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Dr. Ioan Marin MÃLINAª, Austria
Arhimandrit

S I N D O N SAU SFÂNTUL GIULGIU 
PÃSTRAT LA TORINO

Hristos a înviat din morþi,
Cu moartea pe moarte cãlcând, 

ªi
celor din morminte,

Viaþã dãruindu-le !
Hristos a înviat !
Adevãrat a înviat !
Sub protia Arhiepiscopului nostru,

Eminenþa Sa Dr. Christoph Cardinal Conte
de Schönborn al Vienei, Academia
Catolicã din Viena a dedicat un congres de
studii, privitoare la tema Sindon sau Sf.
Giulgiu, care a avut loc pe data de 28 ºi
29 mai 2002, în capitala Austriei. Lucrãrile
congresului s-au încheiat cu o formulare a
concluziilor, care s-a þinut la data de 12
februarie 2003. Rezultatele acestui
congres, adicã contribuþiile ºtiinþifice
prezentate ºi dezbãtute cu aceastã ocazie,

au fost strânse ºi publicate într-un volum editat de Elisabeth MAIER,
Das Turiner Grabtuch ãSindonul de la Torinoî, Domverlag, Viena,
2005, 256 p. + il.1

În stadiul actual al cercetãrilor se poate reconstitui urmãtorul
itinerar, staþiuni sau rute ale Sindonului sau Sf. Giulgiu al Mântuitorului
Iisus Hristos: Ierusalim, pânã aprox. în anul 70 sau 135, d.Hr.;
Alleppo, Siria, dupã anii 70 sau 135, adicã în primul sau al doilea
secol creºtin; Hierapolis (astãzi Manbij, în nordul Siriei), dupã secolul
al II-lea; Edessa (astãzi Urfa, în Turcia), înainte de anii 544 – 944 ;
Samosata (astãzi Samzat, în Turcia), prin anul 944; Constantinopol,
944 – 1204, în Capela imperialã din Palatul Sacru, de unde a fost
furat,  ascuns ºi luat ca pradã, de cãtre baronii cruciatei a IV-a; Akko,
Israel, dupã anul 1204; Cipru, prin anul 1291; Paris, prin anul 1307,
dar nu este destul de sigur ? Lirey, Franþa, prin anul 1353 ;
Chambery, Franþa, între anii 1453 – 1578 ; Torino, Italia, din anul
1578 ;



3

Chipul Mântuitorului Iisus Hristos, de pe Sindon sau Sf. Giulgiu ( a
nu se confunda cu cu Mandylion sau Acheiropoietos, adicã cu
chipul Lui Iisus Hristos cel nefãcut de mânã omeneascã) a servit ca
model pentru o reprezentare unitarã a Icoanei Lui Hristos în întregul
Orient. În anul 695, împãratul romeu Justinian I (685-695 ºi 705-711)
a dispus chiar sã fie bãtutã o monedã, pe efigia cãreia se afla chipul
Domnului de pe Sindon. La timpul acela, deºi Sindonul se afla la
Edessa, se vede cã era bine cunoscut ºi la Constantinopol. Toate
icoanele Lui Iisus Hristos din primul mileniu creºtin, au fost marcate în
Orient, de prototipul chipului Sãu de pe Sindon, de la Edessa-
Ierusalim:  o sprânceanã este mai sus decât cealaltã, faþa are un
aspect frontal sever, cu ochi mari, deschiºi, nasul lung ºi îngust, la
rãdãcina cãruia se aflã proeminent un triunghi, pãr lung, pe ambele
pãrþi ale capului, cu cãrare în mijloc, legat în spate într-o coadã scurtã,
ºuviþe de pãr, care cãdeau pe frunte, cu un spaþiu mare între pomeþii
obrazului ºi pãr, cu pomeþi proeminenþi, trãsãturi nesimetrice ale feþei,
mustaþã nesimetricã, gura micã, cu buzele neacoperite de mustaþã,
barbã nu prea mare pe maxilarul inferior etc.

Sindonul sau Sf. Giulgiu este martorul Invierii Lui Hristos
Teoria radioactivitãþii din anul 1902, reactivatã în anul 1980

În anul 1981 s-a descoperit amprenta unei monede pe ochiul drept
al chipului Mântuitorului de pe Sf. Giulgiu sau Sindon, iar în anul 1996
a fost descoperitã amprenta sau urma unei monede pe ochiul stâng.
Aceastã monedã a fost bãtutã în anul 29 d.Hr. (adicã patru ani înainte
de Vinerea Mare, dacã avem în vedere calculul erei creºtine, fãcut de
Sf. Dionisie Exiguul).

Prin sânge ºi ser nu putea sã aparã aceastã amprentã pe Sindon,
ci mai degrabã în urma unui fenomen de presare, printr-o descãrcare
de energie( cu efect condensator, de apãsare). S-ar putea astfel
spune cã moneda ar fi fost încãrcatã cu electricitate (sau o altã formã
de energie, de efect similar) foarte puternicã, emanatã din Trupul mort
al lui Iisus, care s-a descãrcat la atingerea stratului izolator umed (de
uleiurile de la îmbãlsãmare) al Sindonului, imprimându-se pe partea
interioarã a þesãturii aflatã în atingere cu pielea, respectiv moneda. În
felul acesta ar fi putut sã aparã amprenta monedei pe Sindon. In
sprijinul acestei explicaþii vin ºi urmele de uzurã ale descãrcãrii
energiei de pe partea superioarã a inscripþiei de pe monedã. Partea
finalã a efigiei ºi inscripþiei de pe monedã sunt marcate de forme de
puncte îngroºate, ca urmare a unei dilatãri rapide ºi puternice ale



acesteia.
Pe Sindonul umed, impregnat din belºug cu aloe, smirnã ºi alte

uleiuri binemirositoare, era foarte uºor, ca prin fenomenul de
condensare sau descãrcare a energiei degajate de Trup, sã fie
imprimatã sau reflectatã pe Sf. Giulgiu întreaga imagine a Trupului Lui
Iisus Hristos, având efectul unui fulger sau bliþ fotografic, cu o putere
comparabilã intensitãþii luminii solare ! Materialul umed al Sindonului
se comporta ca un film, care reacþioneazã la lumina soarelui,
imprimând pe materialul þesãturii negativul (sau filmul) imaginii
Trupului Lui Iisus, pe care Sf. Giulgiu îl înfãºura foarte strâns lipit de
piele. 

O descoperire o genereazã sau conduce spre altã descoperire:
modificãrile de pe imaginea Trupului Domnului, pe care le-au suferit
scamele sau partea superioarã a stofei Sindonului, care a stat în
atingere nemijlocitã cu Trupul Domnului, nu sunt mai adînci sau mai
mari de un micron (adicã o milionime de metru). Unde ºi cu cât era
Sindonul mai puternic lipit de Trupul Lui Hristos, cu atât este mai
adânc imprimatã imaginea, adicã cu atât mai intensiv este “arsã” stofa
Sindonului. 

Imaginea Trupului Lui Iisus Hristos imprimatã pe partea interioarã a
Sindonului, a fost produsã de o energie uriaºã, comparabilã fulgerului
luminii solare. Graþie noilor cunoºtinþe de mecanicã cuanticã, ne
putem imagina reconstruirea producerii acestui fenomen de
dimensiuni cosmice. Dacã Trupul Lui Iisus s-a adaptat unei ordini noi
subatomare, modificându-se, atunci acest proces ar conduce la o
trecere a lui – a corpului – într-un stadiu de supra-ordine. În cazul
acesta s-ar putea iradia o energie de mai multe sute de Joules pe
centimetru pãtrat. Acest fenomen depãºeºte limitele legilor fizice ºi ale
chimiei, cunoscute de noi. În stadiul nou, de super-ordine a Corpului
Lui Iisus Hristos, în care acesta a ajuns, nu mai existã nici o tendinþã
de neordine, în timp ce în Universul cunoscut de noi pânã acum, totul
tinde spre haos, conform celui de al doilea principiu al termodinamicii. 

Sindonul sau Sf. Giulgiu poartã imaginea, urmele, semnele unui
Trup, care tinde spre o nouã stare în afarã de timp ºi spaþiu. Trupul
mort al Lui Iisus Hristos a emanat energie (Dumnezeascã). În felul
acesta, materialul Sindonului, pe partea interioarã, adicã partea care
a ajuns în atingere cu pielea, este pãtruns în întregime de
energia “radioactivã ” (sau o energie cu efect similar !) emanatã din
Trupul mort al Mântuitorului.

Aceastã explicaþie ar fi în concordanþã ºi cu legile fizicii. Din acest
motiv, El, Iisus Hristos n-a fost recunoscut dupã înviere (El trebuind sã
se prezinte de fiecare datã sau sã se lase descoperit), pentru cã

4



5

Trupul Sãu a fost schimbat – metamorfozat – iluminat, dupã cum s-a
întâmplat ºi la Schimbarea la Faþã, de pe Muntele Tabor : “Nu te atinge
de mine – i-a zis Mariei Magdalena – cãci încã nu m-am suit la Tatãl
meu ; ci mergi la fraþii mei ºi spune-le : ” (Ioan 20, 17).

Sã nu uitãm cã în Persoana Lui Iisus Hristos erau unite douã
naturi nedespãrþite, neamestecate ºi neschimbate : natura umanã
ºi natura divinã.

Exprimându-ne ºi mai pe înþelesul cititorului, Trupul mort al
Mântuitorului, înfãºurat în giulgiu a parcurs un proces, care L-a plasat
“ într-un nou spaþiu ”. Structura atomarã a corpului Sãu a cãpãtat o
nouã ordine, trecând în stadiul unei super ordini sau supra-ordine,
proces, în cursul cãruia s-a emanat foarte multã energie, care a creat
sau a produs imprimarea imaginii Corpului Sãu pe Giulgiu (teoria lui J.
Jackson de pildã). În felul acesta Sindonul sau Sf. Giulgiu rãmâne un
martor al Învierii Domnului, însã NU o dovadã, pentru cã Învierea noi
nu o putem dovedi. În Inviere noi trebuie sã credem, nu sã o dovedim:
“Eu sunt învierea ºi viaþa; cel ce crede în mine, chiar dacã va muri, va
trãi;”(Ioan 11, 25) sau “Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa…” (Ioan 14, 6).
Aceastã teorie a radioactivitãþii creºte în importanþã dacã o apropiem,
o raportãm sau ne gândim ºi la  fenomenul Schimbãrii la Faþã, de pe
Muntele Taborului, stare sau stadiu, la fel de imposibil de explicat pe
baza raþiunii, ci numai prin credinþã: “ªi s-a schimbat la faþã înaintea
lor; ºi a strãlucit faþa Lui ca soarele, iar veºmintele I s-au fãcut albe ca
lumina.”(Matei 17, 2, mai vezi Marcu 9,3; Luca 9, 29; 2 Petru 1, 16-19;
1 Ioan 1,1-2; Sãrbãtoare la 6 august ºi în ritul Latin îi mai este
consacratã ºi duminica a doua din Postul Mare.

Notã:
1 Versiunea germanã a lucrãrii de faþã este publicatã în cartea noastrã ãp.

18-20î: Dipticon sau cronologie patriarhalã ºi imperialã ã Pentarhia –
?åíôáñ÷éáò, vol. I î, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, 398 p.,
incl. il. + trei referate de Prof. Dr Mircea Pãcurariu, Prof. Dr. Constantin Voicu
ºi Conf. Dr. Constantin Mãlinaº.
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Dorel  VIªAN

AJUTÃ-MÃ, PÃRINTE

ÎNTÂIA RUGÃCIUNE

Ajutã-mã, Pãrinte,
precum vlãstarul viei
din seva dealului sãrac sã mã 

hrãnesc,
sã nu ucid
ca sã-mi ajungã prânzul
ºi seara sã cinez
ºi numai cu lumina
sã mã îndestulez.

Sã-mi fie masa un altar curat
ca tot ce-i pur
ºi simplu
ºi-n om nevinovat.

ªi toate sã-ncolþeascã
în trupul meu
ºi inima
floare de mac sã-mi fie
ºi-un cântec pentru Veºnicie.

Cluj-Napoca, 
18 februarie 1999, seara
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DOAMNE, CU FAÞA PLÂNSÃ...

A DOUA RUGÃCIUNE

Doamne, cu faþa plânsã
mã întorc smerit spre Lãcaºurile Tale
ºi mute sunt buzele mele
ºi nemiºcatã este limba mea
ºi crainici muþi sunt ochii mei
când îþi vestesc durerea sufletului meu.

Fost-am, Doamne, ºi eu, colþos ºi aprig,
dar azi mã simt ca piatra rotunjitã
de unda apelor care mã curg cu ele
ºi-umilitorul val ce mã loveºte-ntruna
nãmol bãltit îmi face inima, în loc s-o spele...

Întunecã, Doamne, lumina ochilor
vrãjmaºilor mei ce nu mai seacã,
sã nu fiu de batjocura lor
când simt cã mã scurg ca firul de nisip 
ce-i rob mânuþei de copil ce-ºi face joacã.
Încurcã-le, Doamne, cãrãrile
bãtute de talpa minciunii deºarte
sã nu mã vadã când mã risipesc
ºi mã simt într-o mie-nzecitã de locuri,
asemenea seminþelor pãpãdiei,
ºi nu ºtiu de coaja fructului firav
va cãdea în locurile
pe care numai Tu le binecuvântezi,
ca sã plesneascã întru Taina naºterii
pe care numai Tu o cunoºti...

Rabdã-mã, Doamne, sã pot nãdãjdui
ºi înveseleºte-mi inima...

Cluj-Napoca, 
19 februarie 1999, dimineata
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Gabriel VASILIU

SEXTIL PUªCARIU (1877-1948)

La 4 ianuarie 2007 s-au împlinit 130
de ani de când s-a nãscut S. Puºcariu.
Ani de zile, ºi aceºtia au fost foarte
mulþi, mai ales dupã 1947, studiile ºi
cercetãrile referitoare la scrierile
academicianului Puºcariu se limitau
doar la domeniul limbii, ºi, uneori, nici
atât. Acestea au fost vremurile! Un
foarte mare lingvist german Leo Spitzer
spunea ºi scria: „S. Puºcariu a fost
pãrintele întemeietor de þarã în
lingvistica din România”. Mircea Eliade,
în 1948, în revista Uniunea Românã,
nr. 5, p. 25-26, scria „Cam tot ce s-a
lucrat în ultimii 25 ani în filologia
româneascã i se datoreºte lui. El a

organizat Universitatea din Cluj, cu admirabilul Muzeu al Limbii
Române; el a fondat revista Dacoromania ºi a stãruit sã ia fiinþã
Arhiva de folclor. Sextil Puºcariu credea, ca ºi generaþia lui Lucian
Blaga, într-un destin major al spiritualitãþii româneºti” (M. Handoca,
Mircea Eliade), Bibliografie, Jurnalul literar, 1977, p. 237-238.

În 1933, S. Puºcariu era academician de peste 27 de ani,
profesor universitar, director al unui institut de cercetare, primul din
România (Muzeul Limbii Române), director al revistei
„Dacoromania”, fusese primul Rector al Universitãþii din Cluj, dupã
1918, ministru de externe (comisar) al primului guvern al Bucovinei
realipite, diplomat, membru al delegaþiei române de pe lângã Liga
Naþiunilor de la Geneva (conducãtorul delegaþie a fost profesorul
George Oprescu), director al ziarului „Glasul Bucovinei” (Cernãuþi),
director al ziarului „Drumul Nou” din Cluj, a înfiinþat ºi condus unica
revistã din România, care a apãrut în 4 limbi (la Cluj) românã,
germanã, maghiarã ºi francezã – Cultura (1924), coordonator al
Dicþionarului tezaur al limbii române, redactor-ºef al monumentalelor
lucrãri „Atlasele lingvistice”, autor a peste 800 de articole. Oare, oare
mai avea nevoie sã se angajeze la o nouã muncã, cea de preºedinte
al „Frãþiei Ortodoxe Române” înfiinþatã la Cluj, în martie 1933. A
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acceptat pentru cã era un adevãrat „Om al cetãþii”. ªi acest lucru nu-
i întâmplãtor. A fost nepotul preotului Ion Puºcaºu – bunicul din
Sohodolul Branului ºi fiul lui Iosif Puºcariu. Douã mari personalitãþi
ale timpului, August Treboiu Laurian ºi Ion Bran de Lemény, le vor
modifica numele din Puºcaºu în Puºcariu (Fenomenul Eminovici –
Eminescu). S. Puºcariu a avut 4 unchi ºi 5 mãtuºi. Douã erau
cãsãtorite cu preoþi ai locului, iar 3 unchi slujeau în bisericã: Leonte,
Bucur ºi Iuga. Bucur este o mare personalitate a Bisericii Ortodoxe
din Ardeal, sub numele de Ilarion, ajuns vicar al Mitropoliei din Sibiu.
A slujit sub marele Andrei ªaguna, Procopie Ivaºcovici (S.P. îi spune
Ivacicovici), Miron Romanul, Ioan Meþianu, cel care a construit
Mitropolia de la Sibiu, controversatul Vasile Mangra, Nicolae Bãlan.
Pe doi unchi, Ioan Cavaler de Puºcariu, autor al unui studiu de
câteva sute de pagini intitulat „Date istorice privitoare la familiile
nobile române” (5000 de nume) ºi pe P. Sfinþia Sa Ilario,; tânãrul
elev, student, S. Puºcariu, i-a avut ca mentori. Tatãl sãu, juristul Iosif
Puºcariu, era „deputat sinodal” sau „congresual” ºi participa la
adunãrile eparhiale de la Sibiu. Profesorul S. Puºcariu era
familiarizat, iniþiat în tot ce se numeºte munca ºi activitatea mirenilor.
De aceea, în 1932, când episcopii Grigore Comºa de la Arad ºi
Nicolae Ivan de la Cluj hotãrãsc sã reînvie conceptul emis de Andrei
ªaguna „acela de a uni în toate cele bune pe mireni ºi preoþi”, s-au
gândit sã-l propunã ca preºedinte pe academicianul S. Puºcariu. 

În 1937 împlinea 60 de ani. S-au scris peste 130 de articole
omagiale. Iatã ce scria P.S. Sa Nicolae Colan, pe atunci Episcop al
Clujului, Vadului ºi Feleacului: „Dacã cineva ar fi pus sã judece
vârsta destinsului nostru sãrbãtorit dupã þinuta lui de o echilibratã
eleganþã, dupã privirea lui de-o tinereascã seninãtate, dupã vorba lui
de-o cuceritoare cãldurã, sau dupã mersul lui reþinut în cadenþa
marºului muzicii care conducea pe braºovenii din Cluj spre pãdurea
„Hoia”, la maial – de bunã seamã cã nu i-ar da nici pe departe anii
care i-au nins puþinel podoaba de cununã de pãr din jurul nobilului
sãu cap de academician. Abia când i s-ar spune cã d-l Sextil
Puºcariu este de peste trei decenii unul dintre cei mai iluºtri profesori
universitari, cã este însuºi organizatorul Universitãþii din Cluj (ºi sunt
mândru cã-n aceastã epocã i-am fost secretar!), cã este unul dintre
cei mai erudiþi filozofi români, cunoscut ºi preþuit în strãinãtate ca ºi
la noi, cã a fost ministru al trebilor din afarã ale Bucovinei eliberate
de sub jugul strãin, pânã la unirea ei desãvârºitã cu patria mamã, cã
domnia sa e aproape gata cu redactarea marelui Dicþionar al
Academiei, cã a anunþat deja apariþia monumentalului Atlas al limbei
române – una dintre cele mai formidabile unelte de luptã împotriva
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neastâmpãratului revizionism, cã este un vechi academician, iar de
patru ani preºedinte al „Frãþiei Ortodoxe Române” – abia atunci
prietenul nostru ºi-ar trage seama ºi ºi-ar spune (fereºte, tot greºit):
«românul ãsta trebuie sã se apropie de sutã, fiindcã asemenea
opere nu se înfãptuiesc decât în multe, multe decenii – ºi asemenea
glorii nu se cuceresc îndeobºte decât la adânci bãtrâneþi». Iar când
în replicã i-am aminti cã dl S. Puºcariu a ajuns profesor universitar
ºi membru al Academiei Române la vârsta la care unii dintre colegii
sãi se osteneau sã-ºi ia examenul pentru profesor secundar
prietenul nostru, ne mai având încotro, ar da din umeri, pur ºi simplu,
în semn cã nu mai înþelege nimic.”

„Foaia Diecezanã” (din 1937, Caransebeº) îl omagia ºi ea la 60
de ani, pe Sextil Puºcariu. „Plin de tact, plin de fineþe, în gesturile
sale descifrãm manierele acelei familii de aristocrat, care s-a coborât
între noi sã ridice neamul prin ºtiinþã, sã-l îmbunãtãþeascã prin
religie.”

Sã ne imaginãm un arc peste timp; au trecut aproximativ 70 de
ani ºi o altã eminentã faþã bisericeascã, tot din Cluj, e vorba de I.P.S.
Bartolomeu, Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului,
scrie: „Iatã am dinaintea ochilor manuscrisul – pregãtit pentru tipar –
al unei cãrþi prin care editorul nu-ºi propune altceva decât sã ni-l
reconstituie pe marele lingvist S. Puºcariu în mai puþin cunoscuta sa
ipostazã de fondator ºi prim preºedinte al Frãþiei Ortodoxe Române
– FOR – asociaþie de mari intelectuali ardeleni, care au gravitat în
jurul dicþionarului: «Noi (românii) fãrã ortodoxie, am prezenta
latinitatea cea mai goalã de suflet.”» Textele culese relevã faptul cã
savantul academician era ºi un vizionar, cu splendide fulgerãri de
profetism asupra mecanismelor subliminale ale devenirilor istorice”
(Sextil Puºcariu „Latinitate ºi Ortodoxie” ediþie îngrijitã de Gabriel
Vasiliu, 1006, 210 p.).

Prezentul material este o succintã trecere în revistã a vieþii ºi a
activitãþii primului rector al Universitãþii de Vest din Cluj (1919-1920)
cel fãrã de care Clujul academic, Transilvania, cultura ºi ºtiinþa
româneascã ar fi fost mult mai sãracã.
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Aurel RÃU   

ÎNCEPUT

Periplul  meu marin a început.
Sunt pe-o terasã. ªi sã dau nu-i greu,
Bând soare, orb, întâiul meu tribut
Mediteranei, proaspãt Odiseu

Ce, nu pe-un vas, pe drum 
de fier a vrut

Sã facã primii paºi spre-un empireu
De unde-un vânt, din sud, a abãtut,
În nord, un cânt de ascultat mereu.

ªi sunt la rude mari, prin meºteºug.
Cu marea la picioare, ei supus,
ªi Alpii-n spate, o coroanã-n cer -

Talazelor, ce pânã-n Africi fug -
Mãiastrã. Iar stihia-albastrã, sper,
Zeiþã-Atenã-n tot ce am de spus...

Bogliasco, 
12 Septembrie 2006

“CU DRAG, DIN PISA”

Ce aur galben! Sã gândeºti la Giotto,
În lung de chei, ºi preluând din apã
Culorile, ca pentru un ex voto.
“Minunea”, nu-nclinatã: adoratã.

Dar mergi ºi dai de Nicolo Pisano
În trup, dupã ce-n Dom þi-a stat în faþã
Duh, într-o marmorã ºi el, mãreaþã.
Sã mergi! Mens sana in corpore sano.
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Când, o româncã ºi doi þânci, pe stradã.
Cum ar cita din Pirgu: “...îþi dai gioale”,
Ea,-n formã, cu-o ochiadã, cãtre unul.

ªi nu regreþi cã n-ai urcat în Turnul...
De unde corpurile pot sã cadã.
Ajungi în garã frânt din ºale. Vale!

“CÂINELE”

Dintr-un anume unghi, parcã-i un câine,
Vãzutã jos, pe mare, în spre pini
Privind, stânca ce-n valuri cãpãtâi ne
E gândurilor, verb când te-nsenini

ªi-o iei spre... cânt. Aici nu voi fi mâine
ªi vieþi de vieþi, la rând, dar ea-n latini,
De apã, hexametri, multor fini
Liguro-geþi esteþi va da o pâine.

Venit eu sã scriu versuri, pentru-o lunã,
La cei ce-au botezat-o, el se-mbunã
ªi-mi dã de veste cum, din Pont, de sus,

L-a’ lui Hercul coloane, prin confinii,
Orfeu face sã joace-n larg delfinii,
ªi iar pe valuri merge-n nopþi Iisus.

2 0ctombrie 2006

AGAVE

Impetuoase, mastodonþi, totem, 
M-aºteaptã, cum cobor pe stânci, spre mare,
S-arunc nãvodul pentr-un nou poem;
Azi destinat doar lor, cu întristare.
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De-un verde greu, de nu agava blu
Cu filigane - mai pierdut trasate,
Primele - mult în relief. Cum vru
Un zeu gravor sã calce-altfel prin toate.

Frunzele, de balauri limbi, de zmei,
Ori paloºe, ce Feþi-Frumoºi înfruntã,
Încât o teamã subt pãmânt sã poarte

Pânã ºi floarea lor, pedeapsã ce-i,
La mitul grec purtând cu gându-n parte;
Ori numai prin români, la moartea-nuntã.

7 octombrie 2006

NOAPTEA DE TAINÃ

ªi marea liniºtitã-n lung ºi-n lat,
Când strâng ce biata-am scris, ca-ntr-o agapã.
Acordeonul, s-a oprit, a stat,
Din Africa la Genova, de apã.
Sunând, tãcerea, ºi nu ea. Ei, ºi?
Vapoare-n larg dormind, târzii pepite
În ne-nceput de lumi. A clipoci;
A, semne, unor mani romani, trimite.
Ori de plinire: “Slobozeºte-acum
Stãpâne, dupã-al Tãu cuvânt, în pace...”
Ar fi prea mult, nu ar fi bine, cum
Un alt în mai înalt, în verb, nu tace.

“Ca dogii când… se logodesc cu marea”,
Tãcerea, iar. ªi nu sting lumânarea.

9 octombrie 2006
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Dan BRUDAªCU

OCTAVIAN GOGA – UN “POÈTE MAUDIT”?

Deºi s-a afirmat, încã de la debutul
editorial, din anul 1905, ca unul dintre cei
mai însemnaþi ºi talentaþi poeþi ai generaþiei
sale, o voce distinctã în lirica româneascã la
început de secol XX ºi un reprezentant
remarcabil al literaturii ardelene, fapt
reconfirmat ºi de volumele ulterioare ºi
îmbogãþit de opera sa de traducãtor,
dramaturg, publicist ºi orator, destinul nu a
fost drept cu Octavian Goga.

Dupã referatul favorabil, elogios, al lui
Titu Maiorescu1, obligat de Goga sã-ºi
amendeze concepþia (dar ºi atitudinea) cu
privire la lirica patrioticã, cu foarte puþine
excepþii, opera sa, în ansamblu, iar în
special cea poeticã, vor fi privite ºi primite la
fel de – în mod argumentat -  elogios. Acest fapt a determinat, însã, tot
cu unele excepþii, neangajarea în aprofundarea acestei opere,
relevarea, susþinutã cu criterii estetico-literare, a valorii ºi elementelor
specifice, de noutate pe care le aducea în poezia româneascã. Puþini
au fost cei care, dupã acordarea, în 1906, a Premiului Academiei
Române, s-au mai încumetat sã supunã lirica sa unui proces de
receptare criticã propriu-zisã, obiectivã ºi nepãrtinitoare.2

Aºadar, deºi favorabil ºi esenþial pentru devenirea sa ulterioarã,
referatul maiorescian a jucat ºi un rol inhibitor pentru unii din criticii
români, dat fiind prestigiul deosebit al liderului junimist în lumea
literarã româneascã de la începutul secolului XX. În acelaºi timp,
credem, tot primirii elogioase a lui Maiorescu se datoreazã unele opinii
defavorabile pânã la nerecunoaºterea nici unei umbre de talent sau
tendinþele de a-i minimaliza valoare, fie pur ºi simplu, fie prin
comparare cu alþi poeþi, consideraþi, cum e cazul lui P. Cerna, superiori
lui Goga.

În anii ce au urmat debutului sãu fulminant, graþie harului ºi
incontestabilului sãu publicistic ºi oratoric, O. Goga s-a afirmat, cu
succes, atât în publicisticã, cât ºi în viaþa politicã, devenind, încã
înainte de 1918, una din cele mai importante personalitãþi nu doar pe
scena politicã transilvanã, ci ºi, treptat, la nivel naþional. E drept cã
ascensiunea sa nu a fost una uºoarã, ci a însemnat nenumãrate
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sacrificii, inclusiv amenzi usturãtoare ºi detenþia în puºcãria de la
Seghedin a regimului dualist, iar mai târziu chiar condamnarea la
moarte, în contumacie, datoritã angajãrii, cu toatã energia ºi fiinþa sa,
în lupta, inclusiv armatã, împotriva muribundului imperiu austro-ungar.

Spre deosebire de I. Maniu, Al. Vaida-Voevod sau alþi fruntaºi
politici ardeleni, O. Goga nu a susþinut ºi nu a cochetat niciodatã cu
regimul dualist, nu a scris texte sau articole favorabile unor proiecte de
reformare ºi, implicit, de salvare a monarhiei bicefale. Politica
promovatã consecvent de el a avut un caracter neechivoc, fiind întru
totul consacratã ºi destinatã exclusiv înfãptuirii statului naþional unitar
român – ideal scump ardelenilor. Dupã cum se ºtie, el a contribuit, de
asemenea, la început de secol XX, la fundamentarea ideologiei ºi
doctrinei politice ale românilor ardeleni, în raport cu noile mutaþii în
viaþa politicã internã ºi pe plan regional, dovedind maturitate,
clarviziune ºi o impresionantã culturã politicã. Stã mãrturie, în acest
sens, poziþia intransigentã avutã mai ales în anii 1910-1912, pe
parcursul confruntãrilor “tinerilor oþeliþi” cu facþiunea conservatoare,
ezitantã ºi duplicitarã, aflatã la conducerea P.N.R.

Acest fapt, împreunã cu sacrificiul sãu exemplar din timpul primului
rãzboi mondial, ca ºi contribuþia, deloc neglijabilã, dupã încetarea
ostilitãþilor armate, la recunoaºterea internaþionalã a actului istoric de
la 1 Decembrie 1918, au contribuit nu numai la aura sa de erou al
luptei pentru fãurirea României Mari, ci ºi la acceptarea ºi promovarea
sa în viaþa politicã post-bellicã, inclusiv prin încredinþarea ºi ocuparea
de înalte demnitãþi publice – parlamentare ºi guvernamentale.

Dupã primul rãzboi mondial, când steaua sa politicã a început sã
strãluceascã tot mai puternic (ºi când Goga pare sã fi uitat de poezie
ºi, în general, de literaturã), el se va dedica aproape total publicisticii,
oratoriei ºi activitãþii politice. Poate inhibatã de personalitatea omului
politic ºi succesele sale în viaþa politicã a momentului, pe de o parte,
iar pe de alta datoritã prezenþei sale sporadice, cu creaþii noi, în presa
literarã sau în activitatea editorialã, critica literarã s-a rezumat la
abordãri generale, uneori chiar encomiastice, lipsite de profunzime ºi
spirit critic3. A existat, însã, ºi un altfel de atitudine faþã de opera
literarã a lui Goga. Ea provine din rândul reprezentanþilor noilor
curente ºi miºcãri literare ce s-au manifestat dupã anii 1920. Pentru
marea lor majoritate, poezia lui Goga mai era bunã doar pentru a
defini sau ilustra curentele literare de la început de secol XX, fiind
consideratã ca aservitã unor orientãri ideologico-doctrinare ºi scopuri
politice depãºite. De aici aprecierea ei ca vetustã, depãºitã, fãrã
importanþã pentru noul climat literar, ca ºi pentru noile generaþii de
cititori. La rândul sãu, Goga – fapt surprinzãtor la un ins cu o culturã
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impresionantã ca a lui – a manifestat o atitudine opacã ºi agresivã, de
respingere, faþã de noile curente literare ºi faþã de mulþi dintre
reprezentanþii lor.

