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V. FANACHE

REVISTA “STEAUA” ÎN ORIZONTUL TIMPULUI

Spaþiu literar al interferenþelor, revista “Steaua” a reprezentat un loc
de întâlnire privilegiat al mai multor generaþii de scriitori proveniþi din
întreaga þarã, atraºi de posibilitatea unei exprimãri libere. Aici ºi-au
conturat identitatea tineri veniþi la porþile literaturii în anul de graþie
1949. ªi tot aici ºi-au descoperit personalitatea, pierdutã sau tulburatã
de apãsarea vremurilor, talente deja consacrate, a cãror revenire era
imperios aºteptatã. În pofida climatului greu respirabil din anii
dictaturii, echipa de tineri redactori invita la sediul revistei,
transformatã ad-hoc în cafenea literarã, iar câteodatã în reuniune
qasisimandicoasã, celebritãþi de altãdatã, stimulându-le apetitul
colocvial. “Steaua” modera cu eleganþã ºi discreþie întâlniri cu Lucian
Blaga, Teodor Naum, Adrian Maniu, Anastase Damian, Eugeniu
Sperantia, N. Mãrgineanu, Constantin Noica º. a. adevãrate “arhive
vii”, imposibil de ignorat, chiar dacã timpurile în schimbare pretindeau
despãrþirea de trecut. Aºadar, un spaþiu al interferenþelor, al maeºtrilor
ºi al învãþãceilor, destins ºi profitabil reflectat apoi în colaborãri
substanþiale, dar mai ales în instituirea unei delicate comuniuni între
vârstnici ºi tineri. Venise momentul sã se dea de o parte tranºanta
separaþie, nu numai biologicã, dar ºi esteticã dintre autorii aºa-ziºi
interbelici ºi cei veniþi în literaturã dupã rãzboi. Contactul cu generaþia
maeºtilor s-a subsumat unui scop comun: elocvenþa esteticã. “Steaua”
a promovat o atmosferã cooperantã, diversã în individualitaþi, dar
convergentã în idealuri. Luminile revistei au strãpuns întunericul
momentului cultural cu intensitatea stelei polare. Nu ºtim exact care
au fost intenþiile celui care a dat numele publicaþiei (A.E. Baconsky),
dar privit de la hotarul acestui început de mileniu numele de “Steaua”
relevã o direcþie literarã de lungã duratã, evident, dar mai cu seamã
fãrã abateri grave de la exigenþele scrisului. Criteriul estetic a rãmas,
orice s-ar spune, dominant; ceea ce s-a petrecut o datã cu apariþia
altor talente în cuprinsul revistei s-a repercutat în diferenþã. Animaþi de
idealuri comune, A.E. Baconsky, Victor Felea, Aurel Gurghianu ºi Aurel
Rãu certificã talentul prin diferenþierea unuia de celãlalt. Semnele
diferenþierii nu contenesc. Veniþi mai târziu la revistã, D.R. Popescu,
Petre Stoica, loan Alexandru, Adrian Popescu nu seamãnã cu nici unul
din cei aparþinãtori primei generaþii de poeþi ºi prozatori. ªi totuºi, cine
ar putea nega omogenitatea de fond a celor ce au întreþinut discursul
literar al publicaþiei, în special în domeniul poeziei?
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De-a lungul anilor revista înfãþiºeazã o dinamicã a valorilor diversã,
dar ºi variabilã. Lovinescu avea dreptate spunând cã mutaþiile din
spaþiul literaturii nu atestã cu necesitate un spor de valoare. Unor
perioade înfloritoare le pot urma altele lipsite de relief. Crizele sunt
inerente în viaþa unei literaturi ºi atunci revine criticii rolul de a interveni
stimulând apariþia noilor talente. “Steaua” a trecut prin astfel de
momente în depãºirea cãrora s-au afirmat mai multe generaþii de
critici. Prezenþa marilor consacraþi, Cãlinescu, Vianu, Perpessicius a
constituit un garant pentru criticii din prima generaþie George
Munteanu, Mircea Tomuº, Virgil Ardeleanu, Leon Baconsky, Nae
Antonescu, dar ºi pentru succesorii lor, la fel de astuþioºi în judecãþile
formulate, precum Petru Poantã, Constantin Cubleºan, Teodor Tihan.
Noi talente critice se aflã în plinã devenire. 

Dacã A. E. Baconsky poate fi numit fondatorul revistei,
continuatorul ºi adevãratul ei amfitrion a fost, pânã în anul 2000 - când
la conducerea revistei este instalat Adrian Popescu - poetul Aurel Rãu.
Numãrul impresionant de volume (poezie, prozã, criticã literarã,
însemnãri de cãlãtorie, etc. semnate de Aurel Rãu atestã cã avem de-
a face cu posesorul unui timp consumat cu rost, al faptelor ieºite din
contingentul efemer, menite sã fie reþinute de memoria istoricã, efectiv
durabile. În cazul sãu se poate vorbi de o elocvenþã a senectuþii. Sã
conservi longevitatea unei reviste de importanþa “Stelei”, sã conferi
talentului tãu strãlucirea originalitãþii diverse, sã întreþii interesul pentru
valorile naþionale în elaborãri docte înseamnã sã dai propriului tãu
timp o dimensiune care schimbã banala trecere golitã de sens într-o
stare de petrecere creativã, exprimatã în acte ºi iniþiative încãrcate de
freamãt, în zeci de cãrþi ºi nenumãrate prezenþe în spaþiul lumii
româneºti. El s-a cultivat neîntrerupt pe sine pentru a se dãrui
celorlalþi. Într-o lume consumatã în controverse subterane, dispusã
mai curând sã nege valori decât sã le susþinã, animatã de orgolii
inflamate ºi chinuitã de umilitoare neîmpliniri, Aurel Rãu a pãºit cu
eleganþa unui predestinat, scriindu-ºi pagina sa de viaþã autenticã, de
parcã ar fi fost ghidat de o voce impersonalã, situatã deasupra
cârtelilor ºi consecvent atrasã de calea unui timp al rosturilor fecunde.
“Scriu sã nu mor!” exclamã poetul într-un vers emblematic. 



Miron SCOROBETE

PERPETUA GENEZÃ

Priveºte cum un þãrm de var
pieziº din mare se desprinde, 
cum suplul vânt ca un ogar
prin trestii cu luare-aminte

adulmecã un cuib de lebezi
– ascunsa faþã a’ntâmplãrii –
asemenea clipei ce þi-o lepezi
când te arunci în gura mãrii,

te uitã deci cum tot se nasc
priveliºti noi ºi trecãtoare
þâºnind ca vinul de sub teasc
din mare, din pãmânt, din soare,

din ce iubim, din ce visãm,
tot alte, val nãscut din val,
în timp ce noi ne revãrsãm
în Unicul primordial.

Neptun, 4 iulie 1986

NAUFRAGIU

Corabia zdrobitã ºi cu catargul smuls
e-un ceas solar ce-aratã: prea târziu.
Nimic nu mai tresare, nimic nu mai e viu,
doar marea bate ritmic ca un puls.

8 iulie 1988

MAMA

Noi tot plecãm ºi numai ea rãmâne
cu sufletul mai gol ºi mai amar,
ca resemnarea palidei þãrâne
când altã toamnã-o pustieºte iar.

4

Miron Scorobete
Portret de Nicolae Adam
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Rãmâne iar cu streaºinile goale
cãzând prea largi pentru atâta frig,
cu fumu’mprãºtiat curgând la vale
ca vinetele turme de nimic. 

Dar noi, cei duºi, suntem o amãgire.
Cei vii, cei prunci ºi cei adevãraþi
suntem de mult închiºi într’o privire,
în ochii ei de noi încercãnaþi.

5 iulie 1988

DOINÃ

În miezul pãdurii, de-a lungul cãrãrii,
vin ºi se duc umbrele verii,
fãrã de grabã, fãrã de griji,
fagii deasupra-s aproape închiºi,
în focul tãriei scriind cu frunzã
de unde dogoarea sã nu pãtrunzã,
de unde’ncepe o’ntunecie
o joasã ºi rãcoroasã vecie,
o blândã ºi palpitândã vigoare
suind din pâraie, þâºnind din izvoare,
depozite mari de tãcere, cetãþi
de profunzime ºi singurãtãþi
prin hãul cãrora numai dorul mai arde
mai greu ºi mai tare decât o moarte.

7 iulie 1988
PLAJÃ

Stau toþi întinºi cu tâmpla la, pãmânt
nu miºcã, nu se zbuciumã, nu dorm,
stau concentraþi, lipiþi de-un piept enorm
sã îi audã inima bãtând.

9 iulie 1988
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TABLOU

Arinii negri ºi un fir de apã 
mai limpede decât vãzduhul însuºi;
sub sãlcii, ca o lacrimã sub pleoapã,
îngânduratã-o iapã albã mânzu-ºi
învaþã trecerea pe îndelete
din basmul pur în lumile concrete.

10 iulie 1988

ATÂTA LOC

Vai cât a nins! Ni s’a umplut 
pânã ºi þarina, pânã ºi tinda – 
numai în suflet mai este loc
atâta cât sã ningã colinda.

SPRE ZILELE CLARE

Din zilele vechi ºi confuze
pleca-vom spre zilele clare,
spre marea cu crabi ºi meduze,
spre þãrmul cu datini solare,

din anii ursuzi ºi bãtrâni
pleca-vom pe cãile vântului
spre unde ne-aºteaptã jucând
copilãria pãmântului.

11 iulie 1988

BOCET STINS

Pânã’ncet, încetinel,
satul sã ne’ngroape’n el,
mai de voi, mai de nevoi,
l-îngropãm pe dânsul noi.
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Din cetãþi rãmân ruini
ºi din arbori rãdãcini;
satul fãrã mângâiere
nu se ruineazã: piere!

Într’o zi pe dupã grui
numai vezi un gard cã nu-i,
vezi o cumpãnã bãtrânã
cum s’aruncã în fântânã,
vezi o troiþã tãcând
cum se lasã în pãmânt,

cum se stinge-o ºezãtoare
într’un muc de lumânare,
cusãtura albãstrie
cum se ºterge de pe ie
ºi cum ia ca de nea
se evaporã ºi ea;
casele, ca niºte stele
ce se prãbuºesc în ele,
ies pe horn, se’ntorc un pic
ºi n’a mai rãmas nimic;
cântecul s’a veºtejit,
necântat, neauzit,
doborât’-o strigãturã
a cãzut napoi în gurã,
scopit, ultimul proverb
s’a fãrmat uscat ºi sterp…

Vai, cum trece, cum s’a dus,
nici mãcar cu faþa’n sus,
satul – nici jelit, nici plâns,
cã ºi bocetul s’a stins…

Ducem satul ca o tângã
îngropat sub coasta stângã.

15 Ianuarie 1989
Ziua naºterii lui Eminescu
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Nicholas CATANOY(Germania)

ERNST JÜNGER

La vârsta de 90 de ani, Ernst Jünger pãstreazã amprentele
nealterate ale unui tânãr care nu îmbãtrâneºte. Duºurile reci pe care
le practicã zilnic ºi plimbãrile îndelungate în pãdurile învecinate l-au
cãlit ºi i-au conservat vitalitatea, vârsta mergând paralel cu viaþa
cotidianului ºi cu evenimentele zilei, mers netitubant, într-o armonie
perfectã cu observaþia lucidã a întâmplãrilor locale sau planetare.
Tonsura ciceronianã ºi tonul ferm înalþã nobleþea bãrbãteascã
dominând atmosfera. Masa de lucru ºi maºina de scris aºezate în faþa
ferestrei cu perspectiva spre arborii înºiraþi de-a lungul casei ºi ciripitul
pãsãrilor formeazã decorul stimulent al scrisului, inspiraþia trãgându-ºi
seva din meandrele destinului personal traversând cu bravurã
evenimentele secolului nostru derutant, aberant, agresiv, catastrofal.
O vârstã cât un secol. O longevitate neaºteptatã. La vârsta de 20 de
ani, Jünger era convins de posibilitatea unei morþi iminente.

- “La acea datã nu credeam sã depãºesc vârsta de 30 de an“.
ªi totuºi…la vârsta actualã, Jünger uitã voluntar trecerea
timpului.Longevitatea determinatã genetic e susþinutã de-un anturaj
favorabil, pe care Jünger îl menþioneazã cu recunoºtinþã. “Fãrã
ajutorul lor nu aº fi ajuns la vârsta pe care o am. Oasele mele ar fi
rãmas cu siguranþã în Sahara sau ar fi fost pulverizate de explozia
unei grenade…în mijlocul catastrofelor a fost întotdeauna cineva în
preajma mea, ceea ce nu poate fi un hazard.”

Spirit neliniºtit, strivit de conformitatea burghezã a familiei, Jünger
porneºte într-o primã aventurã la vârsta de 17 ani, înregimentându-se
în rândurile Legiunii Strãine. Perioadã scurtã, întreruptã de prezenþa
tatãlui care l-a recuperat aducându-l acasã. Episod descris în volumul
Afrikanische Spiele (Jocuri africane, 1936), - joc motivat de pierderea
unui paradis romantic, aura copilãriei furate de-un autoritarism
inacceptabil. 

-“Existã o perioadã în viaþã în care misterul este accesibil inimii
doar într-un alt spaþiu. Cum dorinþa de-a cunoaºte aceste locuri era
irezistibilã, am decis sã plec de acasã. În acest fel mi-a venit ideea
angajãrii în Legiunea Strãinã”. 

Rebel incoruptibil, Jünger se înroleazã voluntar în primul rãzboi
mondial, fiind rãnit de 14 ori ºi recompensat cu ordinul “Pour le Merit”,
distincþia cea mai înaltã în acea perioadã. Experienþele rãzboiului sunt
consemnate în jurnalul In Stahlgewittern (1920). Curajul, bravura ºi
atrocitãþile din tranºee sunt descrise cu un lux de amãnunte fãrã
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precedent. Rãzboiul este vãzut ca un act bãrbãtesc, ca o luptã virilã
ºi-o formã de “trãire interioarã” sui generis. “Nu pentru ceea ce luptãm
este important” - ne spune acest estet în uniformã de ofiþer -, ci felul
în care luptãm determinã valoarea eroului”. Curajul ºi disponibilitatea
de-a muri onoreazã viaþa. Mãrturisiri de-o asprã sinceritate. În ciuda
ecourilor favorabile venite din partea lui Thomas Mann ºi a lui Hugo de
Hoffmansthal, cartea a fost condamnatã pentru rãceala impersonalã
cu care au fost descrise scenele masacrelor din tranºee, fluviile
sângelui ºi rãnile purulente. Cu toate acestea, In Stahlgewittern (În
furtunile de oþel)  nu este o carte militaristã ºi nici un imn dedicat
rãzboiului. Cartea este un document realist, Jünger, martor lucid,
detaºat de propria-i tragedie, ne-a redat diversele aspecte ale
rãzboiului în contextul prãpastiei. Nu este bestialitatea  noastrã
milenarã. (ºi puritatea scurtã ºi intermitentã) drama destinului nostru?
Nimic nu poate fi mai elocvent decât conflictul belicos în sfâºierile
fratricide, în confruntãrile dintre generaþii sau dintre soþi ºi soþii.
Spectacolul unei umanitãþi sortite sã se devoreze în momentele de
nebunie e o realitate mereu repetatã în toate domeniile vieþii.

O împlinire prin rãzboi? Efectul imuabil al genelor transmise de
Cain? Moraliºtii au extras din neghina Istoriei amãrãciunile,
comprimându-le în aforisme ºi maxime, oglindind mersul strâmb al
lumii. Relatãrile lui Jünger merg în acest sens.

În 1922 apare eseul Der Kampf als inneres Erlebnis (Lupta ca
realizare interioarã), un elogiu al  luptei ca o formã catalizatoare a
bãrbãþiei în perspectiva unei societãþi soldãþeºti, renunþând la
procedele violenþei, idei reluate în eseul Feuer un Blut (Foc ºi sânge,
1925) pledând aceleaºi teze.    

Dupã rãzboi, Jünger cocheteazã cu diversele partide, naþional-
conservatoare, naþional-bolºevice, cu comuniºtii ºi extremiºtii de
dreapta, pentru a renunþa în cele din urmã la toate doctrinele. Haosul
politic ºi economic postbelic ºi slãbiciunile democraþiei weimariene îl
îndârjesc, condamnând moliciunile, uniformizãrile ºi nivelãrile
sistemului democrat. Jünger pledeazã pentru o atitudine nobiliarã ºi
pentru o ierarhie elitarã, militând pentru o renaºtere naþionalã, orgoliul
naþiunii fiind distrus în urma primului rãzboi mondial; o reînviere a
vechilor valori naþionale ºi o mobilizare a elitelor fiind imperativele
salvãrii, teze susþinute în volumul Die totale Mobilmachung (Mobilizare
totalã, 1931). Variante amplificate apar în eseul Der Arbeiter
(Muncitorul, 1932) în care conducerea elitarã este încredinþatã
“Muncitorului”, singurul capabil sã învingã conflictele sociale, într-o
lume din ce în ce mai tehnicizatã ºi tehnologizantã. Cartea a fost
vehement atacatã de naþional-socialiºti, care au vãzut în tezele



10

susþinute o propagandã în favoarea bolºevismului. Alþi critici au
interpretat tezele ca fiind de dreapta, o adeziune deschisã ideilor
totalitare. Eseul denunþã de fapt ataraxia paralizantã a tehnicii, o armã
infernalã a burgheziei capitaliste. În fond, este vorba de-a ºti,
temporal, care din cele douã imperative va vieþui.

- “Excelenþa umanã (cultura) ºi perfecþiunea  tehnicii sunt
ireconciliabile. Contradicþia dintre ele este imensã ºi alegerea unei
sfere va fi dezastruoasã pentru cealaltã sferã. În timp ce perfecþiunea
tehnicii vizeazã mãsurabilul, excelenþa sondeazã incomensurabilul.
Drumul pare sã fie trasat în favoarea tehnicii, cu toate consecinþele
nefaste ce decurg din aceastã alegere.” 

Misiunea scriitorului nu este aceea de-a opta pentru un partid sau
pentru o formã de guvernãmânt, ci aceea de a vizualiza ceea ce este
ascuns în spatele aparenþelor. Descendent al romanticilor, Jünger
regãseºte demnitatea omului în aspiraþiile spiritului, în acest laborator
al fervorii ºi-al promisiunii, fiind intim legat de problemele omului ºi de
substanþa ideilor, registru electiv pentru fiecare scriitor, rol înaripat în
fenomenologia spusului.  

Ascensiunea la putere a lui Hitler, în 1933, este privitã cu
scepticism ºi cu teamã. Primitivismul ºi brutalitatea noului regim îl
deprimã. Jünger se retrage în turnul de fildeº denunþând “figura
ridicolã” a tiranului. Refuzul de-a deveni membru al Academiei de la
Berlin a fost un afront adus regimului nazist . Consecinþe: interzicerea
de-a publica în ziarele timpului. Câþiva ani mai târziu, o ameninþare ºi
mai concretã, din partea lui Goebbels, îl fixeazã pe banca de acuzaþie
a celor ce sunt demni de a fi serviþi cu “un glonþ în cap”. Izolat, Jünger
se lanseazã în studiul ºtiinþelor naturale, cu noþiuni însuºite la Lepzig
ºi Napoli, aprofundând cu predilecþie domeniul entomologiei. 

- “Metafizica porneºte de jos, din lumea microcosmosului,
explicând înãlþimile”, spuse Jünger. Obsesia preocupãrilor
entomologice, studiul botanicii, al pietrelor ºi al cristalelor, pornesc de
la  aceastã tezã, a izvoarelor pe o anumitã scarã a evoluþiei în
procesul de dezvãluire a cosmosului. “Între cristale ºi existenþa
noastrã existã relaþii intime. Cristalul ne aratã în acelaºi timp suprafaþa
ºi profunzimea structurii lui, aºa ca ºi în cazul existenþei. Mã întreb
dacã nu am putea interpreta înfãþiºãrile universului pornind de la
structurile cristalului”.

Intuiþia lui Jünger se miºcã nestânjenitã ºi pe acest plan astro-
filozofic, dezvelind o altã faþetã a autenticitãþii. Notaþii concise.
Adâncimi fulgurante. Existã o mare unitate de spirit între scriitor, filozof
ºi omul de ºtiinþã, cercetãtor al marilor taine ale vieþii. 

Revanºa la vechile acuzaþii ale naziºtilor o demonstreazã în 1939,
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odatã cu apariþia romanului alegoric Auf den Marmorklippen (Pe
falezele de marmurã), un atac frontal, nu numai împotriva nazismului,
ci împotriva tiraniei în general, în care protagonistul, monstruosul Ober
Förster, marele paznic al pãdurii, aminteºte de cinismul jovial al
obezului mareºal Göring, figura diabolicã a regimului nazist. Auf den
Marmorklippen este primul roman al rezistenþei ºi primul semn al
declinului ºi al dezastrului final al regimului nazist. 

Al doilea rãzboi mondial. Jünger este mobilizat.  Atrocitãþile comise
de trupele de ºoc în campania din est, în preajma cuceririi Kievului, îl
dezgustã. Jünger notezã cu aceastã ocazie în jurnalul de bord: “…o
scârbã imensã mã nãpãdeºte…când vãd uniformele, medaliile ºi
armele, a cãror strãlucire le-am admirat în trecut.” Aceste evenimente
declanºeazã o radicalã schimbare în atitudinea eroului care ºi-a
pierdut nobleþea marþialã, dezonorând demnitatea soldatescã, fidelã
loialitãþii armelor. “Maeºtrii explozivelor ºi jongleriile cu moartea se
ascund în tranºee”. Atrocitãþile însã degradeazã puritatea combativã a
luptei înafara conflagraþiei în duelul armelor. Rãzboiul este condiþia
inumanã care dãinuie de aproape cinci milenii ºi care nu va înceta
niciodatã. Jünger subliniazã cu amãrãciune aceastã permanenþã.

-“Oamenii nu au înþeles nimic din mersul istoriei. Dacã ar fi înþeles,
cel de-al doilea rãzboi mondial ar fi fost evitat”. Surprinzãtor cum
vechiul “rãzboinic” trãieºte o nouã categorie a sensibilitãþii, copleºit de
momente de-o profundã empatie: “N-am sã uit nici o clipã durerea
celor care mã înconjoarã”. 

Transferat pe frontul occidental, Jünger participã la campania
împotriva Franþei. Francofil convins, Jünger nu a încetat nici o clipã sã
elogieze geniul galic. Chiar în momentul în care Wehrmachtul
strãpungea cu gloanþe trupul Franþei. În 1916, în tranºeele de la
Verdun, Jünger recita versurile din Le Bateau ivre, în ºuierul infernal al
ºrapnelelor mutilând combatanþii pe ambele fronturi. Atitudine
incomprehensibilã. Neînþeleasã ambiguitate unind elogiul ºi
amputarea trupului adorat. Contradicþile fiinþei umane sunt
inexplicabile. Multiplele personalitãþi ale fiinþei umane în cuursul vieþii
ilustrezã deseori adeziuni la ideile ºi sentimentele cele mai polare ºi la
atitudini bizare, inerente contradicþiei umane în momente cruciale.
Suntem ostatici unui “Complex al lui Ianus”, instinctivã reacþiune în
faþa marilor probleme ale vieþii, ambivalenþi în acest carnaval al lumii.

- “Parisul este a doua mea patrie spiritualã”, afirmã cu mândrie
Jünger, ºi cu acelaºi entuziasm franc nu ezitã sã mãrturiseascã: “Felul
meu de-a scrie a fost influenþat de Stendhal ºi Montaigne”. Unic în
literatura germanã, stilul lui Jünger e apropiat de sensibilitatea
moraliºtilor francezi ai secolului al XVII-lea.
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Evenimentele consemnate în jurnalul ocupaþiei (Strahlungenm
1940-1944) sunt mãrturii ale adeziunii integrale la cultura Franþei.
Nesumis ordinelor venite de la Berlin care impuneau trupelor de
ocupaþie refuzul de înfrãþire cu cei învinºi, Jünger a preferat sã
frecventeze scriitori francezi, sã fumeze opiu cu Cocteau ºi sã lege
prietenii durabile cu Gracq, Thomas, Morand, Jouhandeau, Cioran ºi
sã participe activ la discuþiile literare în “salonul literar” al scriitoarei
Benoite Groult. 

Contactul cu spiritul galic a fecundat spiritul lui Jünger, promovând
ideile ºi o ierahizare a valorilor umaniste într-un orizont deschis.
Supleþea ºi mobilitatea urmând acel echilibru etic dublat de-o
inteligenþã cultivatã au luat aspectul unei reacþii de rãzvrãtire. În acest
complex de împrejurãri, întunecat de monstruozitãþile nazismului, se
nasc ideile complotului împotriva lui Hitler, acest “plebeu prin naºtere,
cu gusturi dubioase”. Simpatizant al complotiºtilor, Jünger scapã ca
prin minune de acuzãrile aplicate trãdãtorilor, destinul protejându-l de
apariþia în faþa plutonului de execuþie.

În pamfletul Der Friede (Pacea, 1944), Jünger se distanþeazã
definitiv de retorica patriotardã, optând în favoarea libertãþii, text
probant al convertirii. Manifest în acelaºi timp susþinând construirea
unei antante franco-germane bazate pe un schimb cultural intens în
contextul regãsirii valorilor comune, o culturã în slujba înþelegerii
reciproce, spre un izvor de poezie directã, într-un azur purificator. 

1945. Sfârºitul rãzboiului. Iureºul focului s-a stins în cenuºã.
Înfrângerea ste privitã cu ochii triºti ai învinsului: “Cei ce au avut noroc
au murit pe front. Alþii au trecut graniþa fiind torturaþi sau omorâþi. Alþii
s-au sinucis.” Rãzboiul, dictatura nazistã, dezastrul final sunt ascunse
sub mãºtile neliniºtii, ale îndoielii ºi ale suferinþei. Amãrãciunea, doar
o treaptã, memoria luând cunoºtinþã de adevãrata trecere prin viaþã,
între rãtãciri ºi noul mal al speranþei.

Dupã rãzboi trupele de ocupaþie americane îi interzic publicarea.
Jünger ofensat se retrage în sudul Germaniei, în sectorul francez,
unde i se acordã din nou dreptul de a publica. În 1949 apare romanul
Heliopiolis, în care Jünger reia temele antitotalitare, în cãutarea unui
contact cu absolutul, într-o atmosferã wagnerianã în care plebeii ºi
aristocraþii se rãzboiesc revendicând hegemonia puterii ºi conducerii.
Nu lipsesc, în acest scenariu de science-fiction, nici experienþele vieþii
personale, nici reflecþiile filozofice.

Din ce în ce mai izolat ºi ignorat, Jünger îºi creazã o oazã în satul
Wilflingen, adâncindu-se în studiul mitologiei greceºti ºi în universul
culturii franceze. Lecturile sunt întrerupte de pasiunea vânãtorului de
insecte. Miºcãrile insectelor ºi dansul fluturilor  sunt valenþe
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misterioase într-un spaþiu poetic, descrise într-un limbaj transparent ºi
cu o mãrinimie rãbdãtoare. Imnul închinat naturii este, în acelaºi timp,
o replicã datã darwinismului lipsit de poezie, încercând sã înglobeze,
într-o ecuaþie simplistã, omul ºi maimuþa. Jünger  cautã sensul profund
al naturii în tremurul frunzelor ºi în parfumul orhideelor, citind cu
perspicacitate abecedarul ascuns al naturii, reflecþii condensate în
volumul Der Waldgang (Plimbare prin pãdure, 1951), un mic tratat al
libertãþii de-a fi singur, o viziune în simþire condamnând sietemele
materialiste ºi scientismul sec ºi obtuz, opuse plãcerilor bucolice,
fragede ºi neinstrumentalizate. 

Cãutãrile lui Jünger vizeazã mereu structura, ordinea ºi
muzicalitatea spiritului, ingenios formulate în eseul An die Zeitmauer
(La zidul timppului, 1959). Accente de fior metafizic în faþa timpului, -
zid, neant, futilitate constitutivã a momentului, autofagocitãri în spaþiu,
fragmentele unui deºer tentacular, iatã cãutãrile lui Jünger.

Nimic nu îi este strãin acestui geniu al literaturii germane (ºi
universale) cu excepþia machiavelismului politic care îl plictiseºte.
Compensator, Jünger priveºte cultura ca pe un dar sacru, cu o luminã
primordialã necesarã împlinirii. Cititor atent al Bibliei, în care
descifreazã mesaje revelatoare, respectuos faþã de creºtinism ºi faþã
de filozofii antichitãþii, Jünger refuzã nihilismul modern ºi prioritãþile
tehnicii. Moralist ºi filozof, când un Chamfort german, când un Pascal
prusian, Jünger exceleazã în acelaºi timp ºi în alte domenii ale
cunoaºterii, în calitate de botanist, astrolog , cãlãtor ºi experimentator
de droguri. Experienþa narcoticelor (descrise în volumul
Annäherungen. Drogen und Rausch, 1970) de la eter la cloroform
pânã la produsele halucinogene (LSD) a fost pentru Jünger  o
încercare de a testa marginile conºtiinþei ºi modificãrile în curgerea
timpului.

- “Tot ceea ce face omul,.spune Jünger, reluând un citat al lui
Cocteau, inclusiv amorul, omul îl face într-un tren expres ce fuge spre
moarte. A fuma opiul  înseamnã a sãri din tren în timpul mersului”.
Jünger descoperã în acest labirint plin de comunicaþii secrete, suave
imaterialitãþi ºi rarefieri de substanþã topite în þesutul percepþiei ca o
incantaþie discursivã neºtirbitã.Trãirile psihedelice sunt poetizate în
metafore genuine:”Cocaina, scrie Jünger, desprinde spiritul de corp,
spiritul desfãcându-se ca un nenufar pe suprfaþa unui lac liniºtit,
mângâiat de razele lunii”.

Tendinþa thanatofilã a civilizaþiei occidentale este revelatoare în
evenimentele distructive ale Istoriei, absurdul ºi iraþionalul dominând
spectacolul dereglat al lumii. Ecourile spengleriene se integreazã
perfect în plãsmuirile vizionare ale lui Jünger. Perspectivele unui viitor
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fãrã viitor, pentru cã viaþa aduce cu sine o nestãpânitã bestialitate
primarã, sunt motivele celui de-al doilea roman utopic – Eumeswil
(1977). Arãtãri ºi personagii fantomatice traverseazã lumea, ca niºte
fiinþe gonite din rai, persecutate de un destin nemilos,  într-o
succesiune de întâmplãri bizare, incoerente, onirice. Viziunea unei
lumi într-o apocalipsã previzibilã ºi inconturnabilã.

