorul nu în stadiul final al
creaþiei, ci tocmai în punctul profund, iniþial, devenindu-i “contemporan”
în momentul sensibil, al revelaþiei, cãruia, încã, nu i s-a arãtat forma în
limitele cãreia îi este sortit sã fiinþeze. Cu alte cuvinte, dacã picturalul a
“concretizat” invizibilul, propunându-i sau impunându-i iluzorii echivalenþe
în fenomenal, poetul are orgoliul absolut îndreptãþit sã descifreze
imaginea vizualã, pe care o suprasolicitã uneori, cãutând, dincolo de
estetic, iluminarea ºi revelaþia. Fireºte, atunci, mai mult decât tãlmãcirea
limbajului pictural în limbaj poetic, poeziile recentului volum reþin atenþia
mai ales prin faptul cã poetul are revelaþia unei profunzimi unde poezia
se întâlneºte cu pictura sub semnul sacrului, într-un “spaþiu” unde
percepþia nu mai conteazã. Concentrându-se asupra picturii, conºtiinþa
poeticã reþine ºi impune semnificaþii, înlãturând autoritar tentaþia
pitorescului ºi a rãsfãþului la care îmbie vizualul, spre a lãsa loc
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adevãrurilor esenþiale. Se poate vorbi în acest sens la Dan Damaschin
de un adevãrat ritual al rostirii, prin care vizualul ºi formele acestuia “se
îmblânzesc” spre a permite, prin transparenþa dobânditã, perspective
spre acel cãutat Dincolo al Numinosului.

Dan Damaschin descoperã în picturã motive ºi semne paradigmatice
pe care poetul le transcrie cu convingerea cã ele nu sunt strãine de
poezia autenticã; în gestul sãu trebuie sã descoperim metamorfoza
acestora sub semnul poeziei, aici aflându-se interesul întregului volum.
Scoþându-le din universul picturalului, eliberându-le de formule
consacrate, Dan Damaschin le re-propune prin cuvânt, asumându-ºi-le.
Reproducem în acest sens un fragment sugestiv din poezia prilejuitã de
întâlnirea cu tabloul lui Parmigianino “Madona cu Pruncul”: “Iatã o
provocare cãreia / prea puþini îi fac faþã: a descrie cum ochii pãmânteni /
pot sã întâlneascã fãrã primejdii ºi riscuri, / dimpotrivã, într-o blândeþe
aparþinând desãvârºitei împãrtãºenii – / ochii lui Dumnezeu (care s-a
fãcut prunc omenesc), / cum privirea muritoare poate sã se scufunde, /
de pe acum în privirea Celui Veºnic, / aºa cum o va face la sfârºitul
veacurilor”.

Filtrând vizibilul, poetul are în primul rând bucuria descoperirii
originarului, care i s-a revelat cu siguranþã (ºi) pictorului: “Dar cu mai mult
uimeºte scaunul de domnie / închipuit de pictor: într-adevãr, ce tron mai
potrivit pentru împãratul lumii / decât / cartea, în care orice filã ºi orice
rând / freamãtã de prezenþa Lui”. (Bartolomé Murillo, “Sfântul Anton de la
Padova”). Iatã cum este “privit” tabloul lui Paul Gauguin, a cãrui tãlmãcire
conteazã tocmai prin faptul cã poezia, în reperele ei, se identificã în final
cu reperele propuse de picturã: “El însuºi confundându-se cu bobul de
grâu, / despre care afirmase cu toatã fermitatea cuvântului propovãduit, /
cã e nevoie sã moarã mai întâi, / spre a deveni Pâinea Vieþii”. Nu o datã
poetul lasã impresia cã oficiazã, în aceastã situaþie contând mai puþin
realitatea textualã a poeziei: “Cu ce se poate mãsura / credinþa bãiatului
ce ºi-a abandonat / cârjele în zãpadã ºi, rezemat de stânca îngheþatã, /
odatã un Christ încoronat cu nea ºi, atârnând pe un crucifix / în miezul
unui pâlc de brazi / ce închipuie totuºi, / o bisericã mai realã ºi mai la
îndemânã / decât catedrala semeaþã ce se profileazã în valea cotropitã
de o ceaþã de marmurã” (Caspar David Friederich, “Bisericã în peisaj de
iarnã”).

Dan Damaschin abordeazã vizualul cu o anumitã suspiciune faþã de
formele acestuia, bucuria poetului fiind indiscutabil aceea de a-i
descoperi motive ºi permanenþe care sunt în final repere de profunzime
ale poeziei în care autorul nu a obosit de altfel sã creadã.
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Ion BUZAªI

Cântarea biblicã a suferinþelor Iancului

Ca student al filologiei clujene, în perioada 1960-1965,
cunoºteam mãcar din vedere pe toþi poeþii venerabilei facultãþi
umaniste. Un coleg, ºi el poet, mi-a vorbit cu admiraþie despre Teofil
Rãchiþeanu ºi despre talentul sãu poetic. Era originar din Munþii
Apuseni, ºi dupã doi sau trei ani, s-a retras în satul sãu natal, din
Munþii de Apus, de la care ºi-a luat ºi numele sãu literar, ca profesor
de limba ºi literatura românã, continuându-ºi studiile la „fãrã
frecvenþã”. Pe atunci, revistele literare, mai puþine, sã le numeri pe
degetele mâinilor, publicau cu destulã reþinere pe un debutant. ªi
atunci, Teofil Rãchiþeanu s-a gîndit sã aºeze într-un plic mai mare un
grupaj de poezii ºi sã-l adreseze lui Geo Bogza, care se bucura în
acea vreme de un mare prestigiu. ªi, lucru de mirare, la puþinã
vreme, în „Contemporanul” însoþeºte publicarea câtorva poezii cu
entuziaste rânduri de prezentare, care însemnau de fapt o
consacrare literarã. I-am urmãrit apoi semnãtura în revistele literare
ardelene, nu prea frecventã, ºi în publicaþia ºcolarã de limba ºi
literatura românã cu modele de comentarii literare pentru elevii de
gimnaziu. La doi-trei ani, poate ºi mai rar, publica ºi câte un volum
de versuri, în care una din temele alese era Avram Iancu, Crãiºorul
Munþilor ºi eroul tragic al Revoluþiei transilvane de la 1848, cel care
a intrat definitiv în conºtiinþa româneascã în triada de aur a revelaþiei
paºoptiste: Simion Bãrnuþiu – Ideologul, Andrei Mureºanu – Poetul ºi
Avram Iancu – Luptãtorul. Toþi trei au avut un destin tragic: Simion
Bãrnuþiu pribegeºte în þarã ºi în Italia ºi apoi stabilit, în ultima parte
a vieþii, ca profesor la Universitatea din Iaºi de curând înfiinþatã, îºi
sfârºeºte prematur existenþa pãmânteascã. Destinul tragic al lui
Andrei Mureºanu se asemãnã mult cu cel al lui Avram Iancu.
Nemângâiaþi de eºecul Revoluþiei, ei se vor înnegura tot mai mult
sufleteºte, ajungând sã colinde munþii de Apus (Avram Iancu) ºi
munþii ºi dealurile din împrejurimile Braºovului (Andrei Mureºanu).
Despre Avram Iancu s-a scris o întreagã literaturã, de la
contemporanii eroului (de la Geniu pustiu al lui Eminescu) ºi pânã la
poezia popularã, culeasã în parte de pãrintele folclorist Simion
Florea Marian, la poezia cultã. Cele mai multe poezii ºi evocãri
literare înfãþiºeazã eroismul, dârzenia lui Avram Iancu. Teofil
Rãchiþeanu este atras îndeosebi de suferinþele, de „patimile
Iancului”, dupã înfrângerea Revoluþiei. Titlul de rezonanþã biblicã
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este patriotic pentru cã puþini
dintre eroii istoriei românilor
sunt nimbaþi de o asemenea
aurã tragicã amintind de
„patimile Mântuitorului”. Într-un
articol despre „Înviere”,
Eminescu spunea cã
„suferinþele de moarte ale
dascãlului ºi modelului nostru
(înþelegem Isus Cristos n.n.) nu
ni se cer decât în momente
excepþionale, nu se cer decât
de la eroi ºi de la martiri.”
Asemenea suferinþe sufleteºti a
îndurat Avram Iancu, precum
un erou ºi un martir”.

Întreg volumul Patimile
dupã Iancu este o amplã
elegie, o litanie sau un bocet
popular. Acesta este tonul
stilistic dominant. Teofil
Rãchiþeanu ºi-a însuºit atât de bine lirica popularã inpiratã de Avram
Iancu, doina de jale ºi de înstrãinare, îndeosebi, încât o „recreeazã”
cu virtuþi poetice remarcabile. Lui ºi acestui volum al sãu i se
potrivesc spusele lui G. Cãlinescu despre poeziile în metru popular
ale lui Eminescu, despre care, spunea criticul, cã sunt mai autentic
folclorice decât multe dintre poeziile populare ale românilor adunate
sau îndreptate de Vasile Alecsandri. Aºadar, întreg volumul mi se
pare o elegie, un bocet, cu pauze de respiraþie, cu reluãri în aceeaºi
tonalitate sau într-una uºor schimbatã. „Poemele acestea, spune
Constantin Cubleºan, cu frumoase repetiþii vocale, tonale, cu mult
rafinate modulativ de arhaitate în expresie au la un loc rezonanþa
dramaticã ºi profundã a unui amplu oratoriu, pe cât de funebru pe
atât de imnic, singular în lirica noastrã actualã...” (p. 8) Aºa încât nu
te poþi hotãrî ce sã citezi mai întâi ca sã dai lectorului o sugestie
despre farmecul ºi specificul acestor poezii, din cele trei secþiuni: I.
Elegii ºi balade, II. Patimile dupã Iancu (cea de-a doua secþiune care
dã ºi titlul volumului) ºi III. Catrene cu Iancu. În primul ciclu de poezii,
rezonanþele ºi ecourile de baladã se fac simþite prin enunþuri poetice
în monorimã ºi printr-un vers final amplu evocator: „Trece Iancu ºi
cânta/ ªi codrul se clãtina/ ªi frunza din vãi pica/ ªi iarba se vãlurea/
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ªi apa în lac se-oprea/ ªi Soarele în loc sta/ ªi frunza îi aura/ ªi
Iancu-mpãrat era...” În cel de-al doilea ciclu, Patimile dupã Iancu,
ideea suferinþei este accentuatã, mai ales, prin participarea întregii
naturi la durerea sufleteascã a eroului, cu sugestii, desigur, din
episoadele evanghelice despre calvarul ºi golgota Mântuitorului:
„Trece Iancu/ Trece dealul,/ Ostenit/ ªi el ºi calul/ Trece dealuri,/ Vãi,
coline/ ªi le umple/ Cu suspine;/ Trece dealuri,/ Vãi, vâlcele/ ªi le
umple tot cu jele;/ Trece valea/ Trece dealul/ ªi umple/ De plâns
Ardealul...” Poate o mai accentuatã schimbare de tonalitate gãsim în
cel de-al treilea ciclu, Catrene cu Iancu, care prin conciziunea lor
fixeazã secvenþe biblice întãrind sugestia evanghelicã a titlului:
„Rãstignit, al lui Hristos/ Pe lemn duºman, trup frumos/ Ca sufletul
Iancului/ Pe crucea Ardealului...” Catrenele cuprind uneori ecouri de
imprecaþie: „De-a lungul Ardealului/ Curge jalea Iancului/ ªi de-a
lungul ºi de-a latul/ Sã se-nece-n ea-împãratul.” Ultimele catrene
fixeazã eternitatea unui crez ºi a unei jertfe: „Munþi de-Apus de
umbrã grei,/ Cornul Iancului prin ei,/ Parcã din strãfund de gând,/
Fãrã somn, sunând, sunând...” Catrenele se încheie cu o invocaþie
cãtre Avram Iancu, amintind de eminesciana chemare din Scrisoarea
III – cu finalitãþi pedepsitoare ºi justiþiare: „Scoalã-te, Iancule crai,/
Mântuie aceastã þarã,/ Cã ciocoii vechi ºi noi/ O mãnâncã ºi-o
omoarã.”

O atitudine de smerenie ºi de rugã învãluie întregul volum,
încercând eliberarea de o temã persecutant obsedantã, aºa cum
mãrturiseºte autorul într-un poematic preludiu al cãrþii: „Am încercat,
în puþinele pagini ale cãrþii de faþã, cu câte puteri mi-a dat
Dumnezeu, sã dau contur acestei tragedii, cãci de mulþi, mulþi ani
înnoptat-singuraticul suflet al Iancului nu m-a lãsat sã dorm. Jalea lui
îmi bulverseazã încã sufletul ca o stihie cãreia nu e cu putinþã sã mã
împotrivesc. Încercând sã exprim, am crezut cã mã pot elibera de
ea, dar n-am deloc sentimentul cã am reuºit. Atât e tot ce am putut.
Poate, în viitor, alþii vor putea mai mult ºi mai bine. Cãci tragedia
Iancului e un subiect mereu inepuizabil.

Pe cerul sufletului românesc, Iancu este o stea cardinalã, iar
lumina ei are puritatea lacrimei. Sã o venerãm! ...”
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Petre CIOCLU (Israel)

„Pe mine nu mã preseazã simþurile,
ci doar nevoia de cunoaºtere”

Fetele erau la ºtrand ºi se bronzau lungite pe nisip.
– Te invidiez cã vei pleca în excursie prin Europa.
– Îmi pare rãu cã nu s-a putut aranja cumva sã mergi ºi tu cu noi.

Îþi voi trimite ilustrate de peste tot. Am sã-þi simt lipsa…
– ªi eu! Pe când plecarea?
– La întâi iulie. Tare aº vrea ca poimâine Leon sã reuºeascã.
– De ce sã nu reuºeascã? Dupã câte ºtiu, i-ai fãcut deseori

„inventarul” ºi nu-i lipseºte nimic.
– Tu mã uimeºti mereu cu expresiile tale! De unde le scoþi?

Într-adevãr, i-am fãcut de multe ori „inventarul”, iar la întâlnirea de ieri
chiar vizual, ºi pot sã afirm cã are tot ce-i trebuie: ca numãr, ca
mãrime, ca formã ºi ca funcþionalitate – întocmai cum scrie la carte.
ªi totuºi am puþinã teamã.

– Am citit cã Ludovic al XIV-lea, de-abia dupã doi ani de încercãri,
a dezvirginat-o pe Maria Antoaneta.

– De aceea probabil a fost decapitat!
– E bunã, se reþine.
– Spune-mi, ce ai de gând cu Marc?
– Am „clasat” definitiv cazul.
– Cum aºa, fãrã sã-i mai acorzi o ºansã?!
– Mi-a telefonat azi-dimineaþã.
– Ce spune?
– Cã de ce m-am supãrat? Cã rãmãºagul e doar în închipuirea

mea, „domniþã”, înþelegi? Cã de când m-a þinut goalã în braþe, mã
doreºte mult-mult. Cât naiba m-a þinut goalã în braþe? Un minut! ªi
pentru un minut trebuie sã înnebuneascã de dorinþã?! ªi el a fost gol,
ca un ceainic, în braþele mele, ºi uite cã nu-l doresc mult-mult, nu-l
doresc deloc, pentru cã e mãgar. La sfârºit a zis cã, dacã nu
continuãm ce am început, între noi totul s-a terminat. Adicã un fel de
ultimatum. Foarte bine cã s-a terminat, asta înseamnã cã mã va lãsa
în pace. Oricum nu mai aveam de gând sã ies cu el, pentru cã, deºi
n-a fost nimic între noi, el ar fi putut susþine cã a fost totul, ºi deci ar
fi câºtigat prinsoarea, punându-mã într-o situaþie caraghioasã.

– ªi dacã totuºi n-a fost nici un pariu, ºi deci hotãrârea ta este
nedreaptã, fiindu-þi ºi þie defavorabilã?

– Prefer sã pierd acum puþin – suportabil – decât mai apoi, mult ºi
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greu de suportat. De altfel, am
fãcut un raþionament ºi am
ajuns la concluzia cã nu-i deloc
absurd sã presupun cã a
existat o prinsoare. Ascultã ºi
tu! Mi-am tot pus întrebarea:
ce-l îndreptãþea pe Marc sã
aibã atâta siguranþã cã eu îi voi
cãdea în braþe, încât sã facã o
prinsoare? Spune-mi, înainte
de a ne hotãrî sã facem pasul
acesta, tu i-ai promis sau i-ai
dat de înþeles lui Leon cã îi vei
ceda în vacanþa asta?

– Nu i-am promis nimic,
voiam sã discut întâi cu tine.
Dar am lãsat sã înþeleagã cã
s-ar putea s-o fac. El de mult
insistã sã „începem”, ºi de altfel

era ºi dorinþa mea.
– Iatã cum se leagã lucrurile între ele! Tu i-ai dat de înþeles lui Leon

cã vei rãspunde dorinþei lui, Marc a aflat de treaba asta de la Leon –
cãci sunt prieteni ºi confidenþi – ºi, ºtiind cã noi acþionãm împreunã, a
dedus cã, dacã tu te-ai hotãrât, nu ai fãcut-o fãrã mine, cã deci ºi eu
voi „începe”. Cu cine? Se înþelege, cu el, Marc, cãci nu am alt prieten.
Pe baza acestei deducþii a putut face rãmãºagul.