În perioada interbelicã, Octavian Goga este extrem de prezent în
presã, inclusiv în cea literarã. Nu este un nume nebãgat în seamã.
Sunt numeroase articole, eseuri, interviuri, participãri la colocvii de
istorie literarã, întâlniri publice, inclusiv lucrãri literare (în special
poezii) ce îi sunt dedicate. Însã, aºa cum subliniam, multe din aceste
producþii elogiazã în principal demnitarul sau, adesea chiar în formule
de-a dreptul ditirambice, reþin ºi evidenþiazã (aproape exclusiv)
caracterul patriotic al creaþiei lui. Octavian Goga a avut parte, cu mult
înainte de a se fi inventat aºa-zisul limbaj de lemn, de exprimãri ºi
formule desprinse parcã din tiparul acestuia. Aceastã întrebuinþare a
limbajului de lemn în exegetica rezervatã poetului cunoaºte douã faze.
Cea din timpul vieþii ºi pânã prin 1946, pe de o parte, ºi cea inauguratã
de Beniuc, continuatã, mai târziu, de I.D. Bãlan ºi epigonii ºi imitatorii
acestuia din urmã.

În aceste condiþii, nu este deloc de mirare faptul cã, pânã la
prematura sa dispariþie, poetul O. Goga nu a beneficiat de o abordare
amplã, de o adecvatã analizã criticã a valenþelor estetico-literare a
operei sale poetice, publicistice ºi dramatice, de o exegezã a ei în
profunzime, menite a-i reliefa arta poeticã, doctrina literarã, specificul
acesteia, fãcându-se totalã abstracþie de demnitãþile politice sau de
altã naturã, dar tot efemere, pe care le-a deþinut.

Trebuie arãtat, totuºi, cã atât în timpul vieþii, cât ºi imediat dupã
moartea sa (pânã prin 1946), O. Goga a beneficiat ºi de abordãri
critice pertinente de receptare ºi interpretare a universului creaþiei ºi
artei sale poetice dintre cele mai avizate (le-am putea chiar considera
ºi dintre cele mai rezistente, valoric, odatã cu scurgerea vremii).Nu toþi
exegeþii lui Goga de dinainte de 1944 au fost timoraþi sau influenþaþi de
poziþia sa de om politic ºi demnitar ºi n-au considerat, obtuz ºi
tendenþios, creaþia sa ca vetustã sau legatã de curente ºi tendinþe
literare dezavuate în epocã. Vom aborda ºi detalia cu alt prilej
receptarea criticã a operei sale literare (aproape exclusiv, din pãcate,
a celei poetice, puþine fiind excepþiile celor ce se apleacã ºi asupra
celei publicistice, dramatice sau de traducãtor din lirica universalã4),
separat de biografia social-politicã a autorului, precum ºi ideile ce
definesc universul sãu estetico-literar ºi doctrinar-artistic.

Riscãm sã afirmãm cã, cu relativ puþine excepþii, ceea ce s-a scris
serios, pânã în 1945-46, despre  O. Goga ºi poezia sa reprezintã
receptarea criticã cea mai avizatã ºi rezistentã ca amploare a
abordãrii, spirit analitic din tot ce s-a scris vreodatã despre acest clasic
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al literaturii române.
Poate cã dacã personalitatea omului politic O. Goga n-ar fi fost atât

de puternicã ºi atât de influentã în epocã, poetul O. Goga ar fi putut
beneficia de studii ºi exegeze critice nu doar mai numeroase cantitativ,
cât mai variate – ca unghi de abordare –, mai profunde, menite a-i
sublinia ºi confirma valoarea ºi originalitatea, ca ºi impactul avut
asupra contemporanilor ºi urmaºilor, indiferent de formula poeticã sau
curentul literar cãrora le-au aparþinut.

Dacã în timpul vieþii, din cauzele deja subliniate, dar nu numai, O.
Goga nu a beneficiat de o receptare criticã adecvatã, de o
interpretare, cu mijloace strict estetico-literare a întregii sale creaþii
literare, la care ar fi avut pe deplin dreptul, dupã moartea sa prematurã
ºi neaºteptatã – la care ne vom referi mai pe larg într-un alt capitol al
lucrãrii de faþã -, destinul a fost cât se poate de nedrept cu el.

Începând cu instrucþiunile emise din ordinul Mareºalului Ion
Antonescu5, care, l-a punctul 6 prevedeau distinct: “Orice lucrãri
datorite urmãtorilor autori indiferent dacã sunt sau nu trecute în
broºura de faþã sunt interzise din principiu” (cei în cauzã fiind: Mihail
Antonescu, A.C. Cuza, Nichifor Crainic, Armand Cãlinescu, Octavian
Goga, Mihail Manoilescu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Stelian Popescu,
Pamfil ªeicaru, Al. Vaida-Voevod, Mircea Vulcãnescu), opera lui Goga
– în ansamblul ei -  va fi pusã la index. Dupã preluarea puterii , cu
sprijinul tancurilor sovietice, de cãtre PCR, interdicþia este continuatã.
Nu numai cã, pânã în 1957, s-a interzis publicarea, în volum sau în
presa literarã, a operei poetice a lui Goga, dar în noile manuale
ºcolare se procedeazã la epurarea totalã a acestuia. Vor lipsi orice fel
de minime referiri la opera sa, ca ºi la cea a lui Titu Maiorescu, E.
Lovinescu, Ion Barbu, Ion Pillat, Vasile Voiculescu º.a.

Singurele referiri – pânã în 1989 - la omul politic O. Goga sunt cel
mai adesea însoþite exclusiv (ºi, din pãcate, aceastã situaþie mai
persistã ºi în prezent, la peste 18 ani de la cãderea regimului
comunist) de etichetãri ºi calificative nedrepte, considerat de istoricii
noului regim politician extremist (inclusiv antisemit, ºovin, naþionalist
º.c.l.)6, fiind uitate, intenþionat, sau minimalizate contribuþiile sale
excepþionale, de mare curaj, la lupta pentru fãurirea statului naþional
unitar, sacrificiile însemnate aduse, ca patriot ardelean, la
consolidarea conºtiinþei unitãþii de neam, limbã ºi culturã, ca ºi  cele
de pe câmpurile de luptã ale primului rãzboi mondial ºi la negocierile
de pace dupã încheierea acestei pustiitoare conflagraþii.

Nu e de mirare, dupã pãrerea noastrã, cã noul regim politic, impus
de Moscova ºi controlat drastic de comisarii acesteia, a vãzut în O.
Goga un duºman. Poate nu chiar întâmplãtor dreptul de a-l scoate,
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parþial ºi trunchiat, de la index i-a revenit lui Mihai Beniuc, personaj de
seamã al noului regim, deplin agreat de Moscova, unde, lucru ºtiut, a
activat o vreme ca diplomat. Lui i-a urmat un alt activist cultural
însemnat, Ion Dodu Bãlan, demnitar de încredere al regimului
instaurat de Nicolae Ceauºescu.

Poate, ar spune unii, privitã cu oarecare îngãduinþã, republicarea –
în conformitate totalã cu criteriile dogmatice ale noului regim – a
poeziilor lui Goga, datoratã lui Mihai Beniuc, ar pãrea un gest salvator,
lãudabil, extrem de important pentru destinul post-belic al poetului O.
Goga. ªi noi credem cã, fãrã iniþiativa lui Beniuc, opera poeticã a lui
Goga ar fi putut rãmâne încã mulþi ani la index, total necunoscutã
noilor generaþii. Mai mult, suntem convinºi cã în acea perioadã de
maximã afirmare ºi manifestare a dogmatismului ideologic comunist
nici un alt scriitor român, poate cu excepþia lui Mihail Sadoveanu, prea
puþin preocupat, însã, de destinul literar al foºtilor sãi confraþi, sau a lui
A. Toma, prea obtuz, însã, incapabil de absolut orice gest de
colegialitate sau mãrinimie, nu ar fi avut curajul sau posibilitatea
reabilitãrii, chiar ºi parþiale, a numelui ºi operei unei personalitãþi ca O.
Goga.

Cu toate astea, îi reproºãm lui Mihai Beniuc nu numai modul
deficitar ºi restrictiv de selectare a poeziilor incluse în acest volum, ci
ºi studiul introductiv ce i l-a consacrat. M. Beniuc, spre deosebire de
generozitatea abordãrii poeziei lui O. Goga, la debutul sãu editorial,
din anul 1905, de cãtre Titu Maiorescu, se situeazã pe o poziþie
diferitã, lipsind cititorul român de posibilitatea de a recepta
profunzimea ºi varietatea liricii sale, spiritul ei militant, în sens
naþional, temele ei majore, precum ºi locul pe care îl ocupa în evoluþia
poeziei româneºti.

Mai mult, date fiind poziþiile ºi demnitãþile oficiale deþinute de Mihai
Beniuc în noul regim, selecþia fãcutã de el din opera poeticã a lui Goga
a fost interpretatã, timp de mai mulþi ani, ca limita maximã pânã la care
regimul comunist permitea sau tolera receptarea ei. Prin urmare, nici
ecourile critice nu vor reuºi sã depãºeascã prea mult aceastã barierã,
respectiv o prezentare mai amplã, dincolo de limitele noii antologii, a
întregii sale lirici. Abundã, aºadar, formulãrile prudente, cuminþi, vagi
ºi generale.7

De vinã nu este doar lipsa de profesionalism al recenzenþilor, cât
prudenþa acestora de a nu-ºi risca, de dragul memoriei lui O. Goga,
situaþia socialã, poate chiar ºi libertatea, sfidând cenzura ºi reþetele
critice de tip procustian impuse de activiºtii politici ce controlau cultura
ºi literatura românã.

Nici conducerile unor publicaþii literare nu au dovedit prea mult
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curaj în acest sens. Grãitoare ºi ilustrative sunt eforturile disperate,
pânã în chiar anul morþii ei – 1979 – fãcute de vãduva poetului, Veturia
Goga8, de recuperare ºi republicare a unei mai mari pãrþi din opera lui,
inclusiv a documentelor aflate în arhiva Casei memoriale de la Ciucea. 

Iar atunci când, totuºi, un astfel de curaj, nu a lipsit, cum e cazul
revistei Steaua, care, în 1966, a încercat publicarea unui numãr
tematic O. Goga, pentru a marca împlinirea a 85 de ani de la naºterea
lui, cenzorii politici au intervenit drastic ºi nu au permis un asemenea
demers recuperator.9

În 1971, tot cu un prilej aniversar, a apãrut studiul monografic
Octavian Goga10, în realitate teza de doctorat a lui I.D. Bãlan. Pentru
mulþi, lucrarea constituia un eveniment major în receptarea criticã a
poetului. În multe privinþe chiar a ºi fost. Pentru cã, pentru prima oarã
dupã 1945, multe din interdicþiile ºi tabuurile impuse de dogmatismul
epocii au cãzut definitiv sau au fost mai estompate. Nu toate, însã. Nici
acest studiu nu este pe deplin gestul complet recuperator la care
opera ºi personalitatea lui Goga aveau de multã vreme dreptul.
Autorul lui nu se poate sã se debaraseze de abordãrile specific
dogmatice ale epocii, preferând unei exegeze critice, o manierã
exagerat istoristã, prudentã, simplistã, ocolind cu grijã, oportunist,
domenii sau momente din viaþa ºi activitatea poetului ºi omului politic
neagreate de conducerea politicã ºi de ideologii acesteia. I. D. Bãlan
era unul dintre acei critici ºi istorici literari care, în epocã, s-au bucurat
de încrederea deplinã a oficialitãþilor ideologice ale PCR. de aceea,
poate, monografia pe care i-a consacrat-o poetului denotã nu doar o
receptare tributarã limbajului dogmatic, ci ºi o viziune îngustã ºi rigid
partinicã11.

La fel ca ºi în cazul lui Mihai Beniuc, abordarea lui I.D. Bãlan a avut
mai degrabã darul de a inhiba ºi descuraja decât de a declanºa un
curent amplu de veritabilã recuperare criticã a operei literare a lui
Goga. Se poate observa cu destulã uºurinþã cã, decenii la rând,
receptarea liricii ºi operei literare gogiene a stat sub semnul nefast al
abordãrii teziste ºi dogmatice impusã de I.D. Bãlan.12 (Cine va avea
curiozitatea sã urmãreascã bibliografia referinþelor critice, va putea
constata cã, ani la rând, s-a scris mai degrabã ºi mai frecvent despre
monografia lui I.D. Bãlan sau despre reeditãrile acestuia din opera lui
Goga, decât despre opera propriu-zisã a acestuia. În asemenea
articole, uitându-se de cele mai multe ori lucrul esenþial – adicã opera
gogianã – sunt aduse elogii ºi sunt inventate merite pentru noul patron
al recuperãrii “poetului pãtimirii noastre”.)

Graþie perceptelor critice (precum ºi intereselor politice personale)
ale lui I.D. Bãlan (dar, într-o oarecare mãsurã, ºi “antologiilor” brutal
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trunchiate, teziste, incomplete, de tipul celor realizate, din creaþia
publicisticã, de Stelian Neagoe sau Silvia Urdea), O. Goga, duºman
înfocat al comunismului, a ajuns sã contribuie la apariþia ºi
consolidarea (argumentarea ºi fundamentarea doctrinarã a)
naþionalismului la care a recurs regimul comunist sub conducerea lui
Nicolae Ceauºescu. Adesea, inclusiv în publicaþii ca Scânteia, Era
Socialistã, Munca de partid, în majoritatea ziarelor judeþene, ca ºi,
deseori, chiar în unele publicaþii literare, controlate ºi ele sever de
P.C.R. ºi obligate sã publice numãr de numãr articole de fond cu
tematicã politicã, de elogiere a politicii regimului sau a activitãþii
personale a cuplului Ceauºescu, s-a ajuns, mai ales în anii ’80 ai
secolului trecut, ca o serie de teze vãdit naþionaliste din materiale de
propagandã politicã sã fie justificate inclusiv prin citate din opera lui
Octavian Goga, dar ºi a altor clasici ai literaturii române.

Din pãcate, I. D. Bãlan nu a fost singur în demersurile lui critice. El
a creat o serie de imitatori ºi epigoni, care, la rândul lor, fie datoritã
unor limite intelectuale, de percepþie, fie datoritã aceluiaºi cras
oportunism politic, n-au contribuit esenþial la mai profunda cunoaºtere
a omului politic sau a poetului O. Goga. Unii comentatori13 nu
depãºesc un unghi de abordare istorist-descriptivistã, sãrac în
nuanþãri estetice, cu formulãri neinspirate, simpliste, generale ºi
banale, utile unor scopuri didactice sau de documentare. În aceastã
categorie se înscriu ºi puþinele volume apãrute înainte de 1989, cu
singura excepþie notabilã a celui al sibianului Ilie Guþan.

Mã refeream mai sus la blocada creatã în jurul lui Octavian Goga,
evidenþiind eºecul vãduvei acestuia de a valorifica editorial
manuscrisele ºi documentele rãmase de la poet.14

Ar fi fost firesc ºi normal ca, dupã decesul ei, survenit în iunie 1979,
demersul sã fi fost reluat de noii custozi ai Muzeului memorial de la
Ciucea. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Pânã în acest moment, nu
ºtiu ca vreunul dintre ei sã fi semnat mãcar un singur articol pe
marginea operei sau moºtenirii literare a patronului aºezãmântului de
culturã ce-l administreazã. 

Nu fac nimãnui procese de intenþie. E foarte posibil ca sã fi existat
o dispoziþie expresã din partea vreunui organ politic sau a altei instituþii
ca nimeni sã nu se atingã de fondul documentar rãmas în arhivã. În
acest caz, comportamentul absolut de neînþeles, pentru mine cel
puþin, al directorului,  ori de câte ori i-am solicitat sã îmi permitã sã
consult, exclusiv la faþa locului, mapele cu documente, ar avea o
explicaþie. Nu ºi o justificare. 

Probabil cã, zgândãritã fiind chestiunea de insistenþele mele
repetate, soldate cu unele articole publicate în revistele Orizont, Astra
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ºi Ramuri, autoritatea responsabilã, fie ea politicã, fie de altfel, a
sesizat riscul de a da posibilitatea aprofundãrii cunoaºterii adevãrului.
O asemenea posibilitatea displãcea în mod cert autoritãþilor comuniste
decise sã nu permitã reabilitarea completã ºi definitivã, respectiv
publicarea integralã a operei lui O. Goga. În felul acesta ar fi fost
obligate sã recunoascã erorile ºi neajunsurile receptãrii de pânã
atunci a operei ºi activitãþii sale politice. Mai mult, pe baza datelor de
arhivã, ar fi fost obligate sã recunoascã contribuþiile lui majore în sfera
vieþii publice, sociale ºi politice, care ar fi aruncat o luminã realã
asupra profilului moral ºi spiritual al lui Goga.

Pentru a duce la îndeplinire o asemenea diabolicã strategie, se
impunea “arestarea” memoriei lui Octavian Goga prin interzicerea
accesului la arhiva sa de la Ciucea al altor persoane decât a celor
agreaþi de regim. De ochii lumii, interzicerea accesului la aceastã
arhivã a fost prezentatã ca o necesitate. S-a afirmat cã este nevoie de
prelucrarea documentelor de cãtre un specialist. Numai cã, în acest
scop, nu s-a solicitat colaborarea Facultãþii de filologie, a celei de
istorie din Cluj-Napoca sau din vreun alt centru universitar, Academiei
Române sau vreunuia din institutele de specialitate din subordinea ei
sau cel puþin vreunui specialist veritabil în domeniul istoriei literare, cu
lucrãri de exegezã asupra operei literare a lui Goga. Nimic din toate
acestea. “Misiunea” prelucrãrii arhivei lui Octavian Goga a revenit unui
veleitar, fost cercetãtor la Centrul de istorie de pe lângã CC al PCR,
Gheorghe I. Bodea, autor prolix de texte diverse, de la miºcarea
legionarã, la “ºepcile roºii”, care, la data respectivã, avea prea puþin
de a face cu istoria literarã propriu-zisã. Acest lucru va ieºi pregnant
în evidenþã peste ani, atunci când îºi va publica “opera”. Analizele ºi
informaþiile ce le conþine aceasta nu sunt doar discutabile, ci ºi, uneori,
inexacte, într-un limbaj defectuos ºi, pe alocuri, chiar agramat, de
lemn.

Mai bine de un deceniu, prin vrerea partidului, Gh. I. Bodea, a
gestionat singur fondul de documente rãmase în arhiva de la Ciucea.
Nu cunosc ca altcineva sã mai fi avut posibilitatea a le consulta. De
altfel, documentele, contrar spiritului acordului dintre Veturia ºi
autoritãþi, au fost transferate în întregime la Cluj-Napoca. 

Cãrþile publicate de Gh. I. Bodea sunt departe de a scuza arestarea
arhivei (ºi a memoriei) lui. Goga, la comanda fostelor autoritãþi
comuniste.15

Dupã 1989 ar fi fost de aºteptat o nouã atitudine faþã de poet ºi
opera sa. Din pãcate, nici chiar Academia Românã nu a crezut cã e
de datoria ei sã dea tonul în aceastã direcþie. O dovadã în acest sens
este volumul, apãrut la 120 de ani de la naºterea poetului, încredinþat
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tot lui I.D. Bãlan ºi deci condamnat sã perpetueze multe din
neajunsurile sale anterioare. Forumul academic naþional s-a mulþumit
cu acest volum, deºi sub egida sa s-au publicat ediþii de opere
complete ale altor scriitori clasici români.

Reabilitarea lui ca poet ºi om politic nu a venit nici dinspre alte
instituþii sau foruri culturale. Firesc ar fi fost ca, dupã prãbuºirea
regimului comunist, care a fãcut atâta rãu inclusiv operei ºi memoriei
lui O. Goga, acesta sã beneficieze, printre primii, în planul reabilitãrii
ºi receptãrii sale critice. Nu s-a întâmplat aºa. 

Poate ghidându-se dupã aprecierile formulate de N. Manolescu,
fost senator PNL, o bunã parte a criticii literare post decembriste se
mulþumeºte sã-l eticheteze – din nou – drept un poet depãºit, vetust,
calitãþi ce nu ar justifica sau impune un act recuperator. Rãmaºi, în
continuare, sub influenþa vechii ideologii, destui critici ºi istorici literari
recurg la aceleaºi formule ºi etichetãri privind naþionalismul,
ºovinismul, antisemitismul sau extremismul lui Goga, fãrã, însã, a le
demonstra pe baza textelor acestuia.

Iatã cã O. Goga e din nou victimã – a neo-dogmatismului, de
aceastã datã. Atitudinea de rezervare sau chiar de indiferenþã faþã de
opera ºi activitatea lui pare sã se datoreze, într-o mare mãsurã, de
data aceasta, grabei cu care, pentru a-ºi justifica lipsa unei doctrine ºi
a unui program politic ºi social-economic coerent, o serie de partide
naþionaliste, extremiste, apãrute dupã 1990, s-au folosit de multe din
ideile ºi concepþiile lui O. Goga. Aºa s-a ajuns ca Goga sã fie
considerat vinovat de excesele ºi acþiunile periculoase ale unor indivizi
fãrã orizont cultural, semidocþi, periculoºi pentru o societate
democraticã.

Iatã de ce, cunoscând destinul nedrept de care a avut ºi are încã
parte eºti tentat sã îþi pui întrebarea: a fost/este Octavian Goga un
“poète maudit?”

Note:

1 Titu Maiorescu, Poeziile lui O. Goga, În: Critice, vol. III, p. 300-301.
2 Spre a nu ni se reproºa cantonarea în generalitãþi sau nestãpânirea

subiectului, reamintim, fãrã alte comentarii, textele nefavorabile ale lui Mihail
Dragomirescu, N.I. Apostolescu,  C. Sp. Hasnaº, Octav Botez, H. Sanielevici,
Ovidiu Densuºianu º.a., ca sã amintim doar numele cele mai demne a fi
reþinute.

3 Fac, desigur, excepþie, abordãrile mai ample ºi avizate aparþinând unor
critici literari ca E. Lovinescu, G. Cãlinescu, ªerban Cioculescu, Tudor Vianu,
Perpessicius, Ovidiu Papadima, ca sã ne rezumãm doar la numele cele mai
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semnificative, care, fie motivat de apariþii editoriale, fie cu alte ocazii, oferã
analize pertinente ale operei sale poetice, îi schiþeazã portretul spiritual sau îi
subliniazã contribuþia la miºcarea cultural-artisticã transilvanã sau naþionalã
în ansamblul ei.

4Pentru activitatea lui de traducãtor vezi, între altele, volumul Octavian
Goga, Traduceri din poezia universalã, studiu introductiv de Dan Brudaºcu,
Cluj-Napoca, Editura Sedan, 2006.

5 vezi Ministerul Informaþiilor, Publicaþiile interzise pânã la 1 mai 1948,
Bucureºti, 1948, p. 14; idem, Publicaþiile scoase din circulaþie pânã la 1
iunie 1946, ediþia a II-a, Alba Iulia, Fronde, 1994.

6 Avem certitudinea cã, dacã O. Goga nu ar fi murit, la 7 mai 1938, el ar fi
avut soarta celorlalþi oameni politici importanþi ai perioadei interbelice (cu
excepþia – inexplicabilã pentru noi - a lui Al. Vaida-Voevod. Citându-l la
excepþii, nu am vrea sã se înþeleagã cumva cã am fi dorit ca ºi acesta sã fi
suferit drama trãitã de elita politicã româneascã. Vrem, însã, sã atragem
atenþia cã omul politic care, înainte de 1918, a scris unele texte laudative la
adresa monarhiei dualiste pentru ca apoi sã treacã senin în tabãra unionistã,
dupã ce a avut certitudinea iminentei prãbuºiri a imperiului, a devenit
demnitar al României întregite, a fost pãrtaº la alianþe ºi jocuri politice dintre
cele mai diverse, inclusiv cu miºcarea legionarã, a avut abilitatea ºi isteþimea
sã-ºi asigure ºi din partea comuniºtilor înþelegerea, cu toate privaþiunile
suferite, desigur, de a nu fi trimis în puºcãrie sau în lagãrele de exterminare.
Dintre politicienii români contemporani cu el, dar dintr-o cu totul altã
perspectivã ºi cu un preþ mult diferit, doar dr. Petru Groza a mai reuºit o
performanþã similarã) exterminaþi nemilos în puºcãriile ºi lagãrele de muncã
ale Gulagului românesc. Aceasta cu atât mai mult cu cât, cu diverse ocazii,
Goga s-a afirmat deschis ca un duºman neîmpãcat al comunismului – ca
doctrinã ºi realitate social-politicã. Ba chiar ca duºman declarat al fostei
U.R.S.S. ºi al sateliþilor sãi politici din Europa de sud-est, inclusiv din
România.

7 Intr-un studiu separat, pe care îl consacrãm, între altele, receptãrii critice
a artei poetice a lui Octavian Goga, analizãm detaliat, fãrã pãrtinire, cu
obiectivitate, articolele ºi studiile consacrate operei lui literare, subliniind,
acolo unde este cazul, limitele dogmatice, limbajul de lemn, abordarea în
deplin consens cu limitele de tip procustian admise de oficialitãþile politice ale
timpului respectiv. De aceea, în textul de faþã nu vom relua detaliile studiului
respectiv ºi nu vom exemplifica excepþiile, pentru cã existã ºi aºa ceva, de la
regula enunþatã mai sus. Precizãm, însã, cã, cu foarte puþine excepþii,
publicarea de articole ºi texte de istorie ºi criticã literarã pe marginea operei
literare a lui Goga coincide, voit sau întâmplãtor, cu datele la care se aniversa
naºterea sau se comemora moartea lui. În restul timpului, se aºternea o
liniºte suspectã asupra lui. La acest ºablon rãspunde, într-un fel, ºi apariþia
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puþinelor volume notabile ce i-au fost consacrate. 
8 Aº aminti aici, succint, contactele numeroase ºi insistente ale Veturiei

Goga cu Tiberiu Utan, redactor ºef adjunct al Gazetei literare, Aurel Rãu,
redactor ºef al revistei Steaua, Mircea Bradu, redactor ºef la Familia din
Oradea, Mihai Gafiþa, redactor ºef adjunct al Editurii Cartea Româneascã, cu
persoane din conducerea revistelor Luceafãrul, România literarã (inclusiv cu
George Ivaºcu, care, în prezenþa lui Alexandru Cãprariu, Ion Oarcãsu ºi
Mircea Luca, a sustras de la Ciucea scrisori originale ºi inedite adresate
poetului, între alþii, de I.L. Caragiale, George Coºbuc, Al. Vlahuþã, Barbu
ªtefãnescu Delavrancea, “împrumutate” de la Veturia pentru consultarea la
faþa locului ºi o eventualã publicare a lor ulterioarã în paginile revistei
respective; din câte ºtiu, publicarea lor nu a avut loc niciodatã, iar eforturile,
vreme de ani de zile, ale acesteia de a le recupera s-au soldat cu un total
eºec; circula zvonul în epocã cum cã majoritatea vãduvelor marilor scriitori
români pãþiserã acelaºi lucru cu Ivaºcu. Am fost ºi eu martor la acest
“incident”.),  Tribuna sau a editurilor Dacia, Tineretului etc.,  pentru a aminti
doar câteva nume ºi instituþii prin intermediul cãrora s-a încercat valorificarea
fondului de manuscrise, documente ºi acte oficiale din arhiva poetului, a cãror
publicare ar fi contribuit la o mai adecvatã cunoaºtere ºi înþelegere a operei,
faptelor ºi vieþii lui. Vãduva poetului a încercat ºi alte modalitãþi, inclusiv a
admis publicarea trunchiatã, aºa cum e cazul volumului Pagini noi apãrut la
Editura tineretului, a unor texte. În plus, ea a încurajat scrierea de articole sau
studii monografice, oferind nu doar posibilitatea consultãrii materialelor pe
care le deþinea, ci ºi chiar gãzduire ºi alte avantaje. Amintesc, în primul rând,
colaborarea sa cu I.D. Bãlan, Al. Husar, Ioan ªerb, Mihai Gafiþa, Aurel Rãu,
Mircea Bradu, Radu Enescu ºi mulþi alþii. Al. Husar, spre exemplu, a petrecut,
la sfârºitul anilor ’60 ºi începutul anilor ‘70, dacã nu mã înºealã memoria,
câteva luni la Ciucea, unde a avut acces neîngrãdit la întregul fond
documentar existent aici. El a purtat, totodatã, cu Veturia Goga lungi discuþii
lãmuritoare pe marginea unor acte ºi documente, care i-ar fi permis evitarea
unor confuzii sau greºeli. Din pãcate, însã, din câte ºtiu, documentarea lui nu
s-a finalizat prin publicarea mult aºteptatei lucrãri de recuperare criticã a
operei ºi activitãþii social-politice gogiene. M-am întrebat deseori dacã nu
cumva Al. Husar a fost descurajat de semnalele, uºor sesizabile, venite din
partea autoritãþilor comuniste, deloc încântate de apariþia unei astfel de
lucrãri. Cert este cã, pânã în prezent, o astfel de lucrare, pe mãsura
documentãrii întreprinse, nu a mai apãrut sub semnãtura lui. Un caz
asemãnãtor este cel al lui Ioan ªerb. Cu excepþia tezei sale de doctorat, el a
valorificat, aºa cum s-ar fi cuvenit, cercetarea fãcutã la Ciucea abia dupã
1990. De fapt, în cazul lui, lucrãrile publicate, ne conving cã nu avea nici pe
departe pregãtirea adecvatã unui act recuperator atât de dificil ºi important.
Mai mult, într-un fel, nu excludem posibilitatea ca el sã fi contribuit, într-un fel,
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la folosirea de cãtre vechiul regim comunist, în ultima perioadã a existenþei
lui, a operei lui Goga ca suport al naþionalismului pe care l-a cultivat.

Cu prilejul unor astfel de documentãri au dispãrut, însã, ºi unele
documente importante aflate în arhiva de la Ciucea. Un caz celebru, în acest
sens, este dispariþia fãrã urme, pânã în acest moment, a originalului jurnalului
politic al lui O. Goga din anii ’30 ai secolului XX. Din fericire, Veturia Goga
avusese inspiraþia sã transcrie, la maºinã, conþinutul jurnalului. Acest text
dactilografiat l-am consultat ºi eu, iar cu acceptul conducerii Muzeului
memorial, în a doua parte a anilor ’80, mi-am fãcut o xerocopie. (Din câte ºtiu,
copii dupã aceastã dactilogramã au mai avut I.D. Bãlan ºi I. ªerb, care,
ulterior, au publicat, în presã ºi în volum, acest jurnal politic. În absenþa
originalului, este, însã imposibil de precizat dacã textul publicat corespunde
fidel jurnalului propriu zis).

9 vezi detalii în volumul Aurel Rãu – Octavian Goga cenzurat, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2004.

10 Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga. Monografie, Bucureºti, Editura
Minerva, 1971.

11 Pentru a fi obiectivi, trebuie sã recunoaºtem, totuºi, un merit acestei
lucrãri. Ea este importantã, în acel moment istoric, pentru faptul cã punea în
discuþie, de pe alte poziþii, scriitorul O. Goga, trecut, desigur, prin furcile
caudine ale rigorii programelor culturale socialiste. Se pare, însã, cã  I.D.
Bãlan nu are nici în prezent conºtiinþa erorii sãvârºite, aºa cum s-a întâmplat,
de exemplu, cu studiul monografic consacrat de el  lui Aron Cotruº. În acest
din urmã caz, I.D. Bãlan a revenit, dupã 1989, a eliminat multe din poncifele
primei prezente în prima sa ediþie. În cazul lui Goga, el persistã în aceeaºi
atitudine, neamendând (sau mãcar completând), cum ar fi fost imperios
necesar, nici judecãþile sale estetice, respectiv elimininând numeroasele
lacune (voite sau nu) în privinþa biografiei (avem în vedere inclusiv notele
variantele ºi comentariile sale la volumul Octavian Goga – Opere I. Poezii.
Teatru. Mãrturii. Însemnãri. Jurnale, Bucureºti, Univers enciclopedic, 2001,
apãrut sub egida Academiei Române). De aceea, în pofida recunoaºterii
meritelor subliniate, considerãm cã monografia lui I.D. Bãlan e un demers
critic ºi istorico-literar ratat, util azi doar din perspectivã documentarã.