Decernarea premiului Goethe în 1982 este vehement atacatã de
comuniºti ºi de acoliþii lor, condamnând militarismul lui Jünger ºi
tendinþele fascizante ale operei jüngeriene. Grotescul acuzãrilor nu ar
fi putut veni decât de la o gloatã de analfabeþi ºi infantilizaþi de
propaganda unei ideologii deformate, de-o utopie tembelã, zguduitã
de fâlfâitul nereuºitei. 

Autoizolat în comunitatea sãteascã de la Wilflingen, Jünger
continuã sã scrie romane, eseuri ºi studii entomologice, în perioade
întrerupte de cãlãtorii în Asia ºi Africa, în cãutarea speciilor exotice al
cãror numãr în colecþia personalã a ajuns la 40.000 de
exemplare.Interesante sunt cãlãtoriile predilecte pentru insule
(Corsica, Sardinia, Madera, Rodos, Insulele Canare etc) –  nesofilie
selectivã – refugii în faþa lumii contemporane, turbulentã ºi violentã.
Un stil de viaþã pe care l-a cultivat mereu, apreciind peisagiile
melancolice ºi concentrata luminã insularã, protectivã, realizând în
acest fel o parte din visele copilãriei. Solitudini insulare regãsite ºi în
liniºtea cimitirelor, aceste locuri senine ale “trecerii”, în mijlocul
pãdurilor rãsfãþate de rãcoare, ºi în incursiunile interioare – ad se
ipsum –  drumul spre eul spiritual, energizant ºi reconfortant. Ancorãri
ºi în diversele insule ale culturii, conform afinitãþilor pointiliste. De
menþionat sunt notele admirative privind cultura românã ºi colaborãrile
lui Mircea Eliade, co-redactor al revistei Antaios (1959-1971), scoasã
de Jünger. Revista abordând, printre altele, problema miturilor, studiile
de antropologie ºi teoria simbolurilor. Alegerea mitului lui Antaios nu a
a fost întâmplãtoare gândind la acest rege libian, fiu al lui Poseidon ºi
al zeiþei Gaia – fiul uriaº cu “picioarele pe pãmânt”, posturã a
invincibilitãþii,– referinþã pentru a nota tendinþele revistei, considerând
invincibilitatea legatã de puterile materne ale zeiþei Gaia, mama
noastrã a tuturor.

Mediul idilic de la Wilflingen l-a apropiat din ce în ce mai mult de
frumuseþile naturii. Pentru Jünger, nimic nu poate fi mai înãlþãtor
estetic ºi moral  decât “îmbrãþiºarea unui arbore în timp ce vântul îi
alintã ramurile, ca o rugãciune impozantã”. Convertirea rãzboinicului
în adulatorul necondiþionat al naturii îl plaseazã alãturi de ecologiºtii
contemporani, devenind un personaj New Age, în elevaþie cu
aspiraþiile confraþilor “verzi”. Convertire neaºteptatã, aproape magicã,
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în seria vechilor identitãþi.
“Când trãieºti timp îndelungat, trãieºti o mulþime de evenimente –

ºi contrariul lor”. Dialecticã hegelianã fãrã riscuri a unui încercat în
marea comedie a lumii.

Acest om, care a avut ºansa sã vadã de douã ori în cursul vieþii
fugitiva cometã Halley ºi sã scrie cronica densã a secolului nostru
înfruntând moartea de nenumãrate ori, nu a încetat nici o clipã sã
iubeascã viaþa, natura ºi vieþuitoarele mari ºi mici. În viaþa insectelor,
Jünger vede  o faþetã misterioasã a Creaþiei, ultimele fiinþe poate,
rezistente la agresiunile distructive ale tehnologiei. Cu o bucurie de
copil care a gãsit o comoarã, Jünger îmi aratã câteva exemplare rare
din colecþiile de sub vitrinã, pe care entomologii le-au denumit purtând
cu numele lui: Pyralis jüngeri, Gregarina jüngeri, Dromica jüngeri,
Chaeto doretus jüngeri, aceste hieroglife viabile, emblemele lui
Dumnezeu, pe care cel Atotputernic le-a dãruit omului, odatã  cu
“pãsãrile cerului, pentru a veni spre el, pentru a vedea cum le va numi
ºi ce nume vor purta”. Aºa spune Geneza (II, 19), subliniazã Jünger,
argumentând pasiunea lui de naturalist.

Mereu distant, însã alert la tot ceea ce se petrece în lume, Jünger
înregistrezã esenþialul în jurnalul lui, început cu ºapte decade în urmã,
reflectând asupra Istoriei prin prisma miturilor, fãcând apel la
interpretãrile astrologiei ºi la fluiditãþile ocultismului, în contextul unei
viziuni cosmologice evocând spiritualitatea universului, totul vãzut prin
înþelepciunea avantajoasã a vârstei. Ca ºi predecesorii lui, Cournot
(1861), Bouglé (1901), Seidenberg (1957) ºi Fukuyama (1994),
Jünger considerã închisã linearitatea Istoriei: “Noi am ieºit din cadrul
ei, alte forme ºi drepturi ale Istoriei guverneazã în prezent”, odatã cu
apariþia Titanilor, care sunt mari însã fãrã mãreþie. În lupta dintre Zei ºi
Titani, în inocenþa post-Istoriei, se naºte o nouã lume sub zodia
Vãrsãtorului, reducând opulenþa spiritului în lume, pentru cã problema
omului este legatã de rãdãcinile metafizicii, singura eticã integralã a
fiinþei. 

Predilecþia pentru culoarea roºie în colecþia floralã – între
Rosaceae ºi Digitalis purpurea – care ornamenteazã grãdina din
spatele casei mi s-a pãrut  a fi o metaforã a focului (a spiritului
incendiar) ºi a sângelui vãrsat (al rebelului recalcitrant), roºul ascuns
al aristocratului cu priviri trist-visãtoare, intrat în ultima orânduire a
vieþii, în culoarea amurgului spre  o transcendenþã fãrã neliniºti…

(Din volumul în pregãtire Portrete)
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Teofil RÃCHIÞEANU

FEMEIE DORMIND …

Mã uit la tine ºi, aºa cum dormi,
Pe braþul meu, cu pleoapele închise,
O Naussica-mi pari, cu voia ei,
Uitatã-aºa, pe-un braþ al lui Ulise …

Ies zorii, stau pe gînduri ºi privesc
Cum noua zi de noapte se desparte.
Tu dormi, ºi-aºa cum dormi, ce dragã-mi eºti!
ªi draga-mi Penelopã-i mult departe …

Conturul gurii tale ca, în vis,
Un roºu trandafir zbucnit în frunze.
ªi creºte-n mine – fluid nevãzut –
O fericire care dulce doare …

Mã uit la tine. Ce-mplinit eºti, fruct!
Privirile-mi pe trupul tãu se plimbã
ªi cîntã-n mine, dulce-nfiorat,
A dragostei misterioasã limbã …

Aºa dormind, o, ce frumoasã eºti!
Privindu-te aº sta o veºnicie
ªi spune-ºi-aº, înduioºat, poveºti
ªi nu le-aº isprãvi în nopþi o mie …

Rîu de-ntuneric, pãrul tãu, curgînd
Pe-un umãr gol … Þi-l mîna mea resfirã
ªi coapsele-þi mîngîi de-a lung … ºi-i cum
Aº mîngîia, pierdut, în vis o lirã …

Ce lin þi-i somnul! Ce uºor respiri!
Aºa-ndelung sã te privesc îmi place
ªi,-n gîndul meu, rãpindu-te, te duc
ªi, fericiþi, murim pe mãri feace …

(1980)
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Dan BRUDAªCU

O. GOGA - PREªEDINTE AL
“ SOCIETÃÞII MICA” DE LA BRAD

În perioada ce a urmat Unirii de la 1 Decembrie 1918 ºi în
societatea româneascã s-a încetãþenit obiceiul ca partidele politice –
în special cele aflate la putere – sã-ºi recompenseze susþinãtorii (cu
precãdere “sponsorii”) prin oferirea, pe lângã funcþii în guvern, a unor
sinecuri, lideri ai unor societãþi sau agenþii guvernamentale sau de
membri ai unor consilii de administraþie. În felul acesta se mai atenuau
tensiunile ºi nemulþumirile celor ce nu reuºeau sã prindã un  loc eligibil
pe listele formaþiunilor politice respective la alegerile locale sau
parlamentare. Sunt destul de frecvente ºi cazurile în care locuri de
membri în consilii de administraþie – în general, generos retribuite
–deþineau chiar ºi ºefi de partide, parlamentari sau membri ai
guvernului. Adesea, în pofida unor acte normative care sancþionau
incompatibilitatea ºi conflictul de interese ale demnitarilor.

Un aspect mai puþin cunoscut al vieþii ºi activitãþii desfãºurate de
Octavian Goga este legat de prezenþa sa în astfel de consilii de
administraþie. Cei care au cercetat “cazul Goga” au neglijat sau n-au
considerat demnã de luat în seamã aceastã componentã a vieþii lui.
Din datele pe care le deþinem rezultã cã Octavian Goga a fost membru
în consiliile de administraþie ale Bãncii Anglo-Române, Asigurãrii
Româneºti, Agricolei-Fonciera ºi Astrei-Vagoane Arad.

Deºi etichetat ca “naþionalist”, Goga n-a fost deloc deranjat sã aibã
colegi din rândul cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale,
îndeosebi evrei. Astfel, la Banca Anglo-Românã a fost coleg cu Louis
Blanc, la Asigurarea Româneascã cu Marcu Zendler, la Agricola-
Fonciera cu Willy Filderman (Preºedintele Evreilor Pãmânteni), iar la
Astra-Vagoane Arad cu Oskar Kaufman ºi Michael Schapira.1

Însã cea mai amplã ºi prodigioasã activitate a desfãºurat O. Goga
ca membru, iar ulterior ºi ca preºedinte al Societãþii “Mica” de la Brad.

Societatea Mica a luat fiinþã în anul 1920, iar pânã la naþionalizarea
din 1948 ea va fi cel mai mare producãtor de aur din România ºi, în
acelaºi timp,  “cea mai importantã societate minierã implicatã în
extracþia metalelor preþioase din partea centralã ºi de sud-est a
Europei.”2

“Întregul capital plasat de societatea “Mica” era românesc, iar
beneficiul a rãmas în þarã” se precizeazã în lucrarea “Societatea Mica.
Nãzuinþe ºi înfãptuiri sociale 1920-1939.”3
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Primul preºedinte al consiliului sãu de administraþie a fost generalul
Alexandru Averescu, ales în anii 1920, respectiv 1922-1924. În
perioada 1928-1938 aceasta a avut doar calitatea de membru în
Consiliul de administraþie al Societãþii.

Între 1920-1921, respectiv 1926-1932 funcþia de preºedinte a
acestui organism a revenit generalului Constantin Coandã, cunoscut
om politic în perioada interbelicã. Tot el a deþinut, în 1920, respectiv
1922-1924, ºi funcþia de vicepreºedinte. De altfel, ca simpli membri,
vicepreºedinþi sau chiar preºedinþi au fost ºi alþi reprezentanþi ai clasei
politice româneºti interbelice: Constantin Argetoianu, Constantin
Dissescu, Jean Th. Florescu, Ludovic Mrazek, dr. Aurel Vlad, Ernest
Urdãreanu, Stan Ghiþescu, Romulus Boilã, Constantin C. Arion, Avram
Bunaciu, Gheorghe Pop, Emanoil Tãtãrescu, George Cessianu ºi alþii.

Octavian Goga devine membru al Consiliului de administraþie,
pentru un mandat de 1 an, în 1924.El va fi reales în 1928 ºi, cu o
perioadã scurtã de auto-suspendare, de la sfârºitul lui 1937 ºi pânã în
februarie 1938, va pãstra aceastã calitate pânã la moarte.

În anul 1933, Octavian Goga a fost ales preºedinte al Consiliului de
administraþie ºi rãmâne, cu precizarea de mai sus, pânã la 7 mai 1938,
data decesului sãu.

Dupã cum se ºtie, cel mai important acþionar al societãþii, precum
ºi principalul ei conducãtor între anii 1920-1948, a fost ing. Ion P.
Gigurtu, care a deþinut 7,37% din capitalul social al acesteia. “acest
fapt, ca ºi rolul pe care l-a avut în constituirea ºi dezvoltarea Societãþii
“Mica”, îi dãdeau ing. Ion P. Gigurtu autoritatea necesarã pentru a fi
considerat adevãratul stãpân al Societãþii” – este de pãrere istoricul
Mircea Baron.4

ªi Octavian Goga a deþinut 2960 de acþiuni, reprezentând 0,59%
din capitalul social al Societãþii “Mica”.

Este de menþionat cã între acþionarii Societãþii se numãrau atât
membri ai Consiliului de administraþie, oameni politici, industriaºi,
oameni de afaceri, cadre tehnice, administrative, angajaþi, chiar ºi
muncitori (pentru aceºtia din urmã revenind 2000 de acþiuni), dar ºi
diverse instituþii ºi societãþi industriale ºi de credit.

Nu ne propunem o analizã exhaustivã a rolului jucat de Societatea
“Mica” în economia ºi viaþa socialã din Munþii Apuseni ºi cea
româneascã, deºi s-ar impune un asemenea studiu. Urmãrim, mai
degrabã, sã subliniem doar câteva dintre realizãrile ei pe tãrâm
cultural, educativ ºi social în perioada  în care O. Goga s-a numãrat
printre membrii Consiliului ei de administraþie sau când a fost
preºedinte al acestuia. ”Ca Preºedinte al Consiliului de Administraþie
al Societãþii “Mica”, onorând chemarea sa de patriot “nãscut cu pumnii
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strânºi”, de ctitor de culturã, a rãmas în analele acestei societãþi ca
adept al analizei lucide, exhaustive, un spirit pãtrunzãtor “in medias
res”, un apropiat funciar de lumea satului, pe care o revedea acum în
altã ipostazã, cântând comorile, aurul subpãmântean ºi o sprijinea cu
convingerea unui act de dreaptã decizie.”5

Societatea “Mica” a jucat un rol decisiv în dezvoltarea economico-
socialã a celor 44 de sate aºezate în jurul întreprinderilor sale miniere
din zona Brad. În cadrul ei au muncit, în medie, peste 2800 de
muncitori, mulþi dintre ei pãstrându-ºi, însã, ºi specificul de minier-
plugar.

La un an dupã preluarea funcþiei de Preºedinte de cãtre O. Goga,
Consiliul de administraþie concepe ºi fundamenteazã un adevãrat
program de acþiune socialã, fiind conºtient de “rolul social, într-o
regiune pur româneascã, însã sãracã”, pe care îl avea de îndeplinit
Societatea. Analiza lui relevã, deopotrivã, realism, dar ºi o viziune
clarã ºi înþeleaptã asupra viitorului. Între altele, programul preciza
faptul cã: “Durata exploatãrilor miniere este totdeauna limitatã. Ea este
legatã de o localitate sau regiune atât timp cât nu se epuizeazã
rezervele de minereu din acea regiune. De aceia grija noastrã este,
cum ar trebui sã fie a marilor industrii, nu numai pentru beneficiile
imediate, ci pentru asigurarea unei exploatãri rentabile pe un termen
cât mai larg ºi a lãsa aceastã regiune, atunci când exploatãrile se
vor închide – reducerea de lucru se va face succesiv pânã la
închiderea definitivã – în mãsurã sã se întreþinã ºi fãrã ajutorul
întreprinderii dispãrute. Am început de acum la înfãptuirea unui
plan, schiþat în anul trecut (1933 – anul preluãrii Preºedinþiei de cãtre
Octavian Goga – n. ns.) ºi pentru care facem mari sacrificii. De altã
parte în anul 1929, când s’a încheiat ultimul contract colectiv ºi când
a fost anul cu indexul de scumpete cel mai ridicat, noi nu am scãzut
salariile muncitorilor, din contrã, în media lor, acestea au mers
crescând prin jocul lucrului în acord, aceasta pentru a da putinþa
minerilor ca, cu surplusul de salariu, sã-ºi înjghebeze o gospodãrie
completã.”6

Beneficiind de o viziune social-politicã mai largã, noul Preºedinte al
Consiliului de administraþie al Societãþii, sprijinit de apropiatul sãu
colaborator politic Ion P. Gigurtu, va trece la consolidarea
organizatoricã a activitãþii, la înfiinþarea sau încurajarea de noi instituþii
ºi organisme, respectiv sprijinirea celor deja constituite, pentru a
contribui la creºterea nivelului de trai, material ºi spiritual, al
locuitorilor, la accelerarea dezvoltãrii economico-sociale a zonei
Bradului ºi Zarandului.

Conducerea Societãþii, în frunte cu O. Goga, a sprijinit Casele de
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economie ºi împrumut ale muncitorilor ºi funcþionarilor tehnico-
administrativi, a înfiinþat, pentru nevoile minerilor, familiilor lor, dar ºi
ale altora, o mãcelãrie ºi o reþea de distribuþie a produselor din carne,
o cantinã la Gurabarza, respectiv un sanatoriu “pentru a apãra ºi mai
temeinic sãnãtatea salariaþilor sãi.”7

Dovedind o viziune modernã ºi responsabilã, conducerea Societãþii
a înþeles cã “nu se poate mãrgini numai la latura mercantilã a afacerii,
ci este datoare sã împlineascã ºi un rol economic ºi social”8

în aceastã regiune. În adunarea generalã a membrilor din 27 mai
1937 s-a subliniat, încã o datã, cã: “Exploatarea sistematicã auriferã
va epuiza definitiv aceste regiuni, în câteva zeci de ani; este nevoie ca
o altã industrie sã-i ia locul ºi gãsim cã este de datoria noastrã, care
astãzi contribuim la buna stare a regiunii ºi în acelaºi timp epuizarea
ei, sã ne gândim din timp la organizarea bunei stãri pentru viitor.”9

Iatã de ce, încã din anul 1933, conducerea Societãþii “Mica” a iniþiat
o amplã acþiune de propagandã agricolã, prin care a urmãrit sã
trezeascã interesul minerilor ºi al celorlalþi locuitori pentru creºterea
vitelor. În acest scop, sunt înfiinþate centre de montã pentru cornute,
cai ºi porci, sunt dãruite animale de rasã unor mineri, se
experimenteazã creºterea de fazani ºi pãstrãvi, se organizeazã (în
anul 1938) douã expoziþii zootehnice fiind acordate premii
substanþiale, în bani, unelte agricole ºi casnice, precum ºi în
îngrãºãminte chimice, celor cu merite deosebite.

În premierã în Apuseni, începând din 1934, s-au stimulat
dezvoltarea sericiculturii ºi þesutul borangicului.

Tot conducerea Societãþii “Mica” a iniþiat acþiuni susþinute în
domeniul agriculturii ºi pomiculturii, organizând loturi ºi pepiniere
experimentale ºi asigurând seminþe selecþionate ºi puieþi adecvaþi
condiþiilor pedoclimatice din zonã.

Conducerea Societãþii, în frunte cu preºedintele O. Goga ºi
colaboratorul sãu apropiat ing. Ion P. Gigurtu, s-a implicat ºi în crearea
ºi susþinerea unei miºcãri sportive, amenajând, în anul 1937, terenuri
de sport ºi o salã de gimnasticã la Gurabarza, cu secþii de gimnasticã,
atletism, baschet, volei, ping-pong, fotbal, ski, turism etc.

O altã laturã a acþiunii urmãrite sistematic de O. Goga ºi restul
membrilor conducerii Societãþii “Mica” pentru ridicarea vieþii spirituale
a localitãþilor din zona Bradului a fost cultura. “Societatea “Mica”, în
aceastã acþiunea a sa, a cãutat sã foloseascã deopotrivã cartea,
teatrul ºi cinematograful, alãturi de îndrumarea ºi sfatul, prin pildã ºi
de cunoºtinþele rãspândite prin viu grai.”10

În perioada 1933-1938, au fost acordate ajutoare bãneºti,
ridicându-se la peste 3 milioane de lei, ºcolilor din zonã pentru a le
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sprijini sã funcþioneze în condiþii adecvate. În aceeaºi perioadã au fost
asigurate, celor mai buni elevi din satele miniere, 195 de burse pentru
liceul teoretic “Avram Iancu” din Brad sau pentru universitãþile din þarã
ºi din strãinãtate. În plus, Societatea a acordat cãrþi ºi rechizite celor
mai buni elevi din ºcolile primare, proveniþi din familii sãrace sau
numeroase, , cãrþi alte obiecte, ca premii ºcolare, ia la serbarea
“pomului ce Crãciun”, articole de încãlþãminte ºi îmbrãcãminte copiilor
sãraci, dar silitori.

Din anul 1932 s-au înfiinþat o bibliotecã principalã în Criscior ºi alte
ºapte mai mici în satele miniere mai importante, fiind înzestrate cu
cãrþi beletristice ºi tehnice, ziare ºi reviste de larg interes. Statisticile
relevã creºterea, de la an la an, a numãrului cititorilor, dar ºi a
inventarului de carte ºi publicaþii periodice ale acestor biblioteci.

Efervescenþa culturalã ce a cuprins zona minierã consemneazã, de
asemenea, pe lângã manifestãri sportive, numeroase reprezentaþii
teatrale, ºezãtori literare, serbãri diverse ºi circa 71 de conferinþe ce
au avut loc între anii 1932-1938. Între conferenþiari s-au numãrat
membri ai Academiei Române ca: Ioan Lupaº ºi Silviu Dragomir,
precum ºi universitari ºi importanþi oameni de cultura ca: Nichifor
Crainic, Onisifor Ghibu, I. Moga ºi Mihai Vulpescu, în afarã de inginerii,
medicii sau funcþionarii Societãþii.

În atenþia poetului ºi a restului conducerii s-au aflat, deopotrivã, ºi
alte domenii, inclusiv cel religios, în cei 5 ani de mandat al lui Goga ca
preºedinte fiind acordatã suma de 1.089.384 lei pentru bisericile din
zona minierã. Alþi 3.334.925 lei s-au alocat pentru refacerea unei
biserici din Brad ºi pentru construcþia alteia noi.

În afara acestor acþiuni în sprijinul direct ºi nemijlocit  al satelor de
minieri ºi locuitorilor acestora, Octavian Goga s-a remarcat ºi prin
ajutoarele filantropice – numeroase ºi substanþiale, majoritatea din
câºtigurile obþinute ca membru în consiliile de administraþie amintite ºi
ca Preºedinte al Societãþii “Mica” – acordate unor scriitori, indiferent
de naþionalitate, unor debutanþi pe tãrâm literar, altor creatori ºi artiºti,
precum ºi multor oameni de rând cu o situaþie materialã precarã.

Octavian Goga nu a folosit calitãþile deþinute în viaþa politicã sau în
consiliile de administraþie pomenite pentru a acumula averi. Dovadã
elocventã, în acest sens, este faptul cã, dupã moartea sa, totalul averii
lui pasive se ridica la 5.244.564 lei, rãmânând dator, cu 48.500 lei,
croitorului evreu Neuwirth din Bucureºti. La inventarierea averii lui O.
Goga s-a constatat cã acesta deþinea “acþiuni la Societatea Mica
pentru exploatarea aurului din Bucureºti ºi acþiuni la societatea Albina
în valoare totalã de 3.644.000 lei.”11

Trecând peste sublinierea acestor aspecte cu iz vãdit de
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senzaþional – reþinute de unii exegeþi – trebuie subliniate, totuºi,
câteva aspecte definitorii, esenþiale, ale activitãþii desfãºurate de O.
Goga în calitate de membru, respectiv de preºedinte al Consiliului de
administraþie al Societãþii “Mica”:

- fundamentarea unei viziuni realiste asupra prezentului ºi
perspectivei de dezvoltare a zonei miniere Brad;

- preocuparea pentru asigurarea unui venit decent tuturor
angajaþilor ºi sprijinirea lor inclusiv în activitãþi în afara societãþii;

- asigurarea de condiþii adecvate pentru asistenþa sanitarã a
minerilor ºi tuturor locuitorilor zonei;

- ridicarea continuã a nivelului material, dar ºi a celui cultural ºi
moral al zonei;

- investiþii sistematice în infrastructura societãþii, dar ºi pentru
ridicarea nivelului de pregãtire tehnico-profesionalã a angajaþilor.

Bun cunoscãtor al privaþiunilor ºi lipsurilor cu care s-au confruntat,
de secole, locuitorii satului românesc, Octavian Goga a încercat,
practic, concret, sã contribuie la ameliorarea condiþiilor de viaþa într-
una din cele mai bogate ºi, paradoxal, mai sãrace zone ale þãrii –
Munþii Apuseni12

Note:
1

I. Scurtu ºi Gh. Buzatu, Istoria Românilor în sec. XX, Bucureºti, 1999,
Editura Paidea, p. 307.

2 Mircea Baron, Societatea “Mica” 1920-1948, Petroºani, Editura
Universitas, 2006, p. 9.

3 “Societatea Mica. Nãzuinþe ºi înfãptuiri sociale 1920-1939.”, ediþia
din 2006, p. 13.

4 op. cit., p. 41.
5

op. cit., p. 10.
6 op cit., p. 21.
7 op. cit., p. 39.
8 op. cit., p. 31.
9 op. cit., p. 30-31.
10 op. cit. p. 41.
11 vezi Cãtãlin Fudulu, Averea lui Octavian Goga a fost eclipsatã de

datorii, în Dosarele Historia, anul 1, nr. 12, februarie 2003, p. 61.
12 Ca o recunoaºtere târzie, dar pe deplin justificatã, a meritelor avute de

poet la dezvoltarea zonei, s-ar impune cel puþin reaºezarea bustului sãu pe
locul ocupat anterior, respectiv în faþa actualului sediu al Casei municipale de
culturã din Brad. Reamintim cã acesta, la fel ca numeroase alte monumente
ale personalitãþilor dezavuate de regimul comunist, a fost demontat ºi,
probabil, topit. Printr-o asemenea mãsurã, autoritãþile administrative locale ar
corecta una din samavolniciile vechiului regim.
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DECEMVIRAT

La abator se taie câini
Se taie
Si degete ce au fost mâini
Se taie

Pisici la abator
Se-ndoapã
Din carnivor
Se-ndoapã

Foi de ziar se þin de cheag
Foi de ziar
Nu-ºi dau cerneala în vileag
Foi de ziar

Tu stai uitându-te la câini
Tu stai
Te uiþi din când în când la mâini
Tu stai

Lumina oarba te uimeºte
ªi taci
Tãcerea-n umbre se-nteþeºte
ªi taci

Vin eu la abator  pe targã
Te uiþi
„- Aleargã cât mai poþi, aleargã”
Te uiþi

Iei un cuþit te tai cu el
Iei un cuþit
Þi-e pofta de un miel
Iei un cuþit

Îl þii în mânã încleºtat
Îl þii
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Te simþi cu el mult prea bogat
Îl þii

Destinul tãu s-a închegat
În palmã
Uitând ce ti premeditat
În palma

La abator mai e un câine
La abator
ªi cine ºtie ce-o fi mâine
La abator –

CU FÃRÃ MINE

Cu fãrã mine ai plecat, ºtiu unde?
De ce, dar cum nu am uitat.
Pãcat
Ca ai uitat de ce, nu cum
Si fãrã ce, dar fãrã cu.

Luminile s-au stins încet
În ochii fãrã mine
Ti-e bine-acum
În alt duet
Cu fãrã mine?

Faci piruete pe trapez
Si fãrã plasã
Ce-ti pasa ce-ai lãsat pe drum,
Pe masã.

Nu-ti mai întoarce capu-n vis
Te lasã
Cuprinsã de statornicul abis
Mireasã.

Statornic versul a uitat
Dactilul fãrã tine
Urcând încet pe un troheu
Spre mine.



25

Dumitru CERNA

O CONFERINÞÃ (INEDITÃ) 
DESPRE P. CERNA

Îngrijorat de lipsa de informaþie culturalã în Bucovina înstrãinatã de la
trupul þãrii, dar ºi de „împãrãþia aceasta a retractivismului atotstãpânitor”,
„împãrãþie” în care cultura, cel mult, era consideratã „o armã de care
trebuie sã te foloseºti în urmãrirea unor interese personale”, preocupat,
deopotrivã, spre a face cunoscute ºi în Bucovina valorile culturale
româneºti, Alexe Procopovici1 scrie ºi susþine o conferinþã despre Panait
Cerna în 1913, anul morþii poetului ºi teoreticianului dobrogean.
Conferinþa, pãstratã în manuscris de Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor
Naþionale,2 ea nu figureazã în nici un indice bio-bibliografic al lui Panait
Cerna întocmit pânã acum de biografii sau îngrijitorii ediþiilor scriitorului. Un
motiv în plus pentru publicarea ei ºi încã un pas în cercetarea literarã a
vieþii ºi operei lui Panait Cerna. 

Savant filolog român, format la ºcoala de dialectologie creatã de Sextil
Puºcariu, care, în 1906, dupã pensionarea profesorului I. Gh. Sbiera,
prelua conducerea Catedrei de filologie românã ºi clasicã a Universitãþii
din Cernãuþi, extinzând, prin studiile sale dialectale, domeniul de
investigaþii lingvistice ale Catedrei, Alexe Procopovici conduce Catedra de
limba românã ºi dialectele ei. Aceastã catedrã ºi-a desfãºurat activitatea
în paralel cu Catedra de literaturã românã ºi folclor – un adevãrat centru
de valorificare a tezaurului literar ºi folcloric românesc din Bucovina3 –
catedrã înfiinþatã la iniþiativa lui Leca Morariu, profesor ºi savant în
folcloristicã ºi teoria literaturii. Alexe Procopovici este transferat, mai apoi,
la Cluj pentru organizarea universitãþii transilvãnene, la invitaþia
profesorului sãu Sextil Puºcariu.