– Raþionament tãu e fãrã cusur, dar ce vei face tu? Mi-ar pãrea rãu
ca eu „da”, iar tu „nu”.

– În chestiunea asta am o idee.
– Sunt de acord cu ea!
– Înainte de a o fi auzit?
– Întotdeauna ai avut idei grozave.
– S-ar putea ca, dupã ce o auzi, sã nu-þi mai parã atât de grozavã.

Iatã ideea: dacã Leon se va dovedi capabil sã termine cu bine treaba
începutã cu tine, poate apelez ºi eu la „serviciile” lui în perioada cât
lipseºti. La întoarcere, îl reiei „în bunã stare de funcþionare”. Ce pãrere
ai?

Beatrice se rãsuci, cãutându-ºi parcã un loc mai bun în nisip. Apoi
o privi intens pe Silvie, voind sã-ºi dea seama dacã aceasta glumise
sau vorbea serios. Dar figura Silviei era impenetrabilã.

– Spuneai cândva cã Leon nu e „genul” tãu…
– E genul masculin ºi, pentru ce am eu nevoie, este bun.
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– În primul rând, trebuie sã fie ºi el de acord, ºi nu va fi, de dragul
meu. Dar, chiar dacã el este de acord, trebuie sã fiu ºi eu. ªi sã zicem
cã aº fi de acord pentru perioada cât lipsesc. Dar ce faci în continuare,
dupã întoarcerea mea? Eu nu întrevãd nici o soluþie acceptabilã
pentru un astfel de trio.

– Pe Leon am putea sã-l „folosim” cu schimbul: o datã tu, de douã
ori eu.

– În nici un caz aºa! Poate cã o datã tu ºi de douã ori eu! Oricum,
dupã o astfel de solicitare, la nici o lunã va trebui sã fie trimis într-o
staþiune de refacere…

– S-ar putea ca chiar dupã „ºedinþa” de poimâine sã necesite o
perioadã de întremare. Nu cumva ai aranjat înadins plecarea asta de
trei sãptãmâni, ca sã-i dai rãgaz bebeluºului sã-ºi recapete forþele?

– Nu, dar îi picã bine!
– Iatã ce înseamnã a fi puºtan fãrã experienþã: în loc sã se fi

înhãmat la o treabã ca asta, grea, poate peste puterile ºi priceperea
lui, nu ar fi fost mai simplu ºi mai comod pentru el sã se fi oprit cu
alegerea la o fatã „desigilatã” de altul, adicã la o femeie?

– Sã nu te audã cumva, cãci cine ºtie, poate mã lasã la jumãtatea
drumului, cu „sigiliul” intact, ºi apoi ce mã fac?!

– Ei, ºi? Rãmânem amândouã ca înainte…
– Da, dar eu am alt temperament decât tine. Eu vreau!
– ªi eu vreau.
– Tu vrei mai mult în principiu, în teorie.
– Poate cã ai dreptate. Pe mine nu mã „preseazã” simþurile, ci doar

nevoia de cunoaºtere.
– Dacã ai cunoaºte ce nevoie mã preseazã în momentul acesta, nu

m-ai mai þine de vorbã. Am fugit!
– Stai, cã vin ºi eu! Câteodatã nevoia asta e molipsitoare, cum e

cãscatul sau… amorul.

În „Jurnal” Silvie a notat:
„16 iunie
Am testat-o în glumã pe Beatrice pentru ideea ca Leon sã ne dez-

virgineze pe amândouã ºi, eventual, sã ne fie amant la amândouã.
Iatã o limitã la care prietenia ei pentru mine se opreºte. Faptul trebuie
sã-l iau ca atare, cãci, dacã stau sã mã gândesc, ºi eu în locul ei tot
acolo m-aº opri, dar numai în legãturã cu bãrbatul iubit, nu ºi cu
partenerul ocazional de joacã eroticã.”
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Dinu VIRGIL

DEDUBLAREA

Personaje: EL, EA.
(Douã scaune în mijlocul scenei. Amândoi cu spatele la public, fiecare

vorbind ca pentru sine, privind scenele proiectate în fundal. Teatru-film)

EL: Nu ne-am înþeles niciodatã. Trebuia sã se termine, ºtiu bine.
Chinul de a ne suporta era inutil câtã vreme suntem amândoi atât de
tineri. Viaþa ne va deschide o grãmadã de prãpãstii. De ce sã ne
prãbuºim tocmai în prima? ª-apoi mai sunt atâþia oameni pe pãmânt
care ne pot iubi. Pãcat de sentimentele irosite.

EA: Poate cã ceea ce-am trãit împreunã ne va folosi într-o altã
coborâre în iubire. Pentru cã iubirea e îngropatã undeva adânc, ºi-i cale
bãtutã cu lacrimi pânã acolo. Trebuie sã mergi încet, în vârful inimii, sã
n-apuce sã te audã. Totul e o ºoaptã prelungã, cu ecou parfumat...

EL: Mi-a spus odatã vorbe frumoase, demult, când ne trebuiam unul
celuilalt. Aºa de frumos ne sunau tãcerile, ca rugãciunea unui clopot în
sãrbãtoare. Ne-au îmbãtrânit simþurile dragostei, ne goneºte timpul în
direcþii diferite, vânturile ne bântuie în derivã...

EA: E o rãtãcire... Dezorientaþi printre lucruri ce-au fost odatã atât de
încãrcate de semne. Au rãmas goale, fãrã nici o valoare afarã de numele
lor. S-a risipit ceaþa ce ne cufunda într-o altã, minunatã trãire a sufletului
deschis. Departe... demult... destul... ªi dacã vom gãsi cumva drumul
înapoi?

EL: Ce pãcat cã nu existã decât drum înainte. Te uiþi îndãrãt, te
transformi în inimã de sare. Curg peste tine zile ºi te trezeºti singur,
numai cu amintirile. 

EA: Soarele trebuie cã-i departe de vreme ce se vede aºa de mic. Nu
mi-e cald ºi nu mi-e a foc. Vreau sã-ngheþ una din clipele ce-au fost,
sã-mi rãmânã salbã de mãrgãritar îngropatã în ceva mai puternic decât
fiinþa ce mi-o port, prin lume, umbrã.

EL: Mã strãpunge un val de fierbinte, o lavã a începuturilor. Nu va mai
fi la fel. Eram...

EA: Doi oameni care se iubesc trebuie sã moarã împreunã.
EL: Doi oameni care se iubesc nu trebuie sã moarã. Ei trebuie sã

nascã lumea lor potenþialã.
EA (privind în continuare la „ecran“): Aici eram la început, fiecare

surâde ºi-ºi împrãºtie, cu atâta cãldurã generozitatea...
EL: Ce-i fericirea dacã nu-i sã dureze? O armã împotriva gândului

slobod ºi bun...
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EA: Poate totuºi eu...
EL: Poate eu totuºi...
EA: N-o sã mã întorc. Am fãcut-o de prea multe ori.
EL: În fond, de ce sã refac numai eu calea asta spre noi, o prea

ºubredã punte?
EA: Orgolii inutile, spânzurate ca pânzele de pãianjen, prin colþuri

întunecate ale conºtiinþei!
EL: Deºertul trãirii îmi umbreºte pãmântul roditor al gândirii. Unde-s

aripile?
EA: Prea patetic!
EL: În zadar!
EA: Aberant!
EL: Extravagant!
EA: Enervant!
EL: Pierdere de timp!
EA: Ce sunt?
EL: De ce exist?
EA: Ce fac?
EL: De ce mã complac?
EA: Mergem înainte!
EL: Nu trebuie sã mã opresc!
EA: ªi dacã m-aºteaptã o prãpastie?
EL: Oare nu mã voi rãtãci?
EA: Atunci ne ºtiam îndrepta paºii unul altuia...
EL: Dacã eram doi...
EA: Bine cã sunt!
EL: Eu contez!
EA: Ceilalþi...
EL: Alþii...
EA: ...pe mai încolo.
EL: ...dupã mine.
EA: Cum era înainte de...?
EL: Trebuie s-o iau de la timpul când...
EA: Atunci cãutam iubirea.
EL: Dragostea mã chema sã-i învãþ jocul.
EA: Am gãsit-o acolo...
EL: Am învãþat-o împreunã...
EA: ...era greu de unul singur...
EL: ...n-aº fi reuºit fãrã sentimente...
EA: În dragoste trebuie sã fie întotdeauna doi.
EL: Nu-i suficient un suflet, ca sã clãdeºti un obelisc cãtre inimã.
EA: Numai iubind poþi ajunge la fiinþã.
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EL: Plec... (se ridicã)
EA: Încep... (se ridicã)
EL: (îl vede) Mã scuzaþi...
EA: (o vede) Mã scuzaþi...
EL: Semãnaþi cu...
EA: Cred cã v-am confundat...
EL: Nu face nimic...
EA: Nu vã faceþi probleme...
EL: Aveþi un rãgaz pentru mine?
EA: Putem sã stãm o clipã de vorbã?
EL: Desigur!
EA: Desigur!
(fiecare face celuilalt semn sã se aºeze; se schimbã doar locurile;

începe din nou proiecþia)
EL: Am iubit-o!
EA: L-am iubit!
EL: M-a pãrãsit!
EA: A plecat!
EL: Poate cã a fost totuºi greºeala mea...
EA: Sigur, am avut ºi eu partea mea de vinã...
EL: Dar n-o sã mor din asta!
EA: Viaþa îºi sloboade clipele!
EL: Parcã mi-e puþin întuneric!
EA: Tremur a frig!
EL: Ne-am sãrutat pe o bancã...
EA: Ne-am sãrutat pe o gurã...
EL: ...era o bancã de lemn...
EA: ...era o gurã dulce...
EL: ....i-am spus poezii...
EA: ...mi-a dat o ciocolatã...
EL: ...apoi ne-am iubit!
EA: ...dar am sfârºit prin a nu ne mai crede!
EL: Curios cã dupã primul fior vine altceva!
EA: De ce mai cãutãm dragostea, dacã dupã o vreme o refuzãm ºi

ne ascundem?
EL: Ce frumoºi eram!
EA: Câte flori!
(treptat, se apropie unul de celãlalt ºi se iau în braþe)
EL: Ce plinã era lumea de nimicuri!
EA: Ce lipsã de lucruri fãrã valoare!
EL: Câtã sinceritate!
EA: Ce ochi adevãraþi!



50

(se sãrutã cu patimã; sincronizare perfectã)
EL: (oftând) A trecut!
EA: (oftând) A viitor!
EL: Cine sunteþi?
EA: Pardon!
EL: Sã ne cunoaºtem.
EA: Sã ne descoperim.
EL: Eu...
EA: Eu...
EL: Nu conteazã!
EA: N-are nici o importanþã!
(Privesc amândoi la proiecþie)
AMÂNDOI:  (brusc, unul cãtre celãlalt) ªi totuºi... (se retrag din nou,

fiecare în universul lui)
EL: Era o lunã plinã ºi frumoasã. În parc nu eram decât noi. Ne

plimbam încet ºi nu lãsam nimic îndãrãt. Totul era înainte. Priveam spre
pãmânt, apoi, cu fiecare codiþã de ochi, cãtre celãlalt. Era ca ºi cum
ne-am fi urcat spre cer ºi descopeream lumina. Cred cã nici nu era luna
chiar aºa de plinã. Era numai chipul ei...

EA: Cãdeau frunze, multe, multe frunze galbene... Le-am adunat
grãmadã împreunã ºi m-am botezat regina lui. A spus cã eu sunt verde
ºi cã n-ar trebui încã sã cad. Acuma a venit ºi toamna mea. Plouã ºi
nopþile pustii se lungesc în veghe de dor nestins.

EL: Aºa sunt toate femeile!
EA: Aºa sunt toþi bãrbaþii!
EL: Degeaba mai caut!
EA: În zadar aºtept!
(„sting“ ecranul, fiecare cu câte o telecomandã, apoi se întorc cu faþa

spre salã; momente de liniºte adâncã, cercetare)
EL: E târziu. (se ridicã)
EA: Trebuie sã plec. (se ridicã ºi, involuntar, se ating cu spatele;

întorcându-se, se descoperã braþe-n braþe)
EL: Închide ochii. Nu-mi place sã-i înþeleg aºa de triºti.
EA: N-am ce sã-þi dau. De ce stai în mine? Fugi, cã iubirea se va trezi

ºi ne va gãsi împreunã! Trebuie sã ne cãutãm mai întâi!
EL: Eu te-am gãsit de-atunci, de când...
EA: Ne iubim amintirea. Fiecare are o ranã deschisã ºi plânge

sângele pe care-l pierde. Laºi ceva în ograda iubirii, ºi fugi în lume, gol.
EL: Nu ne mai aparþinem, dar tot ce mi-a mai rãmas îþi aºtern, covor

de flori, la picioare.
EA: Ce bine-ar fi sã-mi înfãºori inima în petale.
EL: Amãgeºte-mã cu existenþa ei...
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EA: Fii, pentru un vers, cel din mintea mea!
EL: Bãrcile ne aºteaptã, cu vâslele unse. Podul a fost tras. Vino în

cala sufletului meu.
EA: Bat vânturi ºi valul îmi urcã în sânge...
EL: Pânzele-s bune. Marea ne cheamã, corãbieri hoinari printre

mistere.
EA: ªi n-o sã vãd decât întinsul neoprit, vãrsându-se în ceruri...
EL: Va trebui sã stãm la cârmã pe rând, sã nu obosim de-atâta plutit

în derivã.
EA: Sã ne-ntindem nemãrginirile peste pãmânt!
EL: O sã ocolim Marea Moartã. E prea devreme pentru un drum aºa

de bolovãnos.
EA: Stâncile, apoi pescãruºii... Valuri, valuri...
EL: Treci mai aproape, nu-þi mai aud gândurile. E prea mare forfota

din jur.
EA: Liberi! Spre alte þãrmuri de plãpând...
(Danseazã pe Muzica apelor)
EL: Am obosit. Mereu aceiaºi paºi, veºnicã încercuire cu ascunziºuri. 
EA: Încã o iubeºti pe ea?
EL: Încep s-o înþeleg. Trebuie sã-i spun asta. Plec s-o regãsesc.
EA: Mã arde focul primei iubirii. Nu trebuia sã-l las sã plece. Sunt tot

mai mult cu el.
(se miºcã agitaþi)
EL: Ea ºtia atât de bine rosturile fiinþei mele. 
EA: Numai el cunoºtea începutul meu, floare de lotus.
EL: Ce iubesc, în fond? Femeia, idealul, fiinþa?
EA: Nu mã mai am neprihãnitã. Dragostea mea nu se poate îngropa

în ape. E prea statornicã.
EL: De ce numai ea? Sunt amintirile!
EA: Sunt umbrele! De ce numai el?
(îºi schimbã îmbrãcãmintea)
EL: Îmi bate în piept o femeie; deschid încet sã-i vãd ochii; nãlucã! 
EA: Mã regãsesc în coastã de bãrbat ºi-mi trag mereu, la indigo, o

altã creatoare.
EL: Simt c-o sã nasc sãmânþã de lume, bogatã ºi plinã de

neprevãzuturi. O s-o aºez pe-o frunzã, poate, într-o zi o va gãsi. Stelele
apun...

EA: Mã simt singur ºi o doresc lângã mine, sã-i mângâi pãrul înþesat
de vise ºi de noapte-n doi.

EL: L-am aºteptat; n-am vrut sã creadã cã n-a fost nimic. Rãdãcinile
trãirii nu se pot stârpi.

EA: Sânii ei rotunzi, îmbobocindu-mi într-o fulguire a minþii.
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(se descoperã în noile ipostaze)
EL: Domnule...
EA: Doamnã...
EL: Vã aºteptam demult.
EA: ªtiam c-o sã vii.
EL: Femeile iubesc altfel decât bãrbaþii!
EA: Pot sã vã spun cã ºi bãrbaþii iubesc la fel, de altfel, decât femeile!
EL: Nu-i prea înþeleg, dar ºtiu cã noi iubim cu inima.
EA: Noi, bãrbaþii, iubim cu mintea. E mai puternic.
EL: Mã scuzaþi, dar cred cã noi iubim mai real.
EA: De ce, adicã? Doar trãim într-o lume concretã, deci trebuie sã

iubim concret: azi o felie, mâine o felie, º-aºa mai departe, pânã la
capãtul superior.

EL: Iubirea ar trebui sã fie una. Haideþi sã-ncercãm sã ne iubim pur ºi
simplu, fãrã a ne pierde.

EA: Dar trebuie sã ºtim cum iubim!
EL: Trebuie sã simþim când iubim.
EA: Doamnã, nu cred cã mai avem ce ne spune.
EL: Domnule, sunteþi nepoliticos, aºa cã, vã rog sã pãrãsiþi scena!