12 Prin anii ‘70-’80 ai secolului trecut, circula zvonul cã, mai ales dupã
publicarea monografiei ºi a câtorva ediþii din opera poeticã ºi de traducãtor a
lui O. Goga, I.D. Bãlan ºi-ar fi consolidat substanþial poziþia inclusiv pe plan
politic, fiind admis în rândul demnitarilor vechiului regim. Nu e de datoria
noastrã sã confirmãm sau sã contestãm asemenea alegaþii, nu lipsite, în
opinia noastrã, de rãutãþile specifice breslei care le-a lansat.

13 În studiul amintit, consacrat receptãrii artei poetice a lui O. Goga, sunt
citate, însã, ºi relativ numeroase articole din presa literarã de dinainte de
1989, semnate de Mircea Tomuº, Zaharia Sângeorzan, Septimiu Bucur,
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Ovidiu Papadima, Vasile Avram, Vasile Chifor, Ilie Guþan, Ion Arieºanu, I.
Negoiþescu, Mircea Zaciu, Ion Simuþ, Gh. Bulgãr, Constantin Ciopraga, V.
Fanache, Constantin Cubleºan, Victor Felea, Liviu Petrescu, Ovidiu
Ghidrimic, Gheorghe Grigurcu, Emil Manu, Dumitru Micu, Yvonne ºi Mircea
Goga, Petru, Poantã, Al. Piru ºi încã mulþi alþii, care, în pofida directivelor
ideologice ºi dogmatice, au reuºit, majoritatea doar în articole de revistã, sã
adânceascã analiza criticã a liricii gogiene, relevând, cu aplomb ºi
discernãmânt, fundamentate judecãþi estetice ºi contribuind substanþial la
recuperarea ºi reaºezarea poetului, publicistului, dramaturgului,
traducãtorului ºi omului de culturã ce a fost pe treptele valorice ale istoriei
literare româneºti.

14 Sunt nevoit sã adaug ºi propriile opreliºti în publicarea unor articole pe
marginea unor scrisori ºi documente din arhiva de la Ciucea pe care am
reuºit, cu destule greutãþi, sã le consult. În primul rând, ca un fãcut, de fiecare
datã când aveam câteva zile libere ºi puteam veni, cu sacrificii materiale, la
Ciucea, directorul Muzeului memorial, pe care, de fiecare datã, îl anunþam
despre sosirea mea, lipsea din localitate. Deseori deplasarea mea era
complet inutilã întrucât respectivul director lipsea pe toatã durata zilelor când
eu mã aflam în Ciucea.

Un alt caz relevant este cel întâmplat în 1988. Am reuºit sã public, în
revista Astra,  un text consacrat corespondenþei cu ziaristul Ghiþã. Popp. În
chapeau-l articolului am oferit câteva date biografice despre Ghiþã. Popp. M-
am referit, desigur, ºi la funcþia deþinutã în guvernãrile þãrãniste. Un cunoscut
istoric clujean, deranjat de acest lucru, a reclamat la CC al PCR articolul,
acuzându-mã, deºi nu mã cunoºtea personal, c-aº fi fãcut propagandã pro-
þãrãnistã. Drept urmare, celelalte douã articole, aflate deja în ºpalt,
programate pentru viitoare numere ale Astrei, nu au mai apãrut. Iar mie, din
acel moment ºi pe tot parcursul anului 1989, mi s-a interzis sã mai public în
presa literarã din România. Nu pot sã nu reamintesc aici ºi graba cu care
redactorul ºef de la acea datã al revistei Astra a pus în practicã dispoziþia
organului de partid.

15 Amatorismul ºi lipsa de profesionalism sunt completate de limbajul
agramat, adeseori cacofonic, în care au fost redactate. Nu mai amintesc lipsa
deontologiei minime, care l-ar fi obligat sã obþinã acordul prealabil al autorilor
de articole ºi texte citate dincolo de limita bunului simþ. În plus, nu credem cã,
publicându-ºi propriile fotografii, chiar fãcute în locuri ce amintesc de poet,
Gh. I. Bodea mai atenueazã din impresia cã demersul sãu îi depãºeºte cu
mult pregãtirea ºi chemarea. Cu sau fãrã cãrþile lui, poetul nu a câºtigat în
planul mai bunei lui cunoaºteri.
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Dumitru CERNA

PANAIT CERNA, 
SUB SEMNUL PRIETENIEI LUI CARAGIALE

De la începutul destinului sãu literar,
Panait Cerna s-a bucurat de atenþia,
simpatia ºi chiar prietenia lui I. L. Caragiale.
La ºapte luni de la debut1, la 24 august
1897, în vacanþa de varã fiind, publicã din
nou, de data aceasta în „Foaia
interesantã”2, revistã la care colaboreazã ºi
I. L. Caragiale. Atunci, probabil, marele
scriitor a aflat de mai tânãrul sãu confrate,
impresionându-l cu traducerea dupã Lenau
a unui pastel cu inserþii elegiace. Pânã pe
la sfârºitul lui 1904, începutul lui 1905, îi
urmãreºte activitatea literarã, dar, ca un
fãcut, în aceastã perioadã, când Panait Cerna începe sã dea semne
de obosealã, I. L. Caragiale, care l-a susþinut ºi i-a arãtat simpatie,
pãrãseºte þara împreunã cu familia, stabilindu-se pentru totdeauna în
Germania, la Berlin.3

În octombrie 1908, Panait Cerna se înscrie la Universitatea din
Berlin în vederea pregãtirii doctoratului. Cât se aflã la universitatea
berlinezã, ia legãtura cu I. L. Caragiale ºi, la propunerea acestuia,
consimte sã se îngrijeascã de educaþia fiului mijlociu al marelui scriitor
român, Luca Ion, dotat cu o inteligenþã ºi o memorie neobiºnuite,
cãruia acasã i se spunea Luki (ca bunicului sãu patern, ulterior toatã
lumea adoptând acest hipocoristic4), aºa cum reiese ºi dintr-o
scrisoare a lui I. L. Caragiale cãtre Paul Zarifopol5: „Dl. Cerna, tânãrul
poet filosof, distins matematic ºi mare meloman, aflându-se pe doi ani
la Berlin, a binevoit, spre bucuria noastrã, sã se-nsãrcineze cu
educaþia ºtiinþificã a lui Luki...”.6

În perioada august-septembrie 1910, Panait Cerna, care-ºi
continuã studiile la Berlin, revine în þarã ºi locuieºte la Sinaia, pentru
refacerea sãnãtãþii ºi odihnã. Aici îl gãseºte Caragiale, cu o scrisoare
plinã de simpatie necontrafãcutã: „Drãguþule, precum am regretul eu
cã n-am mai putut avea ºtiri de la d-ta, aºa sã mã ierþi cã n-ai mai avut
ºtiri de la mine. Nu sunt eu vinovat ºi cu atât mai puþin ai fi d-ta.
Plecând pripit spre Travemunde, am lãsat acasã pentru a fi expediate
la poºtã vreo zece scrisori; între acestea era una pentru d-ta ºi pentru
d. Mãrculescu împreunã. Voiam sã ne ºtim de urmã în vremea
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vacanþelor. La întoarcerea mea, am gãsit pe masã scrisoarea cãtre d-
ta. Servitoarea dusese la poºtã toate scrisorile afarã de aceea. Nu-þi
mai ºtiam de urmã. Aflu acum de la d. doktor Zarifopol cã eºti la
Sinaia. Îþi trimitem acolo toþi multã sãnãtate. Cum petreci în Carpaþi?
Ce lucrezi? Când vii? – Te dorim.// Pânã la revedere, ne-ar face mare
bucurie sã primim ºtiri bune de la d-ta.// Fii sãnãtos ºi vesel!
Dumnezeu sã te þie în sfânta lui pazã!// Cu pãrinteascã dragoste,
Caragiale./…/ N-ar fi rãu sã-mi dai adresa d-tale de la Sinaia”.7

Aceastã scrisoare este însoþitã de o alta, cãtre Paul Zarifopol, prin
care Caragiale îl roagã pe „Herr doktor” sã i-o trimitã lui Cerna: „Dã-i
lui Cerna, rogu-te, – nu-i cunosc adresa – alãturata scrisoricã. Din
greºeala slujnicii, nu i-a sosit omului scrisoarea pe care i-o
expediasem la plecarea mea spre Travemunde”.8

Prietenia, arãtatã deschis, dintre Caragiale ºi Cerna, reiese, mai
ales, din scrisorile pe care aceºtia ºi le-au trimis unul altuia, sau altora.
Iatã o altã scrisoare tipic caragialianã. Autorul Scrisorii pierdute, cu
tonul sãu ironic inconfundabil, îl avertiza pe poet, prin Horia Petra
Petrescu, într-o scrisoare plinã de culoare: „/…/ Þi-am fost cerut ºi
adresa lui Cerna.// Spune-i lui Cerna sã nu gândeascã decât în
versuri, cã ochii albaºtri ai saxoanelor sunt mai puþin primejdioºi decât
cei negri ai brãilencelor noastre. Îl salut ºi doresc o vorbã bunã de la
el. Valete pueri!”.9 De altfel, acelaºi Caragiale va lua poziþie în
scandalul literar stârnit de „Noua Revistã Românã”10, prin publicarea
articolului semnat de Eugen Porn, articol care, pe un ton ostentativ,
aprecia poezia lui Cerna în detrimentul poeziei celorlalþi. Caragiale
scrie împãciuitor: „/…/ Avut-a dreptate Porn criticul sã laude pe poetul
Cerna?// – Da.// Bine-a fãcut sã atingã, cu acel prilej, susceptibilitatea
altor tineri scriitori de netãgãduitã valoare?// – Nu.// Erau în drept cei
atinºi sã protesteze?// – Da// Protestau pe calea potrivitã în cauzã? –
Nu.//Afirmând cã, de la o vreme, se publicã la noi destul de multe cam
prea puþin îngrijite, criticul Porn spune adevãrul? – Da.// Are adevãrul
a face cu vârsta, cu situaþia socialã, cu confesiunea aceluia care îi
spune?// – Nu.// Stã în cãderea Parlamentului acordarea drepturilor
cetãþeneºti?// – Da.// Poate fi chemat Parlamentul sã dea, potrivit
regulamentului respectiv, prin majoritatea de voturi, soluþiuni supreme
într-o disputã literarã, artisticã ori ºtiinþificã?// – Nu.// Se poate
încumeta un tânãr începãtor sã vorbeascã foarte de sus despre o
întreagã miºcare literarã contemporanã?// – Da.// Trebuie sã se
plângã de deosebitele neplãceri ce-i atrage dupã dânsa primejdioasa
lui încumetare?// – Nu./…/”. Încercând a împãciui „sfeziile dintre tineri”,
Caragiale scrie: „Numai iuþeala vârstei îi stricã, ºi cari, când 
se-nfierbântã gâlceava, toþi deopotrivã, ºi de o parte ºi de alta, ºi au ºi
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n-au dreptate…// Da’ lasã-i, cã le trece lor iuþeala cu vremea”.11

La întoarcerea în Germania, P. Cerna pãrãseºte Universitatea din
Berlin ºi trece la Universitatea din Leipzig, unde va urma cursurile
universitãþii de aici în perioada 1910-1912, împrietenindu-se cu Paul
Zarifopol ºi cu familia acestuia. Caragiale nu uitã sã aminteascã
numele poetului nord-dobrogean, în cãrþile poºtale pe care acesta i le
trimite lui Zarifopol: „În momentul acesta primesc cartea d-tale cu
Cerna ºi Flavian, iscãliþi alãturi”12; „Complimente lui Cerna ºi lui Sache,
dacã ai reuºit a-l prinde”13; „Sosesc mâine, vineri, 7,54 seara, gara
Bavaria. Rog a se transmite salutãri lui Cerna”14 sau „Drãguþule,
asearã am uitat sã-i cer adresa lui Cerna; rogu-te, când îl vezi, spune-
i sã mi-o comunice negreºit la Schoneberg bei Berlin”.15 În decembrie
1910, I. L. Caragiale îl întâlneºte pe Panait Cerna la Leipzig. „E,
desigur, una din cele mai bogate inteligenþe pe care le-a produs
neamul nostru – îl caracterizeazã Cerna pe Caragiale. Ce împletire
curioasã de sofismã ºi adevãr, de ironie ºi duioºie! Nu ºtiu cum, dar
când mã gândesc la dânsul, o combinaþie imposibilã îmi vine în minte:
un mãrãcine care ar face flori rare”.16

Anul 1912, care-avea sã-i aducã lui P. Cerna Premiul Academiei
Române, debuteazã sub semnul nesiguranþei, al oscilãrilor, al lipsei de
încredere în forþele proprii. Un sentiment de saturare, de ahtiere, de
renunþare la toate sau poate numai de amânare, de istovire, rãzbate
în mai toate scrisorile din aceastã perioadã. Aceastã stare
comportamentalã a lui Cerna devine greu de suportat de cãtre cei ce-
i sunt în preajmã. Aceasta reiese ºi dintr-o scrisoare a lui Caragiale
cãtre Zarifopol: „/.../ Cerna a fost pe la noi când eram la Lipsca, dar n-
a vrut sã intre, fiindcã nu poate suferi lumea care vorbeºte franþuzeºte
– slãbiciune de intelectual-cultural. Cât o sta aici Barozzi, n-are  sã vie!
Ale lumii!// Socrat Barozzi este aici: cât e Luki la ºcoalã, Socrat cântã
din vioarã; când vine Luki, joacã amândoi table, ca doi juni ellini ce
sunt”.17 Caragiale îl felicitã pe Cerna pentru Premiul Academiei, alãturi
de mulþi alþi confraþi, cu sinceritate, deºi poate cu o undã de tristeþe.
Autorul dramei „Douã loturi” n-a primit niciodatã acest premiu. I. L.
Caragiale moare în noaptea de 8/21 spre  9/22 iunie 1912. Într-o
scrisoare trimisã lui I. A. Rãdulescu-Pogoneanu, P. Cerna comenteazã
dezamãgit ecourile dupã moartea prietenului sãu autoexilat: „Ai asistat
la înmormântarea lui Caragiale? Ai auzit ceva discursuri? Eu le-am
cetit în Universul.// Toate forþate sau puþin modeste”.18

Dupã câteva luni de la moartea lui Caragiale, Panait Cerna avea
sã-ºi urmeze prietenul care-l încurajase ºi-i dãduse încredere în sine.
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Note:
1 Adevãratul debut al lui P. Cerna se petrece în revista „Povestea vorbei”,

anul II, nr. 15, 17 ianuarie 1897, p. 6.
2 I, nr. 33, 24 august 1897, sãptãmânal cu o viaþã foarte scurtã (12 ianuarie

-2 noiembrie 1897).
3 În luna martie a anului 1905.
4 Ion Vartic, Clanul Caragiale, editura Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca,

2003, p. 232.
5 Corespondenþa dintre I. L. Caragiale ºi Paul Zarifopol numãrã peste 440

de scrisori ºi cãrþi poºtale (peste 400 trimise de Caragiale ºi peste 40 primite
de la Zarifopol), în I. L. Caragiale, Scrisori ºi acte, bibliografie, studii ºi
documente, Editura pentru literaturã, ediþie îngrijitã, prefaþã ºi note de ªerban
Cioculescu, 290 p.

6 Fragment de scrisoare publicat de Olimpiu Vladimirov în Panait Cerna,
120 de ani de la naºtere, editura Ex Ponto, Constanþa, 2001, p. 25.

7 Scrisoare datatã: august 1910, în articolul Aniversãri UNESCO – 2002.
Anul Caragiale (1852-1912) * 150. Prietenia lui Caragiale cu poetul
dobrogean Panait Cerna, de prof. Mihai Marinache, în revista „Steaua
Dobrogei”, anul IV, nr. 2-4 (14-16), decembrie 2002, p. 16.

8 Idem nota 7.
9 Scrisoarea este datatã 14.11.1910, Berlin, preluatã din revista “Steaua

Dobrogei”.
10 “Revistã pentru politicã, literaturã, ºtiinþã ºi artã”, apare la Bucureºti,

bilunar, director: C. Rãdulescu-Motru, conf. I. Hangiu, Dicþionarul presei
literare româneºti, 1790-1990, ediþia a II-a, revizuitã ºi completatã, Editura
Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1996, p. 308.

11Publicat la rubrica „Noutãþi”, din „Noua Revistã Românã”, 14 februarie
1910; idem nota 7,  p. 15-19.

12 Datatã: 8.09.1910, idem nota 7, p. 16.
13 Datatã: 12.09.1910; idem nota 12.
14 Datatã 10.11.1910; idem nota 12.
15 Datatã 12.11.1910; idem nota 12.
16 În Ceorge Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în

prezent, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, ediþie ºi prefaþã de Al. Piru,
Bucureºti, editura Minerva, 1982, p. 651-652.

17 Scrisoare datatã: 21.02.1912, idem nota 7, p. 17-18.
18 Datatã: 9 decembrie 1912, din Leipzig; idem nota 7, p. 19.



31

Ion BRAD

COCOR BÃTRÂN

Ani 75 … În cer, cocorii …
În fruntea lor, cel mai bãtrân …
Încã de mult s-a tot jucat cu norii
Ce l-au þinut ca pe-un copil la sân …

Acum din nori cad fulgere de ghiaþã
Cu blestemate aripi îndârjite …
Pe cei din urmã, tineri îi învaþã
Sã treacã-n locul lui, când nu-i înghite

Nici somnul oboselilor celeste,
Nici disperarea spaþiului înfrânt
Ce cresc în el ºi-i spun cã primul este
Un fulger stins, din cer pânã-n pãmânt …

2004

SUB PATRAFIRUL TIMPULUI

colegilor de vârstã ºi literaturã

Mã judec singur ca pe-un hoþ
Care i-a jecmãnit pe toþi
Ce m-au iubit, ce ºi-au gãsit
În mine cuibul pãrãsit.
Pedeapsa singurã ce-o ºtiu
Nu-i sã m-ascund ca-ntr-un sicriu,
Încã de viu, în tot ce scriu,
Ci sã mã rog la fiecare,
Lovindu-mã, sã mã doboare!
Din prãbuºirea mea umilã
Sã-ºi facã aripi de ºindrilã,
Zburând prin veac, sã nu se mire
C-au pãrãsit o mãnãstire …

2005
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PORT ÎN MINE

Port în mine prea mulþi morþi …
Toþi mã cheamã. Toþi mã-ntreabã:
“Mai trãieºti? Ne mai suporþi,
Crunt tiran, copil de treabã?”

Încã viu de dragul lor,
Duc în spate, ca pe-o cruce,
Nevãzut acest popor
Care-n cârca lui mã duce …

Unde mergem? Nici un drum
Nu ne ia cu el ºi nu ne
Mai îndrumã, ca ºi cum
Ne-a uitat ºi glas ºi nume …

2005

CÂND NU TE VÃD

Când nu te vãd, s-apropie de mine
Ciudate zburãtoare ori tainice jivine
Trimise ca din ceruri de poveºti
Sã mã întrebe iarãºi: unde eºti?
Ce sã rãspund, când inima nu ºtie
De eºti închipuire ori o fãpturã vie?!
Cine eºti tu ºi unde te ascunzi de-atâta vreme
Cã nici o amintire nu poate sã te cheme?
Unde te-ascunzi, de nu mai ºtiu nici larii
Acestei case pusã la fruntarii
Între misterul tãu ºi între mine,
Cu pãsãrile stranii pândite de jivine?

2007
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Ion BUZAªI

Aniversãri literare: 
TRIBUNA – (CLUJ) – 50 DE ANI DE LA APARIÞIE

S-au împlinit 50 de ani de la apariþia „Tribunei” clujene – revistã
de culturã ce preia tradiþia unei glorioase publicaþii, „Tribuna” lui
Slavici, întemeiatã la Sibiu în 1884 (aºa cum se scrie acum pe
frontispiciul revistei).

Clujul literar-artistic a fost polarizat aproape o jumãtate de secol,
dupã 1948 de cele douã reviste „Steaua” ºi „Tribuna”. „Steaua”, mai
veche, cu aproape un deceniu, descinzând din vechiul „Almanah
literar”, era oarecum mai aristocratã, þinând de elita literarã: avea
format elegant de carte, cu o þinutã graficã îngrijitã (pãstrez ºi acum
în colecþia mea numãrul jubiliar 100 al revistei – cu o fotografie
document – redactorii „Stelei” la sediul redacþiei din str. Horea,
având în centru pe redactorul-ºef A.E. Baconsky, elegant, cu un
costum impecabil ºi cu papion – þinutã ce contrasta în obsedantul
deceniu, cu vestimentaþia cenuºie a intelectualilor). Despre meritele
„Stelei” clujene în revigorarea poeziei adevãrate, prin reînnodarea
firului literar cu marea liricã interbelicã s-a scris ºi lucrurile se
cunosc ºi se recunosc. În orice caz la „Steaua”, debutanþii
pãtrundeau mai greu, cel puþin asta era pãrerea multor studenþi
filologi din perioada 60-65 care aspirau sã scrie literaturã ºi sã fie
publicaþi în revistã.

„Tribuna” ni se pãrea mai accesibilã. Am citit de curând o „istorie”
de un realism dur al acestei reviste, Manual de sinucidere de Radu
Mareº, (Editura Augusta, 2005). Radu Mareº a fost câþiva ani, dupã
1990, redactorul ºef-adjunct al revistei, când era condusã de
prozatorul Augustin Buzura. Este un cunoscãtor temeinic al „fazelor
literare” prin care a trecut publicaþia clujeanã, despre care eu am
aflat la puþinã vreme dupã apariþia ei, în februarie 1957, când un
grup de redactori ai „Tribunei” au venit la Gherla la o întâlnire cu
cititorii. Pentru un elev de liceu, cred cã eram în clasa a IX-a,
aceastã întâlnire a fost impresionantã: citisem destulã literaturã
românã ºi strãinã, citisem ºi câteva reviste literare, pe care le
gãseam la chioºcurile de presã ale oraºului („Gazeta literarã”,
„Steaua”, „Tribuna”, dar acum aveam ocazia sã vãd în faþa mea,
oamenii vii, nu închipuirile mele de cititor.

Student fiind, ºi scriind recenzii ºi însemnãri scurte de istorie
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literarã, urcam treptele „Tribunei” sã prezint redactorilor colaborãrile
mele. Uneori, întâlneam cu emoþie coborând scãrile redacþiei
personalitãþi culturale ºi literare ale Clujului din acea vreme: pe Ion
Agârbiceanu, Eugen Speranþia, Valeriu Bologa, Constantin
Daicoviciu, D.D. Roºca º.a. Din istoria revistei prezentatã de Radu
Mareº, eu cunosc mai bine perioada 1969-1981, când „Tribuna” a
fost condusã de D.R. Popescu: „La data când era numit la
conducerea Tribunei, D.R. Popescu avea 34 de ani. Debutase cu
povestiri ºi nuvele pentru cã aºa era regula pentru un tânãr din
provincie. Afirmarea sa fusese însã eclatantã ºi avea la activ cel
puþin douã opere literare majore: un roman (F) ºi o piesã de teatru
Pisica în noaptea Anului Nou, pe care nu s-ar fi hazardat sã le
conteste nici firile cele mai cârcotaºe. Era atuul sãu. Avea, în plus,
pe lângã prestigiul talentului necomun, ºi o anume autoritate virilã,
indispensabilã liderului de vocaþie. Se þinuse mereu departe de
cârciumi ºi boemie, nu fuma, era sportiv, familist exemplar. ªi încã:
se formase la Steaua, într-un climat elevat ºi cu „modelul
Baconsky”; de la acesta deprinsese un aristocratism al þinutei, care,
printre literatorii clujeni, cei mai mulþi cu maniere fruste, fãcea figurã
aparte”.

Este, cred, perioada (1969-1981) cea mai rodnicã din istoria
acestei reviste. Iatã cum rezumã Radu Mareº, în cartea amintitã
programul ambiþios al lui D.R. Popescu, redactorul-ºef al „Tribunei”,
realizat în bunã parte: a eliminat, rând pe rând pe vechii redactori ºi
a creat o nouã echipã redacþionalã; a atras colaborarea susþinutã a
universitarilor cãrora le-a încredinþat rubrici permanente (îmi
amintesc de rubricile lui C. Daicoviciu, ªtefan Pascu, Iosif Pervain),
a descoperit ºi a sprijinit tineri de talent mai ales din gruparea
Echinoxului studenþesc clujean, pe unii angajându-i chiar redactori
la revistã; a oferit, ºi asta subliniez mai apãsat, spaþiu scriitorilor din
provincie. 

Douã anchete literare care au fost foarte citite ºi care cuprindeau
opinii interesante au fost „Condiþia literaturii române în ºcoalã” ºi
„Condiþia scriitorului din provincie”. În acei ani au publicat poeþi,
prozatori ºi critici sau istorici literari din modeste aºezãri
transilvane, numãrul acestora ar fi prea lung pentru a înºira toate
numele. Între aceºti condeieri gãzduiþi cu generozitate ºi înþelegere,
în paginile „Tribunei” clujene aduc omagiul meu de recunoºtinþã.



35

Teofil RÃCHIÞEANU

CI DECHENEU E EL ACOLO …

Singur e el, uitat de lume,
În munþi ca-ntr-o împãrãþie
Numai a sa. Supuºi în juru-i,
Brazi, paltini, fagi, izvoare – o mie.

Vulturi plutesc pe culmi prelunge,
Ca într-un vis, rotindu-ºi zboruri.
Cîntã Mãiestrele. Vãzduhul
Argintã-se de-ale lor coruri.

Se leagãnã în juru-i codri
Cu luminate-n ei poiene,
Fluturi sosesc din depãrtare,
Pe umeri i se pun ºi gene.

Tot vin, tot vin, ca nave, norii
Din depãrtatã depãrtare,
Duc înspre nu ºtiu unde doruri,
Duios din ei curge paloare.

Priveºte-n zarea depãrtatã
Cum soarele, -obosit, apune
ªi blîndã ultima lui razã
De aur nimb pe frunte-i pune.

Lungi umbrele se-ntind pe ape,
Vântul prin crengi cântã uºure,
Izvoarele-nvaþã din graiu-i
Mai cu dulceaþã sã murmure …

Ci decheneu e el acolo,
Rãmas dintru o altã lume –
Vechi basm ºi sfînt ce se mai þese
În munþii lui din Soare-Apune …
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Miron SCOROBETE

ION CRISTOFOR
- PORTRET-GRAFFITI AL UNUI MINORITAR –

Într’o epocã în care
majoritatea zdrobitoare a
locuitorilor planetei o constituie
vedetele, puþinii rãmaºi pe
dinafarã urmând a se lupta pentru
a fi recunoscuþi ca minoritate ºi a
se bucura de drepturile ce decurg
din aceasta ºi de care
deocamdatã sunt lipsiþi, Ion
Cristofor, în loc sã-ºi caute ºi el
un loc printre majoritarii ce deþin
puterea, are nesãbuinþa de a fi un
poet anti-vedetã. El nu poartã
plete romantice, nici barbã
filosoficã, nici veºminte de iniþiat
oriental. Nu i-am dibuit niciodatã
preferinþele politice, acestea,
cred, fiind în subsidiar, la el
prevalând simpatiile faþã de
marile ºi eternele calitãþi umane. Pe cel al cãrui nume înseamnã
„Purtãtor de Hristos” îl bãnuiesc a fi greco-catolic, dar el nu-ºi
etaleazã deloc acest privilegiu care, unicul, te duce atât în Europa
cât ºi în rai, dupã cum nu-ºi manifestã câtuºi de puþin frãþeasca urã
faþã de ortodocºi pe care, de altfel, cu siguranþã nu o are. În
consecinþã, puþini (tot minoritari) sunt aceia ce, dincolo de
înfãþiºarea ce þine cu tot dinadinsul sã indice pe insul comun, vor
putea sã distingã adevãratul chip al lui Ion Cristofor, cel ascuns, cel
de tainã: pe poetul de excepþie. (Iar aici am comis un inadmisibil
pleonasm. Toþi poeþii adevãraþi sunt de excepþie, Ion Cristofor
numãrându-se, la vedere, nefiind ei prea mulþi, tot minoritari, între
aceºtia).

Calitatea de poet veritabil i-o dovedeºte poezia sa. Iar aceasta
seamãnã leit cu pãrintele sãu. ªi ea evitã în totalitate spectaculosul,
sulemenelile, artificiul. Elaboratã cu rece grijã savantã, dar ºi cu tot
atâta fierbinte pasiune, ea reuºeºte sã rãsarã ca din pãmânt, cu o
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francheþe, cu o candoare, cu un alint al intimitãþii pe care nu le mai
întâlnim decât în naturã.

Dar iubirea faþã de poezie a lui Ion Cristofor se mai remarcã
îmbelºugat ºi într’o zonã anexã, cea a traducerilor. Poliglot, miºcându-
se cu lejeritate în spaþiul cultural francofon, transpunerile de cãtre el în
româneºte a poeziei contemporane din diferitele literaturi de pe toate
continentele umplu un încãpãtor raft de bibliotecã. Nu o face nici din
vanitate, la urma urmei, acolo unde e, nevinovatã, nici din cine ºtie ce
calcule, ci, cum zic, dintr’o copleºitoare iubire. Iar acum, când suntem
într’un stadiu atât de avansat al globalizãrii, fiecare intrând în legãturã
cu toþi, Ion Cristofor ne atrage atenþia cã aceea care ne-a fãcut atâtea
milenii sã ne înþelegem unii pe alþii, ca spiritele noastre atât de diferite
sã nu se respingã ci sã comunice osmotic, Poezia, e pe cale sã fie
condamnatã definitiv la vatra cu cenuºã fãrã ca gingaºul ei condur sã
mai fie gãsit de cineva, prinþii fiind ºi ei în curs de dispariþie.

Dragostea de poezie a lui Ion Cristofor l-a pus de douã ori în
ipostaze extrem de delicate. S’a ocupat o bunã perioadã de timp de
poezia extremei drepte, creaþie, cum bine se ºtie, în epoca trecutã
interzisã total, soartã însã ce se pare cã o îi e rezervatã ºi în epoca
post-comunistã. Chiar teza sa de doctorat era dedicatã poeziei lui
Aron Cotruº, figurã emblematicã odinioarã, complet neºtiutã de
generaþiile mai noi, din motivele ºtiute. Unii l-au putut bãnui atunci de
simpatii îndreptate spre acea extremã politicã. În perioada imediat
urmãtoare însã, Ion Cristofor a susþinut un întins serial dedicat poeziei
izraeliþilor de limbã românã, motiv sã fie suspectat de filosemitism,
dacã nu de a fi el însuºi un semit care ºi-a arborat un pseudonim atât
de creºtinesc. Cei ce gândeau astfel nu reuºeau sã vadã cã pasiunea
devorantã a lui Ion Cristofor trece mult dincolo de circumstanþele
politice, rasiale sau de altã naturã, ea cãutând cu ardoare doar poezia
oriunde ea s’ar afla, ocrotind-o mai ales acolo unde ea, cãzutã pradã
prejudecãþilor, e ameninþatã sã se ofileascã.

Te salut, Purtãtorule de Poezie!