Conferinþa este scrisã în luna iulie, la câteva luni dupã moartea lui
Panait Cerna, autorul ei fiind strãbãtut de fiorul ºi regretul unei mari
nedreptãþi destinale, dar ºi animat de dorinþa de a-l face cunoscut
bucovinenilor iubitori de poezie pe autorul poemului „Isus”. Abordeazã un
ton polemic ºi o ironie pe alocuri causticã, vizându-i deschis pe Nicolae
Iorga, pe care-l vede „ispitit”, dar mai ales pe Ilarie Chendi, pentru cronica
sa la poeziile lui Cerna4. Omagialã ºi, în consecinþã, laudativã, conferiþa lui
Procopovici, scrisã într-adins pentru a impresiona, ceea ce nu exclude
sinceritatea ºi onestitatea culturalã ale marelui dascãl, trece în revistã,
lapidar, câteva din poeziile lui Cerna, dar aducând în discuþie ºi cele douã
eseuri despre Eminescu ºi Faust.5 Nu ºtim dacã Procopovici, cu un an mai
tânãr decât Panait Cerna6, l-a cunoscut pe autorul pe care-l comenteazã
cu atât drag, aºa cã portretul pe care i-l face este unul desprins, probabil,
din lectura scrierilor sale. De altfel, Procopovici mãrturiseºte cã „aºa cum
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a fost în decursul întregii sale vieþi atât de scurte, aºa îl regãsim în orice
rând al scrisului sãu”, ceea ce denotã desprinderea unui portret
impresionat de lecturã, dar ºi o reverenþã a savantului bucovinean la faptul
cã Panait Cerna a refuzat în mod natural masca. Iatã cum este prezentat
Panait Cerna bucovinenilor: „muncitor fãrã de a avea rãgaz de a se gândi
la chinul bolii care îl mistuie, bun, modest, de o rãbdare sfântã, iertãtor,
contemplativ ºi filosof, iubitor de neam ºi oameni, îndurerat în faþa
nedreptãþii mari care apasã asupra satelor patriei sale în care un popor
întreg nu poate sã se bucure în deplinã libertate de rodul muncii sale,
îngrijit de soarta fraþilor sãi de dincolo de hotarele acestei patrii…”. Cât
priveºte cea din urmã trãsãturã a portretului spiritual al lui Cerna, trebuie
precizat cã în iunie 1904, revista „Sãmãnãtorul” îi publica poemul „Spre
Bucovina”. Cu un destin ciudat, poemul avea sã fie inclus de autor în
volumul sãu de debut7 ºi cuprins în ediþiile urmãtoare, pânã la ediþia din
19538, când se interzice a mai fi cuprins împreunã cu alte câteva poezii,
motivul fiind lesne de bãnuit, citind doar titlul poemelor în cauzã. Poezia
„Spre Bucovina” e un manifest liric, care evocã un pelerinaj „Ducând în
inimi cântec ºi-nchinare”, spre „sfântul cuib” ajuns acum pe „mâini strãine”.
Pe acest drum al revelãrii dramei identitare, umbra luminoasã a lui ªtefan
este însoþitoare a convoiului sfânt de pioºi care tac ºi calcã precum în
„sfinte-altare” spre a nu-l trezi din „visuri seculare” pe cel ce plânge încã
deasupra Moldovei Mari, acum sfâºiatã. Acest poem n-a apãrut în
perioada proletcultistã, atunci când poezia îºi devenise sieºi strãinã. În
„marea deschidere” din anii ‘70, ea a revenit în ediþii, poate ºi datoritã
merituoºilor îngrijitori ai ediþiilor Cerna, Valeriu Râpeanu ºi Ion Dodu Bãlan.
Aºadar, patriotismul nu numai cultural al lui Panait Cerna se întâlneºte cu
cel al lui Al. Procopovici într-o împletire luminoasã de semnificaþii,
profunde, dramatice, resimþite dureros ºi astãzi.

Publicãm iatã, dupã mai bine de 95 de ani, aceastã conferinþã a lui
Procopovici, cu sentimentul unei esenþiale ºi îndreptãþite recuperãri. Am
operat unele modificãri ale textului preluat din manuscris, pentru
împrospãtarea lui, dar ºi pentru racordarea la ortografia actualã: cari –
care, ºcoalelor – ºcolilor, pretutindine – pretutindeni, obiceiu – obicei, aiere
– aere, nici odatã – niciodatã, rãzboiu – rãzboi, concluziunile – concluziile,
vieaþa – viaþa, mai pe sus – mai presus, rãdica – ridica, sânt – sunt, de loc
– deloc, boalei – bolii, mistue – mistuie, acestii – acestei, ranele – rãnile,
subt – sub, înlãcrãmatã – înlãcrimatã, mâne – mâine, oridecâteori – ori de
câte ori, repetite – repetate, prilejeºte – prilejuieºte, nici odatã – niciodatã,
bunã voinþã – bunãvoinþã, revindicãri – revendicãri, nãdãjdi – nãdejdi. De
asemenea, am corectat tacit câteva greºeli strecurate în textul olograf, altfel
ordonat ºi lizibil. Versurile ilustrative din text au fost citate, probabil, din ediþia
1910, mai puþin cele din poezia „În drumul vostru fãrã þel”, necuprinsã în
volumul de debut ºi în nici o altã ediþie pânã acum.9 Poate cã poezia fãcea
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parte dintre acelea pe care însuºi autorul lor le blama prin sintagma „furie
versiferã”. Am confruntat citatele cu poeziile din ediþia din 1976 a lui Ion
Dodu Bãlan, operând modificãri acolo unde a fost cazul.

Al. Procopovici: P. Cerna 
(26 august 1881 - 26 martie 1913)10

Dintre noi puþini vor fi aducând aminte de cele dintâi versuri ale lui P.
Cerna publicate în “Sãmãnãtorul”. “Convorbiri Literare” nu vin în
Bucovina decât într-un numãr foarte mic, ºi astfel cred cã nu greºesc
dacã susþin cã în acest colþ de þarã Cerna este un poet aproape
necunoscut. Pe lângã cei dintre noi care ºi-au fãcut din dragostea lor
pentru literatura româneascã una din preocupãrile principale ale vieþii lor
– al cãror numãr este desigur foarte mic –, doar elevii ºcolilor noastre
secundare, cãrora le-au vorbit în clasã profesorii lor despre acest poet, ºi
studenþii noºtri universitari, care adunã în bibliotecile lor revistele
româneºti de pretutindeni, îi vor fi cunoscut poeziile. În lumea aceasta, în
care toþi recunosc necesitatea unei culturi, dar cei mai mulþi n-o considerã
decât ca o armã de care trebuie sã te foloseºti în urmãrirea unor interese
personale,11 de obicei nelipsite de tendinþa de a se arãta ca fiind în
conformitate cu trebuinþele obºteºti ºi subordonate lor, în împãrãþia
aceasta a retrac(ti)vismului atotstãpânitor, în care atâþia cred cã pot
contribui – ºi afarã de a avea o culturã româneascã la rezolvarea marilor
probleme ale neamurilor lor – vãzute ºi aceste prea adesea prin prisma
unor interese strãine de ele în lumea aceasta, câþi vor fi cerut librãriilor
noastre volumul de poezii al lui Cerna publicat la Minerva în 1910!

Parcã îi vãd pe unii dintre cititorii bucovineni ai calendarului acestuia
însoþind aceste rânduri cu un superb zâmbet de compãtimire pentru
(interesul lor, tãiat în manuscris, n.n.) pierdut în înãlþimile unui idealism
minor, atât de îndepãrtate de valurile agitate ale vieþii zilnice. În þara
aceasta a geniilor atât de multiple ºi a oamenilor cinstiþi, care cred cã nu
altereazã cu nimic cinstea lor vorbind cu aere de o neîntreruptã
competenþã despre lucruri pentru care n-au nici o pregãtire, poþi fi fãrã de
pedeapsã de pãrerea cã literatura ºi ºtiinþele abstracte, ºi fireºte ºi
reprezentanþii lor, îi pot cel mult încurca pe cei “chemaþi” de a alina
zbuciumul unui neam, în activitatea lor binefãcãtoare. În faþa acestor
reflecþii, cel ce iscãleºte rândurile acestea se retrage ruºinat, þine însã sã
citeze o autoritate care probabil nu va putea fi întâmpinatã cu acelaºi
zâmbet de compãtimire. Actualul ministru de externe al regatului român
analizeazã într-un articol critic poeziile lui Alecsandri, Eminescu ºi ale
altor poeþi, fiind de pãrere cã pe calea aceasta se poate da un rãspuns
ºi la întrebarea ce preocupa lumea de pe atunci: Va avea România un
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viitor?12 ªi niciodatã nu s-a afirmat cu mai multã putere adevãrul cuprins
în concluziile d-sale, decât în aceste zile când, d-sa fiind la cârma
ministerului afacerilor strãine, oºtirile române pleacã pe câmpul de rãzboi
cu un elan de entuziasm care a stârnit admiraþia întregii lumi, intonând
imnul lui ªt. O. Iosif, “La Arme”.

Nu este aici locul de a aprofunda chestiunea, cât de mult poate
influenþa literatura ºi, în general, arta unui popor viaþa lui de toate zilele.
Un lucru însã e mai presus de orice îndoialã: a cunoaºte, a pricepe ºi a
iubi opera unui om mare ºi sufletul distins ce se reoglindeºte întrînsa, nu
înseamnã numai a te ridica pentru câteva clipe în sfera lui de artist sau
învãþat, ci ºi a-l coborî în lumea ta ºi a-l face sã lucreze prin tine ºi
alãturea cu tine la desãvârºirea operei pe care însuþi doreºti sã o vezi
înãlþatã.13 De aici necesitatea cultului pentru bãrbaþii mari ai neamului
nostru ºi ai culturii naþionale în genere, cãci nu poate fi irelevant cine sunt
îndrumãtorii ºi colaboratorii noºtri la munca noastrã de toate zilele.

Pe Cerna sã-l avem pururea pe lângã noi! Majoritatea covârºitoare a
versurilor sale, fãrã de a fi lipsitã de farmecul sãu original, nu are deloc
darul de a-þi provoca o neobiºnuitã emoþie artisticã prin imagini care te
surprind, printr-o limbã care te încântã, prin rime ºi forma nouã poetice
pe care nu le-ai mai întâlnit,14 dar în ele se cuprinde peste tot un suflet
mare în cel mai desãvârºit înþeles al cuvântului. Aºa cum a fost în
decursul întregii sale vieþi atât de scurte, aºa îl regãsim în orice rând al
scrisului sãu: muncitor fãrã de a avea rãgaz de a se gândi la chinul bolii
care îl mistuie, bun, modest, de o rãbdare “sfântã”, iertãtor, contemplativ
ºi filosof, iubitor de neam ºi oameni, îndurerat în faþa nedreptãþii mari care
apasã asupra satelor patriei sale în care un popor întreg nu poate sã se
bucure în deplinã libertate de rodul muncii sale, îngrijit de soarta fraþilor
sãi de dincolo de hotarele acestei patrii, zbuciumat de durerea unei iubiri
nefericite ºi în totdeauna cu ochii spre (...) vieþii sale, idealul pe care ºi l-
a format în urma concepþiei sale despre rostul omului în lume ºi pe
pãmântul în care s-a nãscut, stea care pentru el – ispita nu-l ocoleºte nici
pe dânsul15 – nu poate sã apunã decât odatã cu viaþa lui: Eu sunt un vis,
dar teamã nu mi-i / De vânt, de unda rãzvrãtitã, / Cât timp te vãd
deasupra lumii / Lucind eternã, liniºtitã... // Dar, cum te pierzi întunecatã,
/ Apune trist a mea scânteie, – / Cu raza ta mã nasc deodatã, / Cu dânsa
viaþa-mi se încheie. // ... O, steaua mea, alungã norii, / Sã-þi sorb clipirile
senine, / Sã trec prin furia vâltorii, / Cu ochii þintã cãtre tine!16 (Pentru
calendar eventual numai atâta).

Din înãlþimile idealului izvorãºte mângâierea, cãci pe pãmânt mai este
atâta jale, atâtea braþe tremurã, prin murmure de chin ºi rugã ºi “sângerã
mereu” rãnile celor “slabi ºi goi”. Numai dintr-un “gând nebun” s-a putut
naºte legenda despre înãlþarea Domnului la cer, Isus mai este între
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oameni ºi se continuã povestea pãtimirii Sale. ... Dar, când vei smulge-
ntreaga omenire / Din somnul lung al greului rãbdat, / Când nu va fi nici
chin, nici rãtãcire, / Atunce Tu zâmbi-vei împãcat; // Atunce numai îngerul
hodinii / Va coborî subt ochiu-þi înþelept: / Îþi va culege de pe frunte spinii
/ ªi-þi va închide rãnile din piept.17

„Cel mai puternic agent al dezechilibrãrii ºi suferinþii obºteºti”, zice
Cerna în studiul sãu despre Faust, este „tendinþa de expansiune a
individului în paguba altor fiinþe omeneºti”. „Dar, alãturi de aceste porniri
comune ºi antisociale, în sufletul omului e sãditã ºi nevoia unei vieþi mai
frumoase, o aspiraþie mai mult sau mai puþin lãmuritã de a sparge coaja
propriei mãrginiri ºi de a se confunda în sufletul cel mare al umanitãþii ºi
al fãpturii întregi”.18 Dar în sufletul umanitãþii, fãrã de a ºtirbi comoara
sufletului tãu propriu ºi sporind-o, nu poþi pãtrunde decât prin sufletul
neamului din care faci parte. ªi Cerna îºi iubeºte patria ºi neamul cu
toatã puterea sufletului sãu ales ºi a firii sale nobile. Mândre-s plaiurile
tale, þarã mândrã între toate! / ªi frumos se-ndoaie cerul peste vãi ºi
peste sate; / Dar, oricât sclipesc pe tine plaiuri, cer, întreaga fire, / Tristã
eºti ºi neferice, cãci la noi nu e iubire…19

„Cã-n iubire fãrã margini este marginea durerii!...” exclamã poetul
încheind poezia dedicatã memoriei lui Tolstoi,20 ºi dacã în þara lui mai este
multã durere, cei de jos vor geme înainte sub povara jugului ce-i apasã,
câtã vreme în inimile celor de sus nu va înflori iubirea pentru „mulþimea
oropsitã”.21

Dar n-are nici un rost sã-l plângi pe cel ce-ºi duce jugul fãrã
împotrivire: Cum am sã cert osânda soartei tale, / Neam al rãbdãrii,
vecinic al rãbdãrii? / Cum am sã iert pe cel rãpus de jale, / Când singur
s-a plecat, supus, pierzãrii?22

De aceea, când în 1907 rãscoalele sângeroase au încins þara
întreagã, simpatia lui Cerna n-a putut fi decât de partea acelora ale cãror
coase sclipitoare se îndreptau „spre al fericiþilor castel”23: … Aºa te-am
vrut, în visul meu fierbinte! / Aºa am pus pe visul meu coroanã!24

Fireºte, ºi sufletul lui Cerna nu poate fi considerat decât ca o
manifestaþie a mediului în care a crescut, ºi dacã cei ce „suferã ºi plâng”25

au fãcut sã amorþeascã în zãngãnit de arme doina înlãcrimatã, plecând
cu atâta însufleþire de la coasa lor, ademeniþi de cântecul tunurilor de
peste Dunãre, desigur cã se apropie ceasul dreptei rãsplãtiri, al înfrãþirii
între „palate ºi bordeie”26, când binecuvântatã de îngerul iubirii „de
pretutindeni va curge viaþã nouã”27, pentru a pregãti slava zilelor de
mâine: Tot fulgerã, de dincolo de moarte, / Însângerata spadã-a lui
Mihai… / Iar la lumina ei, cetim deodatã / ªi slova ºi durerea noastrã
toatã.28

Cine ºtie însã câte jertfe vor mai trebui aduse? Dar, Ce este o durere
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ºi-o lacrãmã ce-nseamnã, / Când tânãra nãdejde la luptã te îndeamnã?
/ ªi ce-i sã cazi, când viaþa n-o pierdem în zadar, / Când trupurile noastre
sunt pietre de altar, – / Când fiecare ºtim, / Cã fãurim o lume ce-o vor
primi ca dar / Acei ce nu sunt încã ºi totuºi îi iubim?29

Ca ºi lui Eminescu, lui Cerna îi place singurãtatea, ºi în sufletul lui se
strecoarã mai uºor liniºtea când „Subt uriaºa aripã-nstelatã, / Tot
necuprinsul tace fermecat”30, când „luna-ngânduratã / Sub vãl de nori
alunecã tãcutã”31

. Pe lângã Eminescu – el este fãrã îndoialã cel mai filosof dintre poeþii
noºtri – , ºi ca ºi la acesta, se resimte ºi la el puternica influenþã a
filosofiei germane: Iubiþi-vã! Beþia de viaþã / A celor de demult în voi sã-
nvie – / Aceasta este clipa pentru care / Ne ducem jugul, toþi, cu
resemnare…32

Dar în lumea aceasta existã un rost, în urma cãruia în lupta între bine
ºi rãu, triumful final trebuie sã fie al binelui:33 Cãci astfel este scris în
cartea sorþii: / De la întâiul leagãn la morminte, – / Sã treacã lutul prin
durerea morþii, / Iar sufletul sã meargã înainte.34

Cerna a fost pururea frãmântat de marile probleme ale fiinþei
omeneºti. Omul e-o dumnezeire ce se cautã pe sine, / Dar se vede
împãrþitã ºi se crede cã-i alt cine… / Cãci în toþi e-un singur suflet, dar
acela nu se vede – / Alþii o sã înþeleagã ce azi ochiul nu mai crede. / Alþii
vor pricepe-odatã, când s-o rãzbuna furtuna, / Cã acela ce rãpune cu
rãpusul este una.35

Izvorul binelui – ideea aceasta am mai relevat-o – este iubirea:
„Iubirea de oameni este cel mai înalt chip de a pricepe opera Domnului,
iar cea mai frumoasã dovadã cã mergi pe cãile sale e acea curatã
mulþumire care-þi umple sufletul, ori de câte ori îþi împlineºti din prisosul
inimii datoriile faþã de aproapele tãu…”.36

Dintre poeziile lui Cerna cele mai numeroase sunt închinate iubirii sale
pasionate. În calea vieþii sale s-a oprit ºi el odatã, convins cã fericirea i s-
a arãtat, pentru a nu se mai ascunde37: De ce nu sunt un zeu în clipa-
aceasta! / Orice dureri de pe pãmânt aº stânge: / Aº izbucni în cântece
divine, / Sã-mpart la toatã lumea care plânge / Salutul unei fericiri ce
vine…38

Cãci „fericirea adevãratã”, zice Cerna, „e ca lumina: acele corpuri
strãlucesc mai puternic în mãrirea ei, care nu o opresc pentru dânsele, ci
o împart cu mai multã dãrnicie pe la cele din preajma lor”.39

Dar a venit un crai din zãri strãine: / Doinind îmi smulse trandifirul
vieþii, / Iar spinii i-a uitat în piept la mine.40

ªi inima poetului a rãmas pentru o clipã „Pustie ºi mutã, ca o colivie
Din care a zburat privighetoarea”.41

Dar concepþia sa filozoficã n-a admis nicio clipã rãzvrãtirea
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sufleteascã în faþa durerii atât de amare pe care i-a hãrãzit-o soarta:
ªi, dacã mâine vrãjile-o sã piarã, / Nu v-au dat ele-ntreaga lor
comoarã? / Tot ce-a visat pãmântul vreodatã, / Tot ce-ar putea sã dea
viaþa toatã / E-n clipa sfântã care vã-nfioarã…42

ªi el are ºi o mângâiere care ni se pare atât de fireascã, dupã ce i-
am cunoscut sufletul: Amara deznãdejde de a te fi pierdut / Mi-o va-
mblânzi credinþa cã te voi ºti mai bine – / Mai sus, mai fericitã decât ai
fi cu mine…43

În lumea de astãzi multora versuri ca acestea le vor fi pãrând cã
sunt naive, „afectate ºi declamatorice”44, cã au ceva din felul de a
cugeta al unei fete crescute cuminte între zidurile unui pension, cã sunt
„cãutate ºi studiate la îndemânã cu cãrþile înþelepþilor”45, din care cauzã
Cerna poate nu va strãbate atât de lesne în mulþime. Cred însã cã
poetul acesta cu gândul ºi simþirea atât de disciplinate – ceea ce din
punct de vedere al poeziei e desigur câteodatã un cusur – nici nu putea
vorbi altfel. Atâta amor ºi atâta filosofie, atâta uitare de sine ºi atâta
durere, atâta viaþã ºi atâta moarte46 am putea exclama ºi noi, în faþa lui
Cerna, modificând puþin exclamaþia pe care o face dânsul, când
înaintea lui apare Gretchen, creaþia lui Goethe, cu sufletul ei nevinovat.

Numai cu filosofia însã nu ieºi totdeauna în capãt. „Natura”, zice
Cerna în studiul sãu despre Faus, pe care l-am citat de repetate ori,
„nu se lasã înfrântã. Ea ºtie sã-i plece pe toþi sub sceptrul sãu, ºi cel
ce se încumetã sã i se abatã din cale nu are alt mijloc sã scape de
rãnile ce i le prilejueºte ea, decât refugiindu-se în dorinþa de moarte.
De aceea se zbate ºi sângerã47 – Cerna pe care Mefisto niciodatã nu
l-a putut smulge de la altarul durerii înaintea cãruia a îngenuncheat: …
Nu te uita cã ochiu-mi s-aprinde peste fire, / Cã sufletu-mi se rupe de-
atâta fericire – / Nu te uita: sãrutã-l, sãrutã-l înainte – / Simþire-aº gura
morþii pe fruntea mea fierbinte!...48

Poetul a avut desigur o presimþire a sfârºitului sãu apropiat, când în
articolul sãu despre Eminescu, publicat ca ºi studiul despre Faust în
Conv. Lit. 1909, a scris: „Nici o dorinþã a oamenilor n-o ascultã soarta
cu atâta bunãvoinþã, ca rugãciunea din suflet a stingerii de veci”.49

Viaþa lui n-a mai înseninat-o decât doar dragostea lui pentru artã ºi
darul sãu ales al poeziei: De mult ne-am fi dorit mormântul, / De mult
ne prãbuºam în el, / De nu era pe lume cântul / În drumul nostru fãrã
þel.50

Între poeziile lui Cerna se gãsesc vreo cinci scrise sau traduse dupã
modele din literaturile mari.

În aceste timpuri de vechi revendicãri, de glorii spulberate, de
înfrângeri ºi victorii, de nãdejdi apuse ºi de speranþe care se înalþã
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biruitoare, este una dintre biruinþele mari ale sufletului nostru
românesc, de a fi fãcut din Panait Stanciof, acest fiu al Dobrogei
româneºti, unul dintre cei mai de samã poeþi ºi educatori ai neamului
nostru: Panait Cerna. Moartea acestui Român distins, ale cãrui opere
de maturitate aveau sã urmeze de aici înainte, este una dintre
pierderile mari pe care le-a îndurat cultura româneascã în decursul
anului acestuia.

Cernãuþi, în Iulie 1913.

Note:
1 Alexe Procopovici (1882-1946, n. la Cernãuþi), lingvist ºi filolog român.

Membru corespondent al Academiei Române (1919), profesor universitar la
Cernãuþi ºi, mai apoi, la Universitatea din Cluj. Autor al unor lucrãri despre
începuturile scrisului în limba românã ºi despre literatura veche româneascã
(„Arhetipul husit al catehismelor noastre luterane”, „Introducere în studiul
literaturii vechi”, „Mic tratat de lingvisticã generalã”), precum ºi editor de texte
vechi (din diaconul Coresi, Ion Neculce).

2 Fond Personal Alexe Procopovici, Dosar 29; semnalarea documentului
ne-a fost fãcutã de cãtre Vasile Lechinþan.

3 Dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial, o perioadã îndelungatã, Catedra
de limba românã a încetat sã mai activeze. Dupã ce Universitatea din
Cernãuþi a devenit ucraineanã, abia în anul 1955 a fost deschisã secþia de
limbã moldoveneascã.

4 Ilarie Chendi, „Cumpãna”, nr. 18, decembrie 1909, p. 57.
5 Studiile au fost publicate pentru prima datã în volum într-o ediþie îngrijitã

ºi note de Dumitru Cerna, cu o prefaþã de Petru Poantã, sub titlul „Eminescu
& Faust. Studii”, editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2001, 72 p.

6 Alexe Procopovici se naºte în anul 1882, cu toate cã în unele publicaþii
este consemnat 1884 ca an al naºterii sale. Am considerat drept exacte datele
conþinute de lucrarea „Mic dicþionar enciclopedic, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1986.

7 Panait Cerna, „Poezii”, editura Minerva, Bucureºti, 1910.
8 Panait Cerna, „Poezii”, cu o prefaþã ºi o bibliografie de F. I. Bociort,

E.S.P.L.A., Bucureºti, 1953. O datã cu poezia „Spre Bucovina”, sunt scoase ºi
poeziile: „În faþa altarului”, „Trei sburãtoare”, „Zece Mai”, „Dupã un veac”.

9 Poezia a fost publicatã în revista „Convorbiri literare”, 47, nr. 1, ianuarie
1913, p. 3 ºi în „Progresul Tulcei”, 4, nr. 20, 5 aprilie 1920, p. 1.

10 Data corectã a naºterii poetului Panait Cerna este 25 septembrie 1881.
11 Cf. Cerna: Faust, Conv. Lit. pag. 1070
12 Maiorescu “Critice”, Minerva, 1904. Vol. I, pag. 159.
13 Cf. ºi Cerna “Eminescu”, Conv. Lit. 1909, pag. 588.
14 Cf. ºi Iorga în “Neamul Rom. Lit.”, 1910, pag. 98.
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15 Cf. Iorga, “Drum Drept” 1913, pag. 130.
16 “Ideal”, pag. 23-24.
17 Isus, pag. 7-10.
18 Conv. Lit. 1909 pag. 290.
19 Poporul, pag. 153.
20 Lui Leo Tolstoi, Conv. Lit. 1911, pag. 1.
21 Cãtre pace, pag. 86.
22 Poporul, pag. 155.
23 Poporul, 157.
24 Poporul, pag. 158.
25 Poporul, Conv. Lit. 1909 I 37.
26 Poporul, pag. 162.
27 Cãtre pace, pag. 87.
28 Cãtre pace, pag. 82-83. Rectificare pentru autoritãþi: Voi,

Basarabi!..............……… / ……………………………... / ………………
/…………………………… // Cum am sã uit eu vremea de-altãdatã. / Când îl
priveaþi în suflet mai frãþesc, - / Când nu-i goneaþi din piept mândria toatã, / Nici
cântecul din pragu-i pãrintesc?... (Poporul, pag. 156).

29 Cãtre pace, pag. 88-89.
30 Chemare, pag. 74.
31 Celei aºteptate, pag. 90.
32 ªoapte, pag. 40.
33 Cf. ºi „Faust”, Conv. Lit., pag. 297.
34 Poporul, pag. 162.
35 Lui Leo Tolstoi, Conv. Lit. 1911, pag. 3.
36 Faust, Conv. Lit. 1909, pag. 291-292.
37 Cfr. Dura Lex, pag. 65.
38 Noapte, pag. 28.
39 Faust, Conv. Lit. 1909, pag. 285-286.
40 Sonete, pag. 109.
41 ªoapte…, pag. 39
42 ªoapte…, pag. 40.
43 Logodna, pag. 97.
44 Chendi, Cumpâna 1909, pag. 57.
45 Ibid.
46 Faust, Conv. Lit. 1909, pag. 1073.
47 Faust, Conv. Lit. 1909, pag. 292.
48 Logodna, pag. 98.
49 Eminescu, Conv. Lit. 1909, pag. 598.
50 În drumul vostru fãrã þel…, Conv. Lit. 1913, pag. 3.
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Ovidiu MOCEAN

VIN VREMURI GRELE

N-a dormit toatã noaptea. 
O mare nedreptate. I s-a fãcut o mare nedrepatate. Viaþa îi fãcea o

mare nedreptate. O nedreptate strigãtoare la cer. Ca o pedeapsã pentru
o faptã nesãvârºitã. Doamne, cu ce a greºit? El nu voia sã fi fost
altcineva în locul lui, ci sã treacã pe lângã el acea încercare, fiindcã nu
se simþea vinovat cu nimic. Faþã de nimeni, nici faþã de oameni, nici faþã
de Dumnezeu. Pãrea o sentinþã. O sentinþã nedreaptã. Acum, tocmai
acum, când avea atâtea de fãcut, sã afle cã nu va mai fi mult ºi va veni
sfârºitul. Nu va mai vedea lumina zilei, nu va mai vorbi, nu va mai privi,
nu va mai putea face bine celor care aºteaptã de la el sã-i ajute. Cumplit!
A început numãrãtoarea inversã ºi va trebui sã gãseascã o explicaþie, un
suport psihic pentru tot ceea ce va urma. Îi era groazã de momentul în
care degradarea va ajunge în ultima fazã, când trupul va arãta rãvãºit ca
un câmp dupã o  luptã crâncenã. Imaginea aceea a degradãrii trupului,
când, în încãperea unde e privegheat mortul, miroase urât, cei din familie
se chinuie sã stopeze scursorile, sângele vânãt care curge prin nãri, prin
ganglionii perforaþi de tumoare ºi cum, în cele din urmã, toatã lumea
aºteaptã sã te ducã mai repede la groapã, sã scape de teroare... Când
preotul cheamã „Veniþi, fraþilor, sã dãm sãrutarea din urmã…”, nimeni nu
mai are curajul sã te atingã ºi sãrutã cu evlavie icoana pusã pe un analog
lângã sicriu ori atinge, parcã îngrozitã, mâna ta, fruntea ori alt loc în care
nu se vede acea rãbufnire întunecatã a unei mânii tainice.  Mai încãpea
oare vreo îndoialã cã nu va fi aºa?  Iatã: se întâlnise cu Adrian, soþul unei
colege de serviciu a Letiþiei, nu cu mult timp înainte de decembrie. I se
gãsise o infecþie la ganglioni ºi acum era deja înmormântat de o lunã.  De
fapt, nici nu ºtii ce sã mai crezi, fiindcã aceeaºi infecþie avusese ºi o fostã
colegã de liceu a Letiþiei, cu câþiva ani în urmã, ºi trãia ºi acum. Pãrea o
loterie totul, fãrã nici o logicã, doar hazardul, hotãrârea unui Dumnezeu
care nu lãsa sã i se  descopere voia, raþiunile dupã care unii, chiar dintr-
o împrejurare aºa de ameninþãtoare, scapã,  iar alþii, purtaþi de valul unui
rãu necruþãtor, pier cât ai clipi din ochi.