Poate vor alþii sã urce.
EA: La dumneata, cocoanã, n-o sã urce nimeni. Nici nu mã mir cã

te-a pãrãsit.
EL: Eºti necioplit! Bine þi-a fãcut c-a plecat! Sã vezi ce-i durerea!
EA: Cum de-am greºit spunându-þi „doamnã“?!
EL: Bãdãranule!
EA: Încep s-o înþeleg!
EL: E un joc dublu. Nu mai sunt eu. 
EA: L-am gândit într-atât...
EL: ...cã am devenit unul altuia...
EA: ...umbrã ºi fiinþã...
EL: ...carne ºi mister...
EA: În fond...
EL: ...e numai dragoste...
EA: ...plinã de albastru...
EL: La revedere!
(Se aprinde din nou ecranul ºi continuã, impasibili, sã-ºi priveascã

filmul vieþii; 
Lumina devine din ce în ce mai difuzã ºi întunericul învãluie scena la

imaginile cu înmormântarea.)

CORTINA
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Marius ÞION

HIBERNARE

Primãvara, precum o fiarã sãlbaticã, 
muºcã flãmândã
din trupul zãpezii;

în amurg de Mãrþiºor, soarele uitã 
Pãmântul

oamenii, amorþiþi, hiberneazã 
de-a rândul.

VISE  DE  MAI

În noaptea parfumatã a teilor brumaþi,
mi-am visat naºterea – 
era atât de cald în pântecele tãu,
când mã hrãneam din tine 
ca dintr-o cãmarã de tainã.

În veghe, am visat fulgerul –  
m-am trezit sã nu mã prefac în cenuºã.

În somn adânc, spre dimineaþã, am visat focul – 
gol, am sãrit pe fereastrã salvându-mi trupul de cearã.

În ploaia îngheþatã a tãcerii,
doar singurãtatea îmi alegea visele
ca pe niºte haine de doliu.
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În a patra dimineaþã a anului 2007, mi-a parvenit într-un plic ultima
creaþie a tânãrului prozator Gelu Stan, al cãrui trup a fost gãsit de
curând într-o prãpastie din Munþii Bucegi, în stare avansatã de
putrefacþie.

Sunt convins sufletul sãu trãieºte pentru adevãraþii destinatari al
plicului.

Cãlin MACARIE.

”JURNALUL UNUI TRÂNTOR

25 octombrie 2006

Ar fi multe de povestit despre dimineaþa acestei zile. Voi începe cu
sfârºitul ei. 

Concluziile la care a ajuns Malefica cu privire la ceea cea a mai rãmas
din noi sunt dramatice, daca nu tragice. Relaþia se aflã într-un grav impas
ºi nu ºtiu ce anume ar putea-o redresa. 

Mai întâi, pe la orele 5.10 a.m., m-a anunþat în timp ce se ºtergea pe
pãr cã este deprimatã, debusolatã. S-a spãlat pe cap, cu o minã extrem
de încruntatã, din care se distingea cu claritate forma þuguiatã a buzelor.
Apoi, s-a aºezat în pat, aºteptând cafeaua. Dupã ce a servit cafeaua la
pat, a tãcut o vreme, apoi timp de 50 de minute a fãcut o analizã durã a
sitiuaþiei profesionale dezastruoase, respectiv a stãrii relaþiei nostre, în
permanentã deteriorare.

Mai întâi, mi-a relatat cã ieri dupã-amiazã nu a simþit nevoia de a se
întoarce acasã. S-a foit prin oraº, a dus pâinea la sãraci, apoi s-a dus ºi a
închiriat un DVD, conþinând o comedioarã la care am invitat-o acum
câteva sãptãmâni, dar ea nu a dorit sã mergem.

Apoi, mi-a spus cã nu are nici un sprijin din partea mea, simþindu-se
singurã în faþa tutoror problemelor existenþiale. Exemplificând, mi-a
comunicat cã eu nu doresc cu adevãrat sã învãþ pentru examenul de
rezidenþiat, cã în week-end nu am insistat sã învãþãm, nici nu am forþat-o
sã înveþe, deºi i-am promis anterior. Mai mult, am propus în mod
nejustificat deschiderea unui restaurant ori a unei alte afaceri, în condiþiile
în care visul vieþii ei este medicina, eu având obligaþia de a o încuraja în
direcþia împlinirii viselor ei.

Totodatã, mi-a comunicat cã, din punctul ei de vedere, viaþa noastrã
intimã este un eºec total, cã nu simte nici o plãcere în actul sexual, chiar
resimte teama de a nu rãmâne însãrcinatã, care o paralizeazã ºi
streseazã de acum ºase luni când în nu am protejat-o îndeajuns. Actul
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sexual propriu-zis îi provoacã temerea de a nu o satisface, iar celelalte
acte sexuale sunt la fel de inutile, resimþind aceeaºi lipsã de dorinþã,
datoritã atitudinii mele lipsite total de romantism ºi de tandreþe,
exemplificând cã în ultimele zile pur ºi simplu am sãrit pe ea.

Mi-a mai amintit de faptul cã, în ultimele zile am deschis în mod repetat
subiectul serviciului meu pe care îl abordãm pemenent acasã, în aºa fel
incât discutãm toatã ziua despre acest subiect, exemplificând cu câteva
afirmaþii fãcute de mine zilele precedente, din care relultau cã mi se
repartizeazã un un numãr mai mare de lucrãri decât celorlalþi colegi ºi cã
aceste lucrãri au în general un grad de dificultate mai ridicat decât cele
repartizate altor colegi, cã mã consider persecutat de ºefi-în cauzã ºefa
directã ºi directorul-ºi cã sunt sigur cã se urmãreºte de cãtre ºefi ºi
majoritatea colegilor a se mi gãsi un pretext care ar putea provoca
concedierea mea.

Dupã ce timp de 45 de minute am rãspuns în gând tuturor acuzaþiilor,
aºa cum procedez de regulã în fiecare dimineaþã, am izbucnit nervos, deºi
mi-am propus sã mã controlez ºi sã tac mãcar pânã la plecarea ei la
serviciu. M-am declarat acuzat pe nedrept, umilit ºi cãlcat în picioare ºi din
pãcate am fãcut-o pe un ton ridicat, deºi am încercat în repetate rânduri
sã reduc intensitatea vocii.

M-am apãrat de acuzaþia cum cã nu aº obligat-o sã înveþe prin aceea
cã, aºa cum am stabilit într-o înþelegere verbalã anterioarã, voi rezolva
lucrãrile restante pânã la sfârºitul concediului, apoi ne vom apuca de
învãþat. Ea a contraargumentat cã înþelegerea dintre noi se referea la zilele
lucrãtoare, nu la week-end.

Am întrerupt-o din cele spuse de ea de mai multe ori pentru cã am dorit
sã rãspund clar ºi prompt acuzaþiilor aduse deºi eu nu suport sã fiu
întrerupt, dovedind astfel ipocrizie. 

Încercarea mea de a mã apãra de acuzaþiile aduse, care în opinia ei
sunt niºte critici menite sã salveze relaþia în al 12-lea ceas, a inflamat mult
spiritele, i-a provocat lacrimi ºi aproape o crizã de nervi, dar nu a putut sã
plângã ºi sã se descarce nervos în maniera caracteristicã, care ar fi
determinat-o sã-i comunice telefonic mamei ei cã nu intenþioneazã sã mai
meargã la serviciu din pricina enervãrii pe care i-am cauzat-o.

Mi-a spus cã ori de câte ori mi-a solicitat sprijinul a avut parte de o crizã
de nervi fãcutã de mine, fapt care nu a determinat-o sã se înveþe minte ºi
sã nu-mi mai solicite ajutorul. Mai ales cã eu am stat zilele acestea acasã
iar ea a mers la serviciu, ceea ce nu m-a împiedicat sã fac o nouã crizã de
nervi care s-o determine sã întârzie la serviciu ºi s-o împiedice sã ajungã
sã semneze condica la timp, fapt pe care mi l-a reproºat ºi acum câteva
zile, când am avut o discuþie în contradictoriu care nu a avut gravitatea
cele de astãzi.
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Din pãcate, am perseverat în a-i comunica cã mã simt umilit,
persecutat ºi acuzat pe nedrept de mai multe aspecte ale vieþii noastre
personale de care ne facem vinovaþi amândoi.

În schimb, ea a continuat sã susþinã cã nu a intenþionat sã îmi aducã
acuzaþii, argumentul ei în sprijinul acestei afirmaþii constând în
neformularea textualã a ideii cã din vina mea se produc toate fenomenele
la care a fãcut referire.

Mi-a comunicat cã eu nu înþeleg niciodatã cã am obligaþii de rezultat ºi
nu de mijoace, cã am îndrãznit sã spun cã ”am încercat ” sã rezolv toate
lucrãrile restante în cele 6 zile de concediu de pânã acum, în loc sã le fi
rezolvat fãrã nici un fel de discuþii, eu având condiþii de lucru care ar fi
impus asumarea unei obligaþii de rezultat, respectiv opt ore de liniºte pe
zi ºi calculatorul la dispoziþie. 

De asemenea, mi-a comunicat cã, în exemplificarea obligaþiei mele de
rezultat de a rezolva singur toate lucrãrile restante în cele douã zile
lucrãtoare de concediu care mi-au rãmas la dispoziþie, nu înþelege sã mã
ajute în rezolvarea anumitor lucrãri, în ciuda unor promisiuni repetate
fãcute în acest sens, fapt pentru care mi le-a returnat cu douã specificãri
verbale laconice, de naturã în opinia ei sã lãmureascã problemele
principale în douã lucrãri pe care le-a considerat mai dificile din cele patru
pe care le-a preluat iniþial.

Un argument în sprijinul faptului cã sunt privilegiat în raport cu ea îl
considerã acela cã ea nu îºi ia concediu de odihnã, în condiþiile în care
acum se simte rãu ºi este extrem de obositã, având jumãtate din zilele de
concediu de odihnã neefectuate.

Apoi a urmat afirmaþia ei apoteoticã” stai ca un trântor acasã ” care
mã determinã sã-mi reconsider întreaga atitudine pe care o am faþã de ea
ºi faþã de relaþia cu tot ceea ce þine de ea prin a începe sã þin un jurnal
permanent pe care sã-l intitulez în amintirea acestei zile de
neuitat”JURNALUL UNUI TRÂNTOR”.

Ultimele ei afirmaþii ” eºti victima lumii întregi ” ºi mai ales ” noi nu te
putem înþelege în complexitatea geniului tãu ”mã fac sã persist în
hotãrârea de a þine acest jurnal, care sã mã cãlãuzeascã în tot ceea ce
voi face de acum înainte, fiind memoria vie a ultimelor mele zile.
Rememorarea nu echivaleazã cu ” dezgroparea de morþi ” ci este singurul
mijloc de a ne þine conºtiinþa treazã, de a realiza ceea ce ni se întâmplã
cu adevãrat ºi de a lua deciziile fundamentale în deplinã cunoºtinþã de
cauzã.

Pânã în prezent, de mai bine de trei ani ºi douã luni, am încercat sã
îmi organizez timpul de aºa naturã încât intre orele 08.00-16.00 sã îmi
rezolv toate problemele de serviciu iar de la orele 16.00 sã înceapã ceea
ce am numit ” timpul nostru ” pe care i l-am dedicat complet Maleficei,
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neglijând toate celelalte aspecte ale existenþei noncorporale-scrisul,
lectura, filmele bune. Vizionãm in schimb împreunã aºa-zise ” comedii
romantice ” pentru cã ea nu suportã decât filme ” deconectante ”, fiind
veºnic ” stresatã ”. 

Din cauza condensãrii vieþii mele profesionale în opt ore pe zi am ajuns
în ultimele luni crizã de timp, nefiind capabil sã rezolv peste douãzeci de
lucrãri pe care le-am adus acasã în acest concediu ºi pe care le-am
rezolvat în calitatea mea de trântor, alãturi de alte probleme cum au fost
revizia centralei termice ºi supravegherea femeii care face curãþenie, de
calitatea muncii cãreia am rãspuns în faþa Maleficei. Este adevãrat cã, de
la revenirea din concediu, am fost vreme de douã sãptãmâni nervos,
încordat, afectat de ceea ce se întâmpla la serviciu, pe care n-am mai
reuºit sa-l tratez ca pe un job, în care nu trebuie sã te implici din puct de
vedere emoþional ºi nici nu am putut sã îmi rezolv problemele
profesionale.

Cei care simt nevoia sã vorbeascã în numele celorlalþi, folosind
prenumele personal la persoana a doua plural ” noi ” în afirmaþia , ” noi nu
te putem înþelege în complexitatea geniului tãu ” au o mare problemã de
raportare la ei înºiºi, suferind de grave ºi irecuperabile complexe. Poate
cã într-adevãr sufãr de mania persecuþiei, poate cã într-adevãr nu am o
gândire concurenþialã adaptatã societãþii actuale, dar încerc din rãsputeri
sã nu mã identific cu ceilalþi ºi sã nu vorbesc în numele lor.Recunosc cã
sunt vinovat pentru toate eºecurile mele înregistrate la toate capitolele
vieþii timp de treizeciºitrei de ani, nu mama, tata, bunica sau Malefica. Nu
încerc sã ascund ratarea mea profundã sub aspect intelectual ºi
profesional dar mai ales eºecurile mele permanente în viaþa personalã
care culmineazã cu imensa tragedie pe care o trãiesc în prezent. Am
acceptat sã intru într-un sistem de viaþã consumist, plin de superficialitate,
care mi-a asigurat o bucatã de pâine, un loc de muncã, dar care a alungat
spiritul la ani luminã de mine.

Datorez familiei soþiei sãnãtatea actualã pentru cã am fost ” preluat ” la
ºaizeciºitrei kg ºi acum am minimum ºaptezeciºitrei, nu m-am mai
îmbolnãvit atât de uºor în ultima vreme ºi, deºi nu am susþinut vreun
examen care sã îmi schimbe situaþia profesionalã în bine, tocmai pentru
cã Malefica percepe relaþia noastrã sub aspect concurenþial, neacceptând
sã trãiascã în casã cu un medic rezident care s-o complexeze, îi datorez
soþiei menþinerea actualului loc de muncã, ceea ce este mare lucru în
condiþiile în care ºase colegi de birou au fost obligaþi în ultimii doi ani sã
demisioneze.

Am dorit sã îmi achit obligaþiile atât faþã de ea cât ºi faþã de familia ei.
Am ajutat-o pe mama ei ori de câte ori am putut, gestionând o serie de
probleme ale ei mult mai mult decât o face Malefica. Totodatã, pentru a-
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mi plãti cu vârf ºi îndesat obligaþiile pe care le am faþã de Malefica ºi mama
ei, am vrut pâmã astãzi s-o ajut pe Malefica sã ajungã medic rezident, iar
apoi sã terminãm aceastã relaþie dezastruoasã. Poate cã o mai iubesc,
dar nu cred cã ea mã iubeºte cu adevãrat, ori cã m-a iubit vreodatã, aºa
cum pretinde. Iubirea este generoasã, bunã, îngãduitoare ºi nu implicã
concurenþã, invidie, ranchiunã ºi provocarea de scandaluri între cei
care se iubesc. Totodatã, cred cã iubirea te acceptã aºa cum eºti ºi nu-
þi cautã permenent nod în papurã, începând cu poziþia corporalã sau cu
ochii daþi peste cap ereditar ºi terminând cu o stare de veºnicã
nemulþumire legatã de întreaga atitudine a celuilalt-lipsã de grijã, de
atenþie ºi romantism-în condiþiile în care tu, femeie, ceri totul fãrã sã dai
nimic bun, sau, mai rãu, dai tot ce poate fi mai rãu în tine, pretinzând sã
fii suportatã ºi chiar mai mult decât atât, ajutatã de celãlalt dupã ce l-ai
cãlcat în picioare.

Cu toþii avem un anumit grad de sensibilitate ºi nu cred cã trebuie
sã-i umilim pe ceilalþi pretextând cã i-am ajutat odinioarã ºi cã ei sunt
obligaþi în semn de recunoºtinþã sã fie cãlcaþi în picioare ºi sã-þi achite
pentru tot restul vieþii lor obligaþii morale pentru care exista cred eu
totuºi o cotraprestaþie pe care am îndeplinit-o cu prisosinþã.

ªansele ei de a ajunge medic rezident sunt mult mai mari decât ale
mele, ea având o memorie mai bunã, o concizie formatã prin susþinerea
a repetate examene de rezidenþiat ºi în plus, doi ani în care a stat acasã
ºi a învãþat înainte de a gãsi un serviciu. Dar mai ales, are o mai mare
parte din volumul memoriei ocupatã de informaþii medicale. Dupã un
eventual ºi previzibil eºec la examenul de rezidenþiat, la ce tratament m-
aº putea aºtepta dacã aº rãmâne împreunã cu Malefica dupã ce ea va
ajunge medic rezident, când mã va declara obligat moral sã-mi
abandonez serviciul ºi sã o urmez aiurea prin þarã, devenind astfel cu
adevãrat un trântor ? Nu doar cã aº fi numit trântor ºi parazit, ci aº fi
obligat sã suport o ploaie de alte invective ºi de acuzaþii gratuite pe
motiv cã nu voi putea merge la un serviciu ºi dacã voi avea totuºi un
serviciu voi fi obligat sã rãmân peste program. Malefica mi-ar putea
pune în vedere sã demisionez pe motiv cã relaþia este mai presus de
serviciu, ceea ce ar fi valabil doar pentru mine. Dacã acum, în concediul
acesta de odihnã, când am totuºi un loc de muncã, sunt numit trântor,
ce s-ar intâmpla cu mine dacã aº fi obligat sã demisionez, pentru
salvarea unei relaþii muribunde?