Întregul colectiv redac]ional al revistei “Cetatea

cultural@” adreseaz@ cele mai sincere felicit@ri }i ur@ri

de “La mul]i ani!” colegului }i prietenului nostru 

Ion Cristofor la împlinirea vârstei de 55 de ani. 
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Ion CRISTOFOR 

ÎNTR-O ZI POEZIA

Într-o bunã zi poezia
se va înfãºura în jurul tãu 
ca un piton de aur 
sufocându-te

Pe o stradã pustie 
arbori albaºtri 
obosiþi de monotonia zilelor    
îºi vor elibera ultimele cohorte de frunze
rãzboindu-se pânã târziu
cu sumbrii întunecaþii cavaleri
cu lãncierii nopþii 

Palid Narcis delirând
hipnotizat de-oglinda lunii 
asculþi galopând pe acoperiºe 
moartea în chip de cavaler sau hunii

CUTREMUR

Un lan de mimoze
se cutremurã 
la trecerea fluturelui. 

Apune marea
la nordul inimii.

SINGUR

Singur ca o monedã uitatã
în buzunarul unui mort

Te strecori pe lângã un zid cenuºiu
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printre semeni ºi ziduri cenuºii 

În spatele zidurilor un munte de întuneric
îºi aºteaptã încã întunecaþii profeþi

Obosit îmbãtrânit înainte de vreme
intri de-a buºilea în marsupiul acestui poem
ca puiul de cangur înspãimântat de fulgere

O, Doamne plânsul tãu monoton 
ºi chiþcãitul îndelung al ºoarecelui de câmp 

COMPOZIÞIE NETERMINATÃ 

Octombrie pe patul de moarte
ºi pâlcul de arbori ce fug din peisaj
ca o oaste înspãimântatã
plinã de sânge

ªi vajnicii topometriºti cu instrumente pe umãr
cu raniþele pline de boarfe ºi conserve
îþi ºoptesc în trecere 
s-a dus dracului vara ºi veriºoarele blonde cu dinþi de cal 

S-a dus anotimpul în care
m-am fotografiat zâmbitor lângã goliciunile lor
melancolic supus al unui imperiu al necesitãþii

mãrturisesc cu umilinþã 

Eu am fost norul întunecat sub care aþi înjunghiat mielul
eu ceaþa prin care corul orbilor a rãtãcit îndelung
eu bezna în care oasele voastre
au rãsunat ca un vechi dezacordat instrument de percuþie
pe care ploaia sau moartea
descifra notele unei compoziþii neterminate
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DESTIN

Striviþi de destin
ca muºtele prinse cu ceaslovul 
de Smãrãndiþa popii
ºi de zãnatecul acela bãlai 

TOAMNÃ

Moaºte ale unor întâmplãri de demult
palide ca varul ºi pietrele unor ruine
nãpãdite de gloria ierbii de spornice familii de scaieþi
boicotând nepãsãtoare istoria

Þepene ºi reci te-ntâmpinã
chipurile sfinþilor
asemenea scrumbiilor afumate

Crucificatã geme 
pe o sârmã 
o cãmaºã decoloratã 

FRUMOASA

Frumoasa cu sânii ca douã cranii de sticlã
înmiresma în trecere aerul cu pãrul ei 
ca o harpã dezacordatã

mugurii fremãtau în preajmã
ca niºte câini în cãlduri.

Simþi ºi acum singurãtatea zbãtându-se în încãpere
ca peºtele pe uscat

ºi fluviul ce trece nepãsãtor 
ca o hoardã de rãzboinici 
zãngãnindu-ºi suliþele ºi scuturile însângerate   
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NICI AZI 

În dupã-amiaza aceea auzeam mestecenii scârþâind îndelung
sau oasele unui convoi de deportaþi în Siberia

ºi nelegiuiþi am binecuvântat nelegiuirea cu vorbe
ºi beþi am dansat îndelung sub felinarele  roºii
printre mese sticle goale ºi morþi

sub felinarele  roºii mai orbi decât orbii
n-am prins niciunul de veste
cã întunericul începea sã-ºi sape tunel
în ochii noºtri de animale de povarã 

nici azi n-am aflat ce-a scris fiul tãu 
cu  degetul pe nisip
doar cã deodatã paharele ni s-au umplut 
de sânge de tristeþe ºi fum

VULTURUL

În ochii vulturului negru
oraºul e o împãrãþie a viermilor

Freamãtã Dumnezeul ierbii
atotputernic ºi verde 

ÎNALTE ªCOLI ALE MELANCOLIEI

Dupã ani ºi ani de amarnicã trudã
eu palidul copist 
învãþãcelul cel îndãrãtnic
constat cã în zadar
am încercat sã-i trag pe sfoarã 
pe cruzii necruþãtorii mei dascãli 

Am absolvit cu greu
înaltele  ºcoli ale Melancoliei

Mai gol sunt Doamne
mai pustiu 
decât o bisericã arsã
prin care fluierã vântul 
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Constantin  CUBLEºAN 

ION  CRISTOFOR – EXEGET
AL LUI  ARON  COTRUª

În rândul scriitorilor  care, dupã cel
de al doilea rãzboi mondial, au ales
calea pribegiei, dând curs unei
prudenþe care i-a scutit de ani grei de
temniþã în þarã, a fost ºi Aron Cotruº,
unul dintre cei mai importanþi poeþi
români ai secolului al XX-lea,
pregnantã personalitate artisticã, în
linie expresionistã, cu o voce ºi un
timbru inconfundabile. Orientarea sa
politicã de dreapta (n-a fost înscris
niciodatã în vreun partid), relaþiile cu
miºcarea legionarã ca ºi naþionalismul
înfocat, au fãcut ca în jurul lui sã se
aºtearnã o apãsãtoare tîcere, în
orizontul literelor noastre postbelice,
multã vreme opera sa ne fiind
aproape deloc cititã ºi nici atât citatã.
Abia în deceniul al optulea, numele lui
începe sã reaparã, în dezbateri  critice, bine cenzurat însã, poezia
fiindu-i  rememoratã fragmentar ºi parcimonios. Totuºi, în 1981, Ion
Dodu Bãlan, unul din criticii ºi istoricii literari ce se bucurau în epocã
de încrederea deplinã a oficialilor ideologici, publicã o primã (ºi, de
altfel, singura în perioada vigilenþei totalitariste) monografie
consacratã scriitorului – Resurecþia unui poet: Aron Cotruº -, o
receptare, din multe puncte de vedere tributarã nu doar limbajului
dogmatic ci ºi unei viziuni îngust ºi rigid partinice, dar extrem de
importantã totuºi pentru simplul fapt cã repunea în discuþie, în drepturi,
scriitorul, trecut desigur prin furcile caudine ale rigorii programelor
culturale socialiste. I.D.Bãlan însuºi avea conºtiinþa abuzului, dar
tributul trebuia plãtit în schimbul acordãrii poetului, chiar cu
neîndreptãþite amendãri, a dreptului de liberã circulaþie în cetate. Aºa
se face cã dupã 1989, ºi-a reluat demersul, eliminând poncifele,  dar
monografia rãmâne, oricum, ratatã din perspectiva judecãþii estetice,
cu evidenþa, în plus, a mult prea  numeroaselor  lacune (voite sau nu)
în privinþa biografiei. Cel ce se angajeazã, în anii imediat de dupã acel
decembrie revoluþionar, în editarea scrierilor lui Aron Cotruº, într-o
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serie  de Opere (vol.I, 1999; vol. II, 2000), va fi criticul ºi istoricul literar
timiºorean Alexandru Ruja, cu aplomb ºi discernãmânt critic, aflat însã
în dificultate datoritã neputinþei (încã la ora aceea) de a cuprinde
vastitatea producþiei scriitorului în anii diasporei, risipitã în publicaþii,
adesea obscure, din Europa ºi America. Dar, monografia ce i-o
consacrã (cea de a doua, aºadar), în 1996, ca rezultat al unei teze de
doctorat, susþinutã în 1993 la Universitatea din Timiºoara, este de-
acum o cu totul altã perspectivã de recuperare ºi reaºezare a
scriitorului pe treptele valorice ale istoriei noastre literare, la locul pe
deplin meritat. 

Cea mai temeinicã ºi mai sistematicã întreprindere de cunoaºtere
ºi revaloficiare în spaþiul literar românesc a desþãratului Aron Cotruº,
va fi cea de a treia monografie ce îi este consacratã, la scurt timp, tot
în urma unui demers doctoral (de data aceasta la Universitatea
clujeanã, în 2001), datoratã lui Ion Cristofor ºi publicatã, în 2003, la
Editura Societãþii Culturale “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca: Aron
Cotruº între revoltã ºi rugãciune. Este o amplã, detaliatã abordare
a vieþii ºi operei poetului, fãrã complexe, cu acribie ºi rafinament în
judecãþile de valoare formulate asupra liricii acestuia, autorul însuºi
ilustrându-se ºi ca unul dintre cei mai originali poeþi ai generaþiei sale.
“Încercând sã descifrez atitudinile politice ale acestui spirit al revoltei -
îºi avertizeazã cititorii, încã de la început, Ion Cristofor – am fost,
desigur, mai atent la metamorfozele operei poetice, la textele ce
trãdeazã o poziþie referitoare la cutremurele unei istorii convulsive ºi
dramatice”. 

Cercetãtorul are ºansa  ºi tenacitatea de a contacta diverse
personalitãþi ale spiritualitãþii româneºti aflate în diaspora (unele
rãmase, din pãcate, definitiv pe meridiane strãine), apropiaþi sau
cunoscuþi ai poetului, care i-au furnizat preþioase date privind viaþa ºi
opera acestuia, manuscrise, documente inedite, atât de necesare în
completarea numeroaselor lacune biografice, îndreptând astfel
imaginile distorsionate ale crestorului în vreme, datoritã informaþiilor
inprecise, eronate, vehiculate mai înainte. Studiul acesta se
dovedeºte a fi rodul unor eforturi ºi strãdanii documentare cu totul
aparte, dar reuºita este cu adevãrat meritorie. 

În structurarea demersului sãu, Ion Cristofor alege calea cea mai
simplã ºi cea mai potrivitã într-o asemenea împrejurare, când totul
trebuia vãzut în dinamica evoluþiei umane ºi creatoare a lui Aron
Cotruº, mergând la pas pe firul biografiei acestuia ºi evaluând, în
contextul cultural, ideatic ºi politic al timpului, în þarã ºi în lume, etapã
cu etapã, creºterile de nivel din scrisul  acestuia. 

Anii de ucenicie sunt marcaþi de climatul intelectual al ºcolilor
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blãjene (“Blajul ºcolilor latiniste, locul în care s-a nãscut
naþionalismnul românesc”) ºi braºovene, marcând debutul revuistic
(în Luceafãrul sibian, în 1908) ºi editorial (volumul Poezii, Orãºtie,
1911), al lui Aron Cotruº, anunþând “o voce mesianicã, în linia poeziei
transilvane tradiþionale, ºi mai ales o înaltã conºtiinþã naþionalã“.
Studenþia la Viena se împlineºte sub semnul ideilor liberale ale
vremii, ºi al programelor avangardelor artistice ce vor “înrâuri din plin
mentalitatea poetului”. Sunt anii premergãtori primului rãzboi mondial
ºi al intensificãrii, în Transilvania, a luptei pentru emanciparea
naþionalã a românilor. Acþionând în preajma lui Vasile Goldiº, poemele
se vor constitui în “veritabile manifeste politice”. Intrat în tãvãlugul
rãzboiului (capitolul În Legiunea românã din Italia), Aron Cotruº va
petrece o vreme “în lagãrul de la Resana”, apoi la Sulmona, ca
dezertor din armata Austro-Ungarã, pentru ca în 1918 sã facã parte
din Comisia  Centralã Internaþionalisã de la Padova, alcãtuind
“manifeste în limba românã“ destinate frontului ºi redactând publicaþia
Neamul românesc, lansatã  de “o flotilã de aeroplane italiene” pe
aliniamentele ocupate de “combatanþii” români ai armatei cezaro-
crãieºti. El solicitã înrolarea în legiunea Românã ºi trimitera pe front,
dar va fi reþinut ca ataºat de presã în cadrul Legaþiei Regale a
României de la Roma, pânã în 1920 când se va întoarce în þarã,
stabilindu-se la Arad, redactor al ziarului Românul ºi apoi editor al
revistei Banatul. Un volum de poeme, Sãrbãtorile morþii, apãrut în
1915 la Arad, anticipând “grozãviile carnagiului universal printr-o
dimensiune expresionistã“, impune o liricã a emoþiei spontane, “a
faptului trãit pe viu, a autenticitãþii halucinante”. Autorul este de-acum
recunoscut ca “unul dintre poeþii de frunte ai genraþiei tinere” (Emil
Isac), Ion Clopoþel recunoscându-i “noutatea ºi puterea imaginilor”,
“realismul brutal”, dar mai ales stilul românesc “curat ºi limpede”. În
1923 se cãsãtoreºte cu pianista Elisateta Szanto, “de origine
mozaicã“, pentru ca, mai târziu, sã plece în misiuni diplomatice la
Madrid, în Italia, în Polonia… Între timp publicã mai multe volume de
versuri, cu care “poezia cotruºianã îºi contureazã elementele
constitutive ale modernitãþii sale – noteazã Ion Cristofor -, în care se
pot descifra primele semne ale unei estetici a paroxismului, a
strigãtului, semnele unui stil care adunã în sine trãsãturi multiforme ºi
contradictorii”, recunoscându-i-se influenþele creatoare din Whitman
ºi Verhaeren, cu “teme ºi motive specifice poeþilor expresioniºti”, într-
o viguroasã coloraturã localã, implicând mituri ºi figuri marnate
(legendare) ale istoriei naþionale. Poemele sale au “misiunea de a
incendia mulþimile anonime”, discursul liric fiind “conceput prin
acumulare de vorbe în miºcare, de imagini ce sugereazã  duritatea ºi
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indestructibilul”, eroii pãrând aureolaþi de “o forþã ce-i indetificã cu
stihiile naturii” (Horea), versurile fiind “lapidare, concentrând energii
morale acumulate în urma unei îndelungate experienþe a  suferinþei,
înduratã cu stoicism. Oscilând, în general, între retorism dezlãnþuit ºi
expresia concentratã, poetul adoptã în cazul acestor portrete în
basorelief, dedicate unor figuri ale dezmoºteniþilor soartei, o formulare
scurtã, gnomicã“, pentru cã “armãturile nietzscheene – apreciazã Ion
Cristofor – se conjugã cu viziunea naþional creºtinã a doctrinei
legionare, în prelungirea cãreia par a fi scrise unele din vastele sale
poeme, precum Rapsodia dacã sau #arã, poeme de explorare
freneticã a fiinþei neamului, în care e celebratã ipostaza eroicã a
românismului, în confruntare cu < apocaliptica sãlbãticiune > de la
Rãsãrit”. 

Sintezele critice formulate au darul ºi menirea  de a fixa jaloanele
esenþiale pe care se impune poezia lui Aron Cotruº în peisajul liric
naþional. Dar, dincolo de acesta, în anii exilului (chiar mai dinainte)
scriitorul este receptat în Italia ºi în Spania ca un poet al latinitãþii,
volumele Rapsodia ibericã (scris în românã ºi spaniolã), poemul
Cântec lui Ramon Lull sau Poemele Montserratului impunându-l ca
pe un veritabil poet de talie europeanã (În 1943 devine membru
corespondent al Real Academia de Buenos Letras de Barcelona)
bucurându-se de notorietate ºi prestigiu nu doar în Spania. Despre
receptarea lui internaþionalã, autorul monografiei se ocupã, de altfel,
într-un întreg capitol, Aron Cotruº ºi critica spaniolã.

Ion Cristofor se opreºte pe-ndelete asupra momentelor hotãrâtoare
din viaþa lui Aron Cotruº, care au marcat, prin contactul cu alte
literaturi, cu miºcãrile artistice europene, întregul traseu al evoluþiei
sale poetice. Un amplu capitol (Alte aspecte ale modernitãþii) este
consacrat  acestor contaminãri productive, cu experienþele
avangardei, poetul reuºind a depãºi “nu numai sãmãnãtorismul
întârziat al unor contemporani, ci pune capãt  unor valori romantice”,
poezia sa fiind “fecundatã de un registru de imagini provenite din
lumea ruralã, dar e stimulatã de contactul cu valorile citadinismului”.
Este de reþinut – conchide exegetul – cã “întreaga esenþã a poetului ºi
operei sale se va desfãºura între polii rãzvrãtirii ºi cei ai unei înþelepte
resemnãri, în care putem descifra atitudinile unui om ce mediteazã,
aflat la senectute, pe paginhile Ecleziastului, fãrã ca sentimentul de
mândrie sã fi suferit cea mai micã atingere”. Cât despre angajamentul
sãu de dreapta (este, în epocã, revendicat ºi de forþele de stânga,
socotindu-l “poet al muncitorilor ºi þãranilor; mai mult chiar, al luptei
pentru libertate ºi socialism” – v. Lotar Rãdãceanu), Ion Cristofor
nuanþeazã cu pertinenþã:”nu e vorba de o convertire a programului <
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estetic > al lui Aron Cotruº la ideologia legionarã, ci de continuarea
unui expresionism social, a unei poezii profetice ºi revoluþuionare, în
care doctrinarii legionarismului îºi regãsesc propriile idei, modelate în
verbul plin de energie al marelui poet ardelean”. Sunt analizate astfel
creaþii simptomatice ale acestuia, urmãrind, mai ales, “demersul
contestatar” al acestuia, ce va domina, de fapt, întreaga-i creaþie. 

Este fixatã cu aplomb activitatea diplomaticã a lui Aron Cotruº, în
Italia, depunând eforturi  pentru promovarea în peninsulã a imaginii
þãrii noastrre, apoi în Polonia (în anii ’30) unde se angajeazã în
activitatea de contracarare a propagandei maghiare ce viza  revizuirea
tratatului ce a dus la formarea României Mari, în fine, Diplomat în
Spania, în anii rãzboiului, dovedindu-se, cum aratã arhivele
Ministerului de Externe, un “excelent analist politic al momentului”,
dupã rapoartele fãcute. De aici, în octombrie 1944, printr-o telegramã
semnatã de Dr. Petru Groza, în calitate de Preºedinte al Consiliului de
Miniºtri al României, este scos din diplomaþie. Va riposta zadarnic
împotriva abuzului ºi soluþia pe care o întrevedea ºi pe care o adoptã
în cele din urmã, va fi aceea a exilului, stabilindu-se în Spania dar
petrecându-ºi ultimii ani de viaþã în Statele Unite.

Foarte atent urmãreºte Ion Cristofor poezia înstrãinãrii ºi revoltei
din anii desþãrãrii:”Departe de þarã, poetul retrãieºte în singurãtate
drama patriei sale invadate de trupe strãine. Sentimentul tragic al
înstrãinãrii continuã  un filon care mai fusese explorat (…) Sentimentul
înstrãinãrii era copleºit în poeziile rãzboiului  de cel al morþii, transcrisã
în < cuvinte dure, ne înþelese, reci / ca liniºtea de veci > (Scrisoare
celui dus). Obsesia înstrãinãrii irupe masiv în volumul Drum prin
furtunã ºi avea sã culmineze în poemul publicat în 1962, Cântecul
desþãrãrii. Modificându-ºi registrul tematic, explorând alte meridiane
ale suferinþei, poetul nu se dezice de sine”. 

Ion Cristofor se dovedeºte aici nu doar un fin analist  al poeziei
cotruºiene, ci ºi un temeinic cunoscãtor al epocii, al frãmântãrilor
sociale ºi politice ale timpului, având  un bun  compas critic în fixarea
jaloanelor definitorii ale personalitãþii acestui mare scriitor, în corolarul
literelor româneºti. Monografia sa vine sã corecteze o enormã
nedreptate ce i s-a fãcut poetului, deschizând, totodatã, orizontul de
cuprindere ºi de receptare în actualitate a creaþiei acestuia, atât de
necesarã, de altfel, azi în procesul de dreaptã rejudecare a întregii
noastre moºteniri culturale. Demersul lui Ion Cristofor este, în acest
sens, unul exemplar. 
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Dan TÃRCHILÃ

OMUL DIN CUªCA GORILEI
Variaþiuni dramatice pe o temã proprie

Decorul

Un colþ de grãdinã zoologicã. În dreapta scenei, în prim plan, o
cuºcã spaþioasã, înaltã, cu gratiile depãrtate cât sã nu permitã
trecerea unui om. Uºa cuºtii e pe latura stângã, spre scenã. În spate,
un copac cu o coroanã bogatã aplecatã deasupra cuºtii. Undeva, în
stânga, o banchetã de lemn. (În scenele cu Avocatul, Psihiatrul ºi
Femeia, peretele din faþã al cuºtii se poate trage deoparte dacã regia
socoteºte necesar.)

Dupã ridicarea cortinei, intrã PAZNICUL. Toate personajele vor
intra ºi vor ieºi prin stânga.

PAZNICUL (duce cu el o pãturã ºi un scãunel; deschide cuºca ºi
intrã înãuntru, apoi îºi roteºte privirea în jur). Aºa, e-n regulã. (Apoi)
Unde s-o pun ..? Unde s-o pun? (Aºeazã pãtura lângã peretele din
dreapta al cuºtii). Aici …, da, cred cã-i locul cel mai bun. (Aºazã
scãunelul la un capãt al pãturii) Aºa … sã aibã bietul om pe ce sã-ºi
sprijine capul, de-o rãmâne aici ºi peste noapte. (Sunã telefonul mobil.
PAZNICUL îl scoate din buzunar) Da … da … da … da … da … da …
da …da … da (Deodatã furios) Ia ascultã, DOMNULe, ce numãr ai
fãcut dumneata? Nu, aici nu-i Ministerul Culturii. Nu, nu e. Aici e
Grãdina Zoologicã … aºa cum ai auzit. Zo-o-lo-gi-cã. (Închide
telefonul ºi îl vârã în buzunar). Nebuni! Fac numere la-ntâmplare ºi te
mai þin de vorbã (Revine la preocupãrile lui rotindu-ºi privirea în jur)
Mda, e-n ordine! Totul e-n ordine!

(Intrã BÃTRÂNICA)
BÃTRÂNICA (are un ziar în mânã; vãzându-l pe Paznic în cuºcã,

se opreºte uimitã) A! L-au ºi adus!
PAZNICUL: Iat-o ºi pe Sfânta vineri!
BÃTRÂNICA: Nu, domnule, te-nºeli. Azi e miercuri.
PAZNICUL (pentru el): E fudulã de urechi.
BÃTRÂNICA: Ce-ai zis, ce-ai zis?
PAZNICUL (iese din cuºcã): Ce cauþi aici, doamnã, cu noaptea-n

cap?
BÃTRÂNICA: Nu eºti dumneata?
PAZNICUL: Ba da, eu sunt, PAZNICUL, cum sã nu fiu eu?
BÃTRÂNICA: Eu ziceam cã nu eºti cel închis în cuºcã.
PAZNICUL: Aha, pentru el ai venit. De unde ai aflat, mã rog?
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BÃTRÂNICA: Scrie la gazetã, negru pe alb.
PAZNICUL: Eh, ziariºtii ãºtia! Totdeauna grãbiþi. Ia sã vedem.
BÃTRÂNICA (desfãcând ziarul) Uite-aici, pe pagina asta.
PAZNICUL (ia ziarul ºi citeºte) O gãinã a ouat un ou de raþã.
BÃTRÂNICA (bate cu mâna în foaia ziarului) Nu acolo, mai jos, sub

gãinã!
PAZNICUL: Uºurel, uºurel, sã nu-i spargem oul! (Citeºte) Din surse

bine informate, aflãm cã în aceastã dimineaþã va fi adus la Grãdina
Zoologicã ºi închis într-o cuºcã filosoful arestat cu douã zile în urmã,
acuzat de tulburarea ordinii publice ºi rãzvrãtire socialã. Poate fi vizitat
de oricine doreºte sã-l cunoascã.

BÃTRÂNICA: Curios, nu? Sã-nchizi un om într-o cuºcã! N-ar fi fost
mai nimerit într-o închisoare?

PAZNICUL: N-or mai fi locuri.
BÃTRÂNICA: Atâþia hoþi avem în þarã?
PAZNICUL: Nu-i vorba de un hoþ. În ziar scrie cã-i un filozof.
BÃTRÂNICA: Filozofii sunt periculoºi, nu?
PAZNICUL: Or fi, dacã-i aresteazã.
BÃTRÂNICA: Am ajuns prea devreme. Dacã n-am ceas bun. Se

stricã mereu. L-am cumpãrat ieftin, de ocazie. Al dumitale?
PAZNICUL: Nu ºtiu, l-am primit cadou.
BÃTRÂNICA: Nu, frate. Eu te-ntreb cât aratã.
PAZNICUL: ªapte jumãtate.
BÃTRÂNICA: Eu, la vârsta mea, nu mai þin ºirul orelor.
PAZNICUL: Dar câþi ani ai?
BÃTRÂNICA: Fã ºi dumneata socoteala: nãscutã la zece ianuarie.
PAZNICUL: E-n ordine, mamaie!
BÃTRÂNICA: Nu-mi spune mie mamaie! Fii politicos! Ce ºcoalã

primarã ai absolvit?
PAZNICUL: Îmi cer scuze. E-n ordine?
BÃTRÂNICA: Acu sã-þi povestesc. Plec de-acasã, îmi iau ziarul de

la chioºcul din colþ ºi, când sã traversez strada, o pisicã neagrã cu
ochii verzi …

PAZNICUL (privind spre stânga) Au ºi început sã ne vinã vizitatorii.
BÃTRÂNICA: Tocmai acum când voiam sã-þi …
(Intrã BANCHERUL urmat de Cerºetor)
BANCHERUL (enervat, cãtre Cerºetor) Nu te mai þine dupã mine,

omule! De când am coborât din taxi, nu mã mai slãbeºti.
CERªETORUL: Un ban, domnule, sã-mi iau ºi eu o pâine.
BANCHERUL: Þi-am spus, n-am mãrunt.
CERªETORUL: Nu face nimic, vã dau restul. (Râde prosteºte)
BANCHERUL (cãtre ceilalþi) Bunã dimineaþa!
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PAZNICUL: Sã trãiþi!
BÃTRÂNICA: Tot pentru …?
BANCHERUL: Aceasta-i cuºca?
PAZNICUL: Da, domnule, în ea va fi închis.
CERªETORUL: Un urangutan?
PAZNICUL: Nici un urangutan. Un om.
CERªETORUL: Are pãr pe el ca maimuþele?
PAZNICUL: Nu, n-are pãr. E filosof!
(Intrã ªoferiþa)
ªOFERIÞA (cãtre Bancher) Rãmâneþi mai mult, domnule? Sã v-

aºtept cu taxiul sau îmi plãtiþi cursa ºi plec?
BANCHERUL: Aºteaptã-mã.
ªOFERIÞA: Bine, cum doriþi. (Cãtre Paznic) Aduceþi un animal

nou?
PAZNICUL: Un om.
ªOFERIÞA: ªi-l închideþi înãuntru?
PAZNICUL: Da unde, în afarã?
(ªoferiþa ridicã nedumeritã din umeri)
CERªETORUL (cãtre Bancher) Poate v-a rãmas ceva mãrunþiº.
BANCHERUL: Nu-þi dau nimic.
CERªETORUL: ªi nimicu-i bun, dacã-i de pomanã. (Râde)
BANCHERUL: Eºti culmea, omule!
(Intrã DOMNUL)
DOMNUL: (pãºeºte calm, face un gest cu capul pentru “bunã ziua”,

se apropie de cuºcã ºi, dupã ce o priveºte câteva momente) Da,
DOMNULe. Depinde.

PAZNICUL: E-n ordine!
(Intrã Profesorul)
PROFESORUL: Bunã dimineaþa! Aceasta-i cuºca pregãtitã

pentru…?
PAZNICUL: Da, asta.
CERªETORUL (cãtre Profesor) Aveþi un ban?
PROFESORUL (îi dã o monedã) Poftim!
CERªETORUL: Dumnezeu sã v-ajute, domnule! (Cãtre Bancher)

Aþi vãzut? Dumnealui mi-a dat.
(Intrã COCOTA)
COCOTA (al cãrei râs se aude înainte de a apãrea) Ha, ha! În

cuºca aia un om?!
BÃTRÂNICA: Nu-i nimic de râs, domniºoarã.
COCOTA: Cum sã nu fie, madam? Se vede tot printre gratii.
BANCHERUL: ªi ce dacã se vede?
COCOTA: Cum adicã, sã facã sex în vãzul lumii?
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PAZNICUL: Pãi cu cine, dacã-l închidem singur?
BÃTRÂNICA: Nu þi-e ruºine, domniºoarã?
(Intrã Studentul pãºind timid)
PAZNICUL: Poftiþi, poftiþi! Îndrãzniþi!
STUDENTUL: Aici e …? Am citit în Ziar …
(Intrã impetuos REPORTERA)
REPORTERA (vorbind în microfon) Bunã dimineaþa tuturor!

Doamnelor, domnilor, bine aþi venit la Grãdina Zoologicã a oraºului
nostru! În curând va fi închis în cuºca de lângã mine omul care
pretinde cã este posibilã o altfel de lume, o lume idealã. Dupã cum ºtiþi
de la postul nostru de radio ºi din presã, inculpatul a fost arestat acum
douã zile ºi va sta între gratii pânã la proces. În faþa mea sunt primii
vizitatori. Deocamdatã cuºca este goalã. Nu vãd decât o pãturã ºi un
scãunel.

PAZNICUL: Eu i le-am adus. Sã aibã ºi el puþin scaun la cap de-o
fi … sã înnopteze aici.

REPORTERA: Dumneata cine eºti?
PAZNICUL: Paznic aici la Grãdina Zoologicã, secþia maimuþe, de

treizeci de ani.
REPORTERA: Aveþi maimuþe aºa bãtrâne?
PAZNICUL: Nu, eu sunt de treizeci de ani paznic.
REPORTERA: Doamnelor, domnilor, l-aþi auzit pe amfitrionul

nostru.
PAZNICUL: Domniºoarã, eu sunt paznic, v-am mai spus.
REPORTERA: Domnule paznic, te ascultãm.
PAZNICUL: (dându-ºi importanþã) Cuºca asta a fost a unei gorile,

care a trãit la noi mai bine de zece ani.
BÃTRÂNICA: Mai tare!
PAZNICUL: Stãtea ore-ntregi nemiºcatã ºi se uita în sus la crengile

de deasupra cuºtii, parcã visa cu ochii deschiºi la pãdurea din care
fusese adusã la noi.

BÃTRÂNICA: Visa la jungla ei, la lumea ei idealã.
PAZNICUL: Uneori îi picurau lacrimi din ochi. Se ridica, rupea câte

o frunzã ºi o mirosea, o mirosea ºi ofta.
REPORTERA: Acum unde e?
PAZNICUL: A murit.
REPORTERA: De bãtrâneþe?
PAZNICUL: Împuºcatã, domniºoarã, împuºcatã.
REPORTERA: Împuºcatã? Cine a împuºcat-o?
PAZNICUL: Nu l-au prins nici pânã azi. Cã de cãutat, l-a cãutat

poliþia peste tot, ºi cu câini.
REPORTERA: Povesteºte-ne cum s-a întâmplat.
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PAZNICUL: Într-o noapte, nebunul, cã numai un nebun trebuie sã
fi fost, s-a strecurat, nu se ºtie cum, pânã lângã cuºcã, s-a apropiat
de gorilã ºi a tras douã focuri.

BÃTRÂNICA: Douã focuri! I-auzi!
PAZNICUL: Eu am auzit douã. Alþii, numai unul. Pânã sã venim,

ticãlosul dispãruse. Am gãsit gorila moartã, cu mâinile agãþate de
gratii, ca ºi cum ne ceruse ajutor înainte de a-ºi da sufletul.

DOMNUL: Da, domnule. Depinde.
REPORTERA: Mulþumesc, domnule paznic. (Apoi) Stimaþi auditori,

aþi auzit povestea gorilei. Acum stãm de vorbã cu vizitatorii. Sã încep
cu cel mai tânãr. (Se apropie de Student) Student la Conservatorul de
muzicã, am ghicit?