Nu trebuia sã arate Letiþiei ºi copiilor nimic din stãrile lui. ªi, la urma
urmei, toþi suntem datori cu o moarte – cã vine acum sau mai târziu, ce
importanþã mai are? Nu putea  adormi. Ar fi vrut sã doarmã, sã uite, sã
se trezeascã târziu, cât mai târziu. Trebuia sã se odihneascã. Urma o
luptã prea importantã ca sã neglijeze, din pricina oboselii, vreun detaliu.
Dar somnul se lãsa aºteptat ºi, cu toate cã se simþea extrem de obosit,
mintea îi era foarte limpede, prea limpede. Altãdatã se scula din pat, se
strecura în bucãtãrie ºi începea sã citeascã sau sã scrie pânã când
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efortul îl fãcea sã adoarmã cu capul pe masã. Când erau copiii mici,
mergea dupã lapte de îndatã ce auzea zdrãngãnind lãzile cu sticle, lua
plasa cu cele douã sticle de lapte (atâta se dãdea) ºi mergea la
alimentara de peste drum. Dacã nu fãcea astfel, în nici o zi, dar în nici o
zi, n-ar fi avut lapte pentru copii. Mai era încã un somnambul cu care se
aºeza la rând ºi aºtepta sã vinã vânzãtoarea. Câteodatã era el primul,
însã foarte rar. Prinsese gust pentru acele dimineþi liniºtite ºi avea sã îl
coste. Când nu s-a mai pus problema procurãrii laptelui pentru copii,
multã vrem n-a mai putut dormi, oricâte remedii a încercat. Dormea doar
câteva ore ºi, fie cã avea treabã, fi cã nu, pe la trei – trei ºi jumãtate, se
trezea. 

Punea nesomnul de acum ºi pe obiceiul de atunci, reînviat într-o
situaþie de stres. Nu spusese nimãnui la editurã despre diagnostic ºi nici
nu avea de gând. N-ar fi vrut sã le stârneascã mila. Nu suporta o
asemenea situaþie. Dumitru Danciu  gãsise, pentru a sfida orice tentaþie
de compãtimire, o armã destul de eficientã, inaccesibilã lui – cinismul,
alimentat de aburii alcoolului. Era fostul director al editurii, un scriitor
stimabil, care, când a aflat cã are cancer, s-a pus pe bãuturã ºi mai vârtos
decât înainte, nepãsãtor de ceea ce va urma. Înjura boala, dar ºi pe cei
care îi aminteau de ea, bucuros sã foloseascã orice prilej pentru a se
simþi bine. Fãcea asta cu atâta voluptate, încât nu-þi venea sã crezi cã i-
au spus doctorii, glumind, cã nu mai are mult ºi „dã în primire”, adicã o
mierleºte, cãci ºi el le ceruse adevãrul tot glumind, nepãsãtor la ceea ce
avea sã vinã. Sau cine ºtie ce era în sufletul lui. Vorbea despre boala lui
ca despre o întâmplare oarecare ºi îºi mai aprindea o þigarã, deºi din
cauza fumatului ajunsese cu plãmânii în piuneze. Voia parcã sã
cunoascã rãul pânã la capãt ºi se lãsa devorat de el sfidând orice
precauþie. Îi invita în birou în fiecare dimineaþã pe cei care ºtiau bancuri
sã-i spunã noutãþile ºi îi cinstea cu câte un pahar de coniac ºi o cafea,
recunoscãtor cã pentru câteva clipe i-au creat senzaþia cã viaþa nu e
chiar aºa de urâtã cum spun . 

Îl simpatiza mult pe Teofil Racoþi, un munte de om cu suflet de
adolescent, care îºi împrospãta de nu se ºtie unde rezerva de bancuri ºi
în fiecare zi venea cu cel puþin douã – trei bancuri noi, de multe ori cu
trimitere politicã, pentru care, altãdatã, ar fi stat la pârnaie mult ºi bine,
alãturi, desigur, de cel care le asculta. „Pe ãsta-l ºtiþi, dom Miticã?”
începea pe un ton smerit, ca ºi cum nu ar fi vrut sã i-l spunã, dar, dacã
tot e provocat, o face, pentru cã asta se aºteaptã de la el. „Nu, nu-l ºtiu”,
rãspundea invariabil dom Miticã, deºi uneori îl mai auzise. Îi plãcea sã i
le povesteascã Teofil. Îºi fãcuse un stil inimitabil, deºi calitãþi actoriceºti
nu prea avea ºi nu-l recomanda  nici vocea un pic sâsâitã, nici
plescãiturile de plãcere la anumite cuvinte, dar se vedea cã bancurile se
lipiserã de el ca scaiul de oaie ºi  el se bucura sã-i distreze pe ceilalþi, mai
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ales cã avea o memorie fenomenalã. Era greu de crezut cã le inventa de
dragul surprizei pe care urma sã o facã a doua zi colegilor ºi în primul
rând lu’ dom Miticã, dar nici nu erau departe de adevãr cei care
presupuneau aºa ceva. Totuºi, când sã se întâlneascã el cu prietenii
cunoscãtori de bancuri, dacã pleca târziu  de la editurã ºi nu prea îi
plãcea sã stea prin restaurante dupã orele de serviciu? Nimeni nu ºtia
atât de multe bancuri ºi atât de variate, catalogate parcã pe vârste, sexe
ºi profesii, încât era cãutat la tot felul de sindrofii, unde fãrã el, pãrea totul
searbãd. 

Cu un an în urmã, într-o zi de toamnã, tot prin septembrie, cu puþin
timp înainte de o sinistrã ºedinþã de îmbogãþire a activitãþii ideologice,
dom Miticã pãrea atât de plictisit încât, dupã ce a intrat Teofil ºi l-a salutat,
n-a  zis nimic, deºi altã datã se bucura zgomotos, ba chiar sãrea  uneori
de pe scaun sã-l îmbrãþiºeze. Îl întreba cu un gest larg, bine dispus: “Ce
mai face regele neîncoronat al bancurilor? Ceva nou, ceva nou ?” insista
curios ca un copil. Teofil  fãcea un gest semnificativ din mânã, aºa ºi aºa,
nu putea sã spunã dacã e ceva nou sau ceva vechi, mai bine ar fi sã
zicem  „ceva proaspãt”. Dom Miticã încrunta din sprâncene, nu era
posibil sã-l lase chiar în acea dimineaþã descoperit, adicã sã nu-i fi adus
provizia de poftã de viaþã cu care îl obiºnuise. O aºtepta ca pe un mic
dejun servit cu promptitudine, tot lucruri de calitate, cãci, la orã târzie,
dupã ce scãpa de stresul din editurã, el servea, la rândul lui,  prietenilor
de pahar o cinã copioasã din cele mai bune bancuri de peste zi. Era
interzisã repetarea lor ºi nu se simþea deloc umilit sã fie umbra
îndepãrtatã a lui Teofil, “regele neîncoronat al bancurilor”, cum îl
mãgulea. Îi aproba cu uºurinþã diferite solicitãri, cu deplinã încredere cã
îi este devotat, cã nu încearcã sã-l pãcãleascã. De altfel, Teofil nu venea
decât rareori cu câte o cerere pentru vreun interes personal, întotdeauna
chestiuni banale, fiindcã nu voia sã amestece lucrurile. Ceea ce era între
ei nu trebuia profanat, ca sã rãmânã curatã bucuria de a râde împreunã.
Dupã consumarea ritualului de dimineaþa, dupã o cafea ºi un pãhãrel-
douã de coniac sau whisky ºi epuizarea proviziei de bancuri, dom Miticã
îi chema pe ceilalþi care se nimereau sã fie la acea orã la editurã sã le
audã ºi sã se bucure, de fapt un mod de a repeta pentru întâlnirea cu
prietenii. Nu-l lãsa pe Teofil sã le spunã, le spunea el însuºi, adãugând
unele detalii ºi oprindu-se cu privirile spre Teofil când nu-ºi amintea ceva.

Doi leneºi merg pe stradã. Mã, tu vezi barul ãla din faþa noastrã ? Îl
vãd, mã… Cât crezi cã faci pânã la el? Pãi… la vreo douã sute de metri
câþi sunt… cam  trei ore… Celãlalt îl priveºte uimit: „Mã, da’ tu eºti
rachetã, mã?!…”

Ion îºi cumpãrã de la Cluj un binoclu. Se întâlneºte cu prietenul lui,
Emiluþ, care îl întreabã ce-i aciela ºi la cie-i bun.  Mã, Emiluþ dragã, zice
Ion, ãsta-i on apãrat cum nu-s pã lume multe, mã… No, mã, da zî cum
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îi… Dacã-l pui la ochi, mã Emiluþ, tãte le vezi ca cum ar fi lângã tine,
mã… No, trãsni-l-ar… Cum îþi spui, mã… Uitã, io îþi spui ce fãciei tu
asarã, cã te-am vãzut, mã… te-am vãzuuut… (ºi Ion îi dã cu cotul, râde
ºi clatinã din cap, mustrãtor) …Io stãtem  asarã pe târnaþ ºi zâc: hai sã
vãd ce face Emiluþ. No, ºi cân mã uit, mã ie cu friguri… Cum o mai þucãlei
tu pã nevastã-ta, cum o mai drãgãlei, cum  o mai strângei… Emiluþ se
ruºineazã, apoi cascã ochii mari ºi râde: No, mã, apãratu ãsta nu-i bun
de nimnic… Io asarã ni n-am fos acasã, mã…

Maria iese din casã ºi strigã la Ion cât o þine gura. Ion era la coasã,
undeva pe celãlalt munte. Ioaneeeeeeee!!!!!!  Ioaneeeeee!!!!!! Hai la
mâncare, mããããã!!!!!  ªi tot aºa o vreme. La un moment dat, trece un
turist pe acolo ºi îi zice: Doamnã, luaþi, vã rog, binoclul meu ºi vedeþi dacã
Ion e acolo. S-ar putea sã fi plecat… Mulþãmesc, domnu dragã… Maria
ia binoclul  ºi-l vede pe Ion. Zice încet: No, hai, mã Ioane odatã la
mâncare, cã de când te strîg…

Doi ardeleni pleacã din Bucureºti spre Cluj. În Gara de Nord, înainte
sã urce în tren, zice unul cu tristeþe: Mã Ioane, mã, când mã gândesc cât
îi pân la Cluj, mã spãrii, mã… No, pãi cât îi?… Vo doãºpe ore… O-io-io…
se mirã celãlalt. ªi ce-om face noi doãºpe ore, mã? Stã ºi se gândeºte
Ion ºi zice: Om sta de vorbã, mã… ªi ce-o sã vorbim, mã Ioane?  Zâcem
gâcituri… Se urcã în tren ºi, dupã un timp, Ion începe: Mã bãdiucule,
zice, ce-i mic, negru ºi rãu? Bãdiucul stã, se uitã pe geam, se scarpinã
ºi când ajunge în gara Ploieºti cere detalii: Da are blanã? Are. Ajunge
trenul în Braºov: Da are patru picioare? Are. Ajunge trenul la Sighiºoara:
Da are zgardã? Are. Ajunge trenul la Teiuº: Da latrã? Latrã, mã. Ajunge
trenul la Apahida: Apãi, mã Ioane, numa câne pote hi… Cânele-i, mã!…
Da mult þ-o trãbuit sã gâceºti… Apãi, mã Ioane, io am ºtiut de la
Bucureºti ce pote hi, numai cã dacã-þi zâceam, atunci ce mai vorbeam
noi atâta drum?…

Badea Ion mere la târg sã-ºi vândã calul. Cu cât dai calu’, bade? Îl
întreabã unul. Apãi… stã ºi se gândeºte badea Ion - cu cinci milioane!
Scump, bade, scump… Scump, zice badea Ion, da’- i un cal tare fain…
Fain, fain, da’ ni sã pare cã-i orb, zice omul. Nu-i orb, bãdiucule… Putem
sã-l probãm… Sã-l probãm, bade. Badea Ion dã drumul la cal ºi calul o
ia la fugã, numai cã nimereºte cu capul drept într-un gard… No, zice
omul, þ-am spus io cã-i orb? Îi orb, da’ ai vãzut ce curajos îi?…

Doi ardeleni la ghiºeul de bilete, undeva într-o garã. Domniºorucã
dragã, dai-ne-þi douã bilete…? Sigur, bade, cum sã nu… Da unde
mergeþi?  Mã Ioane, îi spuniem, mã?  Nu, zice Ion, nu-i spunem. Mai stau
ei ce mai stau ºi iarãºi zice acesta, care se credea mai isteþ:
Domniºorucã dragã, am zâs sã ne daþi douã bilete… Vã dau, cum sã nu
, dar dacã nu-mi spuneþi unde mergeþi, nu pot sã vã dau… Mã Ioane, îi
spunem, mã? No, pãi spune-i, mã… Merem la nuntã…
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Într-un compartiment de tren. Un ardelean scoate o litrã de palincã,
slãninã, pitã, sfarmã o ceapã ºi începe sã mãnânce. Din când în când
trage câte o duºcã bunã, rupe din pitã, ia câte o bucatã de slanã cu
ceapã ºi molfãie liniºtit. Un oltean care cãlãtorea împreunã cu el se
chinuia sã atragã atenþia, poate-poate îl va îmbia ºi pe el cu ceva. Se tot
chinuia sã intre în vorbã ºi, la un moment dat, zice: Bade, mã cheamã
Fãnel… No, apãi dacã te chiamã, du-te…

Dar în acea zi de toamnã dom Miticã nu-l întâmpinã pe Teofil nici
mãcar cu o privire.  Pãrea lipit de  hârtiile pe care le rãsfoia. Teofil se
aºezã pe un fotoliu, respectând tãcerea ºefului, speriat cumva de
înfãþiºarea gravã a lui dom Miticã, de atmosfera sumbrã care se
prevestea. Stãtu astfel multe minute, prea multe pentru ca situaþia sã nu
devinã jenantã, dar, la un moment dat, cu o voce gravã dom Miticã  îi
zise, fãrã sã-l priveascã: „ªtii… Eu am murit, dragã Teofile…” „Dar cum
puteþi vorbi aºa, domnule director?” „Nu  uita ce-þi spun : în dimineaþa
asta, eu am murit…”

Teofil punea spusele directorului pe seama unui umor negru, la care
apela când întâmplãrile vieþii din editurã erau atât de absurde, încât
numai  astfel de cuvinte, care împingeau absurdul la extrem, mai puteau
salva de la exasperare. De bunã seamã, intervenise ceva grav, dacã îi
pierise  cheful de glume ºi uitase de propria lui boalã, ba chiar ºi de
pãhãrelul de tãrie pe care îl dãdea pe gât de îndatã ce ajungea la editurã.
Nu îndrãznea sã-i cearã lãmuriri. Avea rãbdare. „Am murit definitiv!”
insistã dom Miticã, hotãrât sã se ºtie în editurã un adevãr care nu putea
fi deocamdatã strigat de pe acoperiºuri. Teofil se gândea cã o fi primit
cine ºtie ce telefon de ameninþare cu destituirea, dar directorul avea
sprijin la Partid ºi la Consiliul Culturii ºi nimeni n-ar fi îndrãznit sã se
atingã de el. Multe din cãrþile dificile, care n-ar fi trecut de cenzurã la alte
edituri, la „Unirea” treceau, poate uneori cu mici, neimportante modificãri.
De altfel, prin funcþiile de acolo se aflau vechi prieteni care îºi începuserã
cariera alãturi de el pe la vreun ziar sau revistã scriind prostii, cum le
zicea dom Miticã articolelor despre colectivizarea agriculturii ºi
industrializarea socialistã sau despre formarea omului nou. Îi stãtea pe
limbã sã-l întrebe când a murit prima oarã ºi când a doua ºi a treia ºi aºa
mai departe, dar nu avea rost, dom Miticã o luase pe metafore ºi dincolo
de ele se putea ascunde orice. Se vedea cã îi stã pe limbã acel adevãr,
cã nu ºtie dacã trebuie sau nu sã-l spunã, fiindcã de îndatã ce-l va fi aflat
Teofil, aveau sã-l cunoascã toþi din editurã. „Totul s-a sfârºit. Regimul
ãsta nu mai are mult ºi se prãbuºeºte…” Mare pagubã, îi venea lui Teofil
sã zicã. Toatã lumea ºtia cã aºa e, numai dom Miticã a aflat azi-
dimineaþã… Probabil cã pe faþa sa  apãru o umbrã de ironie, de vreme
ce dom Miticã îºi ridicã ochii înlãcrimaþi ºi zise din nou: „Dar eu am
murit… Pentru mine nu mai e timp…” Nu-l înþelegea, nu-ºi dãdea seama
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ce vrea sã zicã, aºa cã trebuia sã aducã ceva concret: „Am primit o
informaþie de la un securist, un prieten al meu. În nici trei luni, se va alege
praful de tot ce e acum…” Nici telefonul acesta nu pãrea sã-l
impresioneze pe Teofil, aºadar continuã în ºoaptã, mai mult pentru sine:
„Nu va mai rãmâne un rând din ce am scris… Praf ºi tãmâie se va alege
de totul…” „Ei, nu e chiar aºa… Dar nu înþeleg de ce vã afecteazã atât
de mult vestea pe care aþi primit-o… Toatã lumea ºtie cã, dupã Malta,
regimurile din Est au zilele numãrate…” „Dom’le, dar ºi eu ºtiam asta
aºa, ca o posibilitate… o utopie… ºi iatã cã acum e o certitudine…” Voia
sã-l liniºteascã, dar nu-ºi dãdea seama ce ar fi putut sã-i spunã ºi nici ce
resort a declanºat o asemenea stare de tensiune. Ar fi fost o obrãznicie
sã-i  spunã acum un banc, nu avea nici el chef de nimic. „Toþi mai aveþi
timp, eu nu mai am, nu sã scriu, ci sã  mã bucur de ceea ce va veni… Nu
mã întristeazã gândul cã se vor schimba radical toate, ci cã pentru mine
nu va mai fi timp...“  Aºadar, nu era decât o crizã depresivã ºi poate cel
mai potrivit lucru ar fi fost sã revinã la vechiul lor ritual. Ceru un pahar de
coniac ºi, din vorbã în vorbã, îngrijorarea directorului se mai risipi sau cel
puþin aºa pãrea. Îl întrebã la un moment dat pe Teofil: „ ªtii care sunt
contradicþiile comunismului?” Nu rãspunse, lãsându-i plãcerea sã le
spunã ºi iluzia cã e un banc nou. „Deºi se munceºte ineficient, treaba
merge foarte bine. Deºi treaba merge foarte bine, magazinele sunt goale.
Deºi magazinele sunt goale, omul are acasã tot ce vrea. Deºi are acasã
tot ce vrea, niciodatã nu e mulþumit. Deºi e nemulþumit, aplaudã…”

Zâmbi cu amãrãciune, iar Teofil, parcã înviorat de revenirea lui dom
Miticã, începu, fãrã nici un fel de introducere, bucuros cã dom Miticã e
dispus sã-l asculte, deºi numai cu o ureche: „Ceauºescu, Bush ºi
Gorbaciov naufragiazã pe o insulã pustie din Pacific. Trec mai multe zile,
nici þipenie de om, nici urmã de mâncare sau apã. Atunci hotãrãsc sã
plece în diferite direcþii, poate vor gãsi ceva. Dupã un timp, Ceauºescu
se întoarce cu mâna goalã ºi îl vede pe Bush frigând o bucatã de carne.
Gândindu-se cã e momentul potrivit sã se punã bine cu Bush, dar ºi sã-
l mãguleascã, poate-poate îi dã ºi lui de mâncare, se apropie prietenos
ºi-i zice: Mãi George, tare nu-mi place mie de Gorbaciov… Nu-þi place,
nu mânca! zice Bush”. 

Râdeau, dar bancul, bine plasat, pãrea sã-l întristeze pe dom Miticã.
Atât de plastic, regãsea în el trei „actori” ai dramei sale. Parcã ar fi pierdut
totul la un joc de cãrþi, dupã o lungã perioadã când n-a ºtiut ce înseamnã
pierderea, a fost mereu în mânã ºi iatã cã acum, în chip inexplicabil, îi
este zdrobitã pur ºi simplu siguranþa de sine, i se risipesc toate
certitudinile. Vestea îl luase prin surprindere, pus deodatã în faþa
perspectivei de a fi dat la o parte de evenimentele care se anunþau. Toatã
lumea ºtia, dar nimeni nu îndrãznea sã vorbeascã, de teamã sã nu-l
atingã zvârcolirile Leviathanului muribund. 
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Îºi fãcuse efectul execuþia în stil mafiot a colegului ºi prietenului Raul.
A urmat o vreme de teroare. El a fost ales pentru ca moartea lui sã spunã
tuturor care mai aveau chef de disidenþã cã Securitatea nu glumeºte, cã
are killerii ei, cã nu e vreme de procese politice ºi cã, de îndatã ce devii
un pericol pentru regim, poþi fi executat înscenându-þi-se tot felul de
accidente. 

Era pe la sfârºitul lui mai. Acel `89 se arãta la fel de plicticos ca anii
anteriori. Ploua cu gãleata în câte o zi, bãtea vântul, dupã ce câteva
sãptãmâni þinuse frigul. Grãdina de vis  din colþul strãzii, pe care
proprietarii o îngrijeau cu pricepere de profesioniºti, nu-ºi arãta încã
frumuseþile.  Într-o dimineaþã, dupã ce abia s-a trezit, a sunat telefonul. I
se pãru suspect. Numai doi nebuni mai aveau obiceiul sã dea telefon la
cele mai nepotrivite ore, fãrã sã þinã cont de programul lui, nicidecum cã
s-ar putea sã deranjeze. Sunau ca niºte bezmetici la cele mai nepotrivite
ore lãsând sã se înþeleagã cã un scriitor trebuie sã fie mereu treaz ºi
dispus sã le asculte inepþiile. Oricum, ora aceea arãta cã nu e a bunã.
Bezmeticii voiau sã ºocheze, de aceea alegeau alte ore – douã, trei
noaptea. Acum însã era doar prea de dimineaþã.  Se îndreptã buimac
spre telefon. ªtia cumva unde se afla Raul? îl întreba  Vasile Craia, un
coleg de cancelarie al lui Raul, cu care se întâlnise de multe ori în
garsoniera lui Raul la un pahar de vorbã. Nu, nicidecum. Profesorul Raul
nu mai apãruse pe la ºcoalã de douã zile. Toatã lumea era îngrijoratã.
Nimeni însã nu luase iniþiativa de a cãuta pe la spitale, poate avusese loc
un accident ºi el fusese dus acolo. A avut impresia ca i s-a dat telefon ca
sã facã el un astfel de demers, din pricini pe care nici astãzi nu le
înþelegea. Totul, developat ulterior, i s-a pãrut o înscenare bine pusã la
cale, ca ºi cum se cãuta o acoperire pentru o faptã murdarã. Sub
aparenþa unor fapte fireºti, se pot ascunde nenumãrate mârºãvii, mai
ales când e vorba de crime puse la cale de structuri bine organizate. Ce
ciudat!… La câteva zile, la o ºedinþã, miliþianul tablagiu care a apãrut la
ºcoalã dupã accident, chipurile sã aducã ochelarii gãsiþi la locul
accidentului,  chiar înainte de a ºti lumea  ce s-a întâmplat, a þinut sã fie
ºi el prezent, sã le tragã un perdaf profesorilor pe teme de moralã, cã,
iatã, unul, nu de mult, s-a îmbãtat ºi a  vrut sã opreascã un tramvai cu
capul. Era clar cã aceastã idee trebuia sã intre în mintea  oamenilor,
pentru ca atenþia lor sã fie abãtutã de la adevãrata faþã a lucrurilor. Totuºi,
pentru aceia care ar mai fi îndrãznit sã-l numeascã pe cel de pe perete
cretin, dobitoc sau în alt fel, existau alte canale de comunicare a unui
avertisment. ªi s-a vãzut de îndatã ce a ajuns, împreunã cu Vasile Craia,
la Bucureºti, unde fusese dus Raul. Zâmbea amar doctorul de gardã,
parcã ar fi spus: Vã interesaþi voi, dar degeaba… mâna lungã a
Securitãþii  ajunge ºi aici, chiar dacã acum mai sunt speranþe cã va
supravieþui. Luni îl vom duce în salon, dar ce folos…? Acolo e ºi mai
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expus. A înþeles mai târziu asta, când sâmbãtã, în jurul prânzului, dãdu
telefon la camera de gardã sã se intereseze de Raul. A murit, îi spusese
o asistentã. Cum…?! Dar ni s-a spus cã e în afarã de orice pericol!… Nu,
nu, a murit… repetã asistenta, ca sã înþeleagã mai bine ºi sã nu mai punã
întrebãri. Îi rugase pe câþiva prieteni sã dea telefon ºi rãspunsul a fost
acelaºi. Nu mai era nimic de fãcut, Raul murise ducând în mormânt o
tainã, rãspunsul la întrebarea despre ce se întâmplase marþi seara, cãci
era o zi de marþi, dupã despãrþirea de tatãl unei eleve care îl condusese
pânã în apropierea casei sã nu i se întâmple ceva, fiindcã Raul avea
probleme cu vederea, mai ales dupã ce se lãsa întunericul.Evident cã îl
cinstise cu un pahar de vin, iar miliþianul care sugerase cã Raul e vinovat
de ceea ce s-a întâmplat ºtia lucrul acesta.

Dom’ Miticã schiþã un zâmbet, apoi, speriat parcã de indiferenþa lui
Teofil, repetã „ Nu-i de glumã, Teofile dragã, nu-i de glumã, ãºtia-s în
stare de orice…” Teofil ridicã din umeri, a neputinþã, dar ºi a neîncredere,
nu puteau ei face chiar orice, mai erau ºi oameni care sã-i impiedice…
„Însã eu am murit ... definitiv!...” încheie dom Miticã  privind într-o parte,
amuzat cumva, dar ºi scârbit de întorsãtura pe care au luat-o lucrurile.
Apoi cãutã o þigarã, o aprinse ºi trase fum în piept cu putere.

- Mãi Valericã, îi zise Teofil de îndatã ce închise uºa biroului, e latã
rãu de tot... 

- Ce s-a întâmplat? Îl schimbã pe dom Miticã? Ne dau afarã pe
toþi?... 

Erau obiºnuiþi cu ameninþãrile, care mergeau pânã la cea cu
desfiinþarea în 24 de ore, când ieºea scandal cu vreo carte ºi se fãcea
ºedinþã de partid. Venea unul Oniga care rãspundea de edituri pe la
Bucureºti ºi le trãgea o sãpunealã de 2-3 ore, dar, dupã ce pleca, totul
reintra în normal, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

- Valericã, vin vremuri grele... 
Teofil ar fi vrut sã mai spunã ceva, numai cã se temea, era prea

ºocantã vestea ºi arãta cu degetul spre telefon. ªtiau cã sunt ascultaþi.
De mult nu mai era o surprizã. Preferau sã vorbeascã pe coridor, dacã
n-or fi fost ºi pe acolo microfoane. Aºadar, îi fãcu semn sã iasã pe coridor.
S-au ascuns dupã un vas mare cu o plantã exoticã ºi i-a povestit despre
întâlnirea cu dom Miticã. Veneau vremuri tulburi, în care mulþi dintre ei o
sã rãmânã pe drumuri, ba mai mult – o sã fie spulberaþi de valurile unei
revolte fãrã precedent la noi. Nu exagera? Nu, dom Miticã a avut
întotdeauna informaþii  de la sursã. Îºi amintea cum a venit de atâtea ori
ºi i-a prevenit despre cutare sau cutare schimbare din redacþiile
revistelor, de pe la Comitetul de Culturã ºi cã niciodatã nu s-a înºelat?
Mãi, Teofiluþ, stai, mãi, cuminte, nu te agita, asta nu-i treabã de cãþei, ci
de dulãi...

- Cum poþi fi atât de indiferent? Nu-þi e teamã cã tot ceea ce  ai scris
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tu se duce pe apa sâmbetei? Cã vor veni epurãri dupã modelul anilor 50-
60, ca sã se rãzbune cei care vor lua puterea?

- Sincer sã fiu, nu mi-e teamã de nici  una din eventualitãþile pe care
tu le imaginezi. Dacã vor veni acele zile, nu mi-e teamã decât de ce vor
face unii cu libertatea, a lor ºi a altora. Încã o datã, nu te agita. Lucrurile
sunt hotârãte la niveluri prea înalte ca sã le putem noi influenþa într-un fel
sau altul. De ce þi-e teamã? 

Îi pusese o întrebare nãucitoare. Cum sã-i fie lui teamã? Voia doar sã-
l avertizeze. Se uitã pentru câteva secunde la Valer, descumpãnit, apoi
zâmbi:

- Ai fost totdeauna sucit, dar acum vrei sã pari curajos... Nu þine figura. 
- Þine, nu þine, nu asta mã intereseazã... Dacã vrei sã ºtii cu

exactitate data, iat-o - peste trei luni... sã îþi aduci aminte atunci de
cuvintele mele. Atunci, în decembrie, va fi sfârºitul... Peste trei luni. 

- Nu cred. 
- Dacã nu crezi, plãteºti... În acea zi, peste trei luni, cumperi o sticlã

de whisky ºi suni la uºa mea, eu îþi deschid ºi te poftesc la masã, iar tu
faci cinste... Ce zici? Ce þi-a spus dom Miticã, ºtie toatã lumea, doar cã
aºteaptã momentul exploziei... Criza sistemului a început de mult, numai
cã unii nu au vrut sã o vadã. Aveau interesul sã nu o vadã, fãcându-ºi
iluzia unei intervenþii de tipul deus ex machina, care sã aducã lucrurile
în albia lor de mai înainte ºi sã le meargã bine în continuare... Dar uite cã
nu e aºa, se apropie scadenþa... Îmi pare rãu cã o spun, criza pe care þi-
a sugerat-o ºeful e criza lui ºi nu e momentul sã discutãm care îi sunt
cauzele. 

-  Hai, mã Valericã, nu-mi vine sã cred…
- Stai liniºtit, frãtuþule, lor, acelora care se vaietã acum cã vor veni

vremuri grele, o sã le meargã ºi mai bine, cã aºa sunt schimbãrile în
vremurile moderne: controlate; controlate de cei care le provoacã ºi cu a
cãror îngãduinþã se produc... 