De aceea, trebuie sã pun capãt acestei vieþi. Dupã ce ea va ajunge
medic rezident, va gãsi pe altcineva, cu mult mai puþine sensibilitãþi,
dispus s-o suporte din interes.
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26 octombrie 2006

Dimineaþa acestei zile a venit sumbrã, rece, nemiloasã, confirmându-
mi ceea ce cred cu tot mai multã tãrie:

Între el ºi ea existã, cel puþin la nivelul subconºtientului, o permanentã
luptã pentru supremaþie. Matriarhatul, ca formã de organizare socialã ºi nu
doar sub forma unei religii a fertilitãþii ºi fecunditãþii, se justificã mai ales
prin nevoia femeii de a lupta cel puþin pentru obþinerea unui statut
privilegiat, dacã nu pentru supremaþia totalã în familie. Matriarhatul ca
formã de organizare socialã continuã sã subziste în nostalgia fiecãrei
femei, pe care o atrag relaþiile nesigure, poziþiile de cucerit, bãrbaþii duri,
siguri pe ei, lipsiþi de orice urmã de sensibilitate, gata sã suporte totuºi
orice, care sunt lampa ºi nu fluturele. Cu cât eºti mai binevoitor, mai bun,
mai blând, mai conciliant în relaþiile cu ele, cu atât þi se va cere tot mai mult,
neprimind în schimb decât josnicie, rãutate, venin ºi mizerie sufleteascã.
Cu cât te vei apropia mai mult de ele ºi-þi vor cunoaºte punctele slabe, cu
atât mai uºor le va fi ulterior sã ducã o luptã de gherilã cu tine. Într-o
asemenea luptã, conteazã tãria nervilor, rezistenþa psihicã la isteriile
celuilalt, insensibilitatea de care poþi da dovadã, capacitatea de a-l
manipula pe celãlalt ºi de a-l determina sã facã cât mai multe concesii prin
stâlcirea propriei personalitãþi pe altarul unei relaþii care existã numai în
mintea lui total desprinsã de realitate.

Între mine ºi Malefica principiul de bazã al relaþiei este :Quod licet Jovis,
non licet bovis. Traducerea maximei arhicunoscute în relaþia noastrã este:
ceea ce-i este permis femeii nu-i este permis bãrbatului sau mai precis tot
ceea ce-i este interzis bãrbatului este purificat ºi transformat în aur atunci
când se raporteazã la femeie ºi la tot ceea ce ea reprezintã.

Poate cã sunt mult prea subiectiv, dar de mai bine de un an ºi jumãtate,
relaþia noastrã sau ceea ce a mai rãmas din ea a dobândit un caracter
vãdit unilateral. Ea a emis permenent pretenþii, eu m-am strãduit sã i le
satisfac, cãlcându-mi în picioare bruma de demnitate care mi-a mai rãmas.
Exemplificând, mi s-a cerut afecþiune, mi s-a dat rãcealã de ºarpe, mi s-a
cerut romantism, mi s-a oferit un pragmatism de facturã nord-americanã,
populat cu cliºee feministe-nu mã atinge, majorete, cluburi beta gama,
bãrbaþi afectuoºi, romantici, fermi ºi blânzi totodatã, dispuºi sã ajute dupã
ce li se cere ajutorul prin cãlcare repetatã în picioare, care se regãsesc mai
ales în “filmele” cu Tom Hanks ºi….Meg Ryan.

Ieri nu i-am rãspuns la telefon, apoi m-am pomenit cu ea acasã la orele
12.00. Se simþea rãu. Mi-a reproºat cã nu am ajutat-o pentru a patra oarã
pe parcursul a trei ani ºi jumãtate, în condiþiile în care îmi cere în mod
expres ajutorul (încã de dimineaþã, prin acuzaþiile aduse). Centrul oraºului
fiind blocat de parada organizatã de ziua armatei, ar fi avut nevoie sã fie
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condusã acasã, unde a ajuns cu chiu-cu vai fãrã ajutorul meu.
A considerat cã ziua de ieri constituie punctul de cotiturã al relaþiei în

sensul cã nu mai poate conta pe ajutorul meu ºi cã s-a învãþat minte cã în
viaþã poþi face bine dar nu este posibil sã þi se rãspundã cu bine, mai ales
din partea aceleiaºi persoane, dacã nu din dragoste, atunci dintr-o minimã
gratitudine. A afirmat cã pânã ieri a dat dovadã de naivitate ºi cã, începând
de acum înainte, fiecare se va descurca pe cont propriu, în sensul cã voi
putea sta peste program la fel ca ºi ceilalþi colegi, iar ea va învãþa pentru
examenul de rezidenþiat trei ore pe zi în timpul serviciului ºi încã trei ore
acasã în timp ce eu am opþiunea de a învãþa sau nu, în mod individual. A
mai afirmat totodatã cã nu mai doreºte sã învãþãm împreunã, aºa cum
stabilisem de comun acord cu aproximativ 36 de ore anterior.

Recunosc cã am fãcut greºeala de a-i þine o teorie a alienãrii, prin care
am dorit sã-i comunic faptul cã, din pricina reacþiilor ei negative raportat la
existenþa oameni care cãºtigã mai mult decât ea, nu pot sã-i transmit unele
informaþii cu caracter general deºi mã interogheazã periodic.

Ea, a contraargumentat cã întrebãrile ei vizau imprejurarea dacã mi s-
a întâmplat ceva rãu la serviciu, dacã am mai ‘’ucis’’ un pacient, dacã am
luat notã explicativã ºi nu orice alte aspecte care i-au fost comunicate ºi
pe care le-a considerat irelevante, respectiv enervante, cum sunt ziua cui
se sãrbãtoreºte, cu cât se cotizeazã pentru cadou, cu cât la sutã mai multe
lucrãri mi s-au repartizat etc.

I-am explicat cã pentru mine numãrul prea mare de lucrãri repartizate
poate produce un efect la fel de nociv, dacã nu mai nociv decât efectul
unei note explicative, pe principiul bulgãrelui de zãpadã care se
rostogoleºte, devenind uriaº ºi zdrobind totul sub el.

Ea a considerat cã eu îmi extrapolez propriile obsesii de ratare
referitoare la colegii medici, îi atribui gânduri ºi intenþii pe care nu le are,
ea neavând nici un fel de reacþii negative împotriva altor persoane decât
împotriva colegilor mei de serviciu, care sunt medici stagiari ca ºi ea, nuli
din punct de vedere profesional, la fel cum eram ºi eu într-o vreme ºi cum
sunt ºi acum parþial, ºi, cu toate acestea, câºtigã mai bine decât ea,
nemeritându-ºi banii prin prisma incompetenþei lor profesionale. A mai
afirmat cã nu existã lucru rãu pe faþa pãmântului care li s-ar putea întâmpla
acestor colegi ºi care sã n-o bucure nespus, pe motiv cã aceºti colegi
meritã tot ce este mai rãu pe lume.

Totodatã, mi-a comunicat cã ceea ce am numit eu  ‘’ acuzaþii ‘’ în
dimineaþa acelei zile sunt de fapt niºte afirmaþii, iar cea mai gravã dintre
ele, aceea cã sunt trântor i se aplicã ºi ei prin prisma neînvãþãrii care a
determinat-o sã nu ajungã medic rezident.

Am replicat cã eu le consider totuºi acuzaþii, scoþând carneþelul în care
am notat cele spuse de ea într-o sintezã ºi reamintindu-i cã afirmaþia era
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acuzaþie ºi nu se referea la faptul cã, în mod generic sunt un trântor ci la
faptul cã stau acasã ca un trântor, în concediu de odihnã.

În faþa evidenþei acuzaþiilor ºi afirmaþiei mele cã niciodatã nu regretã
cele spuse, nu le retracteazã, a mutat discuþia în curtea familiei mele,
afirmând cã mama a murit degeaba, iar tatãl meu trãieºte degeaba, în
condiþiile în care eu nu am învãþat nimic din asta, mai ales cã ea nu este
mama la moartea cãreia am avut o contribuþie însemnatã, alãturi de tatãl
meu.

A întors cu abilitate firul discuþiei, afirmând cã nu neagã cã a formulat
acuzaþii, pe care eu le “dezgrop sub forma morþilor”, dar cã aceste acuzaþii
nu sunt nimic pe lângã faptul cã, acum doi ani a fost bãtutã de mine pe
motiv cã din cauza ei tatãlui meu i s-au sistat ajutoarele alimentare ºi cã
moare de foame, cã eu i-am spus cã are un comportament necreºtin
raportat la el ºi spune degeaba rugãciunea ‘’ Tatãl nostru ’’ în condiþiile în
care nu este capabilã sa-i ierte greºelile ºi sã-l ajute.

Am afirmat cã eu mãcar m-am cãit ºi mi-am cerut iertare pentru
greºelile fãcute, ceea ce ea a considerat cã este o dovadã de ipocrizie de
Mãnãºtur, la fel de bunã pentru mine cât ºi pentru tatãl meu, în condiþiile
în care te cãieºti ºi-þi ceri iertare din punct de  vedere formal, ºtiind cã vei
greºi din nou. Ea în schimb, nu are de gând sa-ºi cearã iertare pentru cele
spuse, afirmând cã greºeala mea de a fi lovit-o este oricum mai gravã
decât afirmaþiile ei ºi chiar decât loviturile pe care mi le-a aplicat în repetate
rânduri, chiar ºi cu piciorul, pentru cã eu am lovit-o pentru tatãl meu. În tot
acest timp ea s-a solidarizat cu mine în faþa tatãlui ei pe care, dupã ce el
mi-a interzis sã-i spun ‘’ tatã ‘’, l-a numit de atunci înainte, la fel ca ºi mine‘’
Domnul Dãnuþ ‘’.

Mi-a comunicat cã nu înþelege cum am numit-o mama ei ‘’ mã-ta ‘’ în
condiþiile în care mama ei mi-a fãcut numai bine ºi s-ar da peste cap sã
ºtie cã relaþia merge bine.

Dupã ce a aflat cã mama ei vine sã ne aducã mâncare s-a mutat de pe
canapea, unde a stat pe tot parcursul discuþiei de pânã atunci, pe fotoliu,
s-a învelit cu o pãturã ºi a încetat sã mai comunice cu mine.

Pentru cã, dupã venirea mamei ei care ne-a întrebat ce ne-a apucat sã
ne certãm din nou am îndrãznit sã afirm cã stau acasã ca un trântor ºi cã
scot carneþelul în care am notat acuzaþiile care mi-au fost aduse, m-a
numit ‘’cârtiþã ‘’, dupã cum erau porecliþi turnãtorii din cadrul rezistenþei
franceze.

La afirmaþia mea cã o cârtiþã se hrãneºte cu ºoareci de câmp, cele mai
periculoase ºi dãunãtoare dintre rozãtoare, care sunt mari sãpãtori, abili în
arta camuflãrii, a sãpãrii de galerii, a schimbãrii direcþiei ºi ascunderii,
mama ei a replicat numindu-mã ‘’veninos ‘’, ‘’cel puþin la fel de rãu ca ºi
Malefica ‘’ ºi cã ‘’ Malefica e mic copil pe lângã tine ‘’.
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Dupã plecarea mamei ei, Malefica m-a apostrofat cã sunt un turnãtor
care ºi-a dovedit astãzi limitele. Cu toate acestea, m-a ajutat la redactarea
unei lucrãri urgente, respectându-ºi astfel o promisiune fãcutã anterior.

În timpul nopþii am dormit acceptabil, iar dimineaþa, în considerarea
faptului cã am încãlzit-o în perioada zilelor delicate am încercat sã-i spun
cã ar trebui sã facem o ultimã încercare pentru a redresa relaþia aflatã în
derivã, a trece peste probleme, etc.

Rezultatul nu s-a lãsat aºteptat: pe lângã faptul cã mi-a refuzat ajutorul
pe tot parcursul pregãtirii pentru mersul la seviciu, deºi cu 12 ore înainte
am convenit cã ne vom întoarce acasã împreunã, dupã ce o voi aºtepta la
ieºirea de la serviciu, mi-a comunicat cã voi avea în aceastã searã un
program individual, bazat pe faptul cã intenþioneazã ca dupã ieºirea de la
serviciu sã meargã singurã la cumpãrãturi.

Am luat decizia cã, dacã îºi menþine decizia sã meragã singurã la
cumpãrãturi ºi sã avem un program individual în aceastã dupã-amiazã,
sã-l vizitez pe tatãl meu, lucru pe care nu l-am fãcut spre imensa mea
ruºine de aproape un an, în scopul de a nu declanºa dispute pe acestã
temã între mine ºi Malefica, a cãrei existenþã este ignoratã de tatãl meu,
dar poate cã e mai bine aºa întrucât o întâlnire de gradul trei între ei s-ar
sfârºi extrem de prost în primul rând pentru mine ºi Malefica mea. Tatãl
meu nu a considerat cã are vreo obligaþie faþã de mine, solicitându-mi
ajutorul pe care a fost dispus sã mi-l ofere. În schimb, pãrinþii Maleficei au
fost extrem de dispuºi sã o ajute tocmai prin prisma unor raporturi speciale
de ocrotire a copilului desprins doar în parte de pe trunchiul familiei de
origine. În faþa unei astfel de prãpastii de gândire, am considerat necesar
sã blochez orice contacte personale între persoane cu o mentalitate atât
de diferitã. Malefica mi-a atras de altfel atenþia cã, în situaþia în care s-ar
întâlni cu tatãl meu ºi s-ar considera jignitã, mi-ar pune în vedere sã aleg
între ea ºi el ºi sã nu-l mai vãd niciodatã. Am considerat extrem de puþin
probabil ca tatãl meu sã se abþinã de la a formula remarci jignitoare sau
mãcar sarcastice la adresa ei, ceea ce ar fi dus la un conflict deschis. Într-
un mod totuºi paradoxal, chiar dacã nu doreºte sã-l întâlneascã, faptul cã
tatãl meu o ignorã constituie pentru Malefica mea o ofensã de o gravitate
excepþionalã, pe care mi-o aduce aminte în mod periodic.

P.S. Pe drumul spre casa tatãlui meu, am luat horãrârea de a-mi
pune capãt zilelor. Viaþa mea nu mai are nici un sens. Sunt prins între
ciocan ºi nicovalã. Întrucât sunt convins cã Malefica ar distruge
imediat scrisoarea mea de adio, care ar incrimina-o, vã rog, Domule
redactor ºef, ca, în cazul dispariþiei mele, sã publicaþi primele ºi
ultimele însemnãri dintr-un jurnal pe care nu am mai apucat sã-l þin.’’
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Daniela GÎFU

Sloganul în discursul politic

În România postdecembristã se poate constata un salt evident de
la propaganda totalitarã de tip comunist spre comunicarea deschisã,
de la monopolul statului asupra informaþiei la liberalizarea totalã a
acesteia. „Tehnicile de campanie ºi prestaþia candidaþilor la
guvernare au evoluat exponenþial, una dintre ele determinând
ieºirea din Parlament a partidului care fusese la putere. Lupta pentru
putere a devenit extrem de agresivã; construcþia de imagine este un
segment decisiv al acesteia ºi de aceea trebuie sã fie fãcutã tot mai
profesionist.”1

Un rol important în discursul politic îl joacã sloganul, care face
parte din categoria aºa-numitelor „formule-ºoc”. Iatã câteva
particularitãþi ale enunþului slogan în discursul politic:

a) „Sloganul este un act de limbaj disimulat”.2

Aceastã formulã interpune o distanþã între referinþa tematicã a
discursului politic ºi intenþiile acestuia privind receptarea de cãtre
publicul vizat. Totuºi, prezenþa sloganului se regãseºte, cel mai
agresiv, în timpul campaniei electorale, când devine o necesitate
pentru determinarea auditoriului de a legitima un anumit grup de
putere.

Analizãm urmãtorul enunþ-slogan: „Sã trãiþi bine!”3

Traian Bãsescu a mizat în totalitate pe ideea de rupturã faþã de
reprezentarea clasicã a preºedintelui (inactiv ºi marginal luãrii
deciziilor), polemizând simultan ºi cu portretul prezidenþial propus de
contracandidatul sãu, dar ºi cu imaginea consacratã de Ion Iliescu.
Bãsescu s-a poziþionat ca lider al valului schimbãrii unui întreg
sistem. Abordând o subcampanie mai caldã, orientatã cãtre categorii
sociale þintã, sloganul „Sã trãiþi bine!” a completat accentele dure ºi
discursul autoritar pe care a contat candidatul.

Caracterul disimulat al sloganului politic vine din faptul cã se
adreseazã maselor, care, de cele mai multe ori, nu pot pãtrunde
înþelesurile complexe ale platformelor-program sau doctrinelor
politice. În aceastã situaþie, este binevenitã o formulã scurtã ºi clarã,
care repetatã cu abilitate, poate aduce rezultatul urmãrit.

b) „Sloganul este un enunþ polemic”.4

Orice formaþiune politicã, intratã în competiþie electoralã, îºi
promoveazã platforma-program ºi candidaþii prin intermediul unui
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enunþ-slogan, care, desigur, intrã în contradicþie cu opoziþia.
Caracterul polemic al sloganului nu este vizibil întotdeauna, dar se
manifestã ca o expresie a luptei pentru acordarea legitimitãþii.