STUDENTUL: Secþia vioarã.
REPORTERA: Faptul e unic în analele justiþiei, ca un inculpat sã

fie închis într-o cuºcã din grãdina Zoologicã! Ce pãrere aveþi?
STUDENTUL: E de ne-conceput, domniºoarã. Sunt indignat.
REPORTERA: Ce v-a împins sã veniþi în dimineaþa asta aici?
STUDENTUL: Am crezut cã-i doar o glumã a ziariºtilor, o glumã

proastã fireºte, ca de obicei. Sã-nchizi un om în cuºca unei gorile! Sã-
nlocuieºti o gorilã cu un om, când lumea noastrã a-nceput sã-
nlocuiascã omul cu gorila.

REPORTERA: Interesant ce spuneþi. Mulþumesc. (Vine lângã
Bancher) Stimate domn, pe dumneavoastrã vã cunoaºte toatã lumea.
Sunteþi directorul Bãncii Centrale, bancherul …

BANCHERUL (tãind) Sã trecem peste asta …
CERªETORUL: Dumnezeule! Îmi deschideþi ºi mie un cont în

bancã? (râde)
BANCHERUL: Eu, distinsã domniºoarã, am venit din motive strict

profesionale.
REPORTERA: Adicã?
BANCHERUL: Sã aflu cum va fi structuratã financiar aceastã lume

idealã conceputã de omul care o preconizeazã.
REPORTERA: Mulþumesc. (Vine în faþa Bãtrânicii)

Dumneavoastrã, doamnã?
BÃTRÂNICA: Eu m-am sculat cu noaptea-n cap, mi-am cumpãrat

ziarul, ºtiþi, eu urmãresc rezultatele tragerii loteriei la care joc de mai
mulþi ani …

PAZNICUL: Mâine e tragerea, nu azi.
REPORTERA: ªi?
BÃTRÂNICA: ªi sã vedeþi. Când sã trec strada de pe un trotuar pe

altul, o pisicã neagrã cu ochii verzi, þuºt!, mi-a tãiat drumul, iar eu …
REPORTERA: Mulþumesc. Pe de altã parte, pisica neagrã! (Vine în
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faþa Profesorului) E rândul dumneavoastrã.
PROFESORUL: Am venit pentru a demonstra inutilitatea unei alte

lumi, fie ea ºi idealã, fiindcã planeta e ameninþatã cu dispariþia.
REPORTERA: Mulþumesc. (Vine în faþa Domnului) Dumneata,

domnule?
DOMNUL (fãrã sã se-ntoarcã) Da, domnule. Depinde.
REPORTERA: Numai atât?
BANCHERUL: Dumnealui numai atât ºtie.
BÃTRÂNICA: Fiþi politicos, domnule! Ce ºcoalã primarã aþi

absolvit?
REPORTERA (vine lângã Cocotã): Rãspunsul dumneavoastrã?
COCOTA: Am vrut sã cunosc ºi eu un filosof, cã-n viaþa de toate

zilele nu prea am ocazia sã vãd vreunul, nici îmbrãcat, nici dezbrãcat.
PAZNICUL: Filozofii þi-au scãpat.
COCOTA: Mãããã … ªmecherule!
PAZNICUL: E-n ordine!
CERªETORUL (cãtre Reporterã) Eu, domniºoarã …
BANCHERUL: Dumneata nu te-amesteca!
CERªETORUL: Tocmai dumneavoastrã, Domnule director! …
REPORTERA: Din moment în moment, trebuie sã soseascã omul

aºteptat de noi toþi pentru a fi închis în cuºcã! (Privind spre stânga)
Dar mi se pare cã a sosit.

BÃTRÂNICA: A sosit? De-abia aºtept sã-l vãd!
(Intrã Omul cu MASCATUL alãturi. În urma lor, Avocatul)
MASCATUL: Faceþi loc, faceþi loc!
(Vizitatorii lasã un culoar prin care trec cei sosiþi. MASCATUL

deschide uºa cuºtii. Omul se opreºte ca împietrit.)
MASCATUL: Intraþi! (Omul nu face nici o miºcare) Am spus sã

intraþi! (Vãzând cã Omul rãmâne mai departe nemiºcat, îl apucã de
braþ ºi-l împinge în cuºcã. Avocatul intrã ºi el. MASCATUL închide uºa
cuºtii)

STUDENTUL: Imposibil! Strigãtor la cer!
REPORTERA (se apropie repede de cuºcã) Domnule avocat, când

va avea loc procesul? Credeþi cã-l veþi câºtiga?
MASCATUL (revenind) Vã rog sã vã retrageþi!
REPORTERA: Sunt de la radio.
MASCATUL: Toatã lumea, fãrã excepþie! Vã rog sã liberaþi locul!
REPORTERA: V-am spus, sunt de la radio.
MASCATUL: Nu insistaþi, avem ordin! (Îi scoate pe toþi)
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Hanna BOTA

IZVORUL DIN GÃLEATÃ

- Rãmâi cu bine, Nelida, am auzit vocile lor.
- Cu bine tuturor, rãspundeam privindu-i. 
Plecam! 
Nu mã voi mai întoarce aici niciodatã, îmi

ziceam, niciodatã, ce cuvânt cumplit!
Sã fi fost anul 2006 unul fatidic? De trei ori

a ieºit Dunãrea cu furia-i nãprasnicã peste noi,
de trei ori a inundat satul; de douã ori am
scãpat mai uºor, doar spaima ºi nesiguranþa a
tot ce eºti ºi ai s-a cuibãrit în suflet ºi nu a mai
vrut sã plece, aºa cã a treia inundaþie i-a prins
pe oameni resemnaþi în incapacitatea de a se
lupta cu soarta.

Am venit acasã dupã a doua inundaþie, terminasem anul doi la
Academia de Muzicã din Bucureºti; la început  am fost puþin
nemulþumitã cã am pierdut ºansa de a studia peste varã la Pisa,
oportunitate de care m-aº fi putut folosi fiind ºi eu printre studenþii
selectaþi, e-adevãrat cã mi s-a pãrut cã profesorului i-au plãcut mai mult
formele mele decât bucãþile pe care le-am compus, oricum ºansa s-a
dus, voi sta acasã cu mama, mã voi goli de toatã mizeria ce-am adunat-
o într-un oraº aglomerat, numai praf ºi fierbinþealã, concurenþã, zâmbete
false, sunt obositã, prea le vãd doar pe cele urâte, sunt ºi lucruri
frumoase – aºa gândeam în acel iunie.

Am gãsit-o pe mama în grãdina cu zarzavaturi, nãmolul acoperise
straturile, ea încerca sã cureþe cãpãþânile de varzã, le pipãia cu mâinile,
aduna nãmolul în cãuºul palmelor, arunca încãrcãtura într-o gãleatã de
plastic, când se umplea o cãra la marginea grãdinii. Aºa curãþase ce mai
rãmãsese din vinete, ardei, roºii – aracii de la roºii stãteau în toate
direcþiile împungând noroiul, se vedeau urmele degetelor ei în nãmolul
ce fãcuse crustã. De câte ori se ridica sã care gãleata, Polo, câinele ei
alb, numai cârlionþi, sãrea de la umbra viþei de vie ºi prindea cu dinþii
mânerul gãleþii s-o ajute parcã. Între straturi n-avea voie, a înþeles
repede cât e rostul lui pe lângã stãpânã. Ai adus niºte apã, maicã? m-a
întrebat mama de cum mã vãzuse. Aveam o sticlã de apã mineralã
cumpãratã pe care n-am apucat s-o desfac, aºa cã i-am întins-o. Faþa i
s-a luminat, a bãut cu o sete pe care n-o mai vãzusem. Toate fântânile
sunt pline cu nãmol – îmi explicã ea când se opri sã-ºi tragã rãsuflarea.
Nu e apã în tot satul, ne aduc la chioºcul de la primãrie câte ceva, dar
nu apuc sã cumpãr, cã iau alþii tot. Þi-e sete? Am dat din cap a negaþie,
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iar ea bãu toatã sticla fãrã sã se mai opreascã.
Era cald ºi umezealã ca la tropice. Mi-am lãsat bagajele pe treptele

casei ºi am cãutat un pic de apã sã mã spãl de praf ºi transpiraþie. Mi
se lipise tricoul de spate sub rucsacul mare, pãrul cârlionþat se lipise
obraznic de gât, m-am descãlþat aruncând adidaºii cât colo, mi-am dat
jos blugii strâmþi scoþând din bagaj niºte pantaloni scurþi lejeri. Mama mi-
a turnat apã în lighean, era gãlbuie. Aºa e toatã apa pe vale, aºa e toatã
Dunãrea, în fântâni nu este deloc. Oamenii merg cu cãruþele ºi aduc apã
în butoaie din satul vecin, de peste deal. Eu încã nu am fost, n-aº fi putut
sã ridic butoiul, m-am descurcat cum am putut, dar desearã poate ai sã
mergi dupã niºte apã, sã avem mãcar pentru mâncare, cã de spãlat, ne-
om spãla ºi-n asta, arãtã ea spre lighean, într-o sãptãmânã, douã, se va
curãþa. Aºa mult? o întreb uimitã, pãi da, dacã nu stã ploaia nici apele
nu se curãþã. Dacã va continua sã plouã mult vom avea probleme ºi cu
casa, inundaþia asta a slãbit tare fundaþia, s-a infiltrat în perete mult în
sus, abia atunci am observat dunga ce delimita peretele ud de cel uscat.
Era necesarã o reparaþie serioasã. Lasã, vorbim cu Teo ºi ne va ajuta
el, am spus aºa într-o doarã, ca s-o încurajez, parcã aºtepta propoziþia
aceasta. Vorbeºti tu cu el? întrebã plinã de speranþã, crezi cã ne va
ajuta? Ei nu-i plãcea sã-i cearã nimic, se simþea vinovatã cã nu a avut
bani sã-l dea la facultate, nu avusese nici pentru mine, am crescut
orfani, iar Teo, fratele meu mai mare cu 15 ani a fugit din þarã în America,
a muncit cât pentru cinci, a fãcut ºcoalã, iar acum lucra pe bani mulþi
într-una din birourile lui Bill Gates. El mã þinea ºi pe mine la facultate, o
þinea ºi pe mama cu bani. Îmi iubeam fratele ca pe un tatã, ca pe un
prinþ, ca pe un salvator, ca pe un miracol, ºtiam cã el este ºansa mea
de când a murit tata. Sigur cã o sã vorbesc cu el, ne va ajuta ca
întotdeauna, poate va veni chiar el acasã, am adãugat în ºoaptã,
melancolicã la un astfel de gând, nu-l mai vãzusem de când împlinisem
16 ani. Vorbeam des prin internet, mi-am cumpãrat camerã web ºi ne
vedeam când ne vorbeam. Se întâmpla sã mã caute ºi de douã ori pe
zi, chiar dacã nu lungeam convorbirile, se interesa de fiecare amãnunt
al vieþii noastre. 

În seara aceea am mers ºi eu cu sãtenii dupã apã. Drumul era
obositor pentru cã se trecea dealul pe un drum desfundat, caii trãgeau
greu. În satul vecin erau fântâni mari, pline ochi cu apã curatã,
ispititoare, aveam acces doar la o singurã fântânã. Apãruse luna printre
norii ce stãteau sã plouã când am ajuns acasã. De-acum mergeam o
datã pe sãptãmânã dupã apã, chiar dacã apa din vale se curãþise,
fântânile nu ofereau o apã sigurã, muriserã multe animale, putrezeau
prin nãmoluri, apa se scurgea în fântâni, era pericol de boli infecþioase.

Într-o dimineaþã poºtaºul ne-a adus o telegramã în care scria Teo cã
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va veni la sfârºitul lui iulie ºi va sta 10 zile cu noi în concediu, vom repara
casa, vom zugrãvi, da, vom face totul frumos, cum era înainte. De-acum
vara parcã avea alt rost, nu mai eram supãratã nici pe nãmolul urât
mirositor, ploile repezite, zarzavaturile înjumãtãþite, chiar inundaþia
parcã îmi deveniserã complici pentru a-l readuce pe fratele meu. Cine
ºtie când l-aº mai fi vãzut dacã nu erau nenorocitele astea de inundaþii!
Mama trãia aºteptarea cu înfrigurarea femeii având bãrbatul plecat pe
front, neºtiind dacã venirea lui aduce înstrãinare ºi durere în suflet dupã
atâtea grozãvii trãite sau aduce o ºi mai mare sensibilitate în înþelegere.
Tãcea sãraca ore în ºir, apoi se punea pe întrebãri repezite: oare de ce
nu se însoarã, ce, nu-i pe lumea asta o fatã care sã-l iubeascã, tot strãin
o fi rãmas printre strãini, cã dacã pleci de acasã niciodatã nu îþi mai afli
locul, cã acasã nu ai stare, iar plecat, îþi cauþi rãdãcinile pe care singur
le-ai tãiat – filozofa ea. 

M-am întors la Bucureºti cu douã zile înainte de sosirea lui, ca sã-l
aºtept pregãtitã la Otopeni. Ploua torenþial când m-am despãrþit de
mama, aºa cã am ajuns udã leoarcã în autobuz, degeaba umbrelã, mi-
a fost frig ºi am fãcut un pic de febrã. În cele douã zile m-am închis în
cãmãruþa mea, am deconectat internetul, ca sã nu mã ispiteascã, Teo
era deja pe drum, schimba mai multe avioane, dormea o noapte la un
prieten în Washington, am deconectat chiar ºi telefonul ºi am umplut
orele, de zi ºi de noapte, cu muzicã. Am compus o sonatã bazându-mã
pe legato între formule ritmice de timpi ternari, structurile ritmice
complexe utilizate în tempi rari – andante ºi adagio – le-am rezolvat
printr-o mãsurare divizatã, cu un text compus în italianã, am rãmas
surprinsã de ce-am reuºit sã transmit în partitura respectivã. Am scris
titlul Drumul apelor, mai rãmãseserã cinci ore pânã la întâlnire. Am scos
pe imprimantã partitura, am pregãtit un plic mare A4, cu adresa
Conservatorului din Pisa, pe numele profesorului, apoi am fãcut duº, m-
am îmbrãcat în grabã ºi, cu plicul sub braþ, am ieºit în stradã. Mai erau
douã ore. Am intrat în panicã. Oare chiar o sã ne vedem? Oare s-a
schimbat, cum o sã reacþioneze? Oare e la fel de apropiat ca atunci
când ne vorbim, oare nu s-a prãbuºit avionul, nici mãcar nu am urmãrit
ºtirile, îmi transpirau palmele, era cald ºi alergam spre primul taxi.

Abia noaptea târziu, dupã ce am stat amândoi de vorbã ore în ºir mi
s-au liniºtit temerile, a acceptat ºi mintea mea cã el e în þarã, e chiar
lângã mine. Un bãrbat înalt, cu pãrul negru scânteietor, foarte bronzat,
de parcã îºi petrecea timpul la plajã nu în birou, un bronz de om de
clasã, nu bronzul celor care muncesc în soare, avea 33 de ani ºi radia
de forþã, o stãpânire de sine ce-i trãda înþelepciunea, deloc infatuat se
interesa de viaþa noastrã pânã în cele mai mici amãnunte, voia sã afle
ce ºtiu despre vecini, despre sãteni, copiii lor, de politicã, de inundaþii, îl
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interesa tot. 
A doua zi, dimineaþa, am luat autobuzul spre casã. Abia la jumãtatea

drumului am observat cã suntem priviþi ciudat, am început sã fim atenþi
la convorbirile cãlãtorilor, unii erau din satul nostru. Mã gândeam cã ne
privesc încercând sã-ºi reaminteascã de Teo, mama spunea tuturor
despre venirea lui, dar oamenii vorbeau despre noua inundaþie. Care
inundaþie? Alaltãieri! Viitura a distrus mai multe case, au murit ºi
oameni. Când am întrebat de casa noastrã, ei povesteau de altele. O fi
bine, altfel am fi aflat. 

Satul dezvãluia o priveliºte de apocalipsã, apã leºie, nãmol
amestecat cu rufe, bucãþi de nylon, crengi, animale moarte, oamenii
curãþau cu lopeþi, murdari, transpiraþi, cu feþele supte de neodihnã ºi
spaimã, de resemnare bolnãvicioasã, paralizantã. Abia am recunoscut
locul unde a fost casa noastrã. N-a rezistat viiturii, grãdina cu
zarzavaturi nici nu putea fi reperatã, vrejuri de viþã de vie se amestecau
cu rãmãºiþele casei ca niºte maþe ce ieºeau dintr-o burtã spintecatã.
Apãruse ca din pãmânt un unchi mai îndepãrtat, cu Polo alãturi, parcã
bolnav, apãruse aºa de brusc, încât am avut senzaþia cã ne-a pândit,
poate ne urmãrise venirea; era vorbãreþ de obicei, ca o muiere, dar
acum parcã nu-ºi gãsea limba. Polo schelãlãi spre mine, dar nu miºcã,
atunci îºi porni gura ºi bãtrânul: n-a scãpat sãrãcuþa, apa îl luase pe
cãþel – arãtã spre Polo fãrã sã-l numeascã – ce, parcã de câine ar fi
trebuit sã-i pese? Ne uitam buimãciþi la el. Mama? Da, sãrãcuþa, adicã
n-ar fi trebuit sã sarã dupã câine, animalul e animal, ele scapã mai uºor,
uite, câinele e viu, iar ea s-a înecat, a vãzut-o Mãrioara lu’ Petre, o
strigat la ea c-a vãzut cã vrea sã salveze potaia, da’ era puternicã
viitura, vuia ca o turbinã, trosneau toate, tare ne-am spãriat, o murit ºi
Todericã a lu’ Ilinca, ºtii tu, ºi Victoriþa de su’ deal, casa i-o rãmas în
picioare, da’ ea era dusã ... nu-l mai ascultam. Atunci tãcu ºi se trase cu
un pas înapoi. Plângeam amândoi. Polo veni la mine ºi scânci lingându-
mi mâna. Unde-i mama? întrebã Teo fãrã sã-l priveascã. Am îngropat-
o în cimitirul de sub deal, nu am putut s-o þin mai mult de-o noapte la
prohod, cã dãdea apa ºi la mine în casã, curtea era plinã, pe Nelida nu
am putut-o gãsi, arãtã cu capul spre mine – închisesem telefonul zilele
trecute, credeam cã n-ar trebui sã fiu deranjatã în euforia mea – abia
acum înþelegeam de ce ne pândea, îl costase înmormântarea. Arãtã
spre deal, apoi ne spuse cã ne aºteaptã sã înnoptãm la ei, cei fãrã
case, sau cu ele inundate dorm pe la rude sau în ºcoalã pe saltele, a
promis guvernul cã va construi case noi; cea mai mare problemã e apa
de bãut, trebuie sã mergem în satul vecin, Dumnezeu s-o odihneascã,
mai rosti privind iar spre deal, fãcându-ºi semnul crucii.

Ne-am instalat ºi noi în ºcoalã. Teo a plãtit serviciile unchiului, cred
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cã i-a dat mulþi bani, se purta ca un cãþeluº îndatorat, prezent ori de câte
ori ar fi avut sã-l întrebe ceva, dar a dat bani tuturor celor instalaþi în
ºcoalã. Nu mai avea rost sã reconstruim casa, a împãrþit banii sãtenilor,
cred cã erau destul de mulþi bani pentru cã oamenii se uitau la el ca la
un miracol.

Vorbeam puþin, ne plimbam în neºtire prin cimitir, prin sat, prin
nãmolul moale, drumuri desfundate, miros de mortãciune. Se opriserã
ploile, era fierbinte ºi umed din cauza evaporãrii masive din sol. Într-o
searã ne-am dus cu sãtenii dupã apã pânã în satul vecin. Nu ne-am
întors cu ei, Teo a stat vreme multã sã priveascã fântâna, era largã ºi
apa abundentã dãdea pe laturi, curgea pârâiaº spre vale. Când luna
apãruse oglinditã în luciul fântânii, mi-a arãtat fixând cu degetul întins
locul de unde izvora apa, bulbuca vie, ca un clocotit continuu, parcã apa
rece ar fi fost în fierbere. Ne-am întors târziu, pentru cã mã împiedicam
des de bolovani mã þinea de mânã, ca atunci când eram fetiþã. În
noaptea aceea nu a dormit, scosese niºte hârtii ºi fãcea calcule, am
vãzut cifre ºi semne matematice, o mulþime. În jurul nostru oamenii
sforãiau, miroseau a transpiraþie, a picioare nespãlate, a duhoare de
alcool. Într-o clasã alãturatã câþiva se certau, au pornit de la o discuþie
politicã ºi ajutorul guvernamental promis care o sã vinã, ba n-o sã vie,
o sã vezi dumneata, toþi îs niºte mincinoºi dom’le, s-ajungã sus cu votu’
nost’ ºi gata, poa’ sã ne mâie Dunãrea în mare cã rãmân pe lumea asta
destui ºi fãrã noi, stai, nu te proþãpi mare politician, cã nici ministru nu-
i degeaba ministru ... dupã ce Teo le dãduse bani aveau atâta respect
încât în preajma noastrã se vorbea doar în ºoaptã, nu sforãia nimeni de
parcã stãtea cineva de pazã, dar acum le-a trecut uimirea, le-a trecut ºi
rãbdarea, se simt chiar inconfortabil în prezenþa noastrã, ar vrea sã
plecãm cât mai iute, ne-au spus-o în mod direct cã nu e de noi acolo. 

Mai vreau sã fac ceva pentru ei, sãrmanii, l-am auzit pe Teo în
ºoaptã, când m-a vãzut cã nu dorm, ci îl fixez cu privirea. Mã luã în
braþe, ca atunci când eram micã ºi-mi þinea loc de tatã, ºtii, apa li-e mai
de trebuinþã chiar decât casele, tot satul suferã de sete. Rãmaserãm
aºa, rezemaþi de perete, el gânditor ºi preocupat, eu somnoroasã.
Dimineaþa am mers iar la fântânã, fãrã cãruþã ºi butoaie, privi izvorul
preþ de câteva ore. Doar privea ºi tãcea, nimic altceva. N-a dormit nici
în noaptea aceea, faþa îi era trasã de parcã suferea de o povarã tainicã.
Eu am aþipit de câteva ori, apoi spre dimineaþã am adormit adânc, m-
am trezit târziu, spre amiazã, nu era nimeni în clasã, geamurile
deschise slobozeau cãldura de august înãuntru, în curtea ºcolii bãrbaþii
adunaþi în grup dezbãteau ceva cu vorbe încinse, aproape de ceartã. O
sã aducã apa în sat, se auzea, nu ºtiu cum o sã-l aducã, cu þevi de
plastic cã-i mai ieftin, lasã cã are bani gârlã, ai vãzut ce de bani o
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împãrþit, de parcã eram la Caritas, sã am io banii lui aº pleca de aici cât
aº vedea cu ochii, stai mã, el o zis cã aduce apa azi, pãi sã sapi ºanþuri,
sã cumperi þevi, nu-i lucru de o zi-douã, îi de-o varã, nu mã, azi vorbeºte
cu cei din satul vecin sã ne lase sã tragem, cã nu vor, da’ de le dã bani,
o sã ne lase, cã omu’ când vede banu’ dã ce are ...

I-am lãsat în discuþii ºi-am luat-o spre centrul satului. Pe drumul de-
acum uscat ºi bulgãros ce venea din satul vecin, cobora fratele meu cu
o gãleatã plinã în mânã, se vedea ce greu o trecea dintr-o mânã în alta.
S-au adunat femeile de-a lungul uliþei ºi-acum veneau ºi bãrbaþii sã-l
întâmpine. Cobora tare anevoie, mi-a sãrit în ochi pãrul lui care aproape
îi albise peste noapte, de departe pãrea un bãrbat ostenit de-ale vieþii,
frânt sub povarã. Au observat ºi alþii pãrul lui cernit? I-am fugit înainte,
dar îmi fãcu semn cu mâna sã nu mã apropii, când trecu pe lângã mine
am vãzut cum apa din gãleatã clocotea cu bulbuci mari, ca niºte gãluºti,
tot drumul era plin de stropii ce cãdeau peste margini.

Ajunse în mijlocul satului, în locul unde în copilãrie fusese o fântânã,
au rãmas doar pietrele, loc de joacã ºi simbol, i se zicea La Fântâna
Secatã. Puse acolo gãleata ºi se aºezã pe un pietroi, treceau toþi sã
vadã minunea: izvorul era în gãleatã! Scosese izvorul din fântânã, ºi-o
þinea prizonierã în gãleatã, acum apa se revãrsa bogatã ºi vie udând
þãrâna seacã. Toatã ziua s-au perindat oamenii, priveau, îºi fãceau
semnul crucii, alþii scuipau în sân, nu ºtiau dacã e de bine sau e
blestem, auzi, un om sã mute izvorul într-o gãleatã. Toatã noaptea Teo
a vegheat curgerea apei, de parcã forþa lui alimenta izvorul, n-a vorbit
cu nimeni, am stat o vreme lângã el, mã îmbrãþiºã þinându-mã fãrã
vorbã, apoi când am simþit cã mã podideºte plânsul, nu ºtiu de ce îmi
venea sã plâng a neputinþã, am plecat, sã nu mã vadã. Dimineaþa apa
scãpase printre pietrele fântânii ºi curgea pârâu vesel pe marginea
drumului, hotãrât spre Dunãre. Veniserã întâi femeile cu gãleþi dupã apã,
apoi copiii au început sã se joace, abia atunci a pãrãsit Teo fântâna, a
venit obosit abia purtându-ºi trupul, a cerut de mâncare, apoi a dormit o
zi ºi o noapte fãrã sã se trezeascã.

Unii oameni au continuat sã se spele în apa galbenã din vale, îºi
adãpau vitele în bãlþile cu apã stãtutã, alþii mergeu pânã la Dunãre. Tot
mai puþine femei luau apã din fântânã, se opuneau bãrbaþii. S-au hotãrât
ca urmãtoarea zi sã aducã un nou transport din satul vecin. Aº fi vrut ca
Teo sã nu ºtie, prea trist ar fi fost pentru el ingratitudinea lor, m-am
bucurat când mi-a zis cã e timpul sã ne întoarcem la Bucureºti. În ziua
aceea s-a pornit rãzmeriþa, atunci când bãrbaþii plecaþi cu butoaiele
dupã apã s-au întors cu ele goale, coborau dealul nervoºi, blestemând,
fântâna cea mare secase, sãtenii de dincolo i-au aºteptat cu bâte ºi
ciomege, nu le-au dat voie sã ia apã din alte fântâni: ne-aþi furat izvorul,
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atâta aþi cãrat pânã a secat fântâna, nesãtuilor, de-aceea a dat Dunãrea
peste voi, ca sã vã sãturaþi de apã, acum aduceþi ºi peste noi nevoia?
Aºa ne-au alungat, strigau bãrbaþii. Eram toþi în mijlocul satului, au venit
direct spre Teo acuzându-l pentru ruºinea suferitã: nu ne trebuie ajutorul
tãu de strãin, ai pãrãsit satul, ai plecat din þarã ºi-acum te afli deºtept sã
ne dai nouã lecþii de mãrinimie, împarþi banii ca la niºte handicapaþi ca
sã ne umileºti pe noi, bãrbaþi care am þinut viaþa satului, crezi cã am
ajuns la mila ta, ne aduci cu cine ºtie ce blestem apa în sat, mai bunã e
Dunãrea noastrã, cât e ea de furioasã ºi murdarã, da-i a noastrã, nu ne
trebuie americani sã schimbe ce-i al nostru, nu ne trebuie apa ta, auzi
mã, du izvoru’ înapoi, du-l mã! Se tot strângeau în jurul lui de Teo, iar el,
în picioare, îi privea trist fãrã sã se apere, avea pãrul alb lung, de parcã
îi crescuse în timpul somnului prelungit, arãta ca un profet cu faþa tânãrã
ºi frumoasã, dar trist cã i se refuzã darul, cã nu i s-a înþeles sacrificiul.
Un bãrbat furios, cel care condusese caii, îl tot împungea cu codoriºca
biciului în pipt în timp ce învãlmãºeala crescu, unii îl apãrau, în special
femeile, ele înþelegeu altfel minunea apei, aveau nevoie de ea ºi nu se
lãsau influenþate de orgolii, copiii s-au retras pe margini speriaþi de
nedreptate, atunci un bãrbat nervos îºi lovi femeia care se strãduia sã-l
scoatã din mulþime, apoi de ciudã îl lovi ºi pe Teo de-i sparse buza. Am
sãrit în mijlocul lor ca sã-l apãr, l-am luat în braþe, dar cineva m-a smuls
de acolo ºi m-a îmbrâncit cu un pumn. Mã durea stomacul, nu de
loviturã, ci de o tristeþe de îmi venea sã vomez, cred cã am leºinat de
fricã, de atâta nesomn sau poate numai mi se pare, trecuse ceva timp
când m-am trezit cã femeile plângeu isteric, iar bãrbaþii încremeniserã
privind spre fântânã. Îl omorâserã pe Teo! Un firicel de sânge din buzã
se amesteca cu apa bulbucând vie din izvor.

L-am îngropat lângã mama. Pentru câteva zile satul încremenise,
doar apa din vechea fântânã secatã curgea mai abundentã, clipocind
neºtiutoare spre Dunãre, spre Marea cea Neagrã.

- Cu bine, Nelida, îmi spuneau copiii petrecându-mã spre autobuz, 
- Cu bine, Nelida, îmi spuneau femeile cu lacrimi în ochi, doar bãrbaþii

îºi gãseau de lucru întorcându-ºi ochii pentru a nu mã privi în faþã.
La Bucureºti mã aºtepta un plic de la profesorul din Pisa în care mã

felicita pentru sonata compusã reluând oferta de a studia Conservatorul,
nu doar peste varã, ci cu o bursã obþinutã mã invita cã-mi continui
studiile în Italia. Nu am sã mã mai întorc aici niciodatã, niciodatã – ce
cuvânt cumplit!
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Angela-Monica Jucan

OCTAVIAN GOGA – DE DOUÃ ORI 
UNUL CÃTRE ALTUL

Octavian Goga, Traduceri din poezia universalã, Cluj-Napoca, Sedan,
2005 – face parte dintr-un ºir de restituiri din scrierile lui Octavian Goga,
pe care mai sus menþionata editurã l-a iniþiat, împreunã cu eforturile de
reaºezare a scriitorului pe locul meritat în receptarea criticã a operei sale.

Prima impresie (dupã ce treci de coperta care trebuie sã-þi fi reþinut
atenþia) este de multum in parvo (dar puþin mai altfel decât în valorile lui
Pitagora) ºi prima întrebare pe care þi-o pui este cine e autorul. Te întrebi,
pe urmã, dacã vei fi desluºit cum se cuvine vreun crâmpei din mesajul
poetic. Închizi, apoi, cartea ºi revii la coperta cu un Goga interrogans. ªi
sapiens totodatã. E ultima ta întrebare. Nu ºi ultima impresie.

Multum in parvo. Editorul a gândit acest volum ca pentru un public
în formare (elevi, studenþi) ºi pentru unul din clasa celor pândiþi de
plafonare, public cãruia îi pune la îndemânã tot ce l-ar putea interesa.
Contrar, însã, intenþiilor editorului, sfera de adresabilitate (pentru a folosi
un termen la modã) a cãrþii este mult mai cuprinzãtoare. Pentru cã, în mai
puþin de 90 de pagini, lectorul va gãsi un consistent ºi documentat studiu
despre traducãtorul Goga, va citi 25 de poeme transpuse în limba
noastrã, cãrora li se adaugã câteva fragmente din Tragedia omului a lui
Madách Imre, se va putea pune la curent cu datele biobibliografice ale
autorilor traduºi (unii puþin sau deloc cunoscuþi la noi), va avea
posibilitatea de a consulta un tabel cronologic care puncteazã
principalele momente ale vieþii ºi drumului artistic al lui Goga ºi va avea
la dispoziþie o selecþie din cele mai reprezentative ºi lãmuritoare texte
critice care s-au scris despre poet.