L-a lãsat pe Teofil Racoþi realmente cu gura cãscatã ºi s-a întors spre
dreapta, de unde se auzeau paºi. Îºi explica teama lui cumva. Þi-e teamã
când te simþi vinovat, iar Teofiluþ, cum îl alinta câteodatã, avea de ce sã
se teamã. N-a uitat cã, trecând odatã împreunã prin apropierea Miliþiei, i-
a spus, cu o candoare dezarmantã, cã era informator, însã nu la Secu,
ci la Miliþie, ºi nu de ãla cum erau în toate locurile de muncã ºi mai ales
în redacþii, el îi turna, cicã, pe cei care încãlcau regulile de circulaþie. Se
lãuda cu aºa ceva, fãrã sã-ºi dea seama cã lucrurile se puteau întoarce
cândva împotriva lui. ªi cine îl putea crede cã era doar informator la
Miliþie? Firea lui de fricos simþea nevoia sã se punã la adãpost, sã caute
ocrotire. În bãiatul simpatic, din care ieºeau valuri de bancuri, se afla una
din primejdiile acelor vremuri cu care mulþi se obiºnuiserã, dar ºi mai
mulþi se pregãteau pentru o schimbare a lor.
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ÎN ZIUA DE 14 IUNIE 1990, AM FOST LUAT DE
ACASÃ ªI OMORÂT”

Interviu realizat de Gabriel ARGEªEANU, în anul 2000,
cu actorul Ernest Maftei (1920-2006) 

- Bãdie, sunteþi un personaj foarte interesant, fãrã vârstã, aº
spune, tezaurizat în mentalul românilor. Recunosc cã prin acest
început, aproape ca un scãrpinat oltenesc dupã ureche, vreau sã
vã ating la coarda sensibilã ca sã-mi povestiþi începuturile acelui
Erman Valahu, dar ºi cum aþi ajuns în tabãra legionarã?

M-am nãscut pe malul Siretului, ca un « tãran sãrac », care avea
numai vie douã hectare. A trebuit sã scriu tãran sãrac în biografie,
altfel comuniþtii nu m-ar fi angajat. Am fost nãbãdãios de tânãr þi am
fãcut politicã de dreapta, drept pentru care eram urmãrit de politie. 
M-am angajat la Teatrul Poporului care þinea de Comitetul Central,
intrând în gura lupului, unde am jucat trei ani sub alt nume, Erman
Valahu. Chiar mai am ºi acum acele afiºe. Ma cãuta securitatea þi nu
mã gãsea. În 1947, am primit, la nivel naþional, medalia „Meritul
Cultural”, alaturi de Radu Beligan. Nu am fost sã primesc aceastã
medalie, pentru a nu mã deconspira. Era decorat Erman Valahu, nu
Ernest Maftei. ªcoala primarã am urmat-o la tarã. Am plâns cã nu 
m-a dat tata la seminar, îmi doream sã devin preot. Înca de mititel, pe
semne cã vedeam slujba ca un fel de teatru. Tata nu a vrut ºi m-a dat
la ªcoala normalã din Bacãu. Nu am profesat ca învãtãtor ºi am dat
diferenþa de bacalaureat, mergând la Iaºi, unde m-am înscris la
Conservatorul de Artã Dramaticã.

Pe lângã aceastã viziune „de a vedea slujba ca un fel de
teatru”, probabil cã au mai fost ºi alte antecedente ce v-a împins
pe scândurã?

Când vii la Bucureºti, am sã-þi arãt fotografiile din ºcoala normalã,
unde am jucat toate rolurile de fete în piesele lui Alecsandri. Chiar în
„Dezertorul” am jucat rolul fetei tinere, cãreia îi fãcea Neacºu curte. Tin
minte cã aveam degetele degerate, purtam pantofi cu tocul înalt, sâni
de hârtie, perucã de fatã. La revista ºcolarã scriam versuri, iar
profesorii m-au îndemnat sã nu rãmân învãtãtor. Tata s-a supãrat foc
când a auzit cã mã fac actor, pentru cã nu ºtia ce este aceasta. ªi
atunci, i-am spus cã merg la Medicinã. Într-adevãr, m-am înscris la
medicinã unde am stat numai trei luni, dupã care am plecat la
Conservator, înscriindu-mã la teatru ºi la vioarã. Vioara am urmat-o
patru ani. Acum, când sunt supãrat, cânt la vioarã ºi îmi trece. Dupã
ce s-a desfiintat Teatrul Poporului s-au înfiinþat, în þara, teatrele de



44

stat. Atunci am plecat la Bacãu ºi am jucat la deschiderea teatrului de
aici. Apoi, am plecat la Piteºti cu Colea Rãutu ºi am jucat la
deschiderea teatrului de stat de acolo. În 1952, am venit în Bucureºti
la Teatrul de Comedie, de unde am trecut la Teatrul Giuleºti, „Odeon”-
ul de acum, scena pe care am jucat pânã la pensionare. La vârsta de
50 de ani, aveam multã vechime, fiind cã la Iaºi ,Victor Ion Popa mã
angajase, din 1942, la Teatrul „Muc ºi luminã”, o filialã din Bucureºti,
astfel cotizând la Casa de Pensii Particularã ºi, dati-vã seama, ce
înseamnã sã cumulezi anii de la teatrul de stat cu ceea ce mai
plãtisem la particular. În urmã cu peste 30 de ani s-au înfiinþat normele
în teatru. Teatrul Giuleºti avea 1300 de locuri. Atunci au venit toþi
directorii de teatru din þarã cu colective de actori. Parcã vãd în primul
rând pe Brãila, Bãnicã, Dumnezeu sã-i ierte!, iar pe scenã cei de la
Comitetul Central, pentru a face normele. Eu m-am ridicat în picioare,
Deleanca directoarea s-a speriat de moarte, pentru cã ºtia ce trãsnaie
pot spune, ºi am spus: „Eu normã nu fac, pentru cã nu sunt la coasã”,
ºi am ieºit din salã. M-am dus la o crâºmã în apropiere, ºi când beam
a cincea halbã de bere cu rom, nervos, a venit directoarea ºi mi-a zis:
„E pauzã. Ce-ai spus tu acolo este suficient sã te dea afarã din toate
teatrele. Sã vii înapoi ºi, dupã pauzã, îþi dau primul cuvântul sã repari
greºeala”. Mi-a dat cuvântul ºi am reparat totul. M-am întors cãtre salã
ºi am spus: „Cu partidul am vorbit, acum vorbesc cu voi colegii. Dragii
mei, norma va fi un butoi plin cu c…t la intrarea în culise. O sã-l
mâncaþi cu lingura ca sã vã luati leafa. Eu aºa ceva nu fac”. ªi am
plecat.

Curaj peste mãsurã. În biografia dumneavoastrã mai apare ca
aþi stat zece ani în închisoare. Insist pe ideea, enunþatã la
începutul interviului, cã aþi fãcut parte din miºcarea legionarã.

Da, dragã. Când aveam 17 ani, datoritã unui unchi al meu care era
prieten cu Zelea Codreanu, am ajuns la mare, la Carmen Silva, ultima
tabãrã a legionarilor, ºi am jurat credinþa miºcãrii legionare,
negândindu-mã cã mã logodesc cu moartea. Dar sã ºtii cã m-am
logodit ºi cu cinstea, cu simþul de dreptate, cu iubirea mare de neam.
A fost un fenomen care nu se mai poate repeta, care daca ar fi reuºit
am fi fost prima þarã model pe glob. M-au chemat studenþii, dupã
1990, era încã Ion Iliescu preºedinte, sã merg sã le vorbesc despre
legionari. Erau vreo douã mii de bãieþi cãrora le-am vorbit trei ore. Eu
le-am spus: „E bine sã fie liniºte peste tot locul, sã fiþi creºtini, adicã
sã nu furaþi, sã nu minþiþi, sa nu urâþi. Dragostea sã vã urmareascã
faþã de aproapele vostru”, aceasta fiind doctrina legionarã. Doctrina
scrisã cuprindea niºte puncte. Primul era: „Decât sã învingi printr-o
laºitate, mai bine sã mori pentru onoare”, sau „Cel ce mã atacã din
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porniri personale nu-l urãsc, caut sã-l lãmuresc, sã-l fac bun. Pentru
cel ce mã atacã pentru credinþa mea în neamul românesc, nu-l iert”.
Pe 9 mai 1996, la dezvelirea monumentului eroilor revoluþiei de la
Calãraºi, nu m-am temut ºi am spus lucrurilor pe nume. Noi am avut
oameni politici mari, Kogãlniceanu ºi Brãtienii, care gândeau numai
pentru neam. O þarã trebuie condusã numai de cei care îþi iubesc
neamul. Acum nu avem clasã politicã. Cei care conduc, desprinzându-
se de neamul lor, nu meritã sã fie conducãtori. Din aceastã cauzã
trãim în acest haos. La Cãlãraºi am fost fãcut cetãþean de onoare, iar
primarul care este tânãr ºi independent politic, sta în casa bunicului
sãu în care plouã, nu are maºinã ºi a dezvelit, pânã în prezent, 15
monumente.

Dupã o viaþã atât de tumultoasã, era nefiresc sã apãreþi în
prim-planul Revoluþiei. Povestiþi-ne.

Eu ºtiu tot ce a fost acolo, dar... Pe 21 decembrie, când era la
televizor discursul lui Ceauºescu, am zis cã acum este momentul.
Trãia soþia, ºi am scris un bilet: „Dacã mã gãsiþi, sã mã înmormântaþi
pe malul lacului Buftea”. Ea m-a vãzut din bucãtãrie, au sãrit vecinii ºi
m-au oprit. M-au adus din nou în casã. Iarna umblu în cizme, suman
ºi chimir mai mare. Atunci am scris, în cinci minute, urmãtoarea
poezie: „În lutul greu din care am plecat / Am frãmântat simþire. / Din
urã am clãdit iubire. / Între seninul din Înalt / ªi jalnicul de jos / Mereu
m-am întors / În lutul greu din care am plecat. / N-am fost învins, dar
nici n-am câºtigat. / Mi-e barba albã, încâlcitã, roasã. / Pãrinte, o sã
vin curând acasã”. Înþelând vigilenþa soþiei, am reuºit sã plec de acasã
ºi sã merg la baricadã, unde, în noaptea de 21 decembrie, am luat
douã pistoale mitralierã dintr-un TAB ºi a doua zi am intrat în fostul
C.C. al P.C.R. Acolo sigur cã era un vid de putere ºi, la Prut erau 2000
de TAB-uri, dacã nu venea Iliescu ne ocupau ruºii. Atunci se vorbea
de comunismul cu faþã umanã, eu zic cã tot un monstru rãmâne. Sunt
trecut ca unul foarte periculos. Am avut multe belele în regimul trecut.
Ceauºescu ºtia de situaþia mea, dar nu spunea nimic. Nevasta mea a
murit, facând infarct, pentru cã am fost mai rãu persecutat în primii trei
ani dupã revoluþie, decât sub comunism. În ziua de 14 iunie 1990, am
fost luat de acasã ºi omorât. Nu de mineri, ci de vreo cinci monºtri
umani, aruncat pe malul Dâmboviþei, unde am zãcut inconºtient vreo
ºapte ore, pânã m-a gãsit un inginer ºi, recunoscându-mã, m-a dus la
urgenþã. Când s-a fãcut puciul de la Moscova, sub Gorbaciov, s-a
fãcut o listã, iar când a auzit nevasta mea la Deutsche Welle (D.W.),
citindu-se lista cu cei mai periculoºi anticomuniºti, cã Ernest Maftei era
trecut al cincilea, mi-a spus sã fug din þarã. Atunci eu am început sã
râd: „Hai cã ãºtia sunt niºte porci, i-am spus. Tocmai pe locul cinci ºi
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nu primul?”
Din aceastã dragoste pentru dreptate, cred cã a venit ºi

predilecþia pentru rolurile din filmul cu temã istoricã ?
Predilecþie spre filmul istoric ºi pentru ca eu cãlãresc foarte bine. ªi

acum, la 80 de ani, sar pe cal din galop. La noi, primul film istoric a fost
„Tudor”. S-au adus la filmare de la herghelie cai pur-sânge. Erau
sãlbatici ºi eu l-am ales pe Cadea, cel mai nãrãvaº. Era un pur-sânge
arab, am prins cu el ºi 100 km pe orã. Atunci nu erau cascadori, iar eu
rãspundeam de cai, la început. În filmele istorice era nevoie de actori
care ºtiau sã cãlãreascã. În filmul Vlad Tepeº apar pe un munte ºi mã
opresc cu calul ridicat în douã picioare pe un vârf de stâncã, de parcã
nici mie nu-mi vine a crede acum. Am cãzut cu calul în prãpastie, dar
n-am pãþit nimic. Eu nu am cântãrit rolurile dupã cât text au, pentru cã
îmbrãcam rolul dupã bunul meu plac, simtindu-i valenþele ºi modul
ideal de abordare. De exemplu, Sergiu Nicolãescu m-a rugat sã joc în
aproape toate filmele fãcute de el. Noi avem regizori ºi actori
extraordinar de buni, dar nu avem scenariºti. Înainte de Revoluþie,
regizorul scria scenariul ºi el nu este scriitor, scenariiile devenind
schematice. Noi românii am trecut pe lânga filme monumentale. Unul
din acestea putea fi ºi „Convoiul”, dar era atât de scolastic scris încât
eu l-am luat mut. Eram cincizeci de inºi care, de la o închisoare la alta,
trebuiau exterminaþi. Când ne puneau cãtuºele, eu trebuia sã spun: „
Uite ne pun cãtuºele”, dar acest lucru se vedea din acþiune. În film nu
spui ceea ce se vede ºi l-am rugat pe regizor sa iau rolul mut. „Bãdie,
e treaba mata”, mi-a rãspuns, ºi am fãcut cea mai bunã compoziþie
mutã.

Vorbiþi-mi despre actorii pe care i-aþi cunoscut.
Cu Ciubotãraºu eram foarte bun prieten. Cu Cozorici, cu toþi eram

foarte bun prieten. Uite, acum patru ani, au murit zece actori mari ºi,
culmea, numai vinerea îi înmormânta. La înmormântarea lui George
Constantin, în stânga mea era Colea Rãutu, în dreapta Tãfãloagã. Eu
am zis atunci: „Am venit la înmormântarea lui deºi el nu va veni la
înmormântarea mea, dar sunt curios pe cine îngrop vineri”. Colea zice:
„Hai mã, cã tu cu hâþenia ta cobeºti”. Vinerea viitoare l-am îngropat pe
Tãfãloagã. Cu Bãnicã am bãut un ºpriþ la ºase, la ºapte a murit. Aceºti
mari actori ºi-au pierdut nervii. Nu se mai joacã teatru cum trebuie, nu
se mai fac filme, sunt plãtiþi prost. Eu le explic cã nu trebuie sã te
superi, pentru cã nu rezolvi nimic. Eram în puºcãrie la Jilava, ºi la
douãsprezece noaptea, veneau gardienii ºi deschideau vizeta la
celulã , iar eu le recitam poezii. Eu când m-am înscris la teatru, la Iaºi,
în 1941, ºtiam pe de rost aproape toate poeziile scrise în limba
românã. Vine câte unul, care vrea sã dea la teatru, ºi-mi zice: „Mã
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înveþi, Bãdie?”. ªi eu îl întreb ce ºtie, iar el saltã din umeri. Îl trimit sã
se facã sportiv. Un actor trebuie sã fie un om de culturã, altfel nu face
meseria ca lumea.

Gura lumii, dar ºi dumneavoastrã recunoaºteþi, cã aveþi o
nesecata dragoste pentru femei, care v-au adus multe furtuni pe
marea vieþii.

Cu actriþele nu m-am combinat în instituþia în care am lucrat, peste
drum este altceva.

Nu aceasta insinuam.
Bine. Uite, acum la 80 de ani, nu pot sta singur. Nu am avut noroc

la femei. Cinci am îngropat ºi patru am mãritat. Acum un an, am
înmormântat una cu care trebuia sã mã însor. Dupã revolutie, fãcând
multe filme cu strãini, am fãcut o viliºoarã de vreo 24.000 de dolari la
Calul Bãlan, pe care am trecut-o pe numele ei, dar la 47 de ani a murit
de cancer ºi au venit rudele ei ºi mi-au luat vila. Dar nu mã supãr,
pentru cã mi-a fost bine cât am fost împreuna. Acum sunt cu ziarista
Daniela Ionescu, care a împlinit cincizeci de ani. Eu mai glumesc cu
ea spunându-i cã o schimb la bancã cu douã de 25 de ani ºi, în
replicã, spune cã mã premiazã banca cu una de o sutã. Am cinci bãieti
cu cinci femei diferite, cãrora le-am plãtit pensia alimentarã.

Conlucrarea cu televiziunea cum s-a produs?
Dupã 222 de filme ºi 40 de ani de teatru, am 980.000 de lei pensie.

Veniturile mele se rotunjesc în ultimul timp, pentru cã am o emisiune
permanentã pe programul TVR 2, intitulatã „Ferma”, de unde mai
câºtig ºase milioane de lei. Acum trei luni, când am început filmãrile,
a venit un scriitor cu ºase pagini dactilografiate pe care le-am ars,
acasã la mine, la Buftea. Vãzând tãrãºenia a înghetat. I-am explicat
cã la fiecare emisiune eu improvizez ºi nu spun lucruri scrise de altii.
Dacã nu-þi merge mintea, mai bine stai acasã.

Ce credeþi despre viaþã?
Viaþa este aºa cum mi-a spus tata, pentru ca era rãzeº deþtept: „Mã

bãiete! Asta este o cãrare în care mergi tu în viatã. De o parte ºi de
alta sunt numai flori. Cãrarea o pângãreºte toti golanii. Tu sã alegi
florile sau rahatul”. ªi eu vãd numai florile.

Acele aplecãri spre poezie, din tinereþe, s-au materializat în
ultimii ani. Am citit volumul „Autografe”, în fond, o definiþie liricã
a lui Ernest Maftei.

Interesant, mi s-a mai spus, ºi, în fond, asta am ºi vrut. În timpul
liber, când sunt supãrat, iau vioara, iar când nu sunt supãrat scriu.
Acum trebuie sã-mi aparã un volum de nuvele. Scrisul trebuie sã fie
aþa cum îl vorbeºti, de aceea Ion Creangã este mare, pentru cã, atunci
când îl citeºti, parcã-þi vorbeºte. Am scris ºi poezie ºi multe altele. 
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Adrian ÞION

RICHARD AL III-LEA. 
ISTORIA SUB ZÃNGÃNITUL DECIBELILOR

Din cauza nesfârºitelor rãzboaie
purtate de-a lungul secolelor în diverse
pãrþi ale Terrei, istoria te duce mai
degrabã cu gândul la
zãngãnitul armelor, nu al
decibelilor. ªi totuºi, perioada
zbuciumatã din istoria Angliei
(1483 – 1485) oglinditã de
Shakespeare în Richard al III-
lea se zgâlþâie zdravãn pe
scena Teatrului Naþional din
Cluj în spectacolul lui Sorin
Misirianþu ºi Tudor Runcanu.
Asta pentru cã piesa istoricã
a devenit rock îndrãcit de la un
capãt la altul sub bagheta lor.
ªocul e puternic, sonorizarea
aºijderea. 

Un proiect lansat cu
convingere de cei doi, întâmpinat
cu oarecare neîncredere la început,
ca toate grozãviile, a prins viaþã în 2005
ºi îºi dovedeºte viabilitatea încã în 2007.
Trebuie spus cã a duce la bun sfârºit un proiect atât de îndrãzneþ,
iconoclast nu numai pentru Cluj, înseamnã o performanþã în sine.
Interesul pentru opera rock pare a se fi pãstrat încã intact în gusturile
multor clujeni.

Spectacolul propune un rezumat sugestiv al textului. Shakespeare
e lãbãrþat, arborescent, expandat în strãluciri stilistice ºi subtilitãþi
textuale incontestabile. Adaptarea servitã pe scena clujeanã e o
simplã sintezã a faptelor urmãrind strict „ascensiunea ºi prãbuºirea
ºchiopului cocoºat”. Avem o enumerare rapidã a crimelor, respectul
pentru replicile care ºi-au câºtigat celebritatea, precum „iarna vrajbei
noastre”, „un regat pentru un cal” (deºi nu se afla nici un cal pe acolo,
adicã pe ecranul unde se derulau imaginile filmate prin Pãdurea Fãget
reprezentându-i pe actori luptându-se între ei cu sãbii de lemn, ca
pruncii), avem o radiografiere rapidã asupra alianþelor ºi trãdãrilor,
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care culmineazã, fireºte cu uciderea lui Richard. Viteza de rotaþie în
jurul axului narativ e asemenea muzicii elaborate de Tudor Runcanu,
care urcã, vibreazã sfâºietor, în total acord cu evoluþia faptelor prinse
în capcanele terorii instaurate de sângerosul pretendent la tronul
Angliei. Ambiþia diavoleascã a lui Richard secerã totul în jur, alungã
viaþa din tot ce atinge.

Antrenat în acest joc al urcãrii pe note a replicilor, spectatorul simte
fiorul tragicului conþinut în mesaj mai acut, cu mai mare intensitate
decât în teatrul vorbit. Este un experiment cum nu s-a mai vãzut la
Cluj, fãrã îndoialã. Muzica îmbracã epicul în atmosfera halucinantã,
tulburãtoare ºi mistuitoare a cruzimii. Decorul destul de schematic ºi
costumele, trecute de pragul unei simbolistici ieftine, ambele realizate
de Radu Comºa, nu fac decât sã se constituie în reprezentãri
materiale ajustate dupã inflexiunile dramatice din coloana sonorã
dominantã, pulsativã.

Dan Chiorean în Richard sare dintr-o datã din tipologiile „cuminþi”
ale personajelor interpretate pânã acum. Trebuie sã recunosc direct
cã nu-i intuiam valenþe de abordare ce stau sub semnul scrâºnirilor
tenebroase, demonice ale personajului. Este un rol covârºitor prin
solicitare ºi întindere. În conjunctura muzicalã cerutã, actorul-cântãreþ
reuºeºte sã-l facã pe Richard convingãtor. El este rãul absolut cu care
se luptã cei din jurul sãu. În ipostaze la fel de neaºteptate apar ºi
ceilalþi interpreþi: Ruslan Bârlea (Bukingham), Ionuþ Caras (Clarence),
Petre Bãcioiu (Eduard), Viorica Mischilea (Ducesa), Ramona Dumitran
(Margaret), Elena Ivanca (Lady Anne), Cãtãlin Herlo (Preotul), Cristian
Rigman (Ucigaºul), Virgil Muller (Hastings).

Puþin cunoscãtor în spectacole de tip opere rock, m-am îndreptat ºi
eu spre Jesus Christ Superstar ca spre modelul comparatist la
îndemânã. Nu micã mi-a fost surpriza observând cã ºi alþii au fãcut
apropierea între aria agoniei lui Richard ºi aria lui Iuda. O distanþare
melodicã se impunea. 

Poate cã n-aº fi scris despre Richard al III-lea de pe scena
Naþionalului clujean, transformat în avangardã muzicalã de provincie,
dacã aº fi gãsit suficiente referiri despre strãdania lui Misirianþu ºi
Tudor Runcanu pe net. Dar acolo se lãfãie Richard al III-lea se
interzice al lui Matei Viºniec, regizat de Cãtãlina Buzoianu la Bulandra.
ªi mi s-a pãrut nedrept ca spectacolul clujean sã intre într-un
nemeritat con de umbrã de vreme ce încã se joacã aºa-zicând cu sãli
bune.
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Marian BARBU

DETALII CINEMATOGRAFICE 
DIN PENNSYLVANIA

În panoplia epicã a lui John Updike
(Hoyer) – n. 18 martie 1932, la
Shillington, Pennsylvania – romanul s-a
identificat în mod virtual, având
prioritate în faþa poeziei, a prozei scurte,
a criticii literare sau gazetãriei. Pânã
dupã 1990, romanele publicate
depãºiserã cifra de 22. În planul prozei
dezvoltate, cãtre 1970, doua scrieri îl
facuserã celebru pe John Updike. Prima
circumscrisã formãrii ºi devenirii unui

atlet, Harry Angstrom, intitulatã Rabbit Run (1960), inclusã ulterior 
într-o tetralogie, care mai cuprinde : Rabbit Redux (1971), Rabbit Is
Rich(1981) ºi Rabbit at Rest (1990).

În traducere liberã, cei doi termeni din titlul primului roman al
tetralogiei – rabbit ºi run (Fuga iepurelui) au atâtea determinãri
morfologice ºi lexicale, în limba englezã, încât te deconcerteazã când
este vorba de o posibilã decriptare în planul semnificaþiilor. De la
iepure de casã, iepure de vizuinã, om fricos, jucãtor prost, nãtãfleþ,
salatã verde, bot de avion etc.,pânã la antena TV de camerã, evadat,
loviturã de pumn la ceafã º.a.

Celãlalt termen – run – este ºi mai bogat în sensuri, în funcþie de
contextul unde se aflã. Oricum, dupã o înregistrare de dicþionar, din
curiozitate …lingvisticã, am numãrat peste 120 de formulãri,
majoritatea în expresii, sintagme, locuþiuni verbale, fãrã a neglija
categoriile de bazã ale oricãrei limbi – substantivul ºi verbul. S-ar
putea spune, fãrã sã greºim, cã run, fiind un cuvânt polisemantic, 
se-ntâlneºte în toate compartimentele vieþii sociale ºi profesionale,
inclusive în economie, comerþ, bãnci, pe piaþa de capital, ca ºi în cea
sportivã, ori literarã.

Iatã de ce autorul, care cunoscuse detaliile de exprimare ale limbii
engleze la Universitatea Harvard (absolvitã prin summa cum laudae)
ºi le experimentase în 1955 la revista “The New Yorker”, s-a angajat
pe calea scrisului fãrã întoarcere. A devenit un autor prolific, a cãrui
activitate editorialã a fost încununatã cu douã Premii Pulitzer.
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Critica literarã americanã a reþinut de acum capacitatea de
disociere a inspiraþiei manifestatã pânã la acea datã. O parte venea
din zona autobiograficului, trãit ºi sedimentat în timp, apoi, prin
reverberaþie, intrând în tiparele fixe ale scrisului. O altã, a ficþiunii care
alterna cu ideile ºi formele de ecou ale culturii universale, din care nu
lipseau trimiterile spre mituri ºi simboluri. Aici, într-un astfel de
compartiment, fantezia autorului prindea aripi, tinzând ca discursul
narativ sã fie atotcuprinzãtor, complex ºi original.

În ordine cronologicã, The Centaur, din 1963, conþine
disproporþionat aceste tendinþe enumerate, înclinând balanþa spre
elementul autobiografic, fiind mai aproape de document, de
mãrturisirea la persoana întâi. Se poate spune cã romancierul
sporeºte autenticitatea, printr-un remember deloc duios ori
melancolic. Dimpotrivã, îºi manifestã o obiectivitate de tip realist,
incluzând, aproape involuntar, scene naturaliste care frizeazã tragicul
ºi compãtimirea.

Romanul Centaurul a cunoscut trei ediþii în limba românã, ultima
datând din 2006, în traducerea Catincãi Ralea, la Editura Univers (ªi
pânã atunci românii mai cunoscuserã scrisul lui Updike din: O lunã de
duminici, S, Versiunea lui Roger) .

Extrem de interesante, ba chiar importante, ar fi traducerile din
volumul de poeme The Carpentered Hen and Other Tame Creatures
(1958) ºi The Poor House Fair (1958), cãrþi din care s-ar desprinde
natura absurdului dintr-o viaþa modernã (versuri) ºi bâlciul vieþii într-o
casa sãrãcãcioasã (romanul).

Pe registrul ideatic ºi literar al prozei din 1958, se dezvoltã
subiectul din romanul Centaurul, având continuare cumva în Of the
Farm (1965).

ªi într-un caz ºi într-altul, copilãria lui John Updike – copilul bâlbâit
ºi bolnav de pzorias – ocupã prim-planul naraþiunii în formele cele mai
autentice ale unei vieþi mai mult decât modeste.

Autorul romanului, travestit în personajul Peter, surprinde, cu
detaliile unei experienþe de laborator farmaceutic, figura tatãlui sãu
George Caldwell – (sã fie un împrumut nominal de la scriitorul
Caldwell Erskine – 1903 – 1987 ?!) ca dascãl de ºtiinþele naturii 
într-o ºcoalã de cartier a comitatului în care locuia cu toatã familia.
Aceasta mai cuprindea pe mama Cassie ºi bunicul Kramer.

Tata ºi fiu sunt urmãriþi cu încetinitorul, dilatând sau micºorând
însemnãrile de timp ºi spaþiu, dupã prezenþa în prim-plan a unuia
dintre actanþi. Un fel de leitmotiv traverseazã cele aproape trei sute de
pagini, formulat apodictic – timpul ºi fluxul care n-aºteaptã pe nimeni.
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Conform uzanþelor comune, ar fi vorba în mod direct de implicaþiile
filosofice ale acelui universal fugit irreparabile tempus. Numai cã
prozatorul nu apasã pe implicaþiile faste ale acelui carpe diem.
Dimpotrivã, George Caldwell ne apare în postura omului sastisit care,
ajuns la cincizeci de ani, se vede îmbãtrânit, chiar îndobitocit de elevii
rãu silitori, agresat adesea de aceºtia, cãrora li se alãtura un director
cãrpãnos, ca ºi indiferenþa contemporanilor sãi. Caldwell, în mod
indirect, se vede un om de prisos, în alt sens decât tipologia
oblomovistã. Idealurile lui sunt stinse ºi gândul de a fi aruncat mâine
la gunoi îi stãruie cu insistenþã. Singurele lui activitãþi, devenite
aproape reflexe cotidiene, sunt orele de clasã, implicarea în jocurile
sportive ale elevilor, cãrora le þine evidenþa ºi cotizaþia, îi mobilizeazã,
participã la întâlnirile lor, fiindu-le mereu aproape.

Acasã, fiind singurul salariat al familiei, aprovizioneazã cu de ale
gurii, nu de puþine ori prin împrumuturi ºi îndatorãri, aduce ziarul “Sun”
(soare, luminã - termen ca substantiv sau parte verbalã alcãtuind
câteva zeci de cuvinte compuse – în limba englezã, desigur !) socrului
sãu Kramer, cautã sã-ºi ascundã tristeþea (iremediabilã) faþã de soþie
ºi se aratã atent de grijuliu faþã de urmaºul sãu Peter. Updike
surprinde câteva momente cheie ale relaþiei tatã - fiu: la ºcoalã, 
într-un moment de înzãpezire departe de casã ºi în pribegia la casa
unei colege de breaslã, Vera Hummel, distorsionatã ca femeie din
cauza neliniºtitorului sãu apetit sexual.