Analizãm un alt slogan electoral -  „Nu pot ei fura cât puteþi
voi VOTA! Sã fie dreptate! BÃSESCU Preºedinte”5

- unde pe de o parte, polemica priveºte caracteristicile personale
ale candidaþilor care s-au oglindit asupra activitãþii de gestionare a
puterii (unii fac parte din „generaþia hoþiei”, ceilalþi reprezintã
generaþia nouã de politicieni, care vor sã combatã corupþia ºi sã
punã instituþiile statului în slujba cetãþeanului), pe de altã parte
polemica are în vedere destinul þãrii (Bãsescu se prezintã drept
reprezentant al adevãrului ºi înverºunat luptãtor în corectarea
disfuncþionalitãþii instituþiilor statului). Singura cale de rezolvare a
acestei antinomii rãmâne votul. Indirect, rolul sloganului în discursul
politic se poate desprinde din analiza modalitãþilor de persuasiune a
maselor ºi a ideologiei politice care „descrie nu numai existenþa
societãþii, ci ºi acþiunea ºi funcþionarea sa. Conþinutul poartã aici,
asupra scopurilor pe care le propune ºi trebuie sã le propunã,
acþiunea comunã. Ideologia politicã desemneazã finalitãþile generale
ale întreprinderilor, ea exaltã grandoarea, dând astfel o semnificaþie
acþiunilor particulare.”6

c) În discursul politic, sloganul „trebuie sã aibã o anumitã
sonoritate ºi o anumitã ritmicitate”7, pentru a fi mai uºor reþinut de
auditor. 

Pentru a spori eficienþa celor douã caracteristici ale sloganurilor,
discursul politic va fi promovat prin intermediul canalelor de
transmisie. 

Diversele materiale publicitare (afiºe electorale însoþite de
portretele candidaþilor, panouri publicitare etc.) scot în evidenþã o
puternicã încãrcãturã pragmaticã a actului de comunicare politicã.
Natura discursului politic, conform lui G. Thoveron, pune în valoare
aceastã trãsãturã. 

Vom analiza unul din sloganurile utilizate de Traian Bãsescu -
„D.A. E timpul Dreptãþii. E vremea Adevãrului.” - unde sonoritatea se
remarcã prin elementele centrale „dreptatea” ºi „adevãrul”, iar
ritmicitatea este datã de „ruperea” perfectã a sloganului, cât se
acordã redãrii dreptãþii, tot atât se acordã adevãrului. 

d) „Sloganurile trebuie sã evidenþieze o anumitã individualitate
ºi originalitate.”8

Discursul politic este, în principal, mesagerul doctrinei ºi
propagandei promovate de un anumit grup de putere. În acest sens,
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sloganul încearcã sã exprime esenþa doctrinei, individualitatea ºi
originalitatea ei în raport cu celelalte doctrine. Rãspuns al
mecanismului politic, „doctrina politicã cunoaºte o viaþã ideaticã
proprie în care combate, evalueazã, valorificã teze ºi idei ale altor
doctrine, argumentând ºi motivând propria concepþie.”9

Astfel, o doctrinã de stânga va fi pusã în valoare de enunþuri-
slogan ce insistã pe rezolvarea problemelor grave ale þãrii: ºomajul,
decalajele economice, violenþa strãzii ºi degradarea serviciilor
medicale.

Exemplificãm cu sloganul - „Faptele sunt politica mea!” - în care
A. Nãstase pune accentul pe realizãrile din timpul mandatului sãu de
premier. Urmeazã exemplificarea acestora: „Am dublat salariul
minim pe economie”, „Am reparat 1.200 de ºcoli în toatã þara”, „Am
redus cu 50% costul biletelor de tren pentru pensionari!”10

O doctrinã de dreapta va miza pe sloganuri ce se pronunþã pentru
primatul individului în faþa societãþii ºi în favoarea reducerii
intervenþiei statului, în favoarea pieþei care trebuie sã guverneze
producerea de bunuri ºi servicii. Exemplificãm cu sloganul - „Liber la
libera iniþiativã”11 - unde Traian Bãsescu se declarã lider al valului
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schimbãrii întregului sistem politic. Trei factori determinã
individualitatea ºi originalitatea enunþului-slogan:

- „Existã o determinare contextualã a sloganului.”12

Fie sloganul - „Nu pot ei fura cât puteþi voi vota!” – unde sesizãm
cã iese din influenþa doctrinei ºi pune accent pe o anumitã situaþie
de crizã, fraudarea alegerilor. 

- „Nu sunt puþine situaþiile în care individualitatea ºi
originalitatea enunþurilor-slogan sunt legate de proiecþiile maselor
(auditoriului) în faþa cãrora se vorbeºte.”13

Iatã un exemplu - „În turul doi, arãtaþi-le cât puteþi voi vota!” – în
care Traian Bãsescu apeleazã la popor, lãsând o marjã de speranþã
în ºansele de schimbare a puterii politice.

- „În cazul candidaþilor care exprimã grupuri de putere,
discursurile politice utilizeazã slogane determinate de anumite
trãsãturi ale persoanei sau personalitãþii candidatului.”14

Practic, se încearcã manipularea receptorului în favoarea
candidatului carismatic. 

Astfel, A. Nãstase recurge în 2004 la o campanie menitã „sã
confirme fidelizarea electoratului lui Ion Iliescu, în acelaºi timp
personalizând construcþia prin argumentul propriei eficienþe de fost
premier.”15 

e) „Sloganul trebuie sã reflecte aspectele esenþiale ale
domeniului pentru care discursul se propune.”16 

- Esenþialul poate aparþine doctrinei. 
Exemplificãm cu sloganul istoric al brãtienilor - „Prin noi înºine” -

esenþa doctrinelor liberale care redã convingerea ºi acþiunea
discursivã ale adepþilor valorilor liberale în vederea propagãrii lor în
rândul maselor. 

- Esenþialul poate fi al grupului de putere. 
Aceeaºi doctrinã politicã poate fi regãsitã în discursuri politice

diferite, aparþinãtoare unor grupuri de putere diferite.  Exemplificãm
cu un slogan electoral -  „Pun TOTUL pe o singurã carte. Constituþia
României.”17 - unde  remarcãm cã nu reprezintã esenþa doctrinarã, ci
esenþa unui grup de putere. 

- Esenþialul reflectã calitãþile candidatului. 
Exemplificãm cu sloganul -  „Votaþi Funar. Primarul gospodar”18 -

unde accentul cade pe calitatea de gospodar.
- Esenþialul þine de contextul sau de aspiraþiile care duc la

apariþia unui slogan.
Iatã un exemplu de enunþ-slogan - „România Mare într-o Europã
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Unitã!”19 – în care C. V. Tudor aspirã la funcþia de preºedinte pe
fondul negocierilor României cu Uniunea Europeanã.

Note:
1 B. Teodorescu, D. Guþu, R. Enache - „Cea mai bunã dintre lumile

posibile. Marketingul politic în România – 1990-2005”, Ed. Comunicare.ro,
Bucureºti, 2005,  p. 116

2 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 292
3 Acest slogan a însoþit discursul electoral al lui Traian Bãsescu,

candidat la preºedinþie în noiembrie-decembrie 2004.
4 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 296
5 Acest slogan a însoþit discursul electoral al lui Traian Bãsescu,

candidat la preºedinþie, intrat în competiþie în turul doi (12 decembrie 2004).
6 P. Ansart - „Les ideologies politiques”, P.U.F., Paris, 1974, pp. 14-15
7 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 300
8 Ibidem,  p. 301
9 A. Carpinschi – „Doctrine politice contemporane”, Ed. Moldova, Iaºi,

1992, p. 9
10 A. Nãstase, preºedinte PSD ºi premier în perioada 2000-2004. În

cotidianul „Adevãrul” , nr. 4467, 11 noiembrie 2004, pp. 3, 5, 7 se regãsesc
cele trei mesaje electorale.

11 T. Bãsescu, preºedinte PD, primar general în Bucureºti în perioada
2000-2004 ºi candidat la alegerile prezidenþiale în noiembrie 2004, din
partea Alianþei PNL-PD. În cotidianul „Adevãrul” , nr. 4467, 11 noiembrie
2004, p. 2 se regãseºte întregul mesaj electoral.

12 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 302
13 Idem.
14 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 303
15 B. Teodorescu ºi colab. - op. cit, p. 115
16 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 304
17 T. Bãsescu apare cu Constituþia României în mâna dreaptã ridicatã,

în cotidianul „Adevãrul” , nr. 4461, 4 noiembrie 2004, p. 2
18 Gh. Funar, candidat la funcþia de primar la Cluj-Napoca, pentru al IV-

lea mandat, iunie 2004. Desigur, acest slogan i-a adus victoria timp de 12
ani, dar evaluarea ultimului mandat de cãtre electorat nu a mai fost
favorabilã candidatului PRM.

19 C. V. Tudor, candidat PRM la funcþia de preºedinte al României,
noiembrie 2004, revista „România Mare”, nr. 748, 12 nov., p. 1
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Dan BRUDAªCU

OCTAVIAN GOGA. CURENTE ªI 
TENDINÞE LITERARE. REVENDICÃRI (II)

Goga ºi predecesorii sãi

Unii exegeþi ai operei lui Octavian Goga au remarcat cã poetul,
care s-a vrut tribun ºi pedagog al colectivitãþii din care face parte,
“un mare modelator sufletesc”, este continuatorul firesc al acelor
generaþii de cãrturari ardeleni care au folosit condeiul ca o armã de
luptã. Goga însuºi a conºtientizat cã, într-o perioadã în care, ca
popor, eram slab înzestraþi cu arme ºi alte mijloace de apãrare,
“aveam poeþi care radiau coeziune ºi semãnau lumina. O poezie
era un act politic hotãrâtor pe atunci, o bucatã literarã, un fapt de
înaltã pedagogie cetãþeneascã.”1

Gãsim aici explicaþia deopotrivã a faptului cã el nu a putut, ca
creator, face abstracþie de poezia celor ce l-au premers, dar ºi a
opþiunii sale de a duce mai departe aceastã tradiþie luptãtoare,
inclusiv prin mesajul poeziei pe care a scris-o. Octavian Goga a
crescut, de altfel, în cultul acestor valori, de aici ºi preþuirea
arãtatã, la maturitate “precursorilor”, unii dintre ei nu doar luptãtori
pentru un crez sau ideal politic, ci ºi cãrturari angajaþi în slujba
poporului lor.

Privitã din aceastã perspectivã, identificãm în poezia lui câteva
trãsãturi fundamentale. În primul rând, credem cã succesul
extraordinar al volumului sãu de debut, ca ºi al celor ulterioare,
este strict legat de contextul social-politic aparte în care au apãrut.
Poezia lui Goga a fost, prin urmare, nu doar una a “iridentei”
sociale ºi naþionale, aºa cum s-au învrednicit unii s-o considere, ci
un prilej de a redescoperi un colþ al spaþiului românesc ameninþat
nu atât social-politic, ci ºi la nivelul identitãþii sale etnice, lingvistice
ºi culturale. În versul lui Goga regãsim contopite, aºadar, alãturi
romantismul mitologic, întâlnit frecvent în lirica ardeleanã, precum
ºi cel eminescian, ºi mesianismul generaþiei paºoptiste. Volumul
de “Poezii” din  1905, în întregul sãu, dincolo de câºtigurile
estetico-literare certe, este, pe un alt plan, la o lecturã atentã ºi
integratã descifrãrii unei etape istorice2, ºi un nou “Deºteaptã-te,
române”.

“Marile sale teme pot fi recunoscute în forme incipiente, ºi
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evident în formulãri mult mai stîngace, în unele creaþii ale lui I. Al.
Lapedatu, I. C. Drãgescu, Iosif Vulcan, Iulian Grozescu, At. M.
Marienescu, Elie Trãilã, T. V. Pãcãþianu, Aron Densuºianu ºi alþii,
în poeziile cãrora se poate identifica aceeaºi stare de spirit, acelaºi
Weltanschaung, dar cu diferenþe sesizabile de la epocã la epocã,
de la scriitor la scriitor”3 remarcã Mircea Popa într-unul din studiile
sale. 

Am adãuga la cele de mai sus cã, atât sub aspect tematic, cât
ºi al lexicului ºi utilizãrii unor vectori de expresivitate lingvisticã,
poezia lui Goga a fost anticipatã ºi de versurile lui Ioniþã Scipione
Bãdescu, Miron Pompiliu sau B. V. Muntenescu, iar mai târziu de
Coºbuc ºi Iosif. 

ªi Nicolae Balotã afirmã cã: “Metafora, imaginile, întreg
vocabularul de sorginte religioasã din lirica sa fac parte din sfera
spiritualã a unei provincii ai cãrei fii, de veacuri, visau
redempþiunea neamului ca pe o eschatologie fericitã.”4

Faptul de a regãsi în creaþia sa, tratate, însã, cu “inteligenþa”
artistului de mare rafinament care a fost, teme sau motive des
întâlnite în poezia înaintaºilor, prin care aceºtia îºi mãrturiseau
ataºamentul faþã de marile idealuri naþionale, dar ºi faþã de natura
înconjurãtoare sau faþã de sat, ca temelie a vieþii lor, nu este
întâmplãtor. Acest lucru confirmã cã, aºa cum a declarat ulterior,
poetul a  conºtientizat cã: “în istoria literaturii noastre moderne se
poate desluºi o continuitate de spirit normalã, generaþiile se
succed trecându-ºi din mânã în mânã moºtenirea lor intelectualã.
Diferã însã rezultatele. De la Andrei Mureºeanu, la Coºbuc ºi Iosif
este un vast drum de culturã ºi experienþã artisticã, pe marginea
cãruia stau înºirate crucile unor combatanþi necunoscuþi, mai mult
sau mai puþin anonimi, a cãror strãdanie a fost înglobatã în
moºtenirea poeticã generalã a secolului.” Descifrãm în aceste
afirmaþii, chiar ºi indirect, o recunoaºtere ºi o apreciere a
contribuþiei înaintaºilor, cunoscuþi sau anonimi, nu doar la
dezvoltarea literaturii transilvane, ci mai ales la identificarea cu
fiinþa comunitarã, suferitoare a poporului. 

În acelaºi timp, nu putem sã nu relevãm cã Octavian Goga a
fost deplin conºtient cã literatura epocii sale era minatã de un
romantism minor, anecdotic, ce mima o bunã dispoziþie, un fals
naþional ºi patriotard cu care nu putea fi de acord: “Un naþionalism
ieftin povãþuia condeiele care se pierdeau în tirade de proslãvire a
gloriei romanice, o lãudãroºenie bombasticã afiºa zilnic figura lui
Traian, poezia se aservise tuturor evenimentelor zilnice pe care le
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comenta în accentele rãsunãtoare ale unui fals retorism ... se
þeseau istorii rãsãrite din romantismul exagerat al vremii. Nimeni
nu se gândea sã-ºi coboare privirea în jur, sã aºeze pe hârtie
crâmpeie din sufletul mulþimii ce se agita în întunerec.”5

Octavian Goga nu a cântat singur în epocã « visul neîmplinit »,
dar a rãmas singur Poetul. ªi aceasta întrucât frecventele imagini
ale poeziei ardelene anterioare au devenit metafore abia în
contextul poeziei sale, uneori negatoare, prin încãrcãtura poeticã,
a seriei de omonoime din care s-au nãscut.

Indiferent de locul ce i-a fost atribuit în istoriile literare, Octavian
Goga, ca poet al revoltei ºi speranþei, a creat imagini în care se
recunoaºte o stratificare semanticã rãspunzând termenilor
reprezentativi pentru istoria socialã ºi naþionalã a sfârºitului
secolului al XIX-lea.

Trebuie, însã, sã subliniem cã, în pofida asemãnãrilor posibile
cu poezia înaintaºilor, la Goga puterea de transfigurare este cu
totul diferitã. Poezia sa a fost capabilã sã producã o mutaþie
profundã, de esenþã “în arsenalul poetic al secolului al XX-lea”.