Autorul. Cu modestie, editorul face sã se creadã cã autorul cãrþii este
numai Octavian Goga, dar paginile redactate de Dan Brudaºcu ocupã
mai mult de jumãtate din carte ºi prezintã tot atâta interes cât traducerile
lui Goga.

În studiul preliminar  – Octavian Goga – traducãtor de poezie
universalã –  Dan Brudaºcu prezintã date noi, elucideazã probleme
controversate, aduce în actualitate altele, uitate, demonteazã false idei,
face ordine în chestiunea „întâietãþii” de inspiraþie (unii exegeþi unguri
dorind neapãrat ca Goga sã fi fost „urmaºul” scriitorilor maghiari, chiar ºi
în cazul unei cronologii... inverse, cum este cazul lui Ady). Traducerile
sunt precedate de mai scurte sau mai întinse prezentãri ale poeþilor
strãini (dintre care, în premierã, la noi, Kiss József) sau a strãvechii
antologii japoneze Manyo-shu. Notele de subsol aparþin tot lui Dan
Brudaºcu. În ele se fac precizãri suplimentare în legãturã cu unii autori
sau cu lucrãri ale lor ºi se menþioneazã locul ºi data publicãrii de cãtre
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Goga a traducerilor sale. Din spirit de acribie, sunt redate ºi semnãturile
poetului care, se ºtie, a avut mai multe pseudonime ºi criptonime ºi a
iscãlit ºi cu iniþiale. Editorul a elaborat ºi Tabelul cronologic ºi a fãcut
selecþia fragmentelor critice din finalul lucrãrii.

Dupã cum se vede, volumul are, în realitate, doi autori.
Traducãtorul. Despre traducerile lui Octavian Goga, nu putem spune

prea multe, originalele nefiindu-ne accesibile. Totuºi, vom încerca o
definire exterioarã (ºi aceasta pusã sub semnul întrebãrii).

Prozodic, cu puþine excepþii, versurile sunt fluide ºi presupunem cã
respectã ritmul ºi accentuaþia modelului. Despre verb, avem convingerea
cã traducãtorul a pus pe coardã româneascã duhul stihului de la care a
plecat (cel puþin atunci când n-a tãlmãcit prin intermediul altei limbi),
aspiraþia lui Goga (subliniatã de Dan Brudaºcu) spre o „traducere
perfectã” trebuind, neîndoielnic, sã treacã vama literei. De asemenea,
poezia e adusã într-o rimã fireascã. Sintaxa nu lasã nicãieri impresia de
„forþat”, singura „licenþã” sub acest aspect fiind remanierea de cãtre poet
a topicii, dar, ºi de aceasta, Goga uzeazã în limitele figurilor de stil (cu
inversiunea în cap de listã). Versificaþia se în-struneazã mai mult
morfologic, traducãtorul sacrificând, la nevoie, acest nivel al limbii. În
beneficiul, desigur, al poeticii (ca tehnicã, sã zicem), dar ºi al expresivitãþii
(ca artã, în mod hotãrât).

În ce priveºte opþiunea, e vizibil pentru oricine cã traducãtorul Goga e
atras de sentimentele negative: uneori tristeþea, alteori revolta constituie
tonalitatea dominantã, de unde loveºte, nu o datã, pedala retoricã
exclamativã sau cea interogativã. În poezia proprie sau în cea de
interpretare, la Goga, înãlþimile sunt totdeauna grave ºi, cu toate cã
temelia o fixeazã liric, cotropitor lasã sã fie genul epic (frate bun cu cel
dramatic, în care mult a meºterit ºi din care gãsim o probã în carte).

Frontispiciul. Deschizi cartea ºi o închizi. Un Goga bifrons albastru
(de dincolo) compus din pixeli (analizat), dar nu un Ianus cu feþe opuse
scrutând trecutul ºi viitorul, ci unul care ne abordeazã (pe noi) frontal, în
afirmarea permanentei lui prezenþe, articulat peste un alt-tot Goga
profilat, îndreptându-ºi faþa spre depãrtate zãri poetice. Toatã compoziþia
realizatã de Ovidiu Petca se susþine în ochii poetului care, captându-i pe
ai noºtri, stabilizeazã relaþia deltaicã scriitor-traducãtor-cititor. Fotografiile
sunt uºor estompate, Goga cel din prim-plan  – scriitorul –  retrãgându-
se dintr-o prea plinã claritate, pentru a lãsa din propria luminã
traducãtorului, orientat spre poezia altuia pentru a ne-o aduce în luminã
româneascã. Între fotoportrete nu se întâmplã nicio osmozã. Biportretul
reþine relieful unui prototip ºi conturul celuilalt. În timp ce profilul îl cautã
pe altul, faþa traducãtorului rãmâne statornic spre noi. O mai mare
corespondenþã între copertã ºi conþinutul cãrþii ºi o mai bunã identificare
a personalitãþii scriitorului traducãtor  – un Goga de douã ori unul cãtre
altul -,  greu s-ar fi putut realiza. Multum in parvo, ºi aici.
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Victoria MILESCU

NEOBIªNUITUL OBIªNUITULUI

Se ºtie cã actorul Mircea
Albulescu este ºi un talentat poet,
oferind publicului pânã acum ºase
cãrþi scoase la edituri prestigioase:
Vizite (1985), Pajura singurãtãþii
(1994), Bilete de favoare (1996),
Baraka, bunii mei…(1998), Bazar
sentimental (2000), Fluture în lesã de
aur (2002). Recenta carte, Clanþe
(Editura C.N.I. ,,Coresi“, Bucureºti,
2005, 128 p.), prin aspectul artistic de
care este rãspunzãtor, dupã cum
aflãm, Meºterul Romulus Vulpescu,
aspect la care au contribuit ºi
ilustraþiile lui Ionuþ Popa, poate fi

consideratã o micã bijuterie, lucratã cu migalã ºi bun-gust. Titlul cãrþii,
obstinant de sec, circumscrie întreaga panoplie de titluri voit
nonpoetice ale poemelor, protejându-le vulnerabilitatea sentimentalã
într-o lume grãbitã ºi tehnicistã: ,,Lacãte“, ,,Resturi“, ,,Bau-bau“,
,,Coafurã“ etc., pe ideea restaurãrii banalului, a sondãrii
insignifiantului aparenþei. Poemele se prezintã ca scurte panseuri
despre lucruri obiºnuite care pot avea fiecare ceva neobiºnuit ºi unic,
abordare ce relevã un spirit avizat în liricã pânã la saturaþie, fãcând
iminentã inovaþia. Aºadar, deloc surprinzãtor jocul de cuvinte, de
imagini, de oglinzi. Actorul îl locuieºte pe poet ºi viceversa. ,,Clanþa
de la poartã“, apãsatã cu o siguranþã invidiabilã, face sã se deschidã
poarta spre un spaþiu al jubilaþiei intelectuale, al farsei, al lubricitãþii
persuasive, al capriciului combinatoriu, având în centru un personaj
de un histrionism uºor nostalgic, uºor îndrãgostit, care, cu zâmbetul
amar al celor ce cunosc finalul, îºi oferã disponibilitatea, preþuind mai
mult decât orice clipa, prezentul. ,,Mintea mea/ de vânzare/ aºteaptã
la poartã/ muºterii./ Poate/ cine ºtie/ într-o bunã zi/ voi gãsi un semn/
agãþat de clanþã/ virgulã de speranþã“. Autorul experimenteazã ºi
proiecþia în absurd, în paradox: ,,Ce viaþã?/ Ca pãstrãvii de baltã/
sunt condamnat sã înot/ chiar ºi în somn/ ca sã pot respira/ printre
atâtea/ idei stãtãtoare/“ (Viaþã de pãstrãv). În timpul ,,balansului
banalului“ se observã înclinaþia mai mult spre acustica decât spre
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sensul cuvântului, cum se întâmplã în replica-pastiºã în notã
postmodernã ,,Iarna pe uliþã“: ,,Bucuria se învaþã./ Nu trebuie decât
sã ai parte/ de rãbdare-rarã.// veºnicia se naºte/ din floare lungã de
aºteptat/ cu rodul mereu amânat./ Îmi potopesc urechile cu liniºte/ ca
sã prind/ ce se mai aude/ prin sufletul meu./ Un harapnic trosnind din
plesnitoare/ gãini/ raþe-caþe/ gâºte/ doi curcani înjurându-se ca doi
golani/ o talangã/ un topor înmulþind surcelele/ o vacã pisãloagã/ un
porc graþiat/ semne sfinte care se adunã/ tãcere/ din când în când/
iarna pe uliþã“. ªi totuºi, nu puþine sunt piesele respirând gingãºie,
delicateþe generate de un real fior poetic: ,,În oglinda/ ochilor tãi/ nu
sunt// decât un fir de iarbã/ cosit de dogoarea/ respirãrii tale/
închipuind portocali egipteni/ pudraþi cu zãpadã“. În cazul unui actor-
poet, e greu de spus cine pe cine susþine, cei doi, actorul ºi poetul,
însumându-se în artistul cu risipã de har. 

Adalbert GYURIS, Germania

ZIUA TRISTÃ

Sunã telefonul 
E prea de dimineaþã. 
Sunt încã în pat, 
Cu fricã rãspund, 
Soacra îmi spune: 
-A murit cuscru... 
N-am glas ºi tremur, 
Încep sã plâng 
ªi nu mai aud nimic. 
Mã gândesc doar la tata, 
Îl vãd lângã mine, 
Îi simt braþul 
Pe care dormeam 
Când am fost copil. 
Soþia e lângã mine 
Plânge ºi ea. 
Eu nu mai am tatã 
ªi nu-mi vine sã cred. 
Nu ºtiu ce ºi unde 
Dar simt o mare durere 
Mã gândesc doar la EL

ªi nu-mi vine sã cred 
Cã nu mai am tatã. 
La izvor 
O frumoasã mãnãstire 
E ziditã într-o palmã 
Colo-n vale printre dealuri. 
De departe se aude 
Cântecul de rai rostit 
De mãicuþe care roagã 
În genunchi cu capul jos 
Ca ºi mâine sã tot fie 
Sãnãtate, pace nouã ºi 
Iubire între toþi. 
Pe o parte e pãdure 
ªi în ea e freamãt mare, 
Pãsãrele cântã-ntruna 
Muzicã din lumea lor 
Iar eu stau înmãrmurit 
ªi nu ºtiu ce sã mai cred, 
Sunt aici în vremea asta 
Sau departe în alte lumi ? 
Bine ar fi sã vinã lumea 
La izvor ca sã asculte 
Pilde ºi sã guste apã 
Ca sã se tãmãduiascã. 
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Valeria Manta TÃICUÞU

INTERFERENÞE MITOPOETICE

Munir Mezyed a scos de curând la
Editura „Fundaþia Culturalã Poezia”
volumul „Frescele poeziei”, ediþie
românã-englezã-spaniolã-arabã, care,
ca ºi volumul anterior, „Capitol din
Biblia poeziei”, a beneficiat de o bunã
primire din partea cititorilor interesaþi
de transculturalitate.

„Frescele poeziei” înseamnã
reluarea, cu ajutorul valorii picturale a
cuvântului, a unui demers liric de
cunoaºtere ºi de iluminare, de iniþiere
în tainele fiinþei situate în dinamicã
ascensionalã, spre spaþiile celeste
unde se aflã ascunse toate ale lumii ºi
ale poeziei dintotdeauna. Metafora cerului ca ocean trimite la o
filosofie ce dãinuie de milenii ºi în care propensiunea
antropocentristã lasã locul unei fireºti supuneri în faþa mitului
primordial al creaþiei: singura atitudine permisã poetului este cea de
contemplare, nu de înfãptuire, de extaz ºi nicidecum de imitare a
„broderiei” (transfigurare esteticã de dragul jocului gratuit) permise
doar divinitãþii: „ În barca poeziei / Navigând prin toate regiunile
cerurilor / Dus de valul visului / Cãtre þãrmul celest / Am vãzut ceea
ce am vãzut! / Sufletele creaþiei / Cochilii / Brodate de zeiþe / Pe
brãþãrile mãrii, / Stele…” („Fresca universului”). 

Munir Mezyed plaseaza geneza creaþiei artistice într-o perioadã
arhaicã, a miturilor confuze, a eonilor, a unei aºteptãri în transã a
revelaþiei Unicului. „Sufletele creaþiei” nu s-au contopit, încã, pentru
cel rãtãcitor în cãutarea formei perfecte, ele rãmânând faþete ale
unui râvnit / promis întreg. Perceptia este de tip oniric, visul
rãmânând o modalitate de intrare uimitã în „regiunile cerului”. 

Trecerea de la perioada precreºtinã la cea creºtinã se face prin
apelul la mitul cristic, a cãrui esenþã sacrificialã este preluatã ºi
transpusã în actul creaþiei artistice: „ Eu sunt Cristos / Eu port
soarele / ªi ghirlandele de iasomie… / E dreptul meu sã visez. / E
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dreptul vostru sã / credeþi sau nu… / 
Eu sunt Cristos / În urechile mele / ªoptesc vrãbiile / În sufletul

meu / Se revarsã ploaia / În inima mea / Cresc trandafirii raiului / În
poezia mea / Locuieºte Domnul…” („Eu sunt Cristos”). 

Crucea ºi poezia pot sta alãturi pentru cã amândouã semnificã
ispãºire prin suferinþã, izgonirea cu biciul a tuturor relelor din plan
profan, a lãcomiei, a neîncrederii, a spiritului mercantil ºi a tuturor
blestemãþiilor care ºi-au gãsit loc în templu. Poezia devine act
ritualic de purificare, 

dupã dãrâmarea „sanctuarelor limbii”, deci a tot ceea ce s-a
clãdit prin înºelãciune ºi cupiditate, prin lipsã de har ºi prin logicã
forþatã, ca sã rãmânã în final numai roua, deci imaginea purã,
fragilã ºi nesupusã rigorilor din contingent. „Frumuseþe: / Pictura
Domnului / În muzeul sufletului”, strigã poetul, redefinind poezia din
perspectivã hermeneuticã, pentru ca, în poeme de mai largã
respiraþie, sã introducã în câmpul semantic al sacrului contemplat
termeni din domeniul arderii ºi al patimii, ca expresie a refuzului de
a accepta neantul postmodernist din creaþia contemporanã: „O
provocatoare / ªi delicioasã realitate / Se ridicã / Presãrând
scânteile fiinþãrii / deasupra neantului / adunând / jarul poeziei / În
vatra sufletului / Suflând / Continuând sã sufle / Pânã când devine
o flacãrã furioasã” („Învierea mea”). 

Pentru cititorul european, aceastã asimilare poeticã a miturilor
creºtine ar putea pãrea paradoxalã, mai ales în cazul unei lecturi
grãbite ºi prezumþioase, de care au „beneficiat” nenumãraþi poeþi
arabi. Se confundã, din cauza închistãrii, a bigotismului ºi a lipsei
de toleranþã, planuri ce trebuie sã rãmânã paralele: fanatismul
religios, politica ºi poezia „ideologizantã”. Marile mituri ale
umanitãþii circulã indiferent de frontierele convenþionale, de
interesele politice ale vreunui moment, de istoria fabricatã în
laboratoare ºi de sferele de influenþã economicã. În faþa miturilor,
toþi creatorii de poezie sunt egali. “Tot ce am vãzut este decepþie
îmbrãþiºând decepþia / Iluzie cãþãrându-se pe iluzii./ Închide
fereastra viselor / ªi ascultã vocea temerilor tale! / Ele nu au alt
refugiu decât sufletul tãu istovit. / Veºnicia este o legendarã poveste
orientalã / Cu iþele ei unduite cu îndemânare de un profet /
Aventurier / Rebel / Visãtor, / Îndrãgostit, poet…/ Pãtimirea lui Crist
este un vis uman ºi nobil, / O nãzuinþã spre mântuire, / Profeþia lui
Muhammad, / Un rãzboi împotriva inechitãþii, / Predica lui Buddha,
/ Bijuterii pentru suflet, / ªi învãþãturile lui Lao Tse, / O explorare a
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necunoscutului, / Atunci, de ce profeþia devine neîncredere / ªi a
scrie poezie un pãcat, / Nu ºtiu…!” („Fresca umbrei celeste”) - 

iatã versuri emblematice pentru întreg volumul. Vorbind despre
iubire, sacrificiu ºi toleranþã, despre credinþã ca opþiune spiritualã ºi
aspiraþie spre sacru, dincolo de confesiuni ºi de ritualuri profane,
care nu reprezintã decât partea mundanã, convenþionalã ºi efemerã
a existenþei, Munir Mezyed depãºeºte graniþele artificial trasate ale
poeziei ºi se apleacã asupra a ceea ce este etern, exemplar ºi
productiv: arhetipurile în întreaga lor structurã imuabilã: „Purtat de
bãrci care se depãrteazã plutind / Ador înfloritorul vânt / ªi marea
viguroasã; / navigheazã în spaþiu / cautã þãrmul, / unde pleacã
pãsãrile sufletului / insulele iubirii; / fac dragoste cu trandafirul
creaþiei, / sã zãmisleascã o lume de trandafiri / liberã de lanþul
falselor coroane / ºi departe de un fanatic / care þine în mâini sabia
Domnului.” („Fresca plecãrii”). 

Tumultuos, pãtimaº, îndrãznind sã lege iubirea carnalã de
credinþa cea mai purã, filosofând asupra elementelor primordiale
din univers ºi asupra mecanismelor secrete ale vieþii ºi ale istoriei,
Munir nu se automistificã, astfel cã finalul volumului este unul pus
sub semnul apocalipsei: „O sirenã pe o plajã posomorâtã / Se
sinucide…/ Lumina se tânguie, / Poemul îºi cântã ultima melodie /
Nimic nu mai rãmâne în naturã / Doar semnale de fum, pãsãri
tãcute / Celule de mucegai înflorind în apã râncedã, / Cãutând
cotloane pentru ciclul ºarpelui / Un diavol umplând gura vântului cu
cenuºã, / Nori galbeni vomitând pe plajã, / Împiedicã mugurii sã
creascã în gura morþilor / ªi limba apei lipãie rãmãºiþele unei boli…/
Ridicaþi-vã ºi priviþi! / Moartea se buluceºte afarã… / Scene pline de
pãianjeni giganþi…/ Febrã fatalã instauratã în copacii coagulaþi, / ªi
sângele uscându-se pe ramuri hãpãie gustul vomei…/ Ridicaþi-vã ºi
priviþi! / Nimeni nu doarme…/ Strãzile pline de saramurã…/ Noaptea
este tânguirea Domnului / ªi pruncul sugar sfâºie sânul mamei
sale…/ Rezultatul nu are nimic de a face cu a oferi / Cu anihilarea
ºi demolarea / Extincþia…!”.
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NICHOLAS CATANOY  (Germania)

UN EVENIMENT LITERAR

Evenimentul literar cel mai memorabil al anului 2006 a fost, fãrã
îndoialã, apariþia romanului Die Wiederkehr der Wölfe (Reîntorcerea
lupilor), ieºit de sub pana braºoveanului Hans Bergel – poet, eseist ºi
romancier, autor erudit, cunoscând profund literatura românã ºi cea
germanã, traducãtor bilingv ºi maestru al esteticii de expresie germanã
alãturi de Paul Celan, Gregor von Rezzori, Heinrich Zillich ºi Herta
M[RTF annotation: ]üüller.

Die Wiederkehr der Wölfe este o frescã impozantã a perioadei
dramatice a celui de-al doilea rãzboi mondial (1939-1945), vãzutã din
perspectiva protagonistului Peter Hennerth (alter-ego al autorului?),
victimã ºi supravieþuitor al evenimentelor belicoase ale acestei perioade,
dominatã de ideologia ºi cruzimea nazismului.

1940. Pentru copilandrul Peter Hennerth rãzboiul este un eveniment
îndepãrtat. Comunitatea germanã din Transilvania trãieºte în armonie cu
celelalte –  români, unguri, evrei, þigani. Atmosfera idilicã ºi paºnicã se
nãruie, însã, în curând. Noua ideologie seduce o parte a tineretului
german, care se ataºeazã cu trup ºi suflet beligeranþilor fasciºti. Peter
Hennerth o refuzã, fiind exclus din liceu. Rãzboiul din estul Europei face
ravagii. Victoriile de început ale armatei germane devin din ce în ce mai
rare, sfârºind prin capitularea dezastruoasã din 1945.

Romanul nu este numai o povestire a atrocitãþilor de pe front sau a
celor din interiorul Germaniei, ci ºi o panoramã a etniilor Transilvaniei, a
culturii ºi a tradiþiilor ei, mediu electiv ºi cosmopolit în care a crescut ºi în
care s-a dezvoltat Peter Hennerth, cel care a cunoscut ulterior toate
dezastrele socio-politice (masacrul evreilor efectuat de Garda de Fier,
tragedia refugiaþilor dupã cedarea Ardealului, invazia Armatei Roºii în
1944, deportarea etniei germane, în 1945, în gheþarii Siberiei).

Acþiunea romanului depãºeºte graniþele þãrii, aducând pe scenã
multiple caractere internaþionale, venind din toate pãrþile – francezi,
englezi, americani, ruºi, greci, spanioli – implicaþi direct sau indirect în
vârtejul exploziv al acestei epoci. Portretele sunt descrise cu exactitatea
de filigran a lui Dürer ( pictorul Taucher, academicianul Petra, frumoasa
evreicã Rebekka Hermes, industriaºul Mertens, agenþii Baranga ºi Göller
– figuri hidoase, de thriller etc), iar teritoriile traversate de protagoniºti
pãstreazã fidel aroma locurilor. Excelente sunt fotografiile oraºelor
Braºov, Paris, Toledo – în tonuri poetice de o rarã frumuseþe.

Pornind de la Paris (de la renumitul Café Procope), romanul se
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încheie pe-o deschizãturã de munte, prin care ciobanul Gordan priveºte
viitorul. Cu o noapte mai înainte, o haitã de lupi îi dãduserã târcoale, fãrã
a-l ataca. Revenirea lor este, însã, o istorie care se repetã mereu. În
viziunea autorului “reîntoarcerea“ pare sã fie o parabolã, vizând
traiectoria bestiei umane: homo homini lupus. 

Monumental, ca ºi Doctor Jivago, romanul lui Bergel foloseºte
mijloacele narative cele mai sofisticate, ambalate într-un limbaj
clasicizant, cu o enormã forþã evocatoare, venind de la un as al
cuvântului scris.

Persida RUGU

ZIUA A OPTA

„... ºi praful din praf ºi viaþa din  
viaþã ºi somnul din somn..." 
(„Scrisori necunoscute", 37)

cuvinte sãgeþi rãdãcini pentru vulturi  
fiinþe din geneza trecutã se miºcã fãrã de vedere 
în grãdinile insulei 
sirenele încã mai adastã umbra lui 
Ulisse 

adâncirea în sine 
arma secretã a celui mal-aimé / trop-aimé 

þãrmul plin de paºi care îºi cautã norul  
semnul cocorului rãnit 

pãmântul se frânge în aºchii de foc 
privirea nu îl mai poate cuprinde 
constelaþiile iscate din haos 
zãmislesc gãuri negre ale timpului 
scara se pierde printre oglinzile sângelui ºi tace 
fiara din vis 

în luminã înfrunzesc pe neaºteptate 
cele ºapte braþe ale inimii 
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PRIMO LEVI LA APELUL MEMORIEI   

Dupã douãzeci de ani de la moartea lui Primo Levi, cãrþile, articolele,
interviurile ºi conferinþele sale îºi pãstreazã actualitatea prin valoarea lor
istoricã ºi documentarã. Istoricii de azi nutresc convingerea cã în viitor
persoanele interesate de studierea secolului XX se vor opri mai curând
asupra mãrturiilor lui Primo Levi decât asupra unor studii istorice semnate
de cercetãtori. Iatã numai câteva motive pentru care tema din acest an
pentru activitãþile dedicate Zilei Memoriei a fost Primo Levi, la împlinirea a
douãzeci de ani de la moartea sa. În acest an Centrul Cultural Italian din
Cluj a celebrat Ziua Internaþionalã a Memoriei Holocaustului în colaborare
cu Centrul Cultural Francez. 

În discursul rostit cu ocazia deschiderii Muzeului Memorial de la
Auschwitz, Primo Levi aducea în atenþie faptul cã istoria deportãrilor ºi a
lagãrelor de exterminare nu poate fi separatã de istoria tiraniei fasciste în
Europa: începând cu incendierea atelierelor de lucru din Italia anilor 1921,
continuând cu arderea cãrþilor în pieþe, în Germania anilor 1933, pânã la
flacãra crematoriului de la Birkenau existã o legãturã neîntreruptã. „Astfel
se adeveresc, scrie Primo Levi, cuvintele lui Heinrich Heine, evreu
german, care cu douã secole în urmã spunea: cine arde cãrþile va ajunge
pânã la urmã sã ardã oameni, violenþa e o sãmânþã care nu se poate
distruge”.

În faþa infailibilitãþii acestei observaþii, Primo Levi are curajul de a
propune amintirea perpetuã, reamintirea - catharsis salvator în
momentele în care generaþiile noi sunt puse în situaþia de a retrãi trecutul
sau de a reface vechi experienþe devastatoare. Cel dintâi exemplu l-a dat
chiar el, vizitând peste 130 de ºcoli pentru-a le vorbi tinerilor nu numai ca
supravieþuitor al lagãrului de la Auschwitz, ci ºi ca principal adversar al
celor care, încercând sã rescrie istoria lagãrelor de concentrare, au lansat
în discuþie ceea ce este îndeobºte cunoscut ca „teoria negãrii
Holocaustului”. Unicitatea dramei evreilor supuºi exterminãrii în lagãrele
de concentrare este confirmatã însã de intenþia fãþiºã de a extermina o
rasã de cãtre o alta care se proclamã superioarã. Acest proces organizat,
mecanicizat a fost denunþat de cãtre supravieþuitori, mãrturii care ele
însele au propus câteva perspective în tratarea problemei Holocaustului.

Primul dintre momentele care a deschis programul manifestãrilor
dedicate Zilei Memoriei a fost conferinþa cu titlul Holocaustul între
memorie ºi supravieþuire la Primo Levi, Emil Fackenheim ºi Richard
Rubenstein susþinutã în seara zilei de 25 ianuarie, la sediul Centrului
Cultural Italian de cãtre conf. dr. Sandu Funzã, care vede în aceste teorii
„una dintre contribuþiile originale ale gândirii evreieºti la dezvoltarea gîndirii
occidentale”.  Aceastã contribuþie constã dealtfel în valorizarea literarã,
aºezarea în centrul reflecþiei filosofice ºi resemnificarea teologicã ºi
filosoficã a experienþei extreme trãite de evreii europeni în perioada
Sho’ah. Aceºti trei gânditori evrei, Primo Levi, Richard Rubenstein ºi Emil
Fackenheim propun trei perspective asupra memoriei: memoria
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subiectivã înþeleasã ca memorie a umanitãþii; valorizarea memoriei prin
ieºirea din memorie; pãstrarea  vie a memoriei înþeleasã ca un act de
reparare a lumii aflatã în derivã ºi în stare de disoluþie. 

Din aceastã perspectivã, experienþa subiectivã trãitã de Primo Levi
este investitã cu valenþe universale, depãºind particularul experienþei
personale, individualizându-se astfel în faþa celorlalte douã interpretãri
propuse de compatrioþii sãi. Mai mult decât atât, în prezentarea vieþii ºi
operei lui Primo Levi, susþinutã în seara zilei de 29 ianuarie, la invitaþia
Centrului Cultural Francez, prof. Ela Vãlimãreanu atrage atenþia asupra
faptului cã orice scriere concentraþionarã este o rescriere personalã a
Istoriei prin propria istorie. Ea sancþioneazã ficþiunea printr-o profundã
nevoie restitutivã a adevãrului. De-aceea este important sã ne amintim
faptul cã Primo Levi îºi încheie prefaþa jurnalului sãu insistînd asupra
exactitãþii evenimentelor pe care le prezintã:„ Mi se pare inutil sã adaug ca
nu am inventat nimic.” În programul propus de Centrul Cultural Francez
desfãºurat la Casa Tranzit, am avut bucuria ca în filmul documentar cu ºi
despre Primo Levi sã îi auzim vocea ºi sã-i vedem chipul într-o emoþie
neaºteptatã, care a întregit tabloul evocãrii scriitorului. Tot ca semn al
trecerii sale prin aceastã lume au fost cele trei expoziþii de carte, douã
dintre ele semnate de Primo Levi ( la Centrele Culturale Italian ºi
Francez), ºi de autori italieni de naþionalitate evreiascã ( în foaierul
Bibliotecii Judeþene „Octavian Goga”). 

Nu putem încheia aceastã scurtã trecere în revistã a evenimentelor
organizate cu ocazia Zilei Memoriei fãrã sã amintim alte douã momente:
prezentarea cãrþii S. Angelini, Oscar Guidi, Paola Lemmi “L`orizzonte
chiuso l`internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana ( 1941 –
1943 )ºi concertul de muzicã klezmer. Prezentarea cãrþii fãcutã de
doamna Doriana Unfer  a adus în atenþie un episod aparte: internarea
unor evrei strãini în localitatea Garfagnana. Cartea a fost scrisã în urma
unor eforturi de recuperare a acestor evenimente din amintirile celor care
au fost contemporani desfãºurãrii lor. Aceºti evrei provenind din diverse
þãri europene nu au fost niciodatã priviþi cu ostilitate de cãtre populaþia din
Garfagnana. Pe baza mãrturiilor unor supravieþuitori, cartea descrie apoi
condiþiile de viaþã ale acestora, începând cu încercãrile lor de a-ºi crea o
stare de normalitate, chiar într-un spaþiu limitat (o ºcoalã, o sinagogã, un
spital), continuând apoi cu diversele dificultãþi pe care aceastã comunitate
trebuia sã le înfrunte: foamete, izolare, nesiguranþã. Una dintre evocãrile
emoþionante este aceea a ajutorului adus de biserica catolicã evreilor
închiºi în ghetoul de la Garfagnana. 

Iatã aºadar un program care, prezentând ºi un concert de muzicã
klezmer a  evocat, prin referirile la viaþa unuia dintre reprezentanþii sãi
subtilitãþile, frumuseþea ºi melancolia culturii ebraice, a cãrei forþã ºi
delicateþe s-a impus ºi dãinuie de mii de ani în istoria umanitãþii. 

CENTRUL CULTURAL ITALIAN
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Gabriel ARGEºEANU

„NU CONTEAZÃ ATÂT DE MULT CE SCRII SAU CUM
SCRII, CONTEAZÃ DIN GAªCA CUI FACI PARTE”

- interviu cu scriitorul Octavian Soviany -

Dacã poezia, aºa cum susþineþi, avea nevoie de un implant de
realitate ºi tinereþe, atunci ce pãrere aveþi de spre roman ? Se mai poate
susþine, prin el însuºi, romanul românesc ?

Este o întrebare destul de dificilã. În general se spune cã am trãit o
epocã în care poezia a murit, proza ar mai avea un oarecare viitor. Mã
întreb oare câtã prozã se citeºte ? ªi cred cã ºi romanul a pierdut destul
de mult teren deoarece, în ultimul timp, se citeºte mai mult carte
document - jurnale, memorii, documente de epocã -, ºi aceastã
preponderenþã a nonficþionalului a mai secãtuit ceva din entuziasmul
vechilor cititori de romane. Poate cã romanul de tip tradiþional a devenit
un pic obositor. Am momente când ºi pe mine mã enerveazã o poveste
cu început, mijloc ºi sfârºit, fiindcã este puþin artificioasã, puþin
convenþionalã, în definitiv, viaþa nu are nici mijloc, nicii sfârºit. Însã,
important este cã sunt ºi la ora actualã câþiva romancieri destul de tineri,
foarte buni. De exemplu, Daniel Bãnulescu, care poate cã este mai
prozator decât poet, iar dintre cei foarte tineri, pe nedrept ignoratã, Elena
Pasima. Însã ºi romanul ar trebui sã se supunã unei metamorfoze,
pentru a þine pasul cu timpul. Pentru cã, uitaþi-vã, cãrþile pe care le-au
publicat Nicolae Breban sau Augustin Buzura, dupã 1990, aproape cã nu
au avut nici un fel de impact, chiar dacã, bunãoarã, „ Amfitrion”- ul lui
Breban era un roman bun. Nu mai place acest fel de literaturã, acest fel
de roman. Ultimele cãrþi ale lui Breban au fost adesea criticate, ºi mai
ales de cei tineri. Probabil, romanul va suferi ºi el o autodevenire, iar
istoria romanului demonstreazã cã are aceastã capacitate de
metamorfozã ºi este viu încã din antichitate, iar noi nu putem crede cã va
muri tocmai acum.