Spre deosebire de tetralogia Rabbit, unde extensia acestuia capãtã
o imagisticã bogatã ºi plasticã, aici el apare mai supravegheat, mai
ponderat. Dincolo de bãnuiala manifestãrii sale plenare în biroul
directorului, John Updike îl mai puncteazã în convorbirile lui Caldwell
cu doamnele Herzog ºi Vera; în timpul unor asistenþe ale lui
Zimmerman cu elevele mai rãsãrite ºi, cum altfel ?!, ale lui Peter cu
una dintre colege – Penny. Dar nu numai el are impulsuri ºi manifestãri
erotice, ci mulþi alþi baieþi ºi fete în activitatea lor pluridisciplinarã de la
ºcoalã.

Documentarul cinematografic oferit de John Updike are o
componentã fundamentalã privind strãzile, casele, anotimpurile,
tipurile de maºini folosite, textilele cu care oamenii îºi îmbrãcau
existenþa. Cum maºina s-a impus ca principalul mijloc de transport, nu
numai atunci, dupã primul rãzboi mondial, ci ºi dupã aceea, vom gãsi
în acest roman detalii cuceritoare despre un atelier-service, despre
oamenii profesioniºti ai acestuia, despre tipuri de maºini, mãrci ale
acestora, de posibilitãþile financiare ale fiecãruia.

Aº taxa asemenea pigmenþi informaþionali de tip balzacian, fiindcã
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autorul, deºi are nenumãrate observaþii de ordin psihologic, rãmâne
interesat de comunicare, de detaliul posibil de a fi verificat sau marcat.
Toponimie ºi topografie, prezentarea spaþiilor din zonã în mod expres.
Nu lipsesc magazinele, cinematografele, povestirea unor filme, relatãri
de la întâlnirile sportive, de la miºcarea trenurilor ºi câte altele. Vreau
sã spun astfel cã romanul musteºte de viaþã la orice paginã a lui.
Poate sã fi fost acesta un argument forte, în acordarea acelui
“Naþional Book Award”, din 1964 ? Adicã, romanul a fost socotit “cartea
naþionalã a anului1964”?!

Sã edificãm pe cititorul contrariat de discrepanþa dintre titlul
mitologic (comercial, oricum!) ºi substanþa narativã, atât de
individualizatã într-un spaþiu american sadea.

În cultul pe care fiul i-l aplicã tatãlui sãu, Profesorul George
Caldwell este vãzut ca un centaur, în primul ºi ultimul capitol 
(al IX-lea). Cunoºtinþele sale, dincolo de disciplina predatã, care îi
aducea un modest salariu, coborau ºi spre istoria lumii, spre
arheologia ºi mitologia ei, spre fizicã, astronomie, chimie, matematicã.
Asemenea deschideri de tip enciclopedic îi aduceau dascãlului doar
satisfacþii intelectuale temporare, luate adesea în derâdere de ºcolarii
care-i puneau la-ncercare bunãtatea, atitudinea. Nu de puþine ori, la
ºcoalã era mai apropiat de oamenii din serviciul administrativ, de
instalatorii de apã, de majoritatea celor care roboteau în subsolul
ºcolii. Iarna, cãci romanul începe sub semnul unui ianuarie friguros, cu
zãpezi înalte, cu case ascunse printre nãmeþi, Caldwell vine de la
cantinã spre camera 204 în care îºi avea biroul. A trecut derutat prin
subsolul ºcolii, unde “era cel mai cald, þevile de aburi cântau ºi vorbele
aveau tâlc.”

Cu o asemenea precizare, se alunecã uºor spre fantastic.
Personajul este pus în situaþia de a traversa camera de duº a fetelor.
Aci, surprinde imaginea luminiscentã a profesoarei Vera Hummel,
curtezana recunoscutã ºi nesãþioasã. Simpla întrebare a acesteia –
“De ce stã fratele meu Chiron cu gura cãscatã, ca un satir? Zeii nu-i
sunt potrivnici!” - dezlãnþuie un dialog spumant cu trimiteri spre
mitologia Greciei antice, dezvoltând un arbore genealogic de toatã
lauda culturii. Se aflã, pentru a câta oarã în lume??? – cum a fost
zãmislit Chiron de cãtre Kronos. Acesta, transformat în armãsar,
pentru a o seduce pe Philyra (fiica lui Oceanus ºi a lui Tethys), este
surprins de Rhea. Numaidecât el pleacã, în galop, lãsând sãmânþa lui,
întreruptã, sã creascã denaturatã în pântecele fiicei nevinovate a
mãrii. Biata Philyra! Biata lui mama! Înþeleptul Chiron reuºea aproape
sã-i reconstituie în minte faþa acoperitã de lacrimi…”
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În capitolul final, scriitorul nu mai desparte realitatea de mitologie ºi
scrie negru pe alb : “Pe mãsurã ce Chiron se apropia de maºinã, botul
sfãrâmat pãru uimit. Centaurul vãzu cã e de fapt intrarea unui tunel
prin care trebuia sã se târascã. Copiii care i se încredinþaserã ca sã-i
înveþe carte pãreau, în viziunea creierului sãu orbit de lumini, dinþii
mobili ai unei maºini de mãcinat, un satâr multicolor. Fusese rãsfãþat
(…) Gândul cã va trebui din nou sã facã manevre în relaþiile cu
Zimmerman ºi cu doamna Herzog ºi cu toatã ºleahta aceea arogantã
ºi indiferentã de la Olinger îl amuþea, îi dãdea o senzaþie de greaþã.
Cum se poate ca sãmânþa tatãlui sãu, care, izbucnind, ar fi avut o
infinitate de posibilitãþi, sã fi ajuns aci, pe peticul ãsta de pãmânt sterp,
strãin ºi ingrat, în faþa câtorva mutre ascunse ºi a celor patru pereþi din
camera 204?”

De la Buikul hodorogit, mintea, înfierbântatã cervantesc de
mitologie, se gândeºte iarãºi la lecþii ºi pune întrebãri–cheie:
”Numiþi-mi cele cinci râuri ale morþilor? Care au fost fiicele lui Nereus?
Ce este un erou?”

În lumina aceloraºi deziderate triste, romancierul îl pierde pe
“erou”, prin sinucidere asumatã. Iar Zeus, în semn de preþuire, îl va
aºeza “printre stele, formând constelaþia Sãgetatorului. ªi aici, în
Zodiac, când deasupra orizontului, când dedesubt, el ajutã la
orânduirea destinelor noastre, cu toate cã, în ultimul timp, puþini
muritori îºi mai îndreaptã cuvincioºi ochii spre cer ºi mai puþini încã
sunt cei care ascultã de învãþãmintele stelelor”.

Aºadar, cele douã capitole cadru, redactate cu aplomb stilistic, deºi
respectã “adevãrul” mitologiei, rãmân simple aglutinãri, excese de
culturã. Puse în context narativ, ele nu amplificã nici faptele
personajului,nici nu le dã alt statut al interpretãrii. Desigur, speculativ,
totul este posibil, mai cu seamã dacã un film hollywoodian s-ar realiza
dupã carte. (Va fi fiind vreunul de care eu nu am ºtiinþã sau vorbire!)

Dincolo de orice ºi de oricum, în comparaþie cu alþi scriitori
americani, John Updike ºtie sã scrie îndesat, sã ridice o construcþie
narativã credibilã, cãptuºitã de informaþie. Iar traducerea textului de
regretata Catinca Ralea îl face ductil, uºor transmisibil în bogata ºi
nuanþata noastrã limbã românã.

Chicago, 23 febr.2007
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Gabriela COLAR

piano

mã-aºez pe plâns
cum luna printre ramuri
ultima oarã þi-am cântat din suflet
de floare albastrã 

amice unghi

constat cã sufãr de tristeþe.
mai ales toamna, prietene
când norii deschid gura
ºi mestecã liniºtit
pãsãrile tale împãcate cu soarta 

în concluzie

prima datã muºcãm din mãr
apoi cerbii aleargã cu noaptea pe umeri
apoi spui
pãmântul acesta sunt eu
mie îmi lunecã prin sânge clorofila
ºi simt cum îmi cresc rãdãcini
iubindu-te 

constatare

cât un lan de porumb
pãrul meu în bãtaia luminii
mai mult lung decât copt
dar aproape în fiece zi invadat
de mâinile tale-pãsãri 

viziune

Dumnezeiesc tablou
cireþii cu pãrul în vânt
ºi liniþtea ruptã de pãsãri
la orizont tu ºi inima mea
ºi o sutã de umbre
în rest nici un dor
doar tãcerile mele pândind 
cum pãtrunde prin geam primãvara
ºi ce dacã...
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Ion CRISTOFOR

ELIEZER PALMOR

Eliezer Palmor s-a afirmat în þara sa, în Israel, nu numai ca
excelent diplomat, ci ºi ca remarcabil autor al unor articole de filosofie
ºi politicã internaþionalã, publicate în presa din Þara Sfântã, România,
Belgia, Norvegia, Argentina, Franþa, Uruguay etc. Diplomatul evreu a
redactat articole pentru Encyclopedia Judaica (Ierusalim, 1971) ºi
Encyclopedia Judaica Year Book (1977), fiind considerat un specialist
al relaþiilor cu þarile din Europa de Est. Sã adãugãm cã Eliezer Palmor
este þi autorul mai multor volume: Prietenia la încercare (Ierusalim,
1998), François Mitterand ºi conflictul israelo-palestinian (Ierusalim,
1999), Afacerea Lillehamer. Pagini din jurnalul unui observator
involuntar (Ierusalim, 2000).

Reputatul diplomat a publicat la noi un volum intitulat Convergenþe
diplomatice ºi culturale (Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca,
2002), scris în limba românã. Autorul este originar din România, fiind
nãscut într-un sat din judetul Satu Mare. Tânãrul Izrael Pollák (numele
adevãrat al diplomatului) a absolvit studiile liceale la Oradea (1949).
Dupã terminarea studiilor universitare de filosofie þi culturã rusã la Cluj
(1956), devine cercetãtor la Institutul de Istorie al Academiei RPR,
Filiala Cluj. Secþia de filosofie în care îºi desfaþura activitatea de
cercetare era dominatã pe atunci de umbrele ideologiei staliniste. În
aceastã situatie, puþin propice unui tânar cãrturar, opteazã pentru
emigrare în patria strãbunilor sãi, stabilindu-se la Ierusalim în 1960,
unde îþi sustine doctoratul la Universitatea Ebraicã (1960-1964).
Admis în corpul diplomatic al tãrii sale, devine din 1964 specialist în
Directia Europei de Rãsãrit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
al Israelului. Între 1969-1973 va funcþiona ca secretar prim al
Ambasadei Israelului de la Bruxelles, apoi, în calitate de consilier, la
Oslo. Revenit din misiune la Ierusalim, va ocupa funcþia de director-
adjunct în cadrul aceleiaºi direcþii, în care debutase la început ca
asistent (1975-1977). Între 1983-1984 se perfecþioneaza la Institutul
de Apãrare Nationalã din Tel Aviv. În continuare va detine mari funcþii
în cadrul diplomaþiei: ministru consilier la Buenos Aires (1980-1982),
ministru plenipotenþiar la Paris (1984-1987), ambasador
plenipotenþiar la Montevideo, ºef al delegaþiei permanente a Statului
Israel la UNESCO, Paris (1991-1994).

Fragmentul urmãtor face parte dintr-un volum în pregãtire, intitulat
Amintiri din cariera unui diplomat.
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Eliezer PALMOR (Israel)

I N T E R M E Z Z O   R O M A N 

Avionul de linie Tel Aviv - Roma a aterizat pe aeroportul Fiumicino
în ziua de 10 ianuarie 2007, la ora 10,30, dupã un zbor plãcut, lin ºi
fãrã tulburãri atmosferice ºi dupã ce mi s-a oferit un mic dejun cu ouã
ºi lactate care mai degrabã mi-a astupat pofta de mâncare decât sã
mi-o stimuleze. Dupã cum se ºtie, o cãlãtorie cu avionul dureazã mult
mai mult decât orele de zbor neto, cãci pentru o plecare la ora ºapte
dimineaþa eºti chemat sã te prezinþi la formalitãþile de înregistrare pe
aeroport cel mai târziu la cinci dimineaþa, ceea ce înseamnã sã pleci
de acasã, în cazul meu de la Ierusalim, la ora patru, deci sã  te scoli
cu noaptea în cap la ora trei. Eu, însã, dorm cam iepureºte în
împrejurãri de felul descris aºa cã, practic vorbind, aproape cã nu dorm
în noaptea premergãtoare cãlãtoriilor internaþionale. Cu toate acestea,
eu obiºnuiesc sã pun ceasul deºteptãtor ºi sã mai ºi comand pe
deasupra un apel de deºteptare de la centrala telefonicã, mai mult ca
ceasul si telefonul s-o trezeascã pe soþia mea Shoshana, care, spre
deosebire de mine, adoarme uºr, doarme “ca un pui de bogdaproste”º
se trezeºe destul de greu.

Aceasta nu era sãfie prima noastrã vizitã la Roma. Prima oarã am
poposit în oraºul-capitalã a Bisericii Catolice în urmã cu treizeci ºi
patru ani, în 1973 când, la finalizarea misiunii mele în Belgia, ne-am
oprit, pentru trei zile, la Roma în drum spre casã. Eram în luna iulie ºi
am “beneficiat “ de cãlduri caniculare ºi umede ca la Tel Aviv ºi tot
mergând de la un obiectiv arheologic la altul, - de la Coloseum la Forul
lui Traian, sau de la Fontana Trevi la Piaþa Navona - încercam sã
refulãm povara cãldurii înfulecând felii de  lubeniþã pe gheaþã ºi lingând
cornuri de îngheþatã ce se vindeau la colþuri de stradã. Cu cãldura de
pe strãzi ne împãcaserãm oarecumva, dar mai rea era situaþia în
hotelul care, situat la un colþ de stradã cu faimosul Bulevard Via Veneto
ºi în faþa unui semafor, când culoarea luminii se schimba de la roºu la
verde, maºinile ºi motocicletele demarând declanºau un vacarm  care
nãvãlea la orice orã, ziua ºi noaptea,  în camera noastrã cu o furie
nestãvilitã mai cu seamã când geamurile noastre erau deschise. Cãci
dilema ce ni se înfãþiºa ne oferea o alternativã imposibilã: dacã
închideam geamurile, noaptea ne sufocam de cãldurã, iar dacã lãsam
geamurile deschise profitam câte o datã de o boare rãcoritoare, dar
vacarmul ce ne invada era insuportabil, aºa cã dilema am soluþionat-o
doar la plecare prin…plecare.
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De la aeroport am venit de astã datã cu trenul pânã la staþia de tren
centralã cunoscutã sub numele de Termini. În timp ce cãutam un mijloc
de transport convenabil pânã la hotel, altul decât posibilitatea de a
angaja un taximetru, am fost abordaþi de un tânãr care fãcea muncã de
lãmurire cu turiºti de felul nostru ca sã ne convingã de avantajul
circuitului urban oferit de autobuzele societãþii pe care el o reprezenta
faþã de altele ºi erau câteva de acest fel care, toate, de fapt, înconjurau
oraºul pe etape oprindu-se în apropierea obiectivelor turistice faimoase
unde coborai dupã alegere, apoi continuai cãlãtoria cu unul din
autobuzele urmãtoare. Biletul era valabil timp de douãzeci ºi patru ore.
Cum oferta am gãsit-o interesantã, ne-am urcat cu bagaje cu tot în
autobuz, dar am ºi coborât la staþia din Piaþa Veneþia ca sa ne instalãm
la hotel ºi sã continuãm circuitul mai apoi cu unul din autobuzele
urmãtoare.

Hotelul nostru se afla pe strãduþa Cesare Pertini, colþ cu Piaþa
Veneþia ºi de la geamul camerei noastre nu vedeam numai circulaþia
infernalã care invada ºi sfâºia imensa suprafaþã a pieþii din toate
direcþiile ci ºi, drept în faþa noastrã, complexul maiestuos de clãdiri ºi
statui închinat memoriei Regelui Victor Emmanuel, iar în diagonalã,
spre dreapta, un palat impresionant construit din cãrãmidã ºi marmorã
de culoare roz - pal  in stil veneþian de la balconul cãruia Musollini
obiºnuia sã se adreseze mulþimii venite (sau aduse, cum se obiºnuise
în toate dictaturile) sã-l asculte.

Poziþia topograficã extraordinarã a hotelului unde am tras, situat în
plin centru urban, ne a permis sã cutreierãm oraºul ºi sã ajungem la
majoritatea obiectivelor de interes  turistic “per pedes apostolorum”,
adicã cum s-ar spune “luându-ne picioarele în spinare” .Am ajuns în
felul acesta sã inscriem la inventarul drumeþiilor noastre cinci-ºase ore
zilnice de mãsurat distanþe respectabile cu picioarele în miºcare. ªi
dacã oboseala ne învingea la o orã încã timpurie a zilei, ne urcam
frumos într’un autobuz, oricare, ºi ne odihneam pânã  ce vehiculul
ajungea la capãt de linie ºi înapoi de unde l-am luat, având în acelaºi
timp prilejul sã contemplãm peisajul citadin care se oferea generos
privirilor noastre curioase.

Se înþelege cã am vizitat - ºi nu putea sã fie altfel -  vestigiile istorice
de o bogãþie rarã ale trecutului imperial roman - am colindat prin palate,
pieþe ºi foruri, am admirat  coloane, arcuri de triumf ºi statui – întregi
sau numai fragmentate - ºi nu am neglijat nici  biserici, catedrale ºi
bazilici (câteva din cele peste nouã sute de lãcaºuri de rugãciune
catolice câte se aflã la Roma). Am revãzut - ceea ce am vãzut deja la
prima noastrã incursiune în oraº - mãreþul Coloseum, Columna lui
Traian, Forul Roman si Arcul de Triumf - un pasaj obligator pentru orice
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evreu - ridicat întru slava lui Titus cuceritorul Ierusalimului, incendiatorul
Templului ºi iniþiatorul dispersãrii evreilor in lume. Am mers de douã ori
la Catedrala “San Pietro del Vinculo” ca sã admirãm statuia magistralã
a Profelui nostru Moshe, opera fenomenalã a lui Michel Angelo, ne-am
odihnit în Piaþa Navona, în Piaþa Espana ºi lângã Fontana di Trevi. ªi
cu aceastã succintã enumerare a unora dintre comorile Romei nu am
epuizat lista tuturor obiectivelor de interes istoric, arheologic, estetic
sau pur ºi simplu turistic pe lângã care am poposit un timp. Au fost si
altele,  dar aceste rânduri nu sunt menite sã descrie locuri ºi
monumente bine cunoscute, cãci au fost deja evocate ºi descrise în
repetate rânduri cu mult talent de trecãtori prin Roma care m-au
precedat ºi sunt accesibile tuturor. Rostul meu în rândurile ce urmeazã
este acela de a  împãrtãºi cu cititorii mei experienþe ºi trãiri personale
percepute în aceastã  cãlãtorie având, cred eu, semnificaþii inedite ba
uneori chiar ºi insolite.

Aºa cum am considerat de datoria mea sã poposesc ºi de astã datã
în faþa  monumentului închinat lui Titus ºi sã sacrific momente de
reculegere contemplând Menora – purtatã dupã unii, de sclavi evrei
duºi în captivitate, dar dupã alþii, de ostaºi romani mândri de trofeul
simbolic capturat la înfrângerea Iudeii, - am crezut de cuviinþã sã
cutreier uliþele strâmte ale fostului ghetou de pe malul Tibrului. M-a
surprins faptul cã nu am gãsit din fostul ghetou decât câteva clãdiri în
ruinã (ºi un restaurant caher cu un meniu sãrac ºi preþuri pipãrate ), dar
de acolo am ajuns cu uºurinþã la Sinagoga mare care se aflã la periferia
fostului cartier evreiesc, pe promenada care însoþeºte Tibrul,  fluviul
care strãbate cu întortochieri numeroase oraºul. Sinagoga,  o clãdire
imensã destinatã satisfacerii unor cerinþe din alte timpuri când
comunitatea romana era cu mult mai numeroasa decât este astãzi, se
înalþã sfidãtoare sub o cupola care pãrea cã tinde sã concureze cu
cupola Bazilicii Sfântului Petru din Cetatea Vaticanului.

Era vineri ºi seara am revenit sã asist la rugãciunea de “kabalat
shabat”. Ca sã intru în Sinagoga am fost obligat sã trec “sub furcile
Caudine” ale controlului de securitate ºi sã încredinþez telefonul portativ
în custodie unui portar energetic, ceea ce m-a amuzat oarecum
gãsindu-mã în postura de terorist în potenþa, dar nu am protestat fireºte
deºi nu mã ºtiu candidat la nici un soi de subversiune. Surpriza
adevãratã însã m-a aºteptat înãuntru, în Sinagoga – Shoshana s’a
urcat la etajul rezervat femeilor - încercând fãrã mult succes sã mã
asociez acelora ce se rugau, cãci nu toþi se rugau. O buna parte din
mulþimea aºezatã în bãnci erau turiºti curioºi cum celebreazã evreii la
Roma sosirea Reginei Shabat, o buna parte dintre ei erau negri ºi
probabil mulþi creºtini.
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Acustica sub bolta înaltã a Sinagogii era stridentã ºi eforturile de a
descifra cuvintele pierdute  în dicþiunea Hazanului nu prea reuºeau ºi
atunci mi-am adus aminte de seara de Kol Nidrei în Sinagoaga de la
Padova în urmã cu  vreo cinci ani. Venisem la oficiul religios festiv cu
cartea mea de rugãciuni, dar aproape nimic din textul consfinþit în
tradiþia mea nu se potrivea cu textele ce se rosteau în aceastã
sinagogã. Eram debusolat total ºi rabinul din Padova mã privea amuzat
ºi doar la sfârºitul ceremoniei religioase mi-a explicat cã pe lângã
riturile ashkenaz ºi sefãrãd existã ºi un rit roman, care a luat naºtere în
epoca premergãtoare distrugerii templului din Ierusalim. Ei bine, dacã
la Padova prevala ritul roman, la Roma era firesc sã fi fost  la fel.

Nu am aºteptat sfârºitul serviciului religios care nu m-a captivat, am
ieºit sã o recuperez pe Shoshana pierdutã la etaj ºi am pornit sã
colindam strãzile Romei, noaptea.

Sâmbãtã dupã amiazã am dat din întâmplare peste o emisiune
speciala a Canalului Cinci al Televiziunii italiene care difuza în direct un
simpozion ecumenic gãzduit ºi patronat de Episcopia din Verona. Tema
abordatã în dezbatere era Al Doilea Comandament dintre cele Zece
Porunci primite de poporul evreu la poalele Muntelui Sinai ºi care
grãieºte :”Nu te vei închina unui Dumnezeu altul decât mine; sã nu-þi
faci statui sau portrete…(ca obiecte de cult)”.

Oratorul principal era rabinul din Verona, care a vorbit mult – prea
mult – evocând în serie pãrerile unor autori mai mult sau mai puþin
cunoscuþi condamnând idolatria, fãrã sã fi reuºit sã elaboreze o tezã la
un nivel minim de abstracþiune inspiratã de opiniile dascãlilor sãi. M-a
jenat  lipsa de tact a tânãrului rabin care s-a dovedit incapabil sã
menajeze sensibilitatea creºtinã ºi a bisericii catolice în special care
cultiva forme de adorare a Madonei ºi a Mântuitorului  imaginaþi artistic
prin statui ºi portrete.

M-a impresionat, în schimb faptul cã participanþii creºtini la
simpozion – episcopul catolic de Verona, un pastor protestant de
origine germanã, un preot ortodox român ºi un preot pravoslav rus – au
evocat cu mândrie rãdãcinile iudaice ale creºtinismului ºi au ºtiut sã-ºi
exprime recunoºtinþa pentru ceea ce a oferit iudaismul umanitãþii
occidentale.

Timp de douã ore am asistat la o emisiune care implicit a glorificat
geniul poporului evreu ºi mi-am adus aminte de o frazã pe care
obiºnuiam s-o arunc în discuþie, nu neapãrat în mod serios, cã dacã am
pretinde sã ni se plãteascã drepturi de autor pentru tipãrirea Bibliei
noastre în toate limbile civilizaþiei actuale, Statul Israel nu ar mai avea
probleme de ordin financiar. Ceea ce m-a impresionat îndeosebi a fost
însã  faptul cã un canal important al televiziunii italiene consacra în
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“prime time” douã ore unei emisiuni care nu are ca obiect denigrarea
noastrã, ba dimpotrivã. La care þin sã adaug, cã pe parcursul
peregrinãrilor mele prin Roma am remarcat o singurã datã o inscripþie
graffitti – pe peretele unei clãdiri într-o zonã perifericã – clamând:
”Palestina Libre”. Aºi recomanda aceste observaþii instantanee atenþiei
colegilor care se ocupã de problemele  imaginii noastre in Italia, astãzi. 

La confluenþa celor trei coline unde s-a iniþiat construirea oraºului
Roma se afla în antichitate Foro Boari, adicã Piaþa (Târgul) de Vite.
Astãzi, din spaþiul construit altãdatã, nu a mai rãmas decât o frumoasã
ruinã parþialã a ceea ce a fost, judecând dupã dimensiunile ei, o poartã
de intrare într-o clãdire importanta desemnatã astãzi ca “Arco degli
Argentari”.  La marginea pieþii de altã datã se înalþã acum o bisericuþã
“Chiesa San Giorgio al Velatro” ºi la stânga, pe peretele peronului de
intrare în lãcaºul de rugãciune, se aflã fixatã o statuie platã din
marmorã albã reprezentând un cap de monstru rânjind cu gura
deschisã. Statuia poartã numele de “Bocca della verita”( “Gura
adevãrului”) ºi legenda spune cã mâna bãgatã de un mincinos în “gura
adevãrului” va rãmâne captivã în orificiul deschis; cu alte cuvinte,
numai cine spune adevãrul îºi va recupera mâna intactã dacã se
încumetã sã riºte aventura. Mãrturisesc cã eu am riscat  ºi mi-am retras
mâna din gura monstruoasã nevãtãmatã… Ca sã demonstrez cã
definiþia cum cã “un diplomat este un gentleman care minte în
strãinãtate întru beneficiul þãrii sale”, în cazul meu nu se aplicã…

Însã, un episod întru totul amuzant ne-a rezervat întâlnirea cu
vânzãtorul de suveniruri romane instalat cu taraba lui la doi paºi de
bisericuþa “gurii adevãrului”. Acesta, un bãrbat cam înaintat în vârstã,
ne-a auzit trecând pe lângã el vorbind ebraica, m-a prins de mânecã cu
mâna dreaptã ºi cu stânga scotocea sub cãmaºã ca sã scoatã la iveala
un Magen David care atârna de un lanþ de aur ºi cu un zâmbet de mare
fericire extins pe o faþã rotundã îmi spune odatã ºi încã odatã “ºi eu
sunt yehudi”. Bineînþeles cã ne-am oprit bucuroºi de întâlnire ºi am
intrat în vorbã, ascultând ce avea interlocutorul nostru sa ne spunã: cã
nepotul lui lucreazã la Institutul Weizmann din Rehovot, nepoata lui
este studentã la Ierusalim, iar în timp ce mã bombarda cu o avalanºã
de cuvinte italiene a luat de pe tarabã un album despre Roma, l-a
rãsfoit ca sã mã impresioneze spunând cã el a oferit un exemplar
identic cadou de Bar Mitzwa nepotului sau (un al treilea nepot care
trãieºte la Roma) ºi cã mi-l vinde la preþ de cadou. În sfârºit, a continuat
sã vorbeascã de una ºi de alta pânã când m-am simþit obligat sã
cumpãr albumul – s-ar putea sã nu ajut un evreu, care, pe deasupra,
mai ºi are progenituri trãind la noi ? – deºi nu avusem de gând sã-l
cumpãr cãci nu aveam nevoie de carte. Când însã am terminat sã
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plãtesc albumul, omul meu s-a lansat într-o cascada de oferte, toate la
“preþ de cadouri”, adicã la un preþ dupã el de o nimica toatã: o statuetã
a lui Moshe, copie industrialã dupã  statuia lui Michel Angelo, cinci port-
cheie la preþ de trei ºi încã alte chilipiruri, dar numai cu chiu si vai am
reuºit sã mã salvez din capcana neprevãzutã în care am cãzut  ºi sã
nu mã aleg cu alte  suveniruri de care nu aveam nevoie.

Bucuria întâlnirii cu un evreu din Roma m-a costat în cele din urmã
numai 15 euro…

Înainte de a pãrãsi Roma am mers sã vizitãm Bazilica Sf. Petru, cel
mai important lãcaº de rugãciune din lume al Bisericii Catolice. De astã
datã intrarea în lãcaº te obliga sã treci prin culoarul subteran unde se
aflã mormintele papilor ºi mormântul atribuit concetãþeanului nostru
Shimon (Chifa) din Galilea, botezat de tradiþia creºtinã ca Apostolul
Sf.Petru. La un  moment dat am zãrit la o micã distanþã un grup de
prelaþi ºi de laici rugându-se în genunchi în faþa unui mormânt. Era
mormântul lui Ioan Paul II (recent dispãrutul Papa Woytila). M-am oprit
lângã grupul în rugãciune reculegându-mã în tãcere timp de câteva
minute.

Douã zile dupã ce am prezentat scrisorile de acreditare
Preºedintelui Republicii Urugay am participat la recepþia de stat oferitã
in cinstea lui Papa Woytila care sosise în vizitã oficialã la Montevideo.
Când i-am strâns mâna m-a privit cu o privire blândã ºi m-a ascultat cu
interes când în trei fraze i-am spus cã-i aduc un cãlduros salut din
Ierusalim, oraºul pãcii, oraºul unde a pãtimit Yeshua, oraºul care-l
aºteaptã cu braþele deschise. Papa mi-a mulþumit pentru invitaþie
spunând doar, în spaniolã, de douã ori “muchas gracias”.