Consemnãm, totuºi ºi unele opinii care nu vãd în Goga un
inovator sub raportul expresiei, al instrumentelor artistice sau sub
cel tematic. Pompiliu Marcea recunoaºte cã “înaintea sa, Coºbuc
ºi mai ales ªt. O. Iosif declanºaserã o direcþie pe care Goga,
instalat în ea, o consolideazã.”6 Dar Marcea se înscria pe linia
acelor critici care, chiar de la debut, au negat meritele creaþiei sale,
elementul de noutate pe care îl aducea într-o perioadã de agonie
ºi lâncezealã literarã, i-au subliniat insistent caducitatea sau
caracterul local, ori, asemenea lui ªerban Cioculescu, în 1939, au
vãzut poezia lui Goga printr-o lupã minimalizantã ºi au considerat-
o inferioarã celei a lui ªt. O. Iosif: “La drept vorbind Poezii (1905)
de O. Goga nu sunt decât un ecou amplificat al Patriarhalelor,
trecute printr-o sensibilitate virilã ... depãºirea e mai puþin de ordin
artistic, decât de intensitate temperamentalã.”7

Într-un studiu, apãrut la Napoli, în 1957, aºadar într-o perioadã
în care, în România, opera poeticã a lui Octavian Goga mai era
încã interzisã, Teodoro Onciulescu observã jusatificat cã: « E qui
egli chiarisce la sua vocazione di cantore dell’animo collettivo,
piegandosi in parte all’influsso di Giorgio Coºbuc (1866-1918),
poeta bucolico e idillico, e per alcuni motivi a St. O. Iosif (1875-
1913), ambedue della Transilvania. »8

Nu urmãrim sã contestãm sau sã respingem aserþiunea cã ªt.
O. Iosif 9 nu ar fi exercitat nici o influenþã asupra creaþiei mai
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tânãrului sãu confrate. Dimpotrivã, gãsim o asemenea influenþã,
atâta cât a fost, normalã ºi fireascã dat fiind faptul cã amândoi
proveneau, cum se sublinia mai sus, din aceeaºi zonã geograficã,
ale cãrei probleme ºi specific le-au înþeles ºi le-au filtrat, în mod
diferit, prin sensibilitatea proprie, cât ºi datoritã frecventãrii unor
izvoare culturale aproape identice, atât din literatura românã, cât ºi
din cea universalã.

Octavian Goga s-a simþit, ca poet, atras de condiþia tristã a celui
despãrþit de satul matcã ºi mai ales aflat între douã lumi, dintre
care una – oraºul, “strãin”, îl respinge, iar cealaltã – satul - nu-l mai
recunoaºte. Aceastã temã constituie unul din motivele majore ale
liricii sale. Ea a fost anticipatã, la sfârºitul secolului al XIX-lea, de
poezia minorã a lui ªt. O. Iosif. Astfel, în poemul Pastel VI, acesta
transpune sentimentul dureros al “desþãrãrii”. El evocã figura
voincului rupt, de o soartã potrivnicã, de ai sãi ºi de “mândrele
hotare”:

Trece-n sus, pe plai în sus,
Un voinic pe-un murg cãlare,
Înapoi se uitã dus
Peste mândrele hotare ...

Neguri de brãdet se-tind ...
Turla-n vãi de mult e ºtearsã,
Dar voinicul pribegind
Tot mai þine faþa-toarsã.

(Pastel VI)
Goga a preluat, în poezia sa Pribeagul, tema respectivã:

Plânge-o mierlã-ntr-o rãchitã
La rãscruci în Dealu-Mare ...
Suie-n pas domol rãzorul
Un voinic pe murg cãlare ...

Se înalþã-n ºea voinicul,
Vede-o casã-ntre poiene,
ªi cu mâneca cãmãºii
Zvânt-o lacrimã-ntre gene ...”

(Pribeagul)
însã reuºeºte transfigurarea acesteia la un nivel superior.
Tot la sfârºitul secolului al XIX-lea, Iosif, el însuºi un

“dezrãdãcinat”, este preocupat de ideea pãrãsirii vetrei strãbune.
Ea este tema centralã a poeziei Adio:
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Da, mult mai bine ar fi fost
Sã fi rãmas în sat la noi,
De-ai fi avut ºi tu vreun rost
De-am fi avut pãmânt ºi boi.

Noroc mãcar dac-ai avea
Sã dai de vreun stãpân milos
Sã-mi scrii mereu, cât ai putea,
Cã doar tu ºtii sã scrii frumos.

(Adio)
În poezia citatã lamentaþia despãrþirii aparþine mamei, care

deplânge, în acelaºi timp, ºi starea de sãrãcie care ia obligat fiul
sã-ºi pãrãseascã satul ºi familia ºi sã-ºi caute rostul printre strãini.

La Goga, în poezia Bãtrâni, “ruptura” are un sens mai profund,
mai dureros, mai dramatic. Aici, însã, este vorba de reproºul
adresat de fiul plecat de-acasã, imagine absentã în versurile lui
Iosif:

De ce m-aþi dus de lângã voi
Dece m-aþi dus de-acasã?
Sã fi rãmas fecior la plug
Sã fi rãmas la coasã.

Atunci eu nu mai rãtãceam
Pe-atâtea cãi rãzleþe,
ªi-aveaþi ºi voi în curte-acum
Un stâlp la bãtrâneþe.

(Bãtrâni)
“Eroul” din  poezia lui Iosif îºi asumã singur ideea pãrãsirii casei

pãrinteºti. El devine pribeag datoritã sãrãciei familiei sale. Cum s-
a întâmplat de-atâtea ori, în timpurile acelea, în satele transilvane,
el pleacã pentru a nu mai fi o povarã pentru ai sãi, pentru a-ºi face
un rost.

Poezia lui Goga are, în schimb, o încãrcãturã mult mai
profundã, mai dramaticã. În poezia sa, plecarea nu mai este din
propria sa vrere ºi nici datoritã sãrãciei sau condiþiilor precare în
care trãia familia celui înstrãinat. Eroul lui Goga este trimis de-
acasã sã-ºi facã un rost, unul superior. Drama sa este legatã de
conºtientizarea amarã a rãtãcirii “pe-atâtea cãi rãzleþe”, departe de
pãrinþii pentru care nu mai poate fi “un stâlp la bãtrâneþe”.

Poezia lui Goga este mai expresivã ºi mai elaboratã, mai ales
sub aspectul mesajului liric. La Iosif predominã o anumitã



73

dulcegãrie sugeratã de lamento-ul unei fiinþe – posibil mama –
care deplânge nu doar plecare în strãini a bãiatului sãu, ci ºi, în
subtext, neputinþa proprie de-a nu fi putut, datoritã sãrãciei,
preîntâmpina o asemenea situaþie. Descifrãm aici, de asemenea,
incertitudine ºi nesiguranþã, dar ºi împãcarea cu destinul crud.
Versurile lui nu sugereazã revoltã ºi tensiune, mai degrabã
ambianþa dulceagã specificã romantismului minor post-
eminescian.

Goga anticipã, oarecum, alienarea modernã. Eroul poeziei
Bãtrâni nu ºi-a asumat voluntar înstrãinarea. El nu crede, ca în
cazul lui Iosif, cã acolo îºi va gãsi norocul. Mai mult, el este urmãrit
de imaginea celor doi “bieþi bãtrâni”, pãrinþii sãi, care-ºi plâng
neputinþa ºi singurãtatea. Starea de înstrãinare este substanþial
îmbogãþitã la Goga de aceastã sugestie a jalei, a plânsului, a
lacrimilor fãrã sfârºit, simbol tutelar al poeziei sale.

Drama degajatã de poezia lui Octavian Goga este mult mai
profundã ºi are, în afara conotaþiilor sale sociale ºi unele de naturã
moralã ºi psihologicã, abia intuite de Iosif.

Octavian Goga a modificat “orizontul de aºteptare al vremii”, iar
temele preluate de la predecesorul sãu capãtã în versurile lui
sensuri ºi semnificaþii diferite, mult mai elaborate.

“Al doilea izvor major al producþiei lui Goga” – considerã
Gheorghe Grigurcu – “îl gãsim în creaþia lui Coºbuc.”10

Apropierea11 dintre cei doi poeþi este observatã ºi semnalatã încã
de la primele articole consacrate poetului de la Rãºinari. De cele
mai multe ori ea este pusã pe seama originii lor transilvane
comune. Chiar dacã opera coºbucianã este identificatã ca izvor de
inspiraþie pentru Goga, se recunoaºte, totodatã, cã acesta din
urmã nu numai cã a regenerat expresia poeticã, dar a ºi revigorat
unele specii literare – între care balada ºi litania coºbucianã –
considerate depãºite, greoaie, desuete. Deºi cultivã ºi el, mai ales
la începutul activitãþii sale poetice, idilicul în cheie minorã, lecþia lui
Coºbuc, sugestiile sale tematice au fost substanþial revalorificate
ºi îmbunãtãþite în creaþia lui liricã ulterioarã.

Pe lângã teme sau motive comune, exegeþii literari au remarcat
ºi deosebiri fundamentale în ce priveºte, spre exemplu, un subiect
predilect al celor doi poeþi – satul transilvan. Astfel, Ion Breazu12,
analizând modul de abordare ºi tratare de cãtre aceºtia a satului,
constatã : « Câtã depãrtare dela satul scãldat într’o luminã
feciorelnicã al lui Coºbuc, la satul lui Goga, peste care apasã
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umbrele suferinþei ºi ale revoltei ! « Spre deosebire de Coºbuc,
Goga « nu se refugiazã însã aici ca’ntr’o oazã odihnitoare » - mai
subliniazã istoricul literar clujean.

Nu lipsesc, desigur, nici studiile comparate cu privire la
prezenþa naþionalismului în opera celor doi poeþi ardeleni,
cunoscuþi luptãtori pentru drepturi naþionale ºi demnitatea
poporului ºi culturii române.13 În interpretarea altor exegeþi,
George Coºbuc nu a fost doar un model sau o sursã de inspiraþie
directã pentru O. Goga. “Aºa-zisa inspiraþie “biblicã” a lui Goga –
afirmã acelaºi Gheorghe Grigurcu – este, de fapt, pe matricele
urme coºbuciene, o explozie romanticã târzie ..., în întâmpinarea
expresionismului extatic ºi halucinatoriu, ale cãrui talazuri se
arãtau la orizontul literar germanic ºi maghiar.”14

Goga ºi „lecþia” lui Mihai Eminescu

Încã în raportul redactat, pentru premierea, de cãtre forumul
academic al României, a volumului de debut al lui Octavian Goga,
Titu Maiorescu consemna, succint, o posibilã apropiere dintre cei
doi poeþi. Notaþia mentorului junimist a constituit, de altfel, o
„directivã” majorã pentru majoritatea criticilor ºi istoricilor literari
care au receptat ºi comentat lirica lui Octavian Goga.

„În poezia lui Goga – este de pãrere G. Cãlinescu15 – dãm de
structura poeziei lui Eminescu, dar astfel acoperitã încât abia se
bagã de seamã. Goga a intuit mai bine decât oricine geniul lui
Eminescu ºi a ºtiut sã-l continue cu materie nouã.”

Dupã cum se ºtie, Octavian Goga apare, ca poet, în acea
perioadã caracterizatã de atmosfera lâncedã ºi convenþionalã a
epigonilor lui Eminescu. Dar el a fost primul poet care, deºi s-a
folosit de câºtigurile poeziei eminesciene, a îndrãznit ºi a reuºit nu
numai sã se detaºeze de ea, ci ºi sã facã un pas mai departe, sã
caute o altã formulã liricã, nouã, personalã.

Goga a citit de timpuriu poezia lui Eminescu. El va rãmâne, de
altfel, multã vreme, nu doar în perioada sa de început, sub
influenþa ºi înrâurirea acesteia. Spre deosebire, însã, de alþi
confraþi, va face doar referiri ocazionale, vagi ºi generale, la lirica
eminescianã. Mai mult, Goga nu s-a simþit niciodatã atras efectiv
sã întreprindã o analizã de detaliu a operei sau artei sale poetice.
Deºi era conºtient, într-o perioadã în care dimensiunile ºi
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conotaþiile sale filozofice erau insuficient cunoscute ºi nu
îndeajuns analizate, cã poezia eminescianã constituia pentru
literatura românã o valoare majorã, absolutã, Goga se referã,
aproape obsesiv am spune noi, doar la poema Doina. În rest,
citeazã cel mai adesea maxim un vers douã, din Scrisoarea a III-
a, fãrã sã precizeze, însã, sursa.

Dupã pãrerea noastrã, Doina eminescianã corespundea în cel
mai înalt grad crezului sãu programatic, viziunii lui. Acest fapt a
determinat critici ca Vasile Avram  sã afirme cã opera poeticã a lui
Octavian Goga e „descinsã în bunã parte din Doina lui
Eminescu,”16 fãcând abstracþie de faptul cã, încã la începutul
secolului XX, la mai puþin de douã decenii de la stingerea lui din
viaþã, Goga era unul dintre cei mai profunzi cunoscãtori ai întregii
opere poetice ºi publicistice eminesciene publicate pânã la acel
moment.

Mai mult, într-o perioadã marcatã de dominaþia esteticã ºi
programaticã semãnãtoristã ºi poporanistã, care exagerau
interesat rolul þãranului în literaturã, a intervenit ºi O. Goga în
dezbaterea pe marginea acestui subiect. Goga are intuiþii cu totul
excepþionale, surprinzãtoare chiar ºi pentru unii din criticii literari
avizaþi. El citeazã din poezia Doina ºi demonstreazã faptul cã
Eminescu ar putea fi considerat drept un precursor al atitudinii faþã
de þãran ca „subiect literar”, precum ºi – fapt parþial contestabil din
perspectivã istoricã - al noilor concepþii literare ºi artistice. În
studiul sãu Þãranul în literatura noastrã poeticã17 (la care ne
vom referi, mai pe larg, la un alt subcapitol) prezintã mai în detaliu
atât opinia sa despre poezia respectivã, cât ºi alte concepþii
doctrinare apropiate de orientãrile semãnãtoristo-poporaniste din
epocã. Aceste opinii au fost completate de poezia de inspiraþie
preponderent ruralã pe care o scrie, ca ºi de cristalizarea crezului
sãu programatic în centrul cãruia se situa satul (e vorba, în
principal, de cel ardelean) cu toate atributele ºi prerogativele sale.

Goga a vãzut în Eminescu un „profet” al gândirii româneºti ºi a
apreciat cã ofensiva ideologiei „þãrãneºti” a fost substanþial
susþinutã de gazetãria social-politicã angajatã a acestuia. 

Opiniile exprimate de Goga cu privire la Eminescu subliniazã,
într-un fel, fascinaþia pe care gândirea ºi opera eminescianã au
exercitat-o, la începutul secolului XX, asupra scriitorilor români.
Datoritã forþei persuasive ºi a expresivitãþii lor, textele pe care i le-
a consacrat Octavian Goga au contribuit în bunã mãsurã la
amplificarea ecoului operei acestuia asupra noii generaþii.



76

Dupã primul rãzboi mondial trebuie sã remarcãm o importantã
mutaþie în ceea ce priveºte receptarea lui Eminescu de cãtre
Octavian Goga. El trece de la fascinaþia exercitatã asupra sa de
lirismul eminescian la atracþia pe care a avut-o ca gazetar. Faptul
nu este nici întâmplãtor, nici surprinzãtor. Dupã primul rãzboi
mondial, poetul Goga va scrie tot mai sporadic, va avea noi
aspiraþii ºi îndoieli, în schimbul gazetarul, dublat de politician, se
afirmã tot mai viguros, uneori agresiv ºi chiar eronat, în arena
publicã. Sunt opinii critice avizate care ºi sub aspectul gazetãriei
practicate vãd în Goga un continuator valoros al lui Mihai
Eminescu.

Octavian Goga a continuat sã se refere la Eminescu în termeni
superlativi. Atât ca poet, cât ºi ca gazetar, pentru Goga acesta
este unic, exponenþial ºi inegalabil: „Creaþiunea lui artisticã e cea
mai înaltã culme, cugetarea lui politicã rosteºte sentinþele
definitive.”18

Spre sfârºitul vieþii, din raþiuni exclusiv politice ºi nu estetice, O.
Goga ajunge la interpretãri tendenþioase, nefundamentate,
exagerate ale doctrinei politice din opera eminescianã. El face din
Eminescu un precursor al ideologiei naþionalist-extremiste pe care
o promova profesorul A.C. Cuza, cunoscut ideolog al extremei
drepte româneºti.

Atunci când vorbim de „lecþia” lui Eminescu, avem în vedere
dubla ingluenþã exercitatã de el asupra lui Goga, ca poet ºi
gazetar.

Revenind la influenþa lui Eminescu asupra creaþiei sale poetice,
relevãm multitudinea abordãrilor acestei teme de cãtre critica
literarã româneascã. În viziunea unor exegeþi accentul se pune pe
identificarea influenþei directe, sub aspect tematic, al expresivitãþii
ºi mesianismului, dar ºi al lexicului utilizat. Nu factorul conjunctural
e cel ce vibreazã în versul lui goga, ci „un inefabil de origine
metafizicã, o jale nemotivatã, de popor strãvechi, îmbãtrânit în
experienþa crudã a vieþii, ajuns la bocetul ritual, transmis fãrã
explicarea sensului”, e de pãrere G. Cãlinescu.19 (Acest sentiment
definitoriu pentru poezia lui Goga – jalea - ºi-a gãsit cea mai
plenarã expresie în poezia Noi). Poezia sa depãºeºte
conjuncturalul, motivaþia nemijlocitã, finalitatea pragmaticã spre a
povesti o istorie sacrã. Copilãria, nostalgia vârstei de aur,
integrarea în naturã, cultul strãmoºilor, viziunea cosmicã –
elemente prezente deopotrivã ºi la Eminescu – sunt esenþe ale
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unei poeticitãþi ce transcende iarãºi conjuncturalul. Ceea ce în
cazul lui Mihai Eminescu este acea Dacie fabuloasã, la Goga este
Ardealul – loc sacru, punct de convergenþã a energiilor potenþiale,
patrie unicã. Statutul actual al acelei patrii este suferinþa, plânsul,
pãtimirea ºi jalea – un turn de hiperbole înalt cât o istorie. Din el un
ochi priveºte spre trecut, spre miticul illud tempus – în plan
filogenetic, vârsta copilãriei – în cel ontogenetic, sau acele „vremi
mari la suflet”, cum spune poetul. Celãlalt este fixat asupra unui
viitor nu mai puþin mirific, în care „va strãluci odatã vremii norocul
nostru-al tuturora.”