Se vorbeºte de raportarea centru – margine în toatã sfera culturii, iar
în anumite centre marginale, universitare sau nu, unde viaþa culturalã nu
este dinamizatã de spirite puternice, putem vorbi de provincializare ?

ªansa acestora este sã aparã astfel de spirite dinamice care sã
catalizeze toatã atmosfera intelectualã din respectivul oraº, altfel, riscul
provincializãrii existã permanent. În centrele universitare se mai întâmplã
câte ceva. De pildã, la Cluj apare revista „Apostrof”, o revistã
extraordinarã, pânã ºi-a schimbat formatul, interesantã ºi acum, fãcutã
de un singur om, care a avut nebunia sã se angajeze în editarea ei.
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Este poate o asemãnare cu „ Echinoxul” ante ºi post Papahagi?
Perioada de dupã Papahagi nu mai are aceiaºi strãlucire, ca cea

dinainte. Eu m-am format în atmosfera „ Echinox” – ului din vremea lui
Papahagi ºi era o atmosferã de emulaþie extraordinarã. Gândesc cã, în
felul sãu, Clujul are o poziþie privilegiatã datoritã „ Apostroful” – ului , aºa
cum se întâmplã ºi la Sibiu, unde existã oameni minunaþi, numind aici ca
exemplu pe Dumitru Chiuaru. Nu ºtiu dacã la Timiºoara se întâmplã ceva
semnificativ, dar la Satu Mare existã revista „ Poesis”, unde George
Vulturescu face o treabã extraordinarã ºi existã acel festival „ Poesis”,
unde se creeazã o atmosferã deosebitã. 

În contextul exploziei editoriale, din pãcate în tiraje de „subzistenþã” pe
piaþa literarã (în cea mare parte max. 500 exemplare), fapt pentru care
numeroase volume aproape nici nu sunt cunoscute de publicul larg ºi
critici, chiar dacã, la un moment dat, cineva ca Nicolae Manolescu, Alex
ªtefãnescu ori Marin Mincu, le poate cita într-un context sau altul, care
este ºansa oraºelor ce nu sunt centre universitare, cum ar fi Alexandria,
Roºiorii de Vede, Turnu-Mãgurele, Giurgiu ºi altele, sã nu-ºi
„provincializeze” scriitorii ?

Explozia editorialã de astãzi este atât de mare încât absolut nimeni nu
poate urmãri ce apare, aºa încât, este posibil sã aparã cãrþi foarte bune,
chiar cãrþi geniale, pe care sã nu le observe nimeni. Am sã dau doar un
singur exemplu, Elena Pasima, o foarte tânãrã ºi talentatã prozatoare,
care a luat ºi un premiu al Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti. Vorbind
zilele trecute cu ea, pentru cã voiam sã scriu o cronicã despre cartea ei,
ºi cerându-i sã-mi spunã ce s-a mai scris despre ea, am rãmas uimit sã
aud cã a fost uitatã aproape total. Doar o recenzie de câteva rânduri în
„Ziua literarã”. ªi totuºi, este vorba despre o carte premiatã, iar din câte
ºtiu, asemenea cãrþi se recenzeazã aproape din oficiu. Se vede treaba
cã dacã nu ai ºansa de a intra în zona de gravitaþie a unei personalitãþi
de referinþã, ºansele sunt destul de mici. Existã înrãdãcinat, din pãcate,
în mediile literare bucureºtene, spiritul de gaºcã. Nu conteazã atât de
mult ce scrii sau cum scrii, conteazã din gaºca cui faci parte. 

La un moment dat cronica lui Nicolae Manolescu era un adevãrat
barometru pentru piaþa literarã. La fel cronicile de întâmpinare ale lui
Constantin Sorescu, Alex ªtefãnescu, Gheorghe Grigurcu, Marin Mincu
ºi am mai putea adãuga ºi alþi critici în aceastã listã, dar ele sunt din ce
în ce mai rare. Care este soarta cãrþii actuale, fãrã o criticã de
întâmpinare riguroasã ?

Este trist faptul cã, dupã 1990, unii din criticii foarte importanþi au
abandonat critica sau o fac ocazional. Cei tineri nu sunt foarte numeroºi
ºi nici unul dintre ei nu are autoritatea pe care o avea pe vremuri Nicolae
Manolescu sau pe care o mai are astãzi Mincu sau Grigurcu. Critici tineri
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sunt puþini, aºa încât recenziile ºi cronicile literare nu sunt fãcute de critici
în toatã puterea cuvântului, ci sunt fãcute de poeþi, prozatori ºi uneori de
simpli veleitari, fapt pentru care, critica s-a deprofesionalizat ºi nu mai
are forþa de dupã `90. 

Postmodernismul a suscitat în ultimii ani o serie întreagã de polemici.
Mircea Cãrtãrãscu chiar a alcãtuit un op dedicat acestui curent. De care
parte a baricadei vã aflaþi?

Acum câþiva ani, la Muzeul Literaturii Române, au sosit câþiva poeþi
belgieni ºi, când au fost întrebaþi ce pãrere au despre postmodernism,
au ridicat din umeri, pentru cã noþiunea le era strãinã. La noi, sunt
consideraþi niºte termeni care sunã seducãtor ºi imitã câteodatã forma,
dar nu ºi spiritul unor fenomene culturale din exterior. Esenþial mi se pare
altceva, ºi anume cã se schimbã codul. Cei foarte tineri sunt total diferiþi
de ceea ce eram noi. Gândiþi-vã cã acum 20 de ani noi nici nu ºtiam ce
e acela un computer, pe când ei se nasc cu mâinile pe acesta, citesc alte
cãrþi, vãd alte filme, sunt bombardaþi din toate pãrþile cu aceste spoturi
publicitare, care au ºi ele, chiar dacã nu ne dãm seama acum, o mare
forþã de impact, ºi orizontul lor este altul, fapt pentru care simt nevoia sã
se exprime altfel. De pildã unii tineri, Andrei Peniuc ºi, mai ales, Adrian
Urmanov, au lansat ideea poemului utilitar, a poemului care-ºi propune
în primul rând sã comunice. Literatura încearcã sã iasã din acea
textualizare mandarinicã, care se fãcea în anii `80, ºi poezia, în
consecinþã, sã-ºi redobândeascã cititorii, chiar fãcând unele concesii,
aplicând uneori elemente ale anunþului publicitar. Nouã nu ne plac
aceste lucruri, considerând cã poezia are un anumit prestigiu ºi cã
trebuie sã stea un pic mai sus de muritorii de rând. Însã, la fel de
adevãrat este cã o poezie fãrã cititor moare. Eu cred cã nu o sã moarã,
pentru cã aceºti tineri efectiv au ceva de spus. 

Noþiunea de postmodernism este atât de diferitã de la un autor la altul
încât nu se poate vorbi despre acesta, decât ca o orientare foarte largã,
adicã un alt fel de a înþelege literatura decât înainte de al doilea rãzboi
mondial. Postmodernismul este un produs american, oarecum este
similar cu fenomenele neoavangardã din Europa, de dupã al doilea
rãzboi mondial, ºi poate cã, în ultimã instanþã, termenul nu desemneazã
decât neoavangarda americanã.

Vizibilã sau nu, literatura românã traverseazã o anumitã crizã. 
De nu ºtiu câte secole, se spune despre literaturã cã este în crizã. A

avut vitalitatea sã iasã mereu din aceste crize. Sã sperãm cã o va avea
ºi de data aceasta, deºi acum este mult mai mare concurenþa decât în
alte dãþi, ºi poate nu va mai fi chiar o reginã, cum a fost pânã acum.
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Zina CENUªÃ

“DE CE M-AI PÃRÃSIT?…”

Vestea i-a venit prin firul de telefon ca trãsnetul în zi seninã.
Devenise o obiºnuinþã sã-ºi sune copiii, sã-i întrebe de sãnãtate, de

noutãþi, de lucruri de nimic, la prima vedere, dar care dãdeau liniºte
sufletului ei de mamã. Îi sunã ºi de aceastã datã, în drum spre serviciu,
de la un telefon public, pentru acelaºi schimb de vorbe bune. 

Cu adevãrat, vroia sã scape de o îngrijorare care, prin niºte semne
numai de ea ºtiute, îi arãta cã  viaþa copiilor ei este bântuitã de un duh
certãreþ ºi rezbelnic. ªi-ar fi dorit ca îngrijorarea sã fie doar o nãzãrealã
de mamã-cloºcã ºi nicidecum un necaz. 

Dar ceea ce auzi, imediat, la nerãbdãtorul ei “Alo…”, îi luã pãmântul
de sub picioare. Scãpã receptorul din mânã, lãsându-l sã atârne de fir.
Porni sã traverseze strada, dar – încotro? În mijlocul strãzii se opri,
privind dezorientatã în jur. De la cine sã afle mai multe despre starea
copilei ei? De la cine sã cearã ajutor? În oraºul acesta strãin avea doar
colegi de srviciu, prieteni – nu. Unicul sprijin i-ar fi fost – dar nu era! –
chiar ginerele ei, care nici mãcar “mamã-soacrã” nu-i spunea, ci i se
adresa cu “tante”, iar cãtre prieteni, când era vorba de mama nevestei
sale, nu zicea altfel decât “maicã-sa”.

Aºadar, fetiþa ei, care semãna mai mult cu o adolescentã decât cu o
tânãrã profesoarã de liceu, mereu cu cartea în mânã sau la ºevalet,
vrãjind cu pensula la crearea vre-unui peisaj sau portret, fetiþa ei acum
era închisã, în cãmaºã de forþã la psihiatrie!

În ultima vreme ginerele devenise urâcios de tot ºi nici prea
comunicativ nu era cu ei, “bãtrânii”. De fapt, totdeauna îi disconsiderase
ºi nici odatã nu-i rãsfãþa cu “sãru’ mâna”.  …Chiar dacã socrii, intelectuali
refugiaþi, de dragul “copilaºilor”, adicã ºi al lui, se înghesuiau în una din
cele douã odãiþe ale unei locuinþe de la periferia oraºului, pe cealaltã
cedând-o tinerilor. …Chiar dacã le obþinuse, numai ea ºtie cum, în blocul
în stadiu de construire, un apartament modern care urma sã se dea în
exploatare într-un an-doi. …Chiar dacã, apãsând pârghii ºi trãgând sfori,
mai dobândise, tot pentru ei, în centrul urbei, în vãzul tuturor ºi în coasta
reºedinþei edililor oraºului, un alt spaþiu, pe care îl renovase din temelii,
întroducându-l în circuitul locativ pentru a putea fi utilizat, provizoriu,
drept locuinþã. Chiar dacã în viaþa ei de zi cu zi, pentru a le fi tinerilor mai
bine, accepta toate disconforturile ºi nu cârtea nici mãcar în gând.

Având o bogatã experienþã de viaþã, observã, cã în ultima vreme,
relaþiile dintre copii - ginere ºi fiicã, se complicarã. Ba erau excesiv de
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afectuoase, ba degenerau brusc în certuri ºi lacrimi. El devenea rãu,
vorbea rãstit, cu jumãtate de frazã sau cuvânt. Ea privea descumpãnitã
în jur, cãutând parcã un punct de sprijin, atingea lucrurile de ca ºi cum ar
fi dorit sã le schimbe locul sau sã se debaraseze de ele, fiindcã, evident,
o plictiseau. ªi ofta adânc, la niºte gânduri numai de ea ºtiute. Prin ochii
ei triºti te priveau  suferinþa ºi disperarea.

Într-o zi se lipi de maicã-sa, ceea ce nu i se mai întâmplase din
copilãrie, ºoptind cu desãvârºitã durere:

- Mamã…, mãmicã dragã, eu… , eu am sã mor.
În clipa urmãtoare, mama avu senzaþia cã lumina zilei se stinse

ºi pãmântul începu s-o ia la vale într-un ritm ameþitor, iar din preajmã
dispãruse orice suflare. Cu groazã îºi cuprinse copila în braþe ºi, din
imaginata cãdere, îi ºopti cât putu de limpede ºi hotãrât:

- E devreme sã mori, draga mamei.
Acestea erau semnele care îi spuneau cã în viaþa fetei ei ceva nu

merge, semne pe care le vãzuse mai demult, dar nu-ºi imaginase cã acel
“ceva” devenise atât de grav, încât din cauza lui sã-ºi piardã viaþa. De
urgenþã, îºi duse fiica la medici. Medicii o testarã, îi luarã probele
medicale, o supuserã unor investigaþii minuþioase. Concluzia: sãnãtoasã.
Starea ei era pusã pe seama unei extenuãri intelectuale ºi poate cã avea
nevoie de o scurtã pauzã de odihnã.

Aparent era sãnãtoasã. 
Medicul familiei, un tânãr înalt cu figurã de atlet, preferatul soacrei ºi

al pacienþilor, zicea cã starea fetei era cauzatã de micile ciondãneli din
familie. ªi poate cã scurtele leºinuri ºi vãicãreli “Mã doare capul”, “Nu am
stare” sau “Am obosit, vreau sã dorm”, pe care Oana le declara în plinã
discuþie, fãrã vre-un motiv anume, nu sunt decât mofturi de nevastã
rãsfãþatã sau simulãri pentru a-l impresiona pe Doru ºi cã, uneori, aceste
nevinovate ºiretlicuri femeieºti consolideazã familia. Se pare cã, la
situaþia datã, acest diagnostic era mult mai potrivit decât concluzia
medicilor consultaþi anterior. ªi pentru a potoli agitaþia din preajma
cuplului, tânãrul medic îi prescrise “bolnavei închipuite” calmante, îi fãcu
ºi câteva perfuzii cu glucozã, îi recomandã cure de aer ºi somn, somn
adânc, reconfortant.

“Va trece ºi aceasta cum trec toate, o liniºti filozofic tânãrul doctor pe
biata mamã. Toate familiile tinere au probleme…”

Oana realiza cã i se întâmplã lucruri ciudate. Nu o durea nimic. Nu-i
lipsea nimic. Nu avea nici un motiv de supãrare. Dar nu de puþine ori
simþea un disconfort lãuntric, din care cauzã, dacã ar fi avut lacrimi, ar fi
plâns. ªi, vai, cum ar mai vi vrut sã plângã! Nevoia descãtuºãri îi venea
cu aceeaºi putere cu care doreºti un pahar de apã ca sã-þi potoleºti o
sete straºnicã. Dar tocmai când durerile sufletului erau mai insuportabile,
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ochii refuzau sã plângã. Îi telefona lui Doru la serviciu,  reproºându-i cã
stã cu capul în calculator ºi nu-i pasã cã ea se simte rãu, cã are nevoie,
cu adevãrat, de un tratament serios… Îl aºtepta cu nerãbdare de la
serviciu ca sã-ºi culce cu drag capul pe pieptul lui, dupã care iarãºi îl
certa cã pânã acum, la cinci ani de cãsnicie, el nu-ºi doreºte un copil.

Într-o searã, în toiul unei astfel de certuri, Doru o sãltã de la podea ºi
o izbi în divan, pe aºternutul proaspãt desfãcut. Oana rãmase rãstignitã
între perne, cu ochii larg deschiºi, cu pãrul rãvãºit în toate pãrþile, cu faþa
marcatã de un zâmbet strâmb. În acea clipã auzi o voce, era chiar a ei,
care îi spuse: “Ridicã-te ºi pleacã!” 

- Încotro? întrebã Oana în glas.
“În Piaþa Centralã”.
Oana se ridicã imediat ºi porni dupã figura imaginarã, care zorea în

faþa ei fãrã sã se îngrijoreze cã cea care o urma ar putea sã se
rãzgândeascã.

- Pleacã, dacã eºti nebunã, îi strigã Doru în urmã, cuprins de
supãrare ºi mâinie.

În Piaþa Centralã intrã în barul unde servea tânãra mulatrã cu ochi
migdalaþi, prietena lor comunã. O gãsi fãcând echilibristicã printre mese,
alergând cu halbele de bere ºi tavele cu stixuri de la un consumator la
altul. Oana o trase de mânecã mai într-o parte ºi foarte discret îi ºopti:

- Rebeca, eu… Eu am  înnebunit…
Rebeca nu pãrea sã fi rãmas prea impresionatã de cele auzite.

Nereacþionând nici într-un fel la cutremurãtoarea noutate, ea o cercetã
pe Oana cu un zâmbet enigmatic abia schiþat. Iar Oana îºi cuprinse
capul între mâini ºi începu sã se tânguie cã undeva îi plânge copilaºul,
cã Doru a plecat ºi nu i-a scris de un amar de vreme, cã undeva, în
cartierul de la marginea oraºului, arde casa pãrinþilor ei ºi cã nu e nimeni
sã o stingã. 

Oana rostea fraze disparate, gândea ºi vorbea confuz ºi era extrem
de agitatã. Zgribulitã de frig în toiul verii, cu pãrul vâlvoi, cu iriºii ochilor
tulburi ºi agitatã nefiresc, Oana, se pare, rostise un adevãr…

Aceasta a fost ultima frazã ºi ultima ei clipã lucidã. 
În zorii zilei, Doru, cu bilet de trimitere, pe care, la sugestia lui

insistentã ºi nejustificat, în ultimul moment, se inscripþionase “tentativã
de suicid”, îºi dãdu nevasta pe mâinile vânjoase ºi neîndurãtoare ale
sanitarilor-gardieni. În urma ei uºa de metal se închise cu zgomot
sinistru, acoperindu-i þipetele de disperare.

Cu aceastã acþiune luându-ºi de o grijã, ginerele îºi anunþã soacra la
telefon, aproape cu satisfacþie, ca o rãzbunare, pentru noaptea
nedormitã:

- Fiica dumneavoastrã se aflã în pavilionul de bolnavi agresivi, la
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spitalul de boli psihice. O puteþi vizita numai duminica, între orele…
Pe carosabil se formase panã. Automobilele clacsonau în disperare,

ºoferii o înjurau cu ciudã, pietonii curioºi comentau ironic, dupã care îºi
cãutau de treabã. Astupându-ºi urechile cu palmele, femeia naviga
printre fiare, cãutând fãrã succes, o ieºire. Cineva o culese dintre maºini
ºi o depuse pe trotuar, zicându-i ceva ce voia sã însemne “Nu te bãga de
bunã voie sub maºini!”, sau “Nu te grãbi sã mori!”

“Nu te grãbi sã mori!”. La auzul acestei fraze femeia îºi reveni dintr-o
datã:

- E devreme sã mor, draga mamei! Îºi adunã gândurile ºi, hotãrâtã sã
facã tot ca sã-ºi salveze copilul, porni brici la acþiune. 

În primele trei zile de internare, care se dovedirã a fi zile de
sãrbãtoare sfântã, când toatã suflarea creºtineascã ºi le petrecea în
rugãciuni cãtre Domnul ºi prãznuind, lãsând la o parte necazurile ºi
suferinþele aproapelui, vreme cât mama a cãutat o portiþã de ieºire, o
posibilitate de a o scoate de la nebuni, viaþa Oanei a fost un coºmar cu
monºtri ºi fiare sãlbatice. Cele trei zile de internare, care au coincis cu
zilele de odihnã ale medicilor curanþi, spitalul fiind vegheat numai de
sanitari-gardieni, implacabili ºi fãrã inimã, Oana, proaspãt internatã, le
petrecu în cãmaºã de forþã ºi legatã de plasa patului de fier în tovãrãºia
unor rãtãcite, unele nebune de-a binelea. Dintre toate relele care
asupreau chiriaºii acelui salon – zãpuºala, murdãria, izurile de fecale,
urinã ºi trup nespãlat, strâmtoarea (un pat de fier gãzduia câte douã
bolnave), cea mai insuportabilã era teroarea  unei lesbiene tinere ºi
nãrãvaºã ca un cal. Fiind legatã de patul de fier, în poziþie foarte comodã
pentru o intimitate patologicã, Oana þipa din rãsputeri la apropierea
lesbienei. Numai aºa se putea salva, cãci imediat intra supraveghetorul
ºi o plesnea pe agresoare, potolind-o pe o habã de vreme. Când era
sedatã, lângã Oana, ca un înger de pazã, ºedea o altã bolnavã cam de
aceeaºi vârstã cu ea, care de cum se apropia “calul”, izbea cu mâinile ºi
picioarele în uºã, sã vinã supraveghetorul.

Dupã trei zile, lungi cât trei ani, mama, prin mijloace mai puþin
ortodoxe, dar acceptate de cãtre perverºii slujitori ai lui Hipocrate, reuºi
sã-ºi scoatã fiica din celulã. Acum Oana se afla într-un obiºnuit salon de
bolnavi psihic. Somnul, liniºtea ºi tratamentul ei era supravegheat zi ºi
noapte de mama. Dincolo de zidul ce împrejmuia grãdina spitalului, într-
un laborator de teste ºi analize medicale, se afla mama lui Doru, soacra
Oanei. Acolo se lucra în liniºte, fãrã grijã cã eventuala mamã a nepoþilor
ei suferea ºi cã nurorii i-ar fi fost de folos o vizitã de încurajare. Dar de
aici încolo drumurile celor douã femei, soacrã ºi norã, nu aveau sã se
intersecteze niciodatã. 

În aceastã tristã ºi dureroasã istorie, în care evenimentele curg ca
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apele priporoase ale Someºului, fie cã s-a înãlþat spre ceruri un suflet sau
s-a nãscut un prunc, fie cã a cãzut din tronul lui un rege sau pe culmea
Parnasului s-a întronat un geniu, viaþa bate cu putere ºi surprize de tot
felul în inima omului. ªi, deºi îºi compãtimeºte ºi îºi deplânge aproapele
cãruia soarta i-a luat fiica, soþia, fratele sau tatãl, nenorocindu-l, omul se
bucurã în surdinã cã toate acestea nu lui i se întâmplã.

De cum înlesni rugãmintea lui Doru de a o interna pe Oana, doctorul
Goriþã Gârneþ reveni la interesele sale. Între vizitele medicale matinale ºi
acordarea consultaþiilor, între serviciile de gardã ºi vizitele bolnavilor la
domiciliu, doctorul umbla val-vârtej pe la instanþele de resort pentru
perfectarea actelor în vederea obþinerii unei locuinþe din fondul locativ de
stat.

Când mama Oanei, pãºi pragul cabinetului, doctorul tocmai bine
termina cu verificarea actelor ce avea sã le depunã poate chiar azi. Cã
era o problemã de viaþã cu aprobarea acestor acte… Cât avea sã fie
chiriaº pe la casele pacienþilor sãi?… Pânã a-ºi gãsi o gazdã pe potrivã,
a locuit la Oana. De altfel, la ce sunt buni prietenii?… 

Goriþã se ridicã în întâmpinarea distinsei doamne cu un afectuos
“Sãru’ mâna”. La întrebarea “Ce mai face Oana?”, doamna începu sã
vorbeascã pe îndelete, ºi detaliat, de parcã numai asta ºi-ar fi dorit, sã fie
întrebatã ºi ea sã vorbeascã, sã vorbeascã… Dar cu cât mai mult se
apropia momentul sã spunã adevãrata cauzã pentru care a venit, cu atât
mai mult simþea cã îi piere curajul ºi hotãrârea cu care obiºnuia sã
rezolve problemele. Inima i se piti undeva în cãlcâie.

- Ei, ºi dacã tratamentul decurge perfect ºi Oana se face ca nouã, zise
fals optimist Goriþã, ce îngrijorare vã umbreºte bucuria însãnãtoºirii?

Cu emoþie evidentã, femeia îºi îndreptã un fald al rochiei de mãtase
ce cãdea într-o elegantã neglijenþã peste marginea scaunului pe care
ºedea. Suflã ºi un puf inexistent de pe mâneca sacoului, dupã care rosti
scurt motivul adevãrat al vizitei:

- Te rog, sã vorbeºti cu Doru al meu…
De mirare faþa lui Goriþã se alungi evident.
- Despre ce sã vorbesc?… Cã noi…, nu aº zice cã nu comunicãm…

- Sã vorbeºti despre tine ºi Norica. Despre relaþiile frumoase
dintre voi. Despre el ºi Oana… 

Femeia îºi dãdu pe faþã toatã durerea ce o copleºea. Vorbea
suspinând, cu pauze mari. O împiedicau lacrimile pe care nu mai reuºea
sã le adune în batistã.

- Doru nu mai vrea sã ºtie de Oana, continuã femeia. Renunþã la ea.
Dar asta, acum, nu se poate. Pe acest fon sentimental nu este exclus un
alt ºoc, ce poate fi fatal… Pânã la ieºirea ei totalã din crizã îl rog sã nu ia
decizii pripite… Te rog, discutã cu el…, ca prieten, ca medic. Eu nu am
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trecere… 
În momentul când mama Oanei, confuzã ºi intimidatã de situaþie, rosti

“… convinge-l sã nu renunþe la ea…”, scriitorul de reþete brusc îºi aminti
cã Oana, odatã, îi atinse orgoliul destul de dur…Era clar. Goriþã se propti
cu mâinile în birou. Tot acolo, într-un punct anume, îºi fixã ºi privirile:

- Înþeleg. Mi-aþi dat o temã de casã foarte grea. ªtiþi în ce constã
greutatea?

Femeia îi sorbea vorbele ºi gesturile, de parcã de acestea depindea
viaþa fiicei ei. 

- În cazul Oanei, cãderea ei psihicã… Afarã de Doru, mai este implicat
cineva. Oana dumneavoastrã ºi-a înºelat bãrbatul…, …pe Doru, cu alt
bãrbat. Îmi pare rãu cã vã spun aceste lucruri neplãcute, dar trebuie sã
le ºtiþi…

Mamei i se întretãie respiraþia. Dar îºi reveni destul de repede: tocmai
aflase, ºi acum ºtia sigur, cã omul din faþa ei nu vorbeºte ce trebuie. Era
acelaºi care acum câteva zile îi spunea, consolând-o cu “Va trece ºi
aceasta cum trec toate…” Tânãrul favorit –întruchiparea cumsecãdeniei
ºi cumpãtãrii cu chip frumos, se dovedea a fi însuºi dracul gol. 

Pãrându-i-se ºi mulþumit cã a ºocat-o cu noutatea, Goriþã continua sã
dea cu gura:

- Pentru onoarea ºtirbitã, Doru ar trebui sã pretindã despãgubiri
morale…

Nu, evident, repertoriul nu era unul de succes! 
Cu toþi receptorii orientaþi spre propriu-i glas ºi încântat de ceea ce

auzea, Goriþã nu remarcã schimbarea bruscã de pe chipul onorabilei
vizitatoare. Cu minã profund dezgustatã, ea se ridicã din fotoliu ºi, ca un
om respectuos ºi cu bun simþ, aºteptã sã prindã o pauzã scurtã în acest
discurs pseudofilozofic pentru a-ºi lua ziua bunã.

De unde sã ºtie biata mamã, care se strãduia cu orice preþ sã
restabileascã echilibrul psihic al copilei, cã însuºi doctoraºul moralist, a
fost cel care atentase la onoarea casei care l-a gãzduit ºi l-a omenit? 

Într-o zi, întorcându-se acasã din serviciul de gardã, Goriþã gãsi pe
Oana singurã, la ºevalet, printre vopsele, pensule ºi tablouri, lucrând la o
pânzã nouã. Dupã salutãrile de rigoare ºi un schimb neînsemnat de
amabilitãþi, el îºi desfãcu patul pentru odihnã. Dar bucuria celor douã zile
pe care le avea în faþã ºi consumul excesiv de cafea nu lãsau loc de
somn, provocându-i o uºoarã stare de euforie. Reîmprospãtat de baia
rece, mângâiat de atingerea mãtãsoasã a hainelor elegante, tânãrul se
simþea ca pasãrea în tãrii. Avea o enormã poftã de plimbare prin oraº, o
bere ºi o þigarã scumpã. Când era gata sã iasã pe uºã, îi trecu prin gând
o idee nãstruºnicã: la þinuta lui ar prinde bine societatea unei fete
frumoase ca Oana. Observase el cã, odatã potrivite pe ea, privirile erau
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captivate de farmecele fetei, iar bãieþii din preajma lui Doru îl invidiau pe
faþã. Nu i-a fost greu s-o convingã sã-ºi întrerupã activitatea. Dupã
câteva ore de muncã ºi inhalare a mirosurilor de ulei ºi a vaporilor de
dizolvant o pauzã era necesarã ºi pentru Oana.

A fost vesel ºi amuzant pânã la un moment. Nici ea ºi nici el nu mai
ºtiau cum au alunecat pe acea pistã incendiarã de discuþie, fãrã a roºi ºi
fãrã reþineri. Prietenul lui Doru, îi fãcu Oanei o propunere mai mult decât
indecentã: “Soþul tãu nu va afla. Vom ºti numai noi ºi pãmântul…” zise el
viclean. “Dragul meu, se pare cã ai greºit puþin adresa… Aflã cã nevastã-
ta, Norica, îmi þine de sorã ºi ceea ce nu mi-ar plãcea sã-mi facã ea mie,
nu-i fac nici eu ei!” rãspunse ea ferm.

Dupã acest neaºteptat sfârºit de plimbare, întorcându-se acasã,
Oana, din inerþia mersului, adunã în pungi de nylon toate lucrurile lui
Goriþã ºi le scoase pe palier, dincolo de uºã. Uimirea lui Doru asupra
dispariþiei enigmatice a lui Gore a fost spulberatã de Oana printr-o
mãrturisire sincerã ºi imparþialã. Doru a aprobat fapta, mulþumit ºi
mândru: casa devenise mai spaþioasã ºi mai confortabilã, iar în ea îl
aºtepta o nevastã cuminte, care þinea la onoarea lui. Dar asta nu-l
împiedica, în pofida dezaprobãrii mute a nevestei sale, sã se mai
întâlneascã, din când în când, cu prietenul, la câte o bere…

Cine ar fi crezut vre-o datã cã, navigând pe valurile agitate ale vieþii
(vai, nefericitul poet!), în situaþia-limitã, cei doi bãrbaþi, de care depindea
destinul femeii visurilor lor, aveau sã procedeze mai puþin bãrbãteºte,
solidar ºi josnic: unul s-o dispreþuiascã fiindcã nu i-a cedat, altul s-o
trãdeze fiindcã l-a iubit? 

Gore pãstra în tainã nu atât supãrarea de a fi fost dat afarã din casã,
cât acea micã atingere a orgoliului sãu de a fi fost respins, drept pentru
care nu ezitã o clipã sã arunce îndureratei mame în obraz acea subþire
ºi veninoasã învinuire: “Oana dumneavoastrã ºi-a înºelat bãrbatul…”,
care trebuia interpretatã scurt ºi fãrã echivoc: “Aºa-i trebuie!”. 