Aº vrea cu aceastã ocazie sã adaug cã Nunþiul Papal în perioada
mea la Montevideo a fost Episcopul Andrea Lanza de Montezemolo cu
care am ajuns sã întreþin relaþii foarte cordiale deºi Vaticanul nu ne
recunoscuse încã. Am stat de vorba de la om la om de foarte multe ori
si am ajuns sa cunosc prelatul -diplomat, fiul unui luptãtor de rezistenþã
italian executat de fasciºti, care nutrea sentimente de adevãratã
simpatie faþã de poporul evreu si Statul Israel. Montezemolo a fost
transferat în Israel si a reprezentat Vaticanul în perioada criticã a
negocierilor pentru stabilirea relaþiilor diplomatice între cele doua state.
Am fost ºi am rãmas convins cã aceste negocieri s-au soldat cu succes
numai datoritã faptului ca Papa la Roma era Fostul cardinal Woytila din
Cracovia ºi reprezentantul sãu in Israel Nunþiul Apostolic de
Montezemolo.

La ieºirea din bazilicã ne–a acostat un tânãr care intr-o ebraicã cam
ruginiã ne-a întrebat unde se poate mânca o piþa bunã ? Unde se poate
gãsi o piþa bunã la Roma, este o întrebare bizarã, dar apariþia unui turist
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adolescent pe treptele Bazilicii care vorbeºte o ebraicã cu un vocabular
sãrãcit ºi unele acorduri gramaticale greºite m-a fãcut sa zâmbesc
intrigat ºi dupã ce Shoshana l’a lamurit cu privire la pita,l’am descusut
curios sã aflu cine este ? Pânã la urmã am aflat ca s-a nãscut la Haifa,
dar trãieºte la Sidney în Australia unde tatãl este funcþionar de bancã
ºi mama profesoarã de englezã. A venit singur sã descopere Europa –
cum de l-au lãsat pãrinþii sã plece singur în lume ? – dar el este hotãrât
sã se întoarcã în þara unde s-a nãscut si sã-ºi facã datoria de cetãþean
servind într-o unitate militarã de elitã.

Israelienii se aflã peste tot? Bineînþeles, dacã pânã ºi pe treptele
sanctuarului catolic de la Roma am întâlnit un tânãr exemplar, la un
început de amurg primãvãratec în plinã lunã ianuarie Anno Domini
2007.

Ultimul episod roman s-a petrecut în holul de recepþie al hotelului
unde am coborât sã reglez ultimele chestiuni  administrative înainte de
plecare, a doua zi în zori. Funcþionara la recepþie, o tânãrã blondã,
simpaticã ºi extrem de amabilã, mã întreabã la un moment dat de unde
suntem? Când i-am rãspuns cã trãim la Ierusalim, ea m-a surprins –
încã o surprindere ºi ce surprindere! – cã visul ei este sã viziteze, dar
de Paºti, Oraºul Sfânt. Am spus cã perioada aleasã este foarte
agreabilã ºi frumoasã, dar  existã ºi alte perioade care favorizeazã
practica unui turism plãcut. ”Da” - a rãspuns funcþionara –“dar vedeþi,
eu nu sunt catolicã, ci ortodoxã”. ”O italianã ortodoxã?” am întrebat
mirat? “Eu nu sunt italianã, mi-a rãspuns tânãra. Eu sunt româncã”.

Numai la aºa ceva nu mã aºteptasem. ªi când am schimbat,
imediat, conversaþia din englezã în românã a fost rândul funcþionarei sã
pufneascã într-un râs tensionat ºi sã spunã : ”uite aºa! Timp de o
sãptãmânã ne-am forþat sã vorbim engleza, când colo am fi putut sã ne
uºurãm viaþa vorbind româneºte”.

Ei bine, Janina – cãci aºa se numeºte funcþionara – este
moldoveancã din Târgul Neamþ, a studiat teologia la Bucureºti –
teologie, am întrebat? Cu ce folos ? Fãrã nici un folos, mi-a rãspuns, ci
din pur interes intelectual - ºi dupã terminarea facultãþii a venit la Roma,
în urmã cu zece ani.

Israelieni peste tot, am exclamat adineaori ? Iatã cã ºi românii au
început sã fie prezenþi peste tot... În orice caz, am lãsat în mâinile
Janinei coordonatele mele din Ierusalim ºi i-am promis când vine sã-i
fiu cãlãuzã în Oraºul Sfânt.

(Fragment din ciclul “Amintiri din cariera unui diplomat”)
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Constantin CUBLEºAN

EMIL GIURGIUCA – SUB  POVARA VREMURILOR
(Liviu  Grãsoiu) 

Se simte mereu mai mult nevoia
evaluãrilor de sintezã, atât asupra unor
etape revolute ale istoriei literaturii
noastre contemporane cât ºi asupra
personalitãþilor care, într-un fel sau altul,
au ilustrat diferite momente distincte ale
acestora, le-au marcat desfãºurarea ºi
împlinirea. Emil Giurgiuca – de la
naºterea cãruia s-a împlinit un veac
(1906 – 1992) – este una dintre  figurile
reprezentative pentru acea generaþie de
tineri scriitori ai Ardealului care, având
clarã conºtiinþa apartenenþei, de-acum,
la ansamblul culturii naþionale, dupã
actul Unirii din Decembrie 1918, au
adus prin creaþia lor timbrul  ºi accentele
grave ale unor voci mesianice, capabile a impune o imagine nouã
liricii de angajament social ºi patriotic, în  egalã mãsurã. Totuºi, în
ciuda longevitãþii sale, a fost unul “peste care critica ºi istoria literarã
au trecut cam rapid” ºi pe nedrept, dupã constatarea lui Liviu
Grãsoiu care, cãlãuzit de ideea unui act de dreptate, îi consacrã un
studiu (cel dintâi de asemenea amvergurã) monografic : Emil
Giurgiuca – sub povara vremurilor (Editura Vestala, Bucureºti,
2006), vãzând în acesta un “poet în deplinãtatea cuvântului”, ce
avea “inocenþa adamicã a celor aleºi”. Criticul nu este la primul
exerciþiu  de acest fel, de-a lungul anilor elaborând încã trei
asemenea cercetãri sinoptice : Poezia lui Vasile Voiculescu (1977),
ªt. O. Iosif – doinirea ca vocaþie ºi destin (1985) ºi George
Topârceanu sau Chiriaºul grãbit al literaturii române (1999). De
mirare ºi atipic pentru un critic ce s-a exersat sãptãmânã de
sãptãmânã, de-a lungul multor ani, la  postul “Radio  Bucureºti”
(1968 – 1996), cu foiletoane ºi comentarii scurte, de notaþie oarecum
fugarã asupra fenomenului literar la zi, pe care nu ºi le-a adunat
însã, dupã bunul obicei general, niciodatã, în volume ce i-ar fi
probat, prin excelenþã, temperamentul echilibrat, cenzurat ºi reþinut
cu mãsurã în formularea judecãþilor de valoare, spirit analitic
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pãtrunzãtor, dispunând de un limbaj pe cât de elevat (elegant) pe
atât de precis în expresie. Sunt calitãþi esenþiale, de altfel, ale
studiilor sale, alcãtuite dupã o arhitecturã verificatã, clasicã, în
spiritul unei discipline, rigori ºi metode de abordare a subiectului, sã
zicem tradiþionale,  cu acribie ºi insistenþã rãbdãtoare asupra
detaliilor semnificative. 

Emil Giurgiuca este vãzut ca “un exemplu de demnitate”, prin al
cãrui nume “nu a fost pângãritã imagine Poetului, în sensul deplin al
cuvântului”, în toþi acei ani de dupã cel de al doilea rãzboi mondial
când doctrina partinicã impunea creatorilor o constrângãtoare
aliniere, tematicã ºi ideaticã, la conjunctura politicului abuziv, el
rãmânând consecvent doar sieºi, cezului sãu poetic superior. “Poet
al meleagurilor natale, la început – noteazã Liviu Grãsoiu -, cântãreþ,
cu timpul, al întregului spaþiu naþional, Emil Giurgiuca a creat
independent de ºcoli ºi curente, ºi dacã s-a instalat în formularea
clasicã, adoptatã de tradiþionaliºti (dar ºi de cãtre un Ion Barbu, un
Paul Valery), a fãcut-o, desigur, pentru cã aceastã formulã ºi numai
ea convenea sensibilitãþii  sale. O lege a echilibrului  lãuntric, un simþ
al mãsurii, al compoziþiei organizeazã fiecare poezie rezistentã în
consonanþã cu exigenþele artei. Acesta e < modernismul > lui Emil
Giurgiuca. Un modernism atenuat pânã la dezindividualizare,
modernist totuºi  prin automatismul estetic, prin purism, activ doar în
ordinea compoziþionalã, clasicizat  în piritul poeziei lui Valery, chiar
dacã nu opereazã cu sugestii, instrument, în fine, al
tradiþionalismului acþionat cu nãzuinþa spre poezia purã“. 

Amplul capitol biografic, organizat în genul cronologiilor,
urmãreºte pas cu pas firul existenþial al poetului – Familia, (“al
doisprezecelea copil al preotului ortodox Ioan Girgiuca”, într-un sat
“retras spre zona Munþilor Apuseni, Diviciorii Mari”, primind o
educaþie “în spiritul respectului faþã de valorile naþionale”), cu ºcoala
urmatã la Gherla (liceul în limba maghiarã), dar descinzând în
capitala þãrii (1925), pentru a urma Facultatea de litere ºi filosofie,
practicând, dupã absolvire,  în învãþãmânt (mai întâi la Uioara, azi
Ocna Mureºului, apoi la Brad, unde împreunã cu George Boldea vor
edita revista Abecedar – 1933 -, la Liceul “G. Bariþiu” din Cluj ºi la
Liceul “Principele Nicolae” din Sighiºoara, din nou la Cluj, la Liceul
de Aplicaþii al Universitãþii, pentru ca dupã rãzboi, din 1944, sã
profeseze la Bucureºti, la Liceul “Titu Maiorescu” ºi la |coala medie
nr. 11, actualul Colegiu Naþional “Dimitrie Cantemir”), din 1965
redactor ºef al revistei Colocvii, pensionându-se în 1969, cu
distincþia de “Profesor emerit”, pentru a-ºi petrece bãtrâneþile cu
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“calm ºi senisn, printre cei apropiaþi: soþia, fiu, nora ºi cei doi nepoþi”.
În tot acest timp scrie ºi publicã poezii originale, traduce din
literatura maghiarã, lãsând în urmã o operã “greu încadrabilã într-un
curent, pentru cã poetul reprezintã  tipul creatorului cultivat, al
artistului la curent cu lirica modernã de la noi ºi din Europa,
cunoscând în original inovaþiile secolului trecut, ca ºi contribuþiile
fundamentale ale clasicilor din antichitatea greco-latinã, pânã la
romantism ºi parnasienii din veacul al XIX-lea. Punctul central,
obsesia poeziei lui Emil Giurgiuca se numeºte Transilvania, subiect
disecat în totalitatea complexitãþii”

Primul volum de versuri, Anotimpuri, îi apare în 1938 ºi aduce în
lirica vremii “calmul ºi seninãteta cu care, la o altã vârstã a poeziei
româneºti, se impunea G. Coºbuc”. Poetul se afirmã ca “un
parnasian aparte, atras de universul rural ºi nu de  imaginare spaþii
exotice”. Tocmai de aceea, poetul naturist, “se cufundã în vis cu
voluptate, existenþa rimând cu vocabulele naturii descifrate cu o
fineþe a simþurilor întâlnitã doar la maeºtri (…) Contopire deplinã cu
elementele primordiale ºi perene, ce îl conduc firesc la
suprapunerea cu însuºi zeul Pan, cel al renaºterii ºi dãinuirii. În
punctul culminant al construcþiei, Emil Giurgiuca  are identitatea
ciudatei  zeitãþi obligate sã vieþuiascã printre oameni ºi în decorurile
unei naturi luxuriante, neagresate de civilizaþii, aproape primitivã în
resorturile ºi încrengãturile multimilenare”. Poetul recurge la o “pozã
uºor artificioasã, la aceea romantic-melancolicã, ºoptindu-ºi
sinceritatea neostentativ, în timp ce ascultã tainicele pãmânturi
dezvãluite de ape, copaci, de aburii dimineþii, de vânturi, de flori, de
jocul bãnuit al zânelor visate, de pãsãri cu harul artei înnãscute, în
timp ce soarele se ridicã majestuos peste dealuri, luminând”. 

Cel de al doilea volum, Dincolo de pãdure (1943), sugestând
traducerea sintagmei Transilvania, receptat  de cãtre toatã lumea ca
o “reacþie emoþionalã, pricinuitã de un moment dramatic” al istoriei
naþionale, urmarea Dictatului de la Viena,  înfãþiºeazã un “mare poet
ce preia durerea neamului”, dar volumul poate fi privit ºi ca “un întins
poem descriptiv, cu secvenþe lirice, epice ori dramatice, un fel de
replicã la Cartea þãrii a lui Adrian Maniu”. Emblematic, considerã
Liviu Grãsoiu a fi, poemul Nu plânge, codre unde poetul
“fraternizând cu veºnica naturã ºi cu elementele ei  definitorii,
niciodatã uitate de poet, întâlnim o îmbãrbãtare la scarã uriaºã,
speranþa revãrsându-se asupra întregului < plai de har ºi de amar >.
Versul are o simplitate ºi o cadenþã în concordanþã cu energiile
cosmice, dezvãluind un Emil Giurgiuca apt a se alãturi celor mai
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adânci ºi viforoase voci ale liricii româneºti”. 
Dupã mai bine de douã decenii, urmeazã un al treilea volum

original, Poemele verii (1964), în care nu se disting nici un fel de
“concesii partidului, regimului ºi propagandei comuniste”, Emil
Giurgiuca înfãþiuºându-se cititorilor, mai noi sau mai vechi, spune
criticul, “ca un poet de maximã concizie, reþinându-ºi expansiunile
sentimentale, abordând cel mai adesea un calm ºi o limpezime (…)
un expresionism stilizat, vizând uneori ermetismul (…) generat de
renunþarea la explicitãri, la cascadele spumoase ale imaginilor,
atingând nivelul  unei vraje sibilinice”. Dacã e sã se afle o cheie de
înþelegere pentru acest volum, ea poate fi gãsitã, considerã Liviu
Grãsoiu, într-un poem intitulat Cuvintele, o “veritabilã declaraþie <
esteticã > a poetului”, în care “îºi  defineºte uneltele, vorbele
intrându-i în subordonare totalã ºi determinând jocul pur în plan
estetic ºi ideatic”. Refugiul din faþa presiunii ideologicului se aflã în
“redescoperirea fibrelor rezistente ale clasicitãþii, unde echilibrul are
valenþe tãmãduitoare”. Dar, mai ales, volumul din 1967, Cântece de
þarã este considerat drept exemplar pentru “capacitatea scriitorilor
români de a < pãcãli > cenzura”, el fiind “spovedania onestã a unui
poet ce-ºi pãstra tonul ºi echilibrul ce-l defineau”, mãrturisind
preferinþa pentru “interiorizare”, pentru “sondarea adâncurilor
individuale” ºi “descrierea < þãrii > existente în fiecare dintre noi”.
Emil Giurgiuca face astfel dovada exemplarã a faptului cã
patriotismul nu este “un termen golit de conþinut”, el “intrând firesc în
pulsul trãirilor solare, ca ºi în nevoia de comunicare liberã“. 

În fine, cel din urmã volum original, Semne pe scut (1972),
reprezintã, în fapt, “o sintezã a liricii acestui spirit solar”, cãci
“cãutãtor ºi descoperitor de frumuseþi tainice, de ademeniri care, prin
înþelepciune ºi de la înãlþimea acordatã de senectute, le
împãrtãºeºete poetic cui vrea sã îl asculte. Nimic didactic, nimic
plictisitor în dezvãluirea misterelor” întrezãrite de poetul aflat la
“graniþa dinte vârste ºi vremuri”. Ciclul Pe o margine de vreme
devine “punctul culminant al poeziei unei vârste crepusculare”, nota
dominantã fiind “melancolia datã de trecerea timpului”, astfel încât
“acceptarea destinului”, comunicatã în “versuri ample, închizând
imagini de o forþã ieºitã din comun”, dovedesc faptul cã “poetul nu-
ºi epuizase rezervele lirismului”, recurgând la “recuzita simbolistã,
supusã rigorilor  descripþiei parnasiene”, cu versuri ce “au mister ºi
neverosimilã tentã de detaºare” printr-o “rupere de sine ºi de timp,
spre eternitate”. 

Testamentar se înfãþiºeazã, totuºi, culegerea de Poeme, din
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1989, “o carte exemplarã prin atenþia construcþiei, prin alternarea
stãrilor ºi simbolurilor, prin demonstraþia niciodatã  ostentativã a
meºteºugului de a supune verbul, versul ºi prozodia”. 

Între aceste puncte de reper ale creaþiei lui Emil Giurgiuca, se
aºeazã alte fanioane de direcþie: o antologie de Poeþi tineri
ardeleni, în 1940, prin care aducea mãrturisa creaþiei scriitorilor
tineri din aceastã zonã a þãrii, “ideea lui Emil Giurgiuca cãpãtând
dimensiuni simbolice, sub povara unor vremuri mereu potrivnice”.
Apoi, o altã antologie, de dimenisiuni  monumentale, în 1943,
Transilvania în poezia româneascã, ca o reacþie la abuzul rãpirii
unui important teritoriu din Ardea, “mesajul politic ºi naþional” fiind
“potenþat” de calitatea pieselor antologate, arãtând manifest dorinþa
de “demonstraþie a solidaritãþii româneºti transpusã în expresie liricã
ºi formã editorialã“. În fine, în lunga perioadã cât n-a publicat versuri
originale, a tradus intens din literatura maghiarã, vrând sã arate cã
trebuie fãcutã distincþia clarã între cultura poporului maghiar ºi
violenþa ºocantã a politicienilor revanºarzi ai acestei naþiuni. El dã
astdfel tãlmãciri strãlucite din operele unor Illes Bela, Moricz
Zsigmond, Gardonyi Geza, Illes Gyula, Mikszath Kalmanm, Meliusz
Jozsef º.a. 

Concluzia pe care Liviu Grãsoiu o aºeazã în finalul meticulosului
sãu demers analitic-interpretativ, este de naturã a fixa, concis ºi
exact, un profil liric ºi o conºtiinþã moralã în totul revelatoare pentru
condiþia scriitorului român de calitate din parioada dramaticã a
totalitarismului. “Poetul Emil Giurgiuca a dovedit cum poate  un
creator, situat peste nivelul mediu axiologic, sã nu se compromitã
trãind în ani când povara vremurilor nu avea cum fi evitatã, ºi sã
producã (…) poeme obligatorii pentru orice antologie  care se
respectã“, întrucât, în anii ’60 – ’70, “Emil Giurgiuca rãmânea el
însuºi, intrând în familia spiritualã ºi liricã dominatã de Lucian Blaga
ºi Adrian Maniu. Nu prin influenþe superificale, ci prin infinite vase
comunicante prin ºi peste timp, ilustrând permanenþe ale liricii
româneºti”. 



69

Angela-Monica JUCAN

„ORICINE AI FI, O, OMULE CARE JUDECI […]”

În Editura Sedan a apãrut, nu demult, o
carte (voluminoasã) neaºteptatã, de
nedescris, nãucitoare în privinþa conþinutului ºi
contrariantã ca abordare a subiectului. Este
vorba de Mãrturii de dupã gratii. Experienþe
române ºi italiene a profesorului american
Michael Howard Impey – scrisã la sugestia
editorului Dan Brudaºcu (Domnia sa a
realizat ºi traducerea).

Mãrturii de dupã gratii este o carte-
document – un document secundar, pentru
cã autorul, dorind sã prezinte situaþia din
închisorile fasciste italiene ºi din cele
comuniste româneºti, nu oferã cititorului o
colecþie de scrisori sau alte scrieri
(documente primare) neprelucrate. Michael Howard Impey selecteazã,
reorganizeazã ºi prelucreazã baza informativã de care dispune. El
realizeazã, însã, un bun finit (al autorului) ºi, totodatã, infinit (al lectorului).

În Prefaþã, Michael Howard Impey se declarã convins de faptul cã
uneori a greºit pe latura ultrajului moral ºi a pasiunii, deºi a încercat sã
atingã gradul de obiectivitate ºi de auto-estompare cerut oricãrui
cercetãtor. Dar, la nivel mondial, nu s-a reuºit încã elaborarea unei cãrþi
istorice (poate nici matematice) nepasionale. De aceea, Impey n-a greºit
ºi cartea a ieºit  - ca bun subiectiv -  foarte bine. Oricum, cititorul o va mai
trece printr-un rând de subiectivitate ºi nu existã deloc certitudinea cã, pe
lume, în cazul vreunei singure cãrþi (beletristice sau ºtiinþifice), autorul ºi
lectorul înþeleg în acelaºi fel lucrurile.

Dincolo de rânduri, am descoperit un autor (profesor universitar,
exersat în rigorile muncii ºtiinþifice) care e foarte practic. El clasificã,
mãsoarã, cântãreºte. Eroii lui sunt împãrþiþi, întâi, pe þãri (italieni ºi români);
pe urmã, în buni (cei care sunt ºi în sens propriu eroi) ºi rãi (gardieni,
anchetatori, autoritãþi ale vremii). Ca subdiviziuni, întemniþaþii români
(italienii sunt numai comuniºti sau simpatizanþi ai acestora) sunt ori
membri ai unor partide politice dezavuate de partidul impus ca unic la
putere, ori oameni cu diverse credinþe religioase, ori „vinovaþi” de a fi avut
funcþii importante în regimul tocmai învins sau de a fi fãcut parte din clasa
posedantã. Impey mai estimeazã cã suferinþa italienilor a fost mai micã
decât a românilor ºi e consternat realizând cã literaturii noastre îi lipseºte
un epistolar de închisoare. De asemenea, Tania (Tania Schucht, cumnata
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lui Antonio Gramsci, care, în pofida mereu reluatelor lui ºicane, a întreþinut
cu soþul surorii ei o lungã corespondenþã), una din douã: ori a fost
îndrãgostitã de Gramsci, ori a avut vocaþia autosacrificiului. Calea de
mijloc, a unor sentimente camaradereºti, nu este, pentru Impey, o ipotezã
pe care sã o propunã cititorilor.

Cu conºtiinþa strâmbãtãþii aprecierilor noastre, vã prezentãm câteva
din concluziile la care am ajuns în urma lecturii, nu cu totul la rece, a cãrþii.

În materialul ei, noi am gãsit o suferinþã de valoare absolutã –
indivizibilã ºi necuantificabilã. Antonio Gramsci este un personaj la fel de
tragic (nesfârºita lui maliþie e produsul unei imense desperãri) ca ºi
iehovistul crucificat aievea (care nu sfideazã din bravadã sau onoare, ci
dintr-o altã desperare – aceea a respectãrii unor norme religioase
considerate, de el, bune). Deºi durerea poate fi moralã sau fizicã,
suferinþa  - înþelegem din carte -  este de un singur fel. De altfel, paginile
ei sunt pline de idealiºti  - „nebuni” ai unei idei de dragul cãreia se sacrificã
atât fizic, cât ºi psihic. În afarã de aceasta, depãºirea unui impas este un
act eminamente cultural. În acest caz, se poate face un paralelism, cu
încheierea cã rezistenþa românilor n-a avut asemãnare tocmai datoritã
spiritualitãþii noastre (unice – indiferent de altarul la care, dupã tradiþie,
dupã modã ori dupã val, ne închinãm, sau nu ne închinãm) – conform
cãreia omul este necontenit „supt vremi” ºi oricând poate fi ºi mai rãu. Se
poate spune, de aceea, cã, la noi, a existat ºi un element de
„complicitate”: deþinuþii s-au adaptat la orice mediu ºi situaþie, iar
„funcþionarii” închisorilor ºi-au adaptat metodele la rezistenþa celor închiºi.
Aºa s-a putut ajunge la un tratament al deþinuþilor nemaipomenit de
inuman, dar care a fost în permanenþã dominat tocmai datoritã resurselor
lor umane inepuizabile.

Ce este mai important, însã, este faptul cã, din punct de vedere
creºtinesc, psihologic, etic, moral ºi chiar literar, conþinutul cãrþii s-a
articulat singur pe ideea aproapelui. Aproapele este nevoia universalã a
celor aflaþi în dificultate. Aproapele reprezintã nãdejdea în împrejurãri fãrã
nãdejde. În orice regim  - mai permisiv sau de-a dreptul feroce -  capitalã
pentru cel claustrat este comunicarea. În izolarea cea mai etanºã, omul îl
cautã pe celãlalt. Când celãlalt nu rãspunde sau nu existã, se constituie
el în aproapele: face un gest de generozitate sau scrijeleºte o inscripþie
pentru cel care urmeazã sã-i ia locul. În afarã de Dumnezeu, ceea ce-l
poate susþine pe cel aflat într-o situaþie fãrã scãpare este sentimentul
solidaritãþii. Dacã nimeni nu-l manifestã faþã de el, trimite el, prin zid, un
semnal. Aproapele este totdeauna ideal, iar deþinuþii de care se ocupã
Michael Howard Impey sunt ºi ei niºte mari idealiºti.

Totuºi, judecând cartea, autorul ºi personajele, e bine sã iei aminte cã
„[...] eºti fãrã cuvânt de rãspuns”.
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Ion BUZAªI

ÎNTRE FIZIOLOGIE LITERARÃ ªI SCHIÞÃ

Ion Noja (n. 1942) mi-a fost coleg de filologie clujeanã. Este dintr-
un sat apropiat cu Topa lui Ioan Alexandru, din Sânmihaiul Almaºului,
la graniþa dintre judeþele Cluj ºi Sãlaj, ºi era un ardelean care nu se
îmbulzea sã vorbeascã neapãrat la seminarii, dar când totuºi fãcea
câte o intervenþie de completare sau o lucrare de seminar se impunea
prin argumentaþie ºi sobrietatea rostirii. Nu ocolea, mai ales în pauze,
vorbele de duh ºi bancurile. Dar puþini bãnuiau (aº zice cã aproape
nici unul dintre colegi) cã Ion Noja va scrie literaturã, mai ales cã
aproape toþi studenþii de la filologie din acea vreme nutreau veleitãþi de
scriitori. Unii reuºiserã ºi sã publice poezii sau articole în revistele
clujene ºi erau mai preþuiþi de cãtre colegii de grupã pentru statutul lor
de scriitori. Din anul III de facultate, Ion Noja a trecut, din motive
familiale, la fãrã frecvenþã, a terminat facultatea, a fãcut într-o vreme
carierã politicã, a lucrat ºi în domeniul culturii, ºi, în paralel, a început
sã publice volume de versuri ºi de prozã. În total: 10 volume: patru
volume de versuri: Poduri suspendate (1979), Umbra faraonului
(1981), Geamantanul cu greieri (1985), nu am nici o dovadã (2001) ºi
ºase volume de prozã: Disenþie în crângul de liliac, prozã scurtã
(1988), Serbarea câmpeneascã, roman (1989) – dintre aceste volume
de prozã patru sunt romane poliþiste: Singur printre mafioþi(1991),
ªapte la rând (1991), Vânãtoare la New York (1992), Anamara (1994). 

ªi iatã o carte care se abate de la traiectoria literarã de pânã acum:
Manual de tristeþi folositoare (Editura Colocvii, Cluj-Napoca,2006). ªi
titlul e curios: didactic ºi cioranian pentru cã aminteºte, desigur la
modul alegoric ironic de valoarea didacticã a oricãrei expuneri dar ºi
de cunoscutul Tratat de descompunere a lui Emil Cioran. Am fost
printr-un concurs de împrejurãri, pe care nu e locul sã le evoc aici,
martorul genezei acestei cãrþi. N-aº putea s-o încadrez într-o specie
literarã: de la cugetare, aforism, sentinþã, vorbã cu tâlc, schiþã,
moment caragialesc, toate sunt cuprinse în cele aproape trei sute de
pagini ale cãrþii. Observaþia atentã ºi pãtrunzãtoare a vieþii în felurite
manifestãri, diversitatea tipologiei umane îi oferã cugetãri ºi secvenþe
epice încheiate cu vorbe de duh, cu poante ce le conferã aspectul
unor epigrame în prozã. Iatã câteva exemple, luate absolut la
întâmplare. Mi-ar fi plãcut sã le aleg pe cele care m-au frapat la citirea
cãrþii, dar cum nu le-am însemnat, citez deschizând cartea: „- Tinere,
dacã poþi fi ºi sincer mãcar o datã, te-aº ruga sã-mi rãspunzi: de ce
minþi atât de mult? – Pentru cã, fiind la început de carierã, am mereu
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sentimentul cã nu sunt crezut, sau nu sunt înþeles”.
„Ei, întotdeauna ºi-au spãlat rufele murdare în familie. E adevãrat,

însã, cã le-au întins la uscat la vecini”.
„Discursul demagogului, dupã ce ºi-a pierdut stãpânirea de sine:

Multe am sã vã spun eu acum, numai sã aveþi dumneavoastrã
capacitatea de-a le uita”.

O carte de cugetãri sau aforisme se scrie la vârsta senectuþii, a
înþelepciunii. Deºi filosofi ºi scriitori ne-au avertizat de relativitatea
relaþiei între bãtrâneþe ºi înþelepciune. Frumuseþea cãrþii lui Ion Noja ºi
plãcerea lecturii ei sunt conferite de firescul rostirii: cele mai multe
secvenþe nu sunt propriu-zis aforisme, cugetãri sau grave panseuri, ci
scene de viaþã (multe dialogate, ºi cu ecouri din schiþe caragialeºti),
observaþiei pãtrunzãtoare asupra caracterelor umane în diversitatea
lor tipologicã ºi mai cu seamã în manifestãrile exterioare. Dacã n-ar fi
prea livrescã apropierea aº pomeni aici numele unei cãrþi clasice în
materie de cugetãri ºi de observaþii asupra naturii umane: Caracterele
lui La Bruyere. Dar aceastã alãturare ar fi primitã cu destulã rezervã
de autorul cãrþilor de faþã, pentru care modelul rãmâne viaþa. Din acest
punct de vedere Manualul de tristeþi folositoare – poate sã însemne ºi
pagini de note disparate pentru o nouã carte a prozatorului Ion Noja,
un roman de observaþie socialã ºi psihologicã.