Goga descinde pe de o parte din romantismul elegiac al lui
Eminescu,  susþine acelaºi Vasile Avram, iar pe de alta din
zvâcnetul naþional al marilor tribuni Iancu ºi Horea.

Ca ºi Mihai Eminescu, Goga a reuºit sã dureze „din marmura
curat-a minþii” un altar al nãzuinþelor celor mai curate ale naþiunii
române înscriindu-ºi rostul în postumitate ca „întâiul mare poet din
epoca modernã – cum îl considera G. Cãlinescu – sortit prin
simplitatea aparentã a liricei lui sã pãtrundã tot mai adânc în
sufletul mulþimii, pot naþional totodatã ºi pur ca Eminescu.”20

Dumitru Micu subliniazã ºi el cã: „Format în zona de radiaþie a
geniului eminescian, Goga n-a avut soarta epigonilor deoarece,
oricât de înruditã cu aceea a marelui predecesor, sensibilitatea lui
avea obiectiv determinat – un cadru propriu de desfãºurare, ºi
materialul în care sã se exprime i-a fost oferit ... cu anticipaþie.”21

Oricâte ecouri se pot identifica sau desprinde din poezia lui
Goga, valoarea ei rezidã în primul rând în acele particularitãþi care
i-au conferit durata esteticã ºi au înscris-o în rândul operelor
clasice, permanent vii, ale literaturii române. Aceasta pentru cã
”dupã Eminescu, pe alte coordonate decât Coºbuc ºi Macedonski,
Goga a fost cel care a deschis porþi noi, nebãnuite în climatul liricii
româneºti. El a adus nu numai un suflu nou, de esenþã patrioticã ºi
socialã, ci ºi o artã proprie, cu calitãþi de netã superioritate faþã de
cea a contemporanilor sãi” – aratã T. Vârgolici.22

Alte abordãri ale operei lui Goga în raport cu creaþia
eminescianã încearcã ºi o ierarhizare valoricã, o fixare a locului pe
care-l ocupã acesta în istoria literaturii române. Mihai Beniuc îl
situa, încã în urmã cu o jumãtate de secol, „În linia de strãlucire a
poeziei româneºti care cuprinde pe Alecsandri, Eminescu, Coºbuc
sau Arghezi.”23 ªi Victor Felea ajunge la o concluzie similarã:
„Recitind poezia lui Goga – spune el – îþi dai seama cã între
Eminescu, Macedonski ºi Argezi existã încã un poet de mare forþã
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artisticã, un poet predestinat ºi conºtient de predestinarea lui
istoricã ... Cine ºi l-a apropiat pe Goga, îi distinge îndatã versurile
reprezentative, aºa cum le distinge ºi pe cele ale lui Eminescu,
Arghezi, Bacovia.”24

Numeroºi alþi exegeþi, asemenea lui Mircea Tomuº, sunt de
pãrere cã: „Goga reprezintã principalul inel de legãturã al relaþiei
dintre Eminescu ºi Blaga.”25 Tot Tomuº mai spune cã: „linia
Eminescu-Goga-Blaga reprezintã un întreit moment dintr-o
traiectorie mult mai vastã, care îºi întinde arcul, prin culmile
gândirii paºoptiste ºi iluministe, cãtre originile umanismului ºi ale
conºtiinþei de sine a poporului român, iar pe de altã parte, aceastã
linie reprezintã abia muchia distinctã a întâlnirii ideologiei cu
poezia ...”26

O raportare ºi ierarhizare asemãnãtoare propune ºi criticul
clujean Ion Pop care crede cã: „Între „farmecul dureros”
eminescian ºi „boala fãrã nume”, metafizicã a lui Lucian Blaga,
Octavian Goga ilustreazã o etapã caracteristicã.”27

Note:

1 O. Goga, Discursuri, Bucureºti, Cartea româneascã S.A.,
1938, p. 58.

2 Ion Oarcãsu observã cã: “Goga are în mod necesar
sentimentul apartenenþei la un angrenaj istoric superior,
supraindividual” (ibid., op. cit.)

3 Mircea Popa, Octavian Goga, între colectivitate ºi
solitudine, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1981, p. 12.

4 Nicolae Balotã, Vocaþia pateticã a poetului-profet, în
Caietele Octavian Goga, Sibiu, Casa de Presã ºi Editurã Tribuna,
2001, p. 6.

5 apud, Aurel Rãu, Octavian Goga cenzurat, Cluj-Napoca,
Edit. Dacia, 2004, p. 168-169.

6 Pompiliu Marcea, Octavian Goga, astãzi, în Transilvania, 10,
nr. 3, martie 1981, p. 25.

7 ªerban Cioculescu, Octavian Goga. Din larg – poeme
postume, în Aspecte lirice contemporane, Bucureºti, Casa
ªcoalelor, p. 151.

8 Teodoro Onciulescu, Il villaggio nella poesia di Ottaviano
Goga. Estratto dalla “Rivista Folkiore”, Anno XI – Fasc. I-IV, 1957,
Stabilimento Grafico R. Pionti e Figli, Napoli, p. 5-6.
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9 Problema consonanþelor lirice între lirica lui Octavian Goga ºi
cea a lui ªt. O. Iosif face obiectul unui studiu al lui Traian Cantemir.
Acesta are câteva intuiþii critice remarcabile, dar ºi câteva
formulãri marcate de un sentimentalism nejustificat. Între altele,
ele crede cã “Patriarhalele lui ªt. O Iosif au fost cartea de cãpãtâi
a poetului în timpul studiilor sale fãcute la Budapesta. Suplinind
absenþa þãrii, a ambianþei rurale, a familiei, conþinutul volumului a
devenit parte integrantã a fondului sãu spiritual”. Afirmaþia nu oferã
nici un suport documentar credibil, face parte din limbajul de lemn
al criticii din epocã. Ea vine, parþial, în contradicþie cu faptele reale.
În perioada studiilor budapestane, Octavian Goga a avut multe
“cãrþi de cãpãtâi”, pentru cã, sub aspectul lecturilor din literatura
universalã ºi românã, acum este perioada marilor acumulãri. Nu
negãm interesul manifestat faþã de creaþia lui Iosif, nici bunele
sentimente nutrite faþã de acesta, dar a absolutiza, ca Traian
Cantemir, ni se pare un gest gratuit ºi nejustificat, fãrã importanþã
pentru aprofundarea subiectului.

Ne însuºim, totuºi, concluzia din finalul studiului, respectiv
faptul cã: “Reminiscenþele iosifiene ( ... ) sînt ultima etapã în
conturarea definitivã a personalitãþii artistice a vulcanicului ºi
neînfricatului Goga.” (Traian Cantemir, Studii de literaturã, Iaºi,
Edit. Junimea, 1983, p. 153-169).

10 Gheorghe Grigurcu, Sugestii pentru o situare istoricã a
poeziei lui Octavian Goga, în Transilvania, an X, nr. 3, 1981, p.
39-41

11 Ion Oarcãsu, deºi nu contestã o asemenea apropiere,
observã ºi aspecte, în plan estetic, ce-l diferenþiazã pe Goga de
Coºbuc: “Nu e vorba, ca la înaintaºul ºi contemporanul sãu ilustru
George Coºbuc de o rafinatã deghizare esteticã, în stil clasicist, de
o mascã sau de un rol bine asumat.” (ibid., op. cit.).

12 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei. Studii. – Articole. –
Conferinþe, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1944, p. 340.

13 vezi, între altele, Gheorghe Aniþei, Naþionalismul în opera
poeþilor George Coºbuc ºi Octavian Goga, Ploieºti, 1941.

14 Gheorghe Grigurcu, ibidem, op. cit. p. 39-40.
15 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã

în present, 1941, p. 540.
16 Vasile Avram, Octavian Goga – spirit bipolar, în

Transilvania, 17, nr. 7, 1988, p. 12.
17 Octavian Goga, Þãranul în literature noastrã poeticã, în

Viaþa româneascã, an II, nr. 12, dec. 1907, p. 371-389
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18 Octavian Goga, Ideea Unirii, în Discursuri, Bucureºti, Edit.
Cartea Româneascã, 1942, p. 36.

19 G. Cãlinescu, ibid., op. cit.
20 G. Cãlinescu, ibid., op. cit.
21 Dumitru Micu, Permanenþe lirice, în Gazeta literarã, nr. 13,

1968.
22 Teodor Vârgolici, Retrospective literare, Bucureºti, E.P.L.,

1970, p. 250.
23 Mihai Beniuc, Prefaþã la volumul de Versuri, 1957.
24 Victor Felea, Poetul cântecelor vibrante, în Aurel Rãu,

Octavian Goga cenzurat, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2004, p. 65-
66.

25 Mircea Tomuº, Octavian Goga la centenarul naºterii sale,
în Transilvania, an X, nr. 3, martie 1981, p. 19. 

26 Ibid., op. cit.
27 Ion Pop, Octavian Goga ºi ritualul tradiþionalist, în

Transilvania, an X, nr. 3, martie 1981, p. 31.

Casa memorialã
din Rãºinari
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PILINSZKY JÁNOS
25 noi. 1921-27 mai 1981

Pilinszky János s-a nãscut la Budapesta, în
25 noi. 1921. A studiat dreptul ºi filozofia. La
vârsta de 19 ani, în 1940, a debutat ca poet,
apoi, pânã în 1944, când a fost recrutat în
armatã, a lucrat ca redactor la ziarul Élet. În
armatã, fiind rãzboi, a fost concentrat în cadrul
trupelor din Germania, unde a cunoscut
grozãviile inumane ale taberelor de
concentrare. Aceastã experienþã îi va marca
definitv viaþa ºi opera poeticã.

Dupa razboi, în 1946, îi va apare primul
volum de poezii. Începând cu anii ’60, va
cãlãtori mult în Europa de Vest ºi America.
Cunoºtinþa, la Paris, cu Simone Weil, îi va influenþa imaginea despre
viaþã.

Traducere si prezentare de Hanna BOTA

RELAÞIE  

Ce liniºte, când eºti aici. Ce 
liniºte de iad.
Stai ºi stau.
Pierzi ºi pierd.

GRUNEWALD  

Tatãl ºi-a plecat ochii.
Creaþia, neputincioasã, 
precum o perdea sfâºiatã, atârnã.
Isus e mort. Pentru o clipã
doar cuiele sunt la locul lor.

*  *  *  

Sã spargi gratiile raþiunii.
Nu ca s-ajungi în vid – ci în libertate.
Toþi sunt frumoºi ºi totul e frumos acolo.
Totul ºi toþi sunt buni acolo ºi adevãraþi.
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*  *  *  
ca apropierea, sau mai mult,
ca un cimitir de soldaþi.
precum în amurg.

Asemenea soarelui
sângereazã pãmântul. Douã sfere în flãcãri.

Apoi luna se ridicã pe coate de pe 
patu-i mortuar, frumos 
ºi devine deodatã
asemenea unui cimitir de soldaþi.

RESTUL E HAR 

Teama ºi visul
mi-au fost tatã ºi mamã.
Culoarul, apoi
câmpia largã.

Aºa am trãit. Cum voi muri?
Care îmi va fi pustiirea?

Þãrâna mã trãdeazã. Mã îmbrãþiºeazã la sine.
Restul e har.

REGE ªI REGINÃ  

M-ai fãcut un însingurat. De-aici credincioºia mea.
M-ai sfãrâmat. De-aceea sunt tare.
M-ai jefuit. Din cauza aceasta-mi strãluceºte mantia.
Ne-aºezãm, ne întindem, ne plimbãm unul lângã celãlalt.

ZÂMBET, LACRIMÃ, STÂLPI  

Voalul ºi umbrela vor arde,
precum foiþa de þigarã.
Dar vor arde ºi oasele,
stâncile ºi apa mãrilor.

Numai zâmbetul e nemuritor,
lacrima ºi stâlpii.
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Deºi nici ele nu supravieþuiesc pustiirii,
îºi trimit dincolo doar strãlucirea.

*  *  *  

Dezbracã-te, dezbracã-te, grãbeºte cu dezbrãcatul,
înainte ca membrele edematoase ale
statuii de piatrã sã prindã viaþã
ºi trupul sã þi se rãceascã,
înainte ca iarna s-acopere perna,
înainte.

ECCE HOMO  

Inima îngreunatã
a-nceput în sfârºit prãbuºirea.

Zburau muºte în jur.
Rãnile îi acopereau trupul. 
Þipete. Rãni.
Sta în soare.
Îºi pierdea vremea în soare
crezând cã nu mai rezistã,

când
inima îngreunatã
a-nceput în sfârºit prãbuºirea.

„ECCE HOMO”

Inima îngreunatã
a-nceput în sfârºit prãbuºirea.

GRAJD  

De când mi-e teamã ºi sunt singur
corpuri ºi obiecte nefericite
îºi rãsuflã cãldura asuprã-mi.

CINÃ  

Ba existã cale de ieºire. Un strãin
care-þi bate la uºã.
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*  *  *  

Câte miliarde de inimi au murit fãrã cuvânt,
pe mine aceastã mulþime mã ispiteºte,
aceasta

*  *  *  

Culori de migrenã ºi singurãtate de manechin.
Se bronzeazã spinarea ta ºi a mea
în abatorul 
dupã amiezei de august.
În fereastra abatorului.

RÂNDURI 

Sunt beat. Mi-e rãu. 
Ei mã acceptã cu îngãduinþã ºi
cu îngãduinþã mã poftesc sã plec acasã.

Dintre cele douã încãperi, care e mai goalã?

ZID  

O suprafaþã de orice fel
se uitã la tine. De la distanþã. Inert.
Încerci sã intri în vorbã,
Dar dialogul e prematur.

SERENADÃ  

E frumoasã lumea. Totuºi cea mai
frumoasã lume e aceea pe care n-a creat-o nimeni.
Sunt unele care au nãscut ºi-au iubit,
însã tu, doar pentru cã exist.

SÃRAC DESPRE UN SÃRAC 

Dumnezeu m-a creat ºi pe mine.
Este singurul motiv ca sã trãiesc mai departe.
Ce o fi gãsit de seamã în faptul
cã sunt singur?
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Nu existã nimeni care sã pretraseze
linia rupturii unui tendon.
De-aceea trebuie sã-ngenunchem.
ªi sã murim. ªi sã ne naºtem.

FIECARE INSPIRAÞIE  

Fiecare inspiraþie mã rãneºte
ºi mã doboarã fiecare bãtaie a inimii.
Ciudat, marea e nemuritoare
deºi fiecare val e condamnare finalã.

Cum îºi conduce Dumnezeu destinul,
eternitatea, în câmpia 
veºnic trecãtoare a creaþiei?

Precum viaþa de renunþare a ierbii,
ca bãtaia de inimã a muritorilor
aºa o fi în final gloria,
fericirea calmã a Domnului.

AªA CRED

Aºa cred cã te iubesc;
cu ochii plecaþi plâng pentru cã trãieºti.
Dar vezi tu, zeii,
pulberea ºi timpul
înalþã movile atât de mari
între tine-mine,
încât uneori mã cuprinde 
angoasa de spaþiul iubirii
ºi mãrunta ei îngrijorare.

Atunci ascus în pat mi-e teamã,
precum se teme natura la miezul nopþii,
fãrã sunet ºi fãrã semn.

Apoi
iarãºi cred cã suntem împreunã,
cã mi-am aºezat mâna în mâna ta.   
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ÎNAINTE

Despre viitor nu ºtiu prea multe,
dar judecata din urmã mi-e în faþa ochilor.
Acea zi, acea orã
va însemna înãlþarea goliciunii noastre.  

Nu se vor cãuta unul pe altul în mulþime.
Tatãl, ca pe-o aºchie,
va retrage crucea,
iar îngerii, fiarele cerului
vor întoarce ultima paginã a lumii.
Atunci vom rosti: te iubesc. Vom rosti:
te iubesc foarte mult. ªi în vânzoleala neaºteptatã
plânsul nostru va dezlãnþui încã o datã marea,
înainte de a ne aºeza la masã.

PENTRU CINE, PENTRU CE

Pentru cine, pentru ce
lumilor, spuneþi!
Citesc în iarba cãlcatã sub picioare
printre grãmezi de zdrenþe caut.
Lumilor, doar teamã
ºi doar umilinþã sunt.

ERAM PLÃPÂND

Eram plãpând, eram puþin,
mi-a rãmas doar
sã-þi urmãresc cu ochii mântuirea.

ÎNTR-O FRUMOASÃ ZI

Întotdeauna lingura de tinichea aruncatã,
terenul vechiturilor nenorocirii am cãutat,
sperând cã-ntr-o frumoasã zi
mã va nãpãdi plânsul, mã va reprimi blând
curtea veche, liniºtea de liliac
de-acasã, freamãtul.