La fel a fost tratatã ºi de cãtre nepreþuitul gineraº, care, în momentul
când l-a rugat sã nu renunþe atât de brusc la Oana ci sã aºtepte pentru
aceastã hotãrâre un moment mai favorabil sãnãtãþii ei, i-a zis cu dispreþ:
“Nu am nevoie de sfaturile unei babe…”

Oana stãtea în pat cu faþa la perete, cu privirile aþintite într-un singur
punct. Nu o durea nimic, nu dorea nimic, nu se gândea la nimic ºi nu o
interesa nimic. Era starea ei obiºnuitã. La întrebãri rãspundea clar, logic,
dar fãrã participare sufleteascã. Mama o ducea la baie, o împrospãta la
duº, o pieptãna ºi o îmbrãca frumos, aproape elegant. Apoi, ca de obicei,
o scotea la plimbare. Treceau prin parcul umbros, intrau prin acele mici
ºi cochete prãvãlii de artã, poposeau la o terasã preþ de o cafea ºi un suc,
parcurgeau rândul de tarabe ºi mese cu flori ºi fructe, se opreau la
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coliviile cu papagali ºi canari, dar nimic din aceste splendide bagatele,
fãrã de care acum câteva luni nu putea trãi, nu o impresiona. Oana se
închidea în cochilia ei, lãsându-se purtatã de mama, de orice însoþitor,
oricât ºi oriunde ar fi dorit acesta. Pe sufletul ei puse stãpânire apatia.
Doctoriþa zicea cã îºi va reveni, dar cã este nevoie de timp ºi de foarte
multã rãbdare…

Oana aºteptata ziua externãrii ºi se pregãtea cãtre acest eveniment
cu înfrigurare. Doru nu o mai vizitase de multã vreme. Poate cã era prea
ocupat cu serviciul, poate cã avea necazuri, Oana oricum vroia sã ºtie ce
se întâmplã ºi sã fie acolo, acasã, alãturi de el. Numai cã pe mãsurã ce
ea se agita ºi vorbea cu patos despre mult aºteptata clipã a revederii cu
el, chipul mamei devenea tot mai înnegurat iar ochii i se înlãcrimau. 

- Vã rog sã mã iertaþi, dacã v-am fãcut vre-un rãu, se ruga fata,
crezând cã, vorbele necuviincioase din delirul ei de om bolnav erau
cauza acestei dureri mute.

Cu adevãrat, dincolo de porþile spitalului, o aºtepta o surprizã din cele
mai neplãcute. “Acasã” nu mai exista. Doru îºi adunase lucrurile ºi, cu o
zi înainte de externarea Oanei, fugi la pãrinþi. Gurile rele vorbeau cã
Doeu… Odatã cu el, din peisaj dispãrea ºi prietena ei cea mai bunã,
Rebeca…

Oana se vãzu, în sfârºit, acasã, în locuinþa micuþã, cu pereþi albi,
pustie ºi fãrã Doru. Nu vedea deosebirea între aceastã camerã ºi salonul
în care zãcuse.

“Rãmâne cum am zis: sã locuim o vreme separat”, auzea în receptor
vocea lui.

“Dar eu de tine am nevoie. Mi-e dor de tine… plângea ea la telefon.
Nimic nu-l putea convinge sã se întoarcã. În timpul acestor discuþii,

mama trebãluia prin casã, mutând lucrurile, fãrã rost, dintr-un loc în altul,
neputând interveni. Se ruga doar ca fetiþa ei sã nu cadã în starea din care
abia reuºi s-o scoatã. Îºi punea speranþa în Bunul Dumnezeu ºi în îngerul
ocrotitor al copilului ei pe care îl credea mereu în preajmã.

Într-o bunã zi, Oana reuºi sã-ºi convingã soþul sã vinã acasã, la o
discuþie serioasã ºi pe faþã despre viaþa lor de mai departe. 

“Despre ce fel de “viaþã a noastrã” mai poate fi vorba?… se gândea
mama. Toatã lumea vede cã o astfel de viaþã nu existã, numai ea refuzã
sã creadã în aceastã realitate…”

Doru sosi chiar mai devreme decât promisese. Oana era în baie, când
auzi la uºã vocea lui. Se înfãºurã iute în halat ºi-i ieºi în cale, învãluitã de
aburii fierbinþi ai bãii ºi ai bucuriei revederii. Nimic nu mai conta dacã el
era aici, în preajma ei. Era semn bun: poate cã apele vor reveni în albia
lor, casa se va umple din nou de luminã, iar ea va face tot ca traiul lor sã
urmeze un drum liniºtit, fãrã griji ºi stres… Boala ºi viaþa de pânã acum
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va rãmâne în trecut, ca o vagã amintire… ªi Oana îl cuprinse pe dupã
gât, suspinând cu uºurare.

Au discutat mult: ea – cu voce rugãtoare, calm, aproape în ºoaptã, el
– cu voce hotãrâtã, fãrã puncte de suspensie între fraze ºi cu toate
accentele pe “eu”. “Eu aºa cred…”, “Eu aºa zic…”, “Eu aºa am sã fac…”

Ca un argument puternic împotriva acestui neconciliant “eu”, Oana a
întins din nou mâinile spre el, îmbrãþiºându-l cald ºi rostind cu duioºie:

- Iar eu, eu, pur ºi simplu, nu am sã te las din braþe…
Doru îi descleºtã braþele ºi o împinse violent. Oana alunecã ºi cãzu

urât, pe spate, în faþa lui, cu poalele halatului ºi picioarele desfãcute.
Privirii lui se descoperi, accidental, intimitatea ei femininã. El afiºã un
zâmbet strâmb, batjocoritor ºi zise cu dispreþ:

- Asta eºti tu! ºi ieºi trântind uºa.
Ultimul ei strigãt disperat “Te rog, nu mã pãrãsi!” nu a mai fost auzit.
În fiecare din zilele ce au urmat, Oana intra pe la barul unde lucra

prietena lor mulatrã, pe timpuri localul preferat al tinerilor ºi al lor. Chiar
de la intrare fãcea o trecere în revistã a tuturor celor prezenþi, sperând
sã-l descopere printre vizitatori ºi pe Doru. Dezamãgitã, venea spre
tejghea, cãtre Rebeca, mereu cu aceeaºi întrebare pe buze, în loc de
“Bunã ziua”: ”Nu a fost pe aici?… Nu l-ai vãzut?…”

Rebeca dãdea negativ din cap. Oana  se aºeza la locul preferat ºi
privea ca într-un abis. ªi aºtepta. Aºtepta o clipã, o orã, o dupâ amiazã
toatã… Rebeca îºi lua o pauzã micã ºi poposea puþin lângã prietena ei
tristã. Întotdeauna îi punea în faþã un suc. ªi întotdeauna sucul rãmânea
neatins. Gura lumii vorbea cã Rebeca… Iar numele lui Doru plutea
undeva prin preajmã… ªi numai în sufletul chinuit al Oanei nu era loc
pentru  bãnuieli sau urã. Rebeca o privea oarecum ciudat ºi-i vorbea cu
prudenþã. Aproape cã nu discutau. Gândurile ºi imaginaþia Oanei bãteau
fãrã rost la uºile ferecate ale speranþei.

Apoi, ca o umbrã, dispãrea la fel de enigmatic precum apãruse. 
La trecerea Someºului care despãrþea oraºul în douã, pe pod, se

oprea. Cu braþele sprijinite de corlatele podului privea îndelung în apa
tulbure. Poate plângea. Poate, pur ºi simplu, îºi limpezea privirile în apele
reci ºi învolburate ale râului. Poate… 

…ªi de atâta amar de vreme, de când parcurgea drumul spre ºi
dinspre bar, cu popasuri pe pod, mereu  în acelaºi loc, obiºnuiþii trecãtori
o auzeau rostind în glas un fel de rugãciune: 

“Unde eºti? De ce  m-ai pãrãsit?…” 

Chiºinãu
10-16 august 2001
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ESEU PREMIAT CU PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL CU TEMA
“TOAMNA ÎN OCHII POETULUI” - EDIÞIA I-A

GHERLA, 2-3 MARTIE 2007

ARMONII DE TOAMNÃ

Sub semnele zodiacale de pe cerul toamnelor se înfiripã iubirea-
sãrbãtoare a sufletului-în poezia lui Ion Apostol Popescu: nimic din
tristeþile ucigãtoare ale confraþilor, nimic din plânsul dement al naturii,
nimic din resemnarea sfârºitului.

Surprinzãtor, artistul trãieºte exuberant atmosfera anotimpului
autumnal, impunându-i o nouã dimensiune – cea solarã. Astfel,
toamnele devin loc de întâlnire cu iubirea, privitã ca semn al veºniciei,
ca esenþã eternã, cosmicã.

Mici poeme din volumele „Flaut pentru o frumoasã” ori din „Iubiri”
se prefac în analize subtile în care sentimentele se traduc prin culori,
contururi, miºcãri diafane, parfumuri delicate, refãcând într-un puzzle
elevat sensurile reale ale existenþei.

O cãlãtorie prin toamnã este, pentru poet, o cãlãtorie prin sine ºi
prin emoþiile nebãnuite, prin ritmurile trãite în consonanþe
macrocosmice. 

Pentru drumeþi, anotimpul pare un loc de popas ºi încântare pe o
traiectorie temporalã parcursã spre timpuri originare: „Drumeþii-atunci
în suflet se întorceau sã-ºi afle/frumoasele lor toamne cu pãrul
colorat/ã...î/ªi toamnele cu toþi atunci ºi le-au crezut/c-ar fi niºte
domniþe de-o seamã cu grãdina/din satul lor cu doine din trecut.” Încet,
accentele mitice se transferã în fiinþa eului liric iar percepþia
anotimpului, ca un simbol al iubirii, este garanþia eternizãrii perechii,
reliefatã într-un monolog frenetic: „iubito,-n locul toamnei ce rãmâne în
noapte,/urcai spre apogeul frumuseþii/din trupul tãu cel inundat de
ºoapte.//” („Altã autumnalã”)

Centrul universului este dragostea, manifestatã plenar, trecând prin
lucruri ºi culori, zvâcnind spre infinit într-un dans misterios ºi sublim:
„Ce mult adaogi frumuseþii/din lucruri ºi din mine.//” („Decor”) sau „ºi-
n vãile din suflet/tu vii ca ºi mireasma din florile apuse.//”

Natura se naºte din tuºe metaforice pe zbor de pãsãri, adevãrate
partituri sacre: „când pãsãri îºi semnau pe ceru-ngândurat/strãvechile
lor semne cu-alegorii de searã.” („Altã autumnalã”) sau „prin ochii tãi,
întreagã-o trecere de pãsãri/îºi mutã  ne-ncetat/cromaticul ei ciclu/cu
rezonanþe-n oameni ºi-n lucrurile lor//. ” („Decor”). Zborul cosmic al
anotimpului ºi rezonanþa iubirii se regãsesc în tihna copacilor: „Mari
rochii fumurii atârnã înserarea/prin nucii care-n toamnã/un clopot
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melancolic mai leagãnã uitat...” („Amintirea”) sau „În toamnele cu
forma/uitatã peste arþarii cu gestul delicat...”(„Decor”). Liniºtea
creeazã cadrul pentru manifestarea universalã a universului. Poetul
rãstoarnã miturile sfârºitului ºi convinge cã anotimpul germineazã
frumosul în forme de o sublimã complexitate. Meditaþia asupra
miracolelor toamnei se transformã într-o întoarcere spre sine ºi spre
tainele iubirii: „Pe urmã ciclul ochilor e altul,/într-un cãlãtor/ºi plin de
plenitudini/ ce trec printre vãpãi/în anotimpul pur/uitat la mine-n suflet,
ca-n vãi extatic/cu pomi înalþi de vis.” („Decor”)

Fluidul care trece prin versurile lui Ion Apostol Popescu este cel al
marilor pasiuni decantate în imagini de o sensibilitate specificã
artiºtilor de valoare care îºi pun amprenta, modest, pe timpul înþeles
de ei ca valoare simbolicã a existenþei.

Anca Mureºan, clasa a IX-a A,
Liceul Teoretic „Petru Maior”, Gherla

Victor Constantin MÃRUÞOIU

ARS POETICA

sã trecem peste pulberea de 
cretã 

a unor explicaþii neidentificate 
strãbatem ariditatea lecþiei fãrã 

discipoli 
visul nostru urmeazã drumul 
egalitãþilor aritmetice 
urcãm dincolo de astroidã 
lãsãm în urmã tãrâmul
ecuaþiilor 
descifrabile 
magnolia 
îmboboceºte prin semnul unei 

integrale 

sub opalescenþa zorilor 
deschidem uriaºa poartã spre 
infinitul cu 
aripile cãruia vom trasa 

noua hieroglifã 
a lumii 

BALTHAZAR

paºii tãi deseneazã teatrul 
din spatele lunii
în care scena e o piaþã cu 

chioºcuri
unde se vând speranþe
în rugãciunea ta 
o noapte prin grãdinile 

Andaluziei
cavalerul negru
ºi-a pierdut spada prin ºoaptele 

tale
în urma sa
mai pãºeºte arhanghelul 

din visul
primului mag
Balthazar
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Aristotelis FRAGOS, Grecia

Membru al Uniunii Panelenice a Tinerilor Scriitori, s-a nãscut în
Kalamata - Grecia ºi, dupã o perioadã îndelungatã de activitate în
Germania, s-a întors în oraºul natal. A publicat volume de versuri
(„Dragã stradã”, 1982, „Oraºul floare”, 1983, „Chimia visului”, 1992,
„ªoaptele culorilor”, „Polymnia”, 2004, precum ºi romanul „Zei de
hârtie”, 2004). Premiat la festivaluri internaþionale de poezie (Marele
Premiu în China pentru haiku în 2005), prezent în numeroase antologii
de versuri, este un poet care redescoperã iubirea ºi sensibilitatea de
facturã mitico-misticã.

PIATRA UNGHIULARÃ

Întâi toate 
ªtirile televizate
Ca ºi când toate
Noutãþile zilei 
Ar fi croite dupã
Mãsura lor
ªi noi
Piatra unghiularã a
ºtirii rotunde a
lucrurilor
noi cu
ulcerul nostru tratat
cu faxuri
e-mailuri ºi
celulare

FÃRÃ VÂRSTÃ

Îmi amintesc
Întâia oarã când
Te-am întâlnit erai
Aºa de ireversibil
Mãruntã
Dar tandrã
Ucideai naivã
Minutele
Mâinile îmi
Spuneau cã  ai
Putea deveni bicicleta cu
Care sã mi te plimbi
Prin buzunare
Ca seminþele sãrate
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Oricine te-ar fi vãzut ar
Fi râs cu dispreþ la 
Vederea
Ta ºi a mea
Atât te-am iubit
Cã m-am confundat cu
Moartea dar
Din albastrul tãu
Fãrã vârstã sorb
Viaþa

INIOCHOS

Închide ochii,
Inima mea,
Sã fiu al tãu
« Iniochos »
Îþi voi purta visele
Într-un cãrucior de
copil
Acolo unde ploaia
Flautul îngerilor îþi va
Cânta de leagãn
Acolo unde 
Zãpada îþi va
Rãcori faþa
Acolo unde
Briza þi se
Va juca prin pãr ºi
Unde arºiþa soarelui te va
înseta
Cu izvorul mierii îþi voi
Fermeca buzele ºi
Mângâierea mâinilor 
Argus mitic va fi
Umbra somnului tãu

SÃMÂNÞA RODIEI

Noi.
Þiglã din acoperiºul ceresc.
În aceastã strãveche trândãvealã
Albastrã la mijloc. Firimiturã din pâinea pãmântului
Iatã cã prosperãm
Însãmânþare letargicã
Secvenþã promisã. Diviziunea celulei
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ªi zigoþi.
Apoi avertismentul lui Democrit.
Prietenos, Pitagora
Asta e formula
Anilor de marmurã.
Dospire fãrã greº
Perpetuatã în meduza secolelor
Unicitatea speciei 
Nu se opune geniului
Iata-l pe cel ales. Sãmânþa rodiei
Noaptea lumii devine lumina ei. Gnozã
Sã fii în pierdere?
Adevãrul nu trãdeazã nicicând
Coroana celestã a vieþii
Strãluceºte. Ca soarele.

IUBESC CEEA CE EªTI

Thalassa
Cerului meu neînþeles
Arbore al lumii. Frunzã uºoarã.
Vara
Ceremonial sacru al
Îndrãgostiþilor tineri.
Iarna
Înfrângere fãrã mofturi,
Viclenie de scorpie.
In ce de neînchipuit 
Interferenþã
Chipul tãu mincinos

Trupul voluptuos
Încântã
Aroganþa veºnicã a poeþilor
Acum ºi apoi... Zi de zi
Tu þinteºti
Deja
Punctul meu cel mai slab
Aºa cã ar
Trebui sã-þi întorc
Fãrã de greº datoria-napoi?

CEL MAI RECENT MIRACOL

Am hoinãrit printre statuile
Pietrei sfinte
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Cerul îºi înfiereazã veºmântul cel
Nou pãstrat în
Ritmul istoriei.
Respiraþia mea greoaie.
Acropole
Înlãnþuirea umbrelor
Am jurat sã-mi
Ucid nerãbdarea,
Ca sã-mi amintesc
Regretele
De ce mi-aº aminti?

De mine însumi?
De erezia imaginii?
Sau de cel mai recent miracol
Ca o mocirlã fãrã nimic sfânt?
...............................................
Mã voi ascunde
Ca sã devin un copac
Unul dintre cei mulþi ai pãdurii
...............................................
E ceva putred în þara mea,
Vechea poveste a lui Saturn...

TOATE MERELE

Monica...
Paradis virtual
Al cerului strãin
Memorie carnivorã a
Aroganþei împrumutate
Vis umed
Al sensurilor viclene
Preludiu imnic al
Adolescenþei
Pãcãtoasã, scormonitoare dorinþã.
Dacã senzualitatea se adunã
În spatele graniþelor spre imaginar
Iata-i numele: Nirvana.
Dacã apoteoza
Fastuoasã
Îmi zãpãceºte pentru o clipã destinul
Inzecind bãtãile inimii ºi
Pârjolindu-mi mintea
Prinzându-mi în capcanã
Fiinþa,
Incandescent, sângele din vene
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Are un nume: Dragoste.
Atunci, îþi spun,
Poþi sã-mi dai toate
Merele din grãdina raiului,
La cunoaºtere n-am sã ajung nicicând

DE LA PRIMA LICÃRIRE A ZILEI

Noaptea ºi-a grãbit pacea
O zi alunecând în
Luminã aþâþãtoare
Urmeazã
ªi-ºi alege stãpânul
Nu conteazã
Câte hârtii publicate
Sau câte ºtiri erau oraºul înnebunea
Urla pe strãzi
Viaþa. Cu...
Sau fãrã iude
Se înclinã în faþa lui
Azi.
Mâine...
Daca trebuie, o sã renaºtem. Din nou,
Ca sã vorbim despre asta.

PE BICICLETÃ

îmi place culoarea aceea
miroase a nostalgie

dragostea îi atinge
umbrele,

fãrã pic de îndoialã
graniþele vieþii

gândeºte-te
cât e de uºor.

în cercul irisului
cordonul ombilical

duminici, sãrbãtori
fãrã excepþie, flecãreala

în fiecare zi 
un vânzãtor de peºte

pe o bicicletã
de la est la vest

Traducere: Valeria Manta Tãicuþu
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Meridiane lirice - Poeþi din S.U.A.

Robert CREELEY (1926)

DACÃ VEI AVEA VREUNUL

Chinezii, coreenii,
Filipinezii, cei din
Thailanda
“sunt cei mai buni taþi ºi mame”.

RELIGIA

Zeii pe care cineva
i-a pus ca proptele
ca sã susþinã invenþia
propunerilor reversibile

sau lumi la fel de înºelãtoare
în spatele unei cortine ponosite,
ce lasã sã treacã numai disperarea
pãcãlitã ºi mutã

Aºa se vânzolesc
în spatele scenei
ºi împreunã cu ei
cei ce mai sunt poate încã vii.

ELEMENTE

Cerul urlã
lumina priveºte

Aerul se simte pretutindeni
lovituri bruºte, un gol imens

Focul arde. Pãmântul nu mai e 
decât un deºeu, inuman.
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DISCURS

Lucrurile simple
pe care vrei sã le spui
ca ºi, cum e ziua
acolo dincolo –
cine-s eu
ºi unde.

MODELUL

De îndatã ce
vorbesc, vorbeºte
eu. El

vrea sã
fie liber dar
e întins insolent

în direcþia 
cuvintelor
lui. Sã facem

ca x sã fie egal cu x, x
este 
de asemenea egal cu x. Eu

vorbesc sã
mã aud 
vorbind? Nu

m-am gândit
cã ceva ar fi
atât de 

neterminat. A
fost o idee
de-a mea.
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Denise LEVERTOV (1923)

INVOCAÞIE

Tãcutã, pe punctul de-a pleca de-acasã
Lemnul trosnind, încercând sã suspine, nerãbdãtor
Clãnþãnit din dinþi de veveriþã în cãmarã
Paturi desfãcute, fotolii fãrã huse.

Zãmada înaltã va bloca toate intrãrile
va apãsa acoperiºul ºi va întuneca
geamurile. O Lari,
nu plecaþi
Casa cascã asemenea unui urs.
Ne pãstreazã visele ei profunde
Pe care ni le readuce când revenim.

PLÂNSUL LUI ADAM

Unii oameni
indiferent ce le dai
mai vor ºi luna.

Pâinea
sarea
aripa þi pulpa
lor le mai e foame.

Patul nupþial
ºi leagãnul
încã nu au nimic în braþe.

Daþi-le pãmântul
pãmântul de sub picioare
ei pleacã totuºi la drum

ªi apa: sãpaþi-le fântânile cele mai adânci
lor tot nu le e suficient
ca sã bea luna.
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RUGÃCIUNI OBLICE

Nu e, adâncã,
noaptea cea neagrã a sufletului
nici deºertul auster
ce arde-n miezul zilei
care prinde spiritul
seara între dinþi de gheaþã

dar gri
un loc
fãrã contur definit

aerul
dens ºi greu

pãmântul afânat ce-mi împiedicã
picioarele dacã mã miºc
le aspirã
dacã stau pe loc

Aþi venit aici?
Asta aparþine

destinului omenesc sã abordezi 
un pãmânt fãrã oameni?

Îmi amintesc
(asta ca sã vã întrebaþi
cine
mã face sã-mi amintesc?)

chiar aici
lumina sfântã ce mângâie lumea
înainte ca eu sã mã-mpiedic
în acest loc al simplei
ne-obscuritãþi.
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Galway KINNELL (1927)

PORTRET DE FERMÃ

Pãmântul negru
rãsturnat, brazde
lucind pe latura lor de vest, fânul 
încolþind în vârful baloþilor
de fân prãdat,
un fermier bãtrân
aplecat mult
ca Australopithecus
robustus, ducând douã
gãleþi cu apã afarã
în þarcul gãinilor.

ÎNGERII CIMITIRULUI

În aceste zile reci
ei stau deasupra
morþilor noºtri, care vor
þâºni din flori de îndatã ce
amintirea ºi forma umanã
îi vor pãrãsi, fiecare aplecat
înainte ºi cu aripi 
întredeschise de parcã
s-ar încãlzi lângã un foc.

August KLEINZHALER (1949)

BUBURUZE

Un cuvânt crud seara
ºi noaptea se închide
ca retragerea unui pãianjen

Întoarce-te la cusutul 
tãu febril.
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Nu vom
vâna buburuze
din iarba înaltã în seara asta

Pune sticla de whisky pe raft
ºi hai sã vorbim liniºtiþi
despre bani.

SUPERSTIÞII

Oasele de pãstrãv sunt tabu pentru câini.
Dacã prinzi o raþã
pune-i o panã în cioc.
Dacã o femeie consumã carne crudã
asta o va face nervoasã;
ar putea muri chiar.
Pentru tineri e un ghinion
sã consume peºte unsuros.
Dacã un tânãr calcã
pe o patã de sânge
asta-l va scoate din sãrite.
O femeie la ciclu sã nu se
plimbe niciodatã pe plajã.
Dacã-þi vine o broascã-n casã
mutã-te.

ÎMPRÃªTIAÞI-VÃ

Tãcuþi
nu ziceþi nimic
nu-ntrebaþi pe nimeni nimic
Eu-l e un vas fantomã
Nu-þi frânge oasele încercând
Nu e decât sfârºitul unei lungi
cãlãtorii de iunie
Se-ntorc cei ce-au fost la picnic,
înfierbântaþi ºi ghiftuiþi.

În româneºte de 
Dan BRUDAªCU
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AGENDÃ

���� Marþi, 20 februarie a.c., a avut loc, între alte evenimente, lansarea
volumului Jurnalul unui nabi semnat de Hanna Bota.
Volumul, apãrut în colecþia ªtaif a Editurii Graphe, este
considerat de distinsul universitar ºi exeget Vasile
Fanache drept “o carte memorabilã”, care legitimeazã
talentul incontestabil al autoarei.

În prezenþa unui numeros ºi select public, volumul a
fost prezentat de poetul Marcel Mureºean, care a
subliniat, pe lângã multe din temele sale majore,
încãrcãtura de sensuri a versului Hannei Bota,
singularitatea scriiturii sale poetice.

Prezent la eveniment, redactorul ºef al revistei
“Cetatea culturalã” s-a referit, în succinta sa intervenþie, la harul poetic de
excepþie al autoarei, ca ºi la capacitatea ei de a îmbogãþi mesajul sãu liric
cu teme culturale provenite din tezaurul spiritual al unor strãvechi culturi
orientale. El a mai subliniat ºi plurivalenþa talentului poetei, cunoscut
cititorilor revistei ºi din proza ºi traducerile publicate pânã în prezent.

����    Miercuri, 21 februarie a.c., la Ministerul Culturii ºi Cultelor s-a
lansat volumul “Murals of Poetry”, în limbile românã-englezã-spaniolã ºi
arabã, al poetului ºi romancierului palestinian MUNIR MEZYED.  La
acest eveniment cultural-literar, onorat de prezenþa unor personalitãþi
române ºi strãine, inclusiv a numeroºi ambasadori ºi reprezentanþi ai
corpului diplomatic acreditaþi la Bucureºti, au vorbit Excelenþa Sa Adli
Shaban H. SADEQ, Ambasadorul Palestinei, Marius Chelaru, poet, critic
ºi translator, reprezentant al revistei “Poezia”, Valeria Manta Taicutu, poet
ºi critic literar, din partea revistei”Vitralii” Prof. dr. Anton Caragea,., istoric,
redactor la TVRM, dr. Dona Tudor, redactor la TVR, Prof. dr.George
Grigore la Universitatea Bucureºti,,  traducãtor .

����    Biblioteca judeþeanã “Petre Dulfu” din Baia Mare a gãzduit, joi, 1
martie a.c. lansarea cãrþii lui Teodor Ardelean: “Din Hiperboreea... in
Iberia. Primele biblioteci romanesti in Spania” La lansare au vorbit: Laura
Temian, Dir. adj. al Bibliotecii “Petre Dulfu”, Prof. Ana Moldovan - consilier
judetean, Dr. Dan Marinca (consilier si fost prefect), Col. (r.) dr. Aurel
Vaida, Prof. univ. dr. Nicolae Felecan, Lector univ. dr. Oliviu Felecan,
Prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Prof. univ. dr. Victor Iancu, red.-sef Augustin
Cozmuta, Saluc Horvat etc. Lucrarea evidenþiazã, între altele, eforturile
autorului de a deschide patru biblioteci româneºti la Coslada (4361
volume), Centrul Hispano-Român din Alcala de Henares (2882 vol.),
Salamanca (în incinta Facultãþii de Filologie; 1216 vol.) ºi Alicante (in
cadrul Bibliotecii Universitare; 1590 vol.). Bibliotecile sunt destinate
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românilor care muncesc acolo ºi mai ales copiilor lor care învaþã la ºcoli
spaniole ºi riscã sã piardã legãtura cu limba românã scrisã. 

����    În zilele de 2-3 martie a.c. Casa municipalã de culturã Gherla, în
colaborare cu Cenaclul literar “Ion Apostol Popescu”, a organizat “Zilele
Ion Apostol Popescu”. În cadrul acestor manifestãri culturale a fost
evocatã personalitatea scriitorului ºi poetului Ion Apostol Popescu atât de
foºti elevi ºi cadre didactice de la Liceul “Petru Maior” cât ºi de poetul
Aurel Rãu ºi universitarii Ion Buzaºi ºi Dan Brudaºcu. A fost de
asemenea organizat un concurs de eseuri cu tema “Toamna în ochii
poetului”. Juriul, prezidat de poetul Aurel Rãu ºi format din Ion Buzaºi.
Dan Brudaºcu ºi Viorel Horea Þânþaº, a acordat premiul special elevei
Mureºan Anca. Premiul I a revenit Dianei Sandra Sabo, premiul II Oanei
Bãrãian, premiul III Ralucãi Drãgan, iar o menþiune Ancãi Mustea. Din
partea revistei “Cetatea Culturalã” s-a acordat elevelor premiate
exemplare din ultimele numere ale revistei, iar deþinãtoarei premiului
special suma de 100 RON.

În încheierea manifestãrii s-a organizat un pelerinaj la Mãnãstirea
Nicula unde s-a depus o coroanã de flori la mormântul lui Ion Apostol
Popescu.

����    În zilele de 15, respectiv 23 martie a.c., în colaborare cu Casa
Municipalã de Culturã ºi Muzeul de Istorie din Gherla, precum ºi cu
Despãrþãmântul “Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, Editura SEDAN a
organizat lansarea cãrþii “Mãrturii de dupã gratii. Experienþe române ºi
italiene” a scriitorului nord-american Michael H. Impey, în traducerea lui
Dan Brudaºcu.  

����    În perioada 23-25 martie 2007 la Teatrul Naþional Bucureºti a avut
loc  expoziþia de pictura si poezie, semnatã de Victoria Duþu, intitulatã
LUMINA DE PE UMÃRUL STÂNG, in cadrul expoziþiei “Body-Mind-
Spirit”. Aceeaºi expoziþie a fost prezentã ºi în cadrul Zilelor Frumuseþii de
la Sala Polivalentã în zilele de 1-4 martie a.c.  

Ideea expoziþiei pare a fi aceea cã, în prezent, blocurile sunt tot mai
înalte, iar omul de astãzi nu mai poate vedea cerul. De aceea în viziunea
artistei, rolul artei este acela de a aduce cerul mai aproape. Expoziþia
este o metaforã, cerul de oglindeºte în noi ºi omul trebuie sa facã
aceastã rotire de la inimã  spre lumina cerului de pe umãrul stâng si apoi
spre cer, care e cerul lui Dumnezeu, “pentru cã – mãrturisea artista - eu
am vrut sa zugrãvesc cerul lãuntric”.

����    “Lacrimi fisurate” este titlul recentului volum de versuri semnat
Maria D’Alba, apãrut, recent, la Alba Iulia. Poezia inclusã în aceastã
carte subliniazã sensibilitatea ºi lirismul de excepþie ale autoarei.
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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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TTeelleeffoonn::  00004400--226644--557744332222

MMoobbiill::  00004400--774444449900007788

desface, la pre]uri ce sfideaz@ orice concuren]@,
urm@toarele:
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jjjjuuuucccc@@@@rrrr iiii iiii
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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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Recent a apãrut la Editura SEDAN
volumul “Mãrturii de dupã gratii.
Experienþe române ºi italiene” de
universitarul american Michael H. Impey..
Voluminoasa lucrare este un studiu
comparat al literaturii de închiasoare din
Italia fascistã ºi România comunistã.
Autorul, bun cunoscãtor al literaturii de
închisoare atât din cele douã þãri, cât ºi din
alte þãri ale fostului lagãr socialist, din
Europa de Vest, precum ºi din alte þãri ale
lumii, subliniazã, cu obiectivitate ºi
deosebitã probitate ºtiinþificã drama
suferitã, în principal de cele douã popoare,
dar ºi de alte naþiuni ºi popoare aflate pe o
perioadã mai lung sau mai scurtã sub

dominaþia nefastã a unor regimuri dictatoriale. 
Autorul radiografiazã situaþiile limitã în care s-au aflat atât elita

politicã, culturalã ºi ºtiinþificã a României, cât ºi reprezentanþi ai cultelor,
ai armatei, dar ºi oameni simpli care au respins cu toatã puterea fiinþei
lor totalitarismul comunist.

Cei interesaþi pot comanda lucrarea la tel/fax. 0040-264-440539,
0723-541037 sau pe adresa de mail: brudascudan@hotmail.com. 
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