Întotdeauna,
întotdeauna mi-a fost dor de-acasã.
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Ion CRISTOFOR

David Scheinert – poetul memoriei însângerate

Nãscut în 1916, în Polonia, David
Scheinert se va afirma în Belgia,
patria sa adoptivã, ca unul din cei mai
activi poeþi de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial. În acea perioadã,
alãturi de Charles Paron, va iniþia
numeroase dezbateri intelectuale
asupra necesarei angajãri a
scriitorului. Mai ales prin intermediul
revistei Les Aubes, o publicaþie
deschisã dezbaterilor ideologice dar ºi
celor culturale, cei doi vor propune
texte ce proclamã necesara angajare
a scriitorului, în contextul unor idei
progresiste, internaþionaliste, fãrã sã
ignore tradiþiile naþionale, specifice.
Zona ideologicã în care se miºcã cei
doi e cea de stânga, cu idei comuniste sau socialiste, foarte la modã
în Franþa anilor de dupã rãzboi, degenerând, în unele cazuri, într-un
veritabil terorism intelectual.

Daniel Cologne, un autor cu declarate simpatii de dreapta,
mãrturiseºte undeva despre fascinaþia exercitatã asupra sa de
personalitatea lui David Scheinert, calificat drept “un evreu comunist
la care mã gândesc astãzi adeseori”. Poetul venit din Polonia la
vârsta de opt ani apãrea, în 1972, în ochii lui Daniel Cologne ca fiind
“cel mai ardent apãrãtor al belgitudinii literare”. El îi va inocula mai
tânãrului sãu confrate ideea cã literatura scriitorilor belgieni
francofoni e un “pãmânt literar de o nebãnuitã bogãþie”. În ce-i
priveºte pe scriitorii valoni acuzaþi de colaborare pro-nazistã, David
Scheinert “le recunoºtea talentul ºi prezicea reabilitarea lor”,
încurajându-l pe mai tânãrul intelectual sã scrie despre ei. Iatã
schiþat, din aceste mãrturisiri, un portret indirect al acestui poet
belgian originar din Polonia, spirit de riguros voluntarism intelectual.
David Scheinert împãrtãºea simpatii marxiste, dar, ca orice
democrat autentic, respecta drepturile celorlalþi la opinie. 

Indiscutabil, poetul dispãrut în 1996, la Koekelberg, a fost o fiinþã
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de mare generozitate spiritualã, un veritabil umanist al vremurilor
moderne. Urmaº al unei familii de evrei polonezi dispãruþi în fumul
crematoriilor de la Auschwitz, David Scheinert este nu numai autorul
unei splendide opere poetice, ci ºi autor de romane, nuvele, eseuri,
piese de teatru ºi traduceri. Întreaga sa operã literarã pare sã se
hrãneascã din necesitatea reamintirii ororilor ce-au însângerat
secolul trecut. Poate ºi din acest motiv, cel mai des citat poem al lui
David Scheinert rãmâne L’oiseau de mon enfance, un tulburãtor text
autobiografic, edificator pentru concepþia poetului despre relaþia
dintre istorie ºi condiþia umanã. Poemul, ca ºi întreaga operã a lui
David Scheinert, neagã, cu strãlucire, cunoscuta aserþiune a lui
Theodor W. Adorno, dupã care “a scrie poezie dupã Auschwitz e un
act barbar”. Ca ºi în cazul lui Paul Celan, experienþa ªoah-ului ºi a
morþii propriei familii rãmâne o componentã tragicã a operei sale, pe
care o îmbogãþeºte, tema idenficându-se cu una din principalele linii
de forþã ale lirismului sãu. Meditaþia asupra istoriei primeºte în cazul
acestui poet cu “sânge dublu” (cum se numeºte un volum al sãu )
nebãnuite accente tragic-ironice: 

“Istoria e simplã
ªase milioane de Isuºi
Transformaþi în pastã de sãpun.
ªi milioane ºi milioane 
De milioane
De Pilaþi din Pont
Spãlându-ºi mâinile
Cu sãpun evreiesc
ªi piatrã ponce.
ªi totuºi rãmâne 
O patã
Pe labele
Tuturor Pilaþilor din Pont
Istoria e simplã
Se deschide Biblia
Iar Dumnezeu ia un sãpun
ªi face din el un evreu… “ 

Nu numai din poemul citat mai sus, rezultã limpede cã poezia lui
David Scheinert aparþine unui spirit ce refuzã confortul refugiului în
turnul de fildeº. Mai mult decât la alþi poeþi din epocã, întâlnim la
David Scheinert interesul pentru viaþa din metropola modernã,
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pentru maladiile civilizaþiei ºi politicii. E una din acele conºtiinþe ce
nu se mulþumeºte sã participe afectiv la viaþa socialã a
contemporanilor sãi. Dimpotrivã, ia atitudine fermã, protestatarã,
împotriva oricãror derapaje de la o viaþã normalã. Versurile sale
înfiereazã alienarea socialã, afirmând  un viguros pathos al revoltei.
Denunþã imensa suferinþã a speciei umane. Rãsturnarea valorilor
într-o societate bântuitã de o conºtiinþã apocalipticã îi smulge
accente sarcastice. Mereu ºi mereu, David Scheinert are în vedere
nu omul abstract, ci fiinþa umanã concretã, din carne ºi oase,
chinuitã, arsã în crematorii, crucificatã de ideologiile extremiste ale
veacului. În tragismul ei, poezia lui David Scheinert nu se lasã târâtã
de valurile nihilismului, ci primeºte, paradoxal, energia unui activism
transfigurator. Pentru poetul belgian poezia nu se confundã cu o
delectare sterilã, cu un joc gratuit. Deºi nu e lipsit de simþul ludicului
ºi al experimentului, David Scheinert detestã narcisismul liric,
neezitând sã scrie poeme cu o evidentã încãrcãturã politicã. Iatã un
Cântec politic, în care generosul mesaj pacifist se învecineazã cu
denunþarea ironicã a tiraniei, a “mãgarilor” cei mari, politicienii ce
trag sforile în parlamente ºi guverne:

“Dacã mãgarii mari nu ºtiu 
Cã ºi cãpºuna e politicã
ªi cã socratica pisicã
Nu poate trãi cu esteticã
Cã tonþi ºi oameni de doi bani
Nu-s metafizici, ci golani
De ce sã-þi baþi gura-n pustiu?

Dacã mãgarii mari nu ºtiu 
Cã lira e politicã
Cã mina cea magneticã
Aruncã-n aer orice poeticã
Ori cã balade ºi sonete sânt 
Doar când e pace pe pãmânt
De ce sã-þi baþi gura-n pustiu?

Dacã mãgarii mari nu ºtiu 
Cã ºi idila e politicã
C-ale tiranului ucazuri
Aduc îndrãgostiþilor necazuri
Cã dragostea poate ucide



90

Sub ploi atomice, acide 
De ce sã-þi baþi gura-n pustiu?”

Un alt poem, Cântecul pâinii ºi trandafirilor, traduce încrederea
sa într-o frumuseþe apropiatã de om:

“Veniþi sã strângem trandafiri
Uitând de pâine ºi cuþit
Veniþi sã strângem trandafiri
Ca mâine vara s-a sfârºit.
Cum sã gândeºti la trandafiri
Când nu e pitã nici slãninã
Cum sã gândeºti la trandafiri?
Stomacul nu are grãdinã
ªi totuºi trandafiri existã –
Mireasma lor e-sângeratã
ªi totuºi trandafiri existã
Cu pâinea-s fraþi de-acelaºi tatã.” 

Lirismul sãu se întemeiazã pe o dramaticã experienþã personalã,
primind uneori energia primarã a unui strigãt de disperare.
Capodopera sa rãmâne indiscutabil poemul L’oiseau de mon
enfance, un poem ce denunþã ororile nazismului ºi ale lagãrelor de
concentrare. De subliniat cã poetul nu monopolizeazã suferinþa, nici
nu o reduce la tragedia propriei familii ºi seminþii. Durerea proprie, a
fiului ce ºi-a pierdut familia în sinistrele lagãre naziste de la
Auschwitz, devine o  punte de comunicare cu cei obidiþi, de
pretutindeni. Poem al memoriei însângerate, L’oiseau de mon
enfance e, în egalã mãsurã, un poem al solidaritãþii cu ceilalþi. 
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Meridiane lirice 

POEÞI IRANIENI CONTEMPORANI

Manuchehr ÂTACHI (1931)

IMAGINE

Un om lângã o apã curgãtoare
ªi-a încredinþat umbra undei
Iar inima speranþelor îndepãrtate.

Rotiþa se roteºte peste altã rotiþã
Iar florile, rapide,
Trec pe valuri.

Iar cel în picioare
Cãlãtoreºte împreunã cu briza.

Un om lângã o apã curgãtoare
ªi-a încredinþat umbra undei
Iar capul viselor tulburi.

PREZENTARE

Zorii vin iute
Îmbujoreazã coama muntelui
Dar sedimentele nopþii
Curg spre adâncul vãii
Printre trandafiri.

Versanþii se abandoneazã 
Rãcorii umbroase a dimineþii.

Într-un cotlon printre ierburi
Oleandrii înfloriþi ºi tamariºi sãlbatici
Entuziasmaþi
Înconjoarã
O floricicã necunoscutã.



92

VISUL MUNTELUI

Te-ai întors deci?
Apa ce spãla poalele muntelui de granit
ªi imprima forma cocoºului
În memoria rãzvrãtirii copilului.

Te-ai întors deci?
Pãun verde
Nor care învineþea
Cerul pe partea ta
ªi decora seara în negativul unei femei îndrãgostite
Pe sub pãsãri ºi cântece.

Într-adevãr
Te-ai întors deci?
Dar nimeni nu ºtie
Acest munte strãvechi încã
Speriat de eveniment
Vis întotdeauna de smaralde ºi turcoaze.

Grânâz MOUSSAVI (1973)

PÃCAT

Deci un pic mai departe
Lumea se rezumã
La mãrul pe care Eva i l-a dat lui Adam

Aici
A sãvârºi un pãcat
E sã-þi gãseºti calmul în braþele tale
ªi sã spui cã-s obositã
Sã asculþi
Toporul,
Toporul doborând pãdurea.
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EU

Nu sunt nici om nici vrabie
Sunt un eveniment neînsemnat
De fiecare datã
Mã frâng în douã
Vântul duce o jumãtate
Iar cealaltã, un om pe care nu-l ºtiam.

CU IUBIRE

În spatele ferestrei mele, e un corb
Fac o grimasã
Þip
El mã priveºte
ªi zboarã

NU mai am nimic altceva sã sper
Un crepuscul hibernal
ªi un corb îndrãgostit de mine.

Bijan ROUHÂNI (1975)

xxx

Caleaºca e totdeauna nemiºcatã
Înaintea porþilor ploii ºi furtunii
Roata se-nvârte spre seara morþilor

Poetul la pubela de smarald
Cu ochi de neon
Poetul la pubela morþii
Cu ochii ploii ºi ai furtunii
Trece
Femeile au închis ferestrele
Iar caleaºca stã întotdeauna nemiºcatã.
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xxx

Puþin conteazã 
Dacã scriu numele lunii
Pe oase
Sau pe stropii efemeri 
Ai ploiii.

Dangãtul se mai aude
Printre epitafuri
Rãsunã zgomotul pietrei tombale.

În obscuritatea grea
Fantome oarbe
Duc mort-nãscutul iubirii
ªi intoneazã iar cântecul Timpului.
Ce cântec, la ce orã lugubrã?
Puþin conteazã!

Un vapor pierdut în devierea busolelor
Eºueazã în hãul fin al lumii
Puþin conteazã
Dacã ea lasã pe râurile secate
Ofranda valurilor
Zânelor somnambule.

Pe râurile secate ale lumii
Ale buzelor mele îngheþate
Caut mângâierea vântului
ªi numele lunii pe pietrele tombale.

Dãngãtul se mai aude
Ca muzica Chour
În somnul oraºului de piatrã.

xxx

De pe pleoapele tale îºi iau zborul peisaje marine.
În spatele oglinzii umerilor tãi goi
Iar ploaia parfumului lor
Când pinii se lumineazã
Zorii freamãtã sub pleoapele tale.
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Mohammad Ali SEPÂNLOU (1940)

PEREGRINARE

Cosmonautul ºi ploaia nu-s singurii
Care vin din cer
Omul e mereu într-o eternã revenire.

Douã griuri
Albastrul rar al mãrii
Râul adevãrului
Centura visului ...

Lumea, cu pãlãria ei înstelatã
Mâinile ei de vânt
Buzunarele pline de seminþe
Picioarele de omãt
În papuci de foc,
Declarã: iubirea este esenþa cerurilor
Realitatea, e cea a pãmântului.

Dupã o peregrinare
Vom reveni
Ca de obicei
Acolo de unde am plecat

SUFERIND

Cine toarnã sare la rãdãcina arborelui?
Fiecare tânãrã moartã
E o tentativã de asasinat
A unei rãdãcini strãvechi

Din acest motiv
Ea vroia sã numere rãdãcinile înainte de-a pleca
Într-o noapte cu clar de lunã
A invitat arborii din jur la o amintire
În absenþa ei, moartea
Aºteptându-i întoarcerea
I-a pãstrat patul cald ...
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Nu s-a mai întors pânã azi
A încercat sã profite de timp
Vroia sã menþinã bujiile calde pânã dimineaþa
Dorea sã-ºi amuze invitaþii cu cântecele ei ...
Minute, celule, globule
Cântau vesel
“Ce haos, aceastã frumuseþe!”

ARTISTUL

Ai întârziat ºi-ai uitat
Sã pãrãseºti scena la timp
În prezent la rãsãritul soarelui
Trãieºti un sentiment de milã
(În semn de respect pentru artistul retras)
Sub privirea stelei rãtãcite
Într-o zi fãrã de stele ºi fãrã de cântec.

ZI FERICITÃ

Era o zi fericitã
Ce se-nãlþa peste Mehrgan-ul din amintire
Vântul s-a potolit
Uraganul va sã vinã mai târziu
Susurul râului
Îmi aducea veºtile naþiunii
În jurul meu tinereþea
Ridica eterna-i cupã
ªi Mânca din recolta cea nouã
Iar eu
În ziua aceea fericitã
În Mehrgan-ul din amintire
Stãteam întins cu femeia mea,
Pãmântul.

În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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AGENDÃ CULTURALÃ

� Mania retrocedãrilor unor imobile ce gãzduiesc importante
instituþii de culturã ºi muzeistice nu a ocolit, din pãcate, nici Complexul
memorial “Octavian Goga” de la Ciucea, jud. Cluj. Un strãnepot de frate
al vãduvei poetului þine morþiº sã devinã proprietarul a ceea ce Veturia
Goga, pentru a salva de la distrugere o parte din patrimoniul cultural ºi
spiritual moºtenit de la soþul sãu, a donat, din proprie iniþiativã, Statului
Român în 1966-1967. Nu contestãm dreptul nimãnui la proprietate sau
moºtenire a acesteia, dar în cazul de faþã considerãm absurdã ºi
nemotivatã ideea ca, tocmai ceea ce poetul însuºi concepuse ca un loc
de meditaþie ºi pelerinaj pentru generaþiile viitoare, sã devinã eventual un
stabiliment din care sã disparã tocmai cultura ºi cu siguranþã ºi amintirea
lui Octavian Goga. 

� La 15 ianuarie, în fiecare an, ca în marea majoritate a localitãþilor
þãrii, ºi la Cluj-Napoca se depun coroane ºi jerbe de flori la monumentul
Poetului Nepereche, Mihai Eminescu. Instituþii de culturã, precum ºi filiala
Societãþii Scriitorilor asigurã, de obicei, ca aceastã manifestare sã aibã
þinutã, sã evoce opera ºi viaþa Poetului. Din pãcate, anul acesta, graþie
agresivitãþii unor veleitari, momentul ce ar fi trebuit sã fie de sãrbãtoare,
a cãpãtat nuanþe subculturale, cãzând în derizoriu. Jenaþi de spectacolul
macabru la care au fost obligaþi sã asiste, cei mai mulþi dintre scriitorii
locului au pãrãsit, cu tristeþe în suflet, Piaþa Avram Iancu. 

� De la reapariþia sa, revista “Cetatea Culturalã” este prezentã în
viaþa comunitãþii nu doar prin apariþiile sale lunare, ci ºi prin manifestãrile
pe care le iniþeazã ºi le organizeazã. Marþi, 16 ianuarie a.c., în colaborare
cu Casa Municipalã de Culturã, redacþia revistei “Cetatea Culturalã” a
organizat un medalion literar dedicat poetului Teofil Rãchiþeanu, preþuit

colaborator al publicaþiei
noastre. Vreme de
aproape trei ore, în
prezenþa unui public
destul de numeros,
importanþi scriitori, poeþi,
critici literari, precum ºi
universitari au vorbit
despre poetul Teofil
Rãchiþeanu, subliniindu-i
singularitatea ºi unicitatea
în peisajul liricii româneºti
contemporane. 
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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