Teofil PINTILIE

APROAPE

E aproape ca ºi cînd m-aº întoarce
Uneori îmi amintesc ºi nu mã opresc pe strãzi
Totuºi, vin de fiecare datã cu faþa auritã,
De parcã tocmai aº fi primit porunci incredibile.
„Nu se poate merge mai departe, 
Drumul e blocat," strigã cineva, în faþã...
Un roman de uitare ºi de aventuri, 
Timpul metisei,
Poezii la persoana a doua...
Iar mai tîrziu, un drum nesfîrºit cu trenul,
Sau „steaua singurãtãþii" cum i s-a mai spus...
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Adrian LESENSIUC

O UªÃ OARECARE

“Este un semn de nobleþe mentalã
sã ºtii sã admiri ce te depãºeºte” (pag.67)

Gabriel Liiceanu s-a lãsat invadat de
concepþia instrumentalistã: ataºamentul
faþã de rigorile ºtiinþei, ordonarea ideilor
în jurul unor teme ºi principii, intenþia de
a purifica teoria de orice “speculaþie”,
etc. Nu mirã, în acest sens, încercarea
de a se supune metodei, de a prescrie
norme, de a aspira la universalitate (ºi,
implicit, de a construi hãrþi ale teoriilor
studiate, de a prinde respectivele teorii
într-o plasã a cunoaºterii). Într-un
univers al intelectualilor care au
dãrâmat mitul “cunoaºterii obiective”,
Gabriel Liiceanu vine parcã dintr-o altã
lume – o lume care a deviat marii
gânditori în ideologi ai miºcãrilor
antiumaniste (v. Heidegger). ªi asta în

ciuda intenþiei de neutralitate axiologicã, a obiectivitãþii presupuse. 
Am citit “Uºa interzisã”, Editura Humanitas, Bucureºti, 2002 cu

promisiunea precedenþilor lectori cã voi descoperi o lucrare bunã ºi
cu tentaþia cronicilor pozitive care invitau la lecturã, catalogând-o
drept “cartea anului”. Am descoperit un jurnal de suflet, un “edificiu
afectiv”: “Uºa interzisã”, la nivel lingvistic nu este “un text ‘mare’, ci
un text onest ºi sufleteºte bun”, parafrazându-l pe autor (pag.105),
iar la nivel supralingvistic, tensiunea autorului se rezumã la
contextul propriei fiinþe, lucrarea se rezumã la jurnal, la povestirea
pentru sine însuºi, la “miza terapeuticã” (pag.7) pe care o
presupune. Lucrarea se preteazã chiar la a fi înþeleasã ca uz al
scrisului confesional, pe post de terapie. În acest sens, sunt demne
de luat în consideraþie: munca deosebitã a autorului, erudiþia sa,
respectul faþã de marile figuri ºi faþã de marile opere ale umanitãþii.
Iar lipsa deschiderii nu este condamnabilã, dar trebuie semnalatã;
educaþia autorului ºi capacitatea de a discerne între valoare ºi
nonvaloare ne conving. Capacitatea de exprimare, disponibilitatea
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discursivã sunt ºi calitãþi ale unui exeget (pentru cã, dacã Noica
aparþine istoriei gândirii ºi Þuþea mitologiei culturale, v.pag.68,
Liiceanu va aparþine probabil istoriei exegezei). A trece dincolo de
“limite” (obsesia studiilor sale), dincolo de “uºa interzisã”, nu este
menitã decât marilor spirite: Noica, Heidegger, Wittgenstein, ne
convinge autorul. Gabriel Liiceanu nu poate forþa trecerea (ºi printre
rânduri citim , oarecum surprinºi, cã este conºtient de acest lucru).

Sã reluãm un traiect ideatic “cronologic”, cel al jurnalului. “Cineva
– ºi eu însumi ar trebui sã-I dau dreptate -, recitind astãzi ce am
scris atunci, m-ar putea socoti patetic sau poseur sau, ºi mai rãu, ar
putea spune cã fac literaturã de proastã calitate. Tocmai asta e
neplãcut: cuvintele nu sunt apte, în asemenea momente, sã
transmitã o stare de alarmã incompatibilã cu literatura” (pag.7). Cu
toate cã, sui generis, literatura poate fi compatibilã cu orice stare de
alarmã a fiinþei, indiferent dacã se recurge la semnificarea fãrã
cuvinte. În acest caz, ar fi putut, vreodatã, cuvintele sã acopere
stãrile de alarmã, tensiune ale autorului, sau mai degrabã opera ar
fi purtãtoare de tensiuni, nu în ideea eliberãrii, ci în ideea
retensionãrii lectorului în contact cu textul ºi cu conþinutul exterior
acestuia, exterior contextului de producere, purtãtorului de energie,
celui care creazã “transa” lecturii? Numai cã dãrâmarea sistemului
de iluzii (la care face referire autorul) e o boalã care presupune un
mecanism ciudat de producere: mutarea “adevãrului ultim” al vieþii
din periferia privirii în centrul ei. 

Contrazicerea vine din paginile urmãtoare: “De ce oare orice
lamentaþie pe faþã se instaleazã în kitsch? De ce a vorbi despre
“lucrurile ultime” este impudic ºi stânjenitor? Existã, pesemne, o
intimitate a speciei umane ºi poate cã pe teritoriul ei trebuie sã intri
cu precauþia cu care intri în dormitorul cuiva. (Adevãrul este însã cu
totul altul: orice se poate spune dacã este bine formulat)” (pag.15).
Jurnalul, apelând la formularea multiplã, nu este neapãrat soluþia.
Plicarea/explicarea (desfacerea, desfãºurarea) utilizate pentru a
exprima jurnalul ca desfãºurare “în cuvinte a sensului înfãºurat al
vieþii noastre” este un caz banalizat de înfãºurare/ desfãºurare
holograficã a cunoaºterii, conform logicii lui Hermes, dacã e sã
împumutãm sensul pe care i l-a dat Noica. Jurnalul nu este þipãtul
disperat, rostirea cu “cuvinte ultime”, însã nici cazul particular ºi
banalizat nu îndepãrteazã lectorul avizat de sorgintea ideii, ci, din
contrã, îi permite explorarea.

În cãutarea “adevãrului trupului”, simpla ridicare a problemei
jupuirii, disecþiei, eviscerãrii, pare a fi o blasfemie. “Când sãrut, în
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joc e extazul sau transferul de salivã de la o gurã la alta? Douã
trupuri înlãnþuite sunt sublime? Sau actul împreunãrii este o
gimnasticã grotescã însoþitã de grohãituri?” (pag.13). Perceperea
exteriorului, a înveliºului, a sacului diform de carne ca ambiguitate,
fãrã elementele funcþionalitãþii, fãrã accentuarea activitãþii sistemului
neuropsihic, este o reducere voit facilã dar, ciudat, nu în sensul
descrierii, ci în sensul “fabricãrii” de întrebãri. Decuparea din context
faciliteazã percepþia procesului de “fabricare”, “banalizare” a
întrebãrilor.

A rãmâne la nivelul splendorii epidermei sau “a dezgoli” pentru a
pãtrunde în adâncul viscerelor este o falsã problemã, cu atât mai
mult dacã “dezvãluirea” este anatomicã ºi nu fiziologicã. Adevãrul
“ultim” nu stã nici în fibrã, nici în celula osoasã, nici mãcar în codul
genetic ºi nici suma acestor adevãruri nu dezvãluie, nu lumineazã;
cunoaºterea e stearpã iar deziluzia jupuirii, decorticãrii sporeºte,
eventual, impulsul criminal nu ºi fascinaþia (auto)cunoaºterii.
“Suprafaþa, sediul splendorii, este constrânsã sã abdice. Regula
este acum a adâncului, a neantului, a prãpastiei, a tot ceea ce pânã
atunci stãtuse la pândã.” Cu toate cã splendoarea microparticulelor
constã în miºcarea, în ubicuitatea, în proprietatea lor de stranietate.

O uºoarã confuzie, o ceaþã ideologicã pune stãpânire pe discurs:
“Nefiind scriitor, nu mã puteam re-investi în personaje (…)” (pag.20).
Atunci cine se transpune în jurnal,  filosoful Liiceanu? Existã
delimitãri deontologice ale filosofului sau Nietzsche a sperat
degeaba ca o lucrare filosoficã fundamentalã (“Aºa grãit-a
Zarathustra”) sã fie perceputã ca un mare poem?  De altfel, autorul
declarã singur cã “Ultimul care a încercat sã readucã ºi sã se
dezbare de ‘limbajul filozofiei‘ a fost Nietzsche, dar ideile lui nu se
ridicau la nivelul vervei lui literare (…)” (pag.23). Cum sã fi fost cu
putinþã ca aceste lucrãri “grevate de un iremediabil kitsch metafizic”
sã dãrâme, în timp, sistemul rigid de valori al modernitãþii (se
ajunsese la “limitã” – ideea centralã a studiilor lui Liiceanu!, la
maximul de sens echivalent al nonsensului ºi era firesc sã se
dãrâme acel Babel al iluziilor rigide, inclusiv în filosofia tare.).

Nietzsche nu s-a excomunicat din tãrâmul filosofiei (horribile
dictu!), cum se sugereazã în “Uºa interzisã”. Bivalenþa sa i-a permis
sã aducã surplusul necesar de sens din afara exprimãrilor rigide, din
afara categoriilor riguroase. Însã, un ipotetic dialog între adeptul
filosofiei tari, Gabriel Liiceanu ºi un lector al “Uºii interzise”  care
încearcã sã gãseascã valenþele permisivitãþii prin filosofia slabã nu
ar avea sorþi de izbândã decât prin convertirea vreunuia dintre ei.
Surprinzãtor este cã promotorul gândirii slabe la noi, gândire care se
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articuleazã pe spaþiul ºi pe fiinþa româneascã (nu pe fiirea ºi pe
timpul heideggerian) a fost Constantin Noica, iar discipolul sãu,
Gabriel Liiceanu nu a reuºit sã acceadã în zona fluctuantã a
filosofiei, la “limita” sa – limita generatoare de idei, prin contactul cu
celelalte “tãrâmuri” (pentru a pãstra, totuºi, termenii). Liiceanu se
justificã în continuare: “’Filozof’ nu mai eram pentru cã pierdusem
apetitul pentru ‘desfãºurarea unui gând’”. Sã ne întoarcem la logica
lui Hermes, la Noica, surprinºi sã aflãm cã filosofia se justificã prin
înfãºurarea/ desfãºurarea holograficã a gândurilor, a traseelor
mentale.

Revenind la menirea jurnalului, “ei bine, jurnalul face direct ceea
ce restul literaturii face printr-o galerie de mãºti”. Direct însã, sunt
ucise figurile retoricii, iar povestirea se apropie, în cel mai fericit caz,
de scenariu. În plus, intimitatea autorului reiese din parcursul lumilor
sale în lucrare: lumi ale concretului ºi ale ficþiunii deopotrivã, lumi ale
conºtientului ºi in/subconºtientului amestecate. Un jurnal care nu se
doreºte consumat ca literaturã. Un jurnal al unui filosof.

“Filosofia presupune codul, pe când literatura stilul” (pag.136).
Autorul pãcãtuieºte, rotindu-se în cercul vicios al propriilor afirmaþii:
filosofia poate fi perceputã astfel doar dupã propria plasã cu ochiuri
(Netz) cu care prinde lumea. Prin prisma reinterpretãrii realului,
afirmaþia este valabilã. Nu ºi din perspectivã miticã, nu ºi în ceea ce
priveºte suportul fantastic al propriei Weltanschauung, lumile n-
dimensionale ale lui Culianu ºi Eliade, la care nu se poate ajunge
prin încorsetare, prin strîngere în plasã, prin îmbogãþirea detaliilor
propriei hãrþi a reprezentãrilor. Cu alte cuvinte, oricât de detaliatã ar
fi harta unui teritoriu, rãmâne hartã doar a acelui teriroriu ºi induce
în eroare dacã este utilizatã înafara limitelor. Iar codul este
important doar din aceastã perspectivã.

Iar filosofia se extinde dincolo de “tapiseria metafizicã” (pag.137).
Nici mãcar basorelieful nu este suficient. Efortul de a gândi “legat”
este necesar, dar nu este obligatorie ramificaþia planã. Or, în ceea
ce priveºte închiderea în propriile ramificaþii, aceasta este specificã
celor ºcoliþi în intenþia metodei ºi nu împotriva ei (Feyerabend).
Necesar ar fi ca din orice încorsetare sã fie posibil (ºi asigurat) saltul
în Abgrund-ul hedeggerian, neantul care scoate din încâlceala
codului, chiar ºi cu riscul abordãrii stilului ca definitoriu. Nietzsche
ºi-a dorit un mare poem în prozã intitulat “Aºa grãit-a Zarathustra”.
Este normal sã nu-i convinã lui Gabriel Liiceanu aceastã aserþiune,
câtã vreme afirmã: “o filosofie rezistã ca filosofie tocmai dacã poate
fi învãþatã ca un catehism, ca un limbaj care nu poate fi evitat.”
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(pag.137). Deformarea este fireascã pentru eternul discipol, eternul
exeget. Nu ºi pentru cel care se opune metodei (mai ales pentru cã
nu codul deschide calea). În plus, probabil nu repetarea
cosmogenezei gândirii vreunui scriitor permite forþarea limitelor ºi nu
prin codul sacru se accede dincolo de “uºa interzisã”.

Instrumentalismul lui Liiceanu este pardonabil. Autorul
recunoaºte cã întâlnirea cu Noica, deºi beneficã în plan cultural, i-a
fost nefastã în planul vibraþiei ca fiinþã (pag.292). Tutela lui Noica
este condamnatã de autor: lecturile obligatorii, structurarea ideilor,
etc.: “Jurnalul de la Pãltiniº a reprezentat, paradoxal, prima
rãzbunare nevroticã faþã de o tutelã care mã pregãtea pentru
‘construcþia unei opere’, în timp ce eu aº fi vrut sã învãþ cum se dã
glas unei vibraþii.”

“Uºa interzisã” se doreºte a fi lemnul putred al vreunei hrube
ascunse în incursiunea noastrã, din exterior, spre noi înºine
(pag.350). O limitã a zonei abrupte, a contactului cu inconºtientul din
noi. Însã, în incapacitatea de a veni din exteriorul lucrurilor ºi din
propria noastrã exterioritate, rezonabilã este interpretarea unei uºi
sortitã a nu fi deschisã, a unei uºi interzise prin dogmã. Palierele n-
dimensionale, “gaura de vierme” (dacã tot aminteºte autorul de
studiile lui Hawking), Abgrund-ul, pot dãrâma harta reprezentãrilor
autorului. Pot dãrâma ºi constructele cioranieine, ºi cele
heideggeriene, la fel cum printr-o întâmplare a propriei fiinþe,
Liiceanu ºi-a permis, dupã ani, sã îl acuze pe Noica de “ascunderea”
drumului spre “vibraþia” pe care o cãuta. “Uºa interzisã” este
convenþional interzisã – aºa vrea sã spunã autorul, însã convenþia
este a sa cu sine însuºi. Nu este necesarã impunerea interdicþiei
lectorilor; dincolo de pãianjenii care acoperã intrarea în hrubã,
fascinaþia gândului decoloreazã portretul lui Liiceanu, gândindu-se
nu la limite ci la interdicþii (chiar dacã aceste interdicþii sunt de bun
simþ) ºi cizelând busturile lui Noica, Cioran, Heidegger, Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu, Pleºu, Bernea, Doinaº, Wald sau
Kundera.
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Ion Radu ZÃGREANU

POEZIILE ªI ARTICOLELE
RELIGIOASE 

ALE LUI MIHAI EMINESCU

,,Contradictoriu este ºi rãspunsul 
la întrebarea dacã a fost Eminescu 

un poet religios”(Ion Buzaºi)

Nu este pentru prima datã când criticul ºi
istoricul literar de la Blaj, Ion Buzaºi îºi pune
întrebarea dacã Mihai Eminescu a fost sau nu
un poet religios.A încercat sã ne convingã de
aceasta, atât prin articole speciale consacrate
temei în discuþie  (Ion Buzaºi, ,,Eminescu-

poet religios”, ,,Familia” nr.6, 1999), fie încadrând creaþia poeticã
religioasã a lui M.Eminescu într-o viziune panoramicã, prin publicarea în
2004 a antologiei ,,Poezia religioasã româneascã”(Editura ,,Dacia”,Cluj-
Napoca). Apoi a selectat din opera liricã a poetului ºi din publicistica sa
acele texte care conþin o ,,religiozitate difuzã”, care cultivã, dupã spusele
sale ,,un sentiment creºtin pe care îl poate percepe orice
cititor”,adunându-le în antologia Mihai Eminescu -,,Poezii ºi articole
religioase” (Editura ,,Galaxia Gutenberg”,2006).

În prefaþa volumului  , I. Buzaºi,  trece în revistã numele principalilor
cercetãtori care ,,s-au ocupat  de acest aspect al creaþiei”
eminesciene,unii considerându-l pe M.Eminescu un poet religios, alþii
negând religiozitatea liricii sale, asemenea lui Ion Negoiþescu. Autorul ne
convinge cã în opera eminescianã gãsim mai multe  poezii cu temã
exclusiv religioasã sau cu  un ,,substrat creºtin”. I.Buzaºi face o
distincþiee clarã între un poet religios ºi unul mistic. El cautã sentimentul
creºtin din opera poetului, multe poeme filosofice având la bazã ,,un
substrat creºtin,religios”(,,Mortua est”, ,,Scrisoarea I”, ,,Rugãciunea unui
dac”,  ,,Cu mâne zilele þi-adaugi…”, ,,Luceafãrul” etc.).

I.Buzaºi nu forþeazã lucrurile ºi pledoaria sa pro domo despre lirica
religioasã eminescianã nu duce la o inventariere  excesivã a oricãrui
aspect al temei respective, autorul selectând în antologia sa acele creaþii
poetice specific religioase. Nu lipsesc ºi unele poezii în care aspectul
religios pare doar sugerat, doar tangent : ,,Cu mâne zilele-þi adaogi”, ,,Se
bate miezul nopþii”, ,,Somnoroase pãsãrele”. ,,Ecouri”, din Evanghelie,
afirmã I. Buzaºi, aflãm în pozia ,,Cu mâne zilele-þi adaogi…”, sugestii din
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scrisorile Sfântului Apostol Pavel par  a fi regãsite în poemul
,,Melancolie”.

Antologia lui I. Buzaºi se deschide cu poeme ,,închinate marilor
sãrbãtori creºtine”, Crãciunul ºi Paºtele : ,,Colinde, colinde”,
,,Învierea”.Intr-un plastic decor hibernal rãsunã colindele închinate Mariei
ºi Mântuitorului. În poezia ,,Învierea” se descrie ,,prin notaþie realistã ºi
detaliu”  slujba din noaptea Paºtelor, reluându-se  aproape fidel un pasaj
al acesteia:,,Christos au înviat din morþi,/Cu cetele sfinte,/Cu moartea pre
moarte cãlcând-o./Lumina ducând-o/Celor din morminte!”.Sãrbãtoarea
Paºtelor este descrisã ºi în articolele ,,Învierea” ºi ,,Paºtele”,evidenþiindu-
se ,,paralelismul poezie-publicisticã”.Isus a devenit, afirmã M.Eminescu,
,,prototipul omului moral”, biografia lui fiind de mii de ani ,,cartea dupã
care se creºte omenirea”. Doar excelentul text al lui O.Goga ,,În vinerea
Patimilor”, prezent câþiva ani, dupã 1990 în manualul de românã al clasei
a VII-a, îl egaleazã în ,,profunzimea ºi frumuseþea expresivã”(I.Buzaºi)
pe cel eminescian întitulat ,,Învierea”. Începutul lui parcã ar fi ieºit de sub
pana lui Fãnuº Neagu:,,ªi iarãºi bat la poarta cu degetele noi florile
primãverii”.

Douã capodopere ale poeziei religioase româneºti sunt considerate
de cãtre I.Buzaºi poemele mariane, ,,Rugãciune” ºi ,,Rãsai asupra
mea”.Poezia ,,Rugãciune” este un imn religios ºi o ,,invocare colectivã” a
Fecioarei Maria, pavãza creºtinãtãþii. În închisorile comuniste, constata I.
Buzaºi,ea era rostitã cu pioºenia unei rugãciuni.Aceastã poezie  se
alãturã zestrei de creaþii populare mariane cântate  în special de creºtinii
greco-catolici. O invocare personalã a Sfintei Maria este poezia ,,Rãsai
asupra mea”, poetul cerându-i Mariei îndurare, redarea speranþei,a
tinereþii. I. Buzaºi gãseºte afinitãþi între poezia ,,Rãsai asupra mea” ºi
sonetul lui Timotei Cipariu ,,Cereascã-mpãrãteasã”, deºi M.Eminescu n-
a cunoscut creaþia lui T. Cipariu. Un posibil izvor  al sonetului ciparian ar
putea fi ,,rugãciunea cãtre Fecioara Maria din Paradisul lui Dante, cap.
XXXIII”(I. Buzaºi).

Omul este pus faþã în faþã cu Dumnezeu ,în poezia ,,Dumnezeu  ºi
om”.Nãscutul ,,în paie”, ,,o hieroglifã”, este cel chemat sã îºi asume
pãcatele lumii. Antiteza  specificã romantismului eminescian condamnã
desacralizarea divinitãþii prin lucrãrile de picturã ºi de sculpturã: ,,Azi pe
pânzã te aruncã, ori în marmurã te taie”. Idei similare sunt prezente ºi în
partea finalã a poemului ,,Christ” :,,Azi în gura lor profanã nu mai eºti
decât un nume”. Filosoful mustrat de preot (,,Preot ºi filosof”), percepe
totuºi ,,ºoapta misterului divin” ºi pare a gãsi un punct conjunct cu
Dumnezeu: ,,Ce voi puneþi în pilde, iar noi l-avem din cer”.

În articolele de publicisticã M. Eminescu evidenþiazã ,,însemnãtatea
cãrþilor bisericeºti”, considerã biserica ,,maica spiritualã a neamului
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românesc,care a nãscut unitatea limbii ºi unitatea etnicã a poporului…e
azilul de mântuire naþionalã”, are un puternic cult pentru mitropolitul
Varlaam, pentru ,,Cazania” lui,  îl elogiazã deseori ca pe un mare ,,ctitor
de limbã româneascã”

Cel care a scris episodul autobiografic eminescian ,,Eminescu ºi
Blajul”(Editura ,,Iriana”, Bucureºti,1994), nu putea evita raporturile
poetului cu religia catolicã, subiectul fiind ,,atacat” ºi de cãtre I.M.Raºcu
în studiul  ,,Eminescu ºi catolicismul” (Bucureºti,1935),reeditat dupã
1990. La Cernãuþi, prin profesorul sãu Aron Pumnul, tânãrul Eminescu
vine în contact cu biserica catolicã. El îl va îndemna sã viziteze  Blajul (în
1866), cãruia îi va conferi numele metaforic ,,Mica-Romã”, ,,metafora
originii ºi devenirii noastre naþionale”. Numeroase sunt, observã I.
Buzaºi, în creaþia eminescianã, ,,rãsfrângerile artei ºi arhitecturii
catolice”. Universalitatea catolicismului este admirabil argumentatã de M.
Eminescu: ,,Catolicismul întinsese peste Europa un pãinjiniº subþire de
idei religioase, ostaºul îmbrãcat în fier al Romei vechi se schimbaase în
miles eclesiae, îmbrãcat în rasã; astfel se formeazã o putere nevãzutã,
pretutindeni strãinã ºi pretutindeni acasã, care încerca a realiza idealul
imperiului universal”. Pentru M.Eminescu ,,popoarele catolice sunt mai
vesele ºi mai frumoase”, iar ,,toate popoarele care posedã înalta
civilizaþiune astãzi, dacã nu sunt, au fost mãcar mult timp catolice”.
Unirea religioasã de la 1700 este consideratã  de poet ,,mama deºteptãrii
noastre naþionale”.M. Eminescu nu confundã  confesiunea cu naþiunea
ca Nae Ionescu. Sentimentul unitãþii naþionale a fost puternic la români,
fie cã ei au fost ortodocºi, fie cã au fost greco-catolici. Intre cele douã
confesiuni existã mari asemãnãri ºi ,,acelaºi spirit de comunitate
religioasã naþionalã”, subliniazã poetul.

,,Frânturi din manuscrise”, capitolul al IV-lea  al cãrþii conþine secvenþe
cu tentã religioasã din manuscrisele poetului. Unele sunt chiar
fermecãtoare: ,,Moara de vânt nu e decât o cruce pe care o miºcã
vântul”, ,,Crucea bizantinã e ca un fulg de zãpadã”, ,,Dumnezeu ºi
adevãrul sunt identice” etc.

Dacã în 1964, când în clasa a VII-a se studia poezia  eminescianã
,,Impãrat ºi proletar” ºi se insista mai ales  asupra strofei cu versurile :
,,Religia- O frazã de dânºii inventatã/ Ca cu a ei putere sã vã aplece-n
jug”, antologia profesorului I. Buzaºi ar fi devenit o carte interzisã, iar
autorul ei un proscris.

Meritul ei constã în argumentarea echilibratã pe care I.Buzaºi o
formuleazã întrebãrii dacã a fost M.Eminescu un poet religios. Rãspunsul
sãu este la obiect, echidistant confesional,convingãtor. 
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Yvonne GOGA

ROMANUL LUI MAURIAC: CONDIÞIA UMANÃ

Deºi sunt cu toþii marcaþi de dragostea
pentru pãmântul care i-a nãscut, eroii lui
Mauriac se împart în douã categorii
distincte: dintr-o primã categorie fac parte
cei care au pentru pãmânt un ataºament
instinctual, neconºtientizat, în virtutea unei
inerþii de castã, iar în cea de a doua se
întâlnesc cei a cãror iubire pentru pãmânt
este lucidã, deliberatã ºi conºtientizatã.
Pentru primii posesia pãmântului
înseamnã viaþa desfãºuratã în limitele
confortului burghez, pentru ceilalþi
pãmântul este însuºi destinul pe care ºi-l
asumã. Aceºtia din urmã sunt eroii
apropiaþi de sufletul romancierului. Ei sunt
purtãtorii plãgilor ascunse, fiinþele
superioare a cãror viziune despre viaþã ºi lume defineºte demersul
literar mauriacian.

Nãscuþi sub semnul tragicului, fãrã a fi produsul ironiei sorþii,
aceºti eroi deopotrivã lucizi, sensibili ºi instruiþi, sunt victime ale
propriei lor condiþii. În cele mai multe cazuri destinul le este
determinat de o greºealã faþã de propria condiþie pe care o comit în
mod deliberat. Thérese Desqueyroux se cãsãtoreºte cu omul a cãrui
mediocritate îi este bine cunoscutã din timpul logodnei (Thérèse
Desqueyroux), Jean Peylouyeur acceptã cãsãtoria, conºtient fiind
cã nu este fãcut pentru acest lucru (Le Baiser au Lépreux), Paule
se cãsãtoreºte cu un bãrbat care îi este odios, numai pentru a
deveni baroanã (Le Sagouin). Greºeala comisã are urmãri asupra
firii eroilor care devin niºte pasionali rataþi. La acest capitol se face
cunoscutã, în concepþia literarã mauriacianã, moºtenirea romanticã.
Despre tradiþionalismul lui Mauriac s-a vorbit foarte mult, scriitorul
fiind acuzat fie de clasicism racinian, fie de romantism pasional.
Ceea ce se poate întâlni însã la el este o reinterpretare, în formã
modernã, a unor elemente de tradiþie literarã, aºa cum este firesc în
cazul oricãrui scriitor ce-ºi construieºte valoarea pe baza valorilor
anterioare. Mauriac, romancier al secolului XX, dã o nouã
accepþiune vagului pasiunilor, sursã pentru le mal du siècle, care se
aflã la baza esteticii romantice. Ca în cazul eroului romantic, care
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dintr-un surplus de dorinþã nu-ºi poate fixa pasiunea asupra unui
obiect ºi încearcã o datã cu sentimentele golul produs de
incapacitatea sa de a le da o formã, eroii lui Mauriac nutresc în
acelaºi timp pasiunea dezlãnþuitã ºi sentimentul inutilitãþii ei.
Romantic modern, eroul mauriacian nu se mai lanseazã în cãutarea
obiectului dorinþelor sale, cum a fãcut o întreagã generaþie de eroi
nãscuþi din René al lui Chateaubriand, ci încearcã sã afle un rãspuns
care sã-i lãmureascã intensitatea pasiunii. Zãdãrnicia acestei cãutãri
îl descurajeazã însã cu atât mai mult, cu cât este deja contaminat de
pesimism în urma reflecþiilor asupra caracterului efemer al fericirii. În
concepþia lui Mauriac, fericirea aparþine doar unui trecut care,
contrar celui proustian, nu poate fi retrãit. Prin eroii sãi, scriitorul
demonstreazã cã sentimentul de dragoste nu poate fi, de fapt, trãit
în mod autentic, cu atât mai mult, cu cât cuplul ºi familia nu oferã nici
o garanþie în acest sens. Tragic este faptul cã în cadrul cuplului
fiinþele nu reuºesc sã comunice, chiar dacã aparþin, ambii, tipologiei
celor lucizi care îºi asumã destinul. Cel mai adesea însã, cuplul
mauriacian este format din persoane cu structuri psihice diferite. În
acest caz pasiunea celui angajat în destin se loveºte de indiferenþa
celuilalt, acesta acceptând relaþia din inerþie social-burghezã sau din
interes. Aºa sunt cuplurile formate de Anne ºi logodnicul sãu, din
Thérèse Desqueyroux sau de Janine ºi Phili din Le Noeud de
Vipères. Potenþialul afectiv al fiinþei pasionale se dizolvã în vidul
afectiv al celui incapabil sã se defineascã ºi sã-ºi înþeleagã
sentimentele. Astfel ia naºtere în sufletul celui dintâi un soi de plictis
pe care Mauriac îl numeºte, dând titlul unui roman, deºertul
dragostei, de fapt un vag al pasiunilor în accepþiune modernã.
Conform teoriei romancierului, nici o fiinþã nu poate demonstra mai
bine acest deºert al dragostei ºi implicit deºertul oricãrui sentiment
decât acela care a fãcut experienþa singurãtãþii în sânul familiei.
Thérese Desqueyroux este, poate, eroul mauriacian cel mai în
mãsurã sã exprime acest lucru: N-am abandonat pe nimeni, Marie.
Eu sunt cea abandonatã din naºtere. Tu nu poþi înþelege (Fin de la
Nuit). În accepþiunea mauriacianã, fiinþa umanã este condamnatã la
singurãtate atât din vina semenilor sãi, cât ºi din propria sa vinã. Pe
de o parte, cei mediocri, cei care se mulþumesc cu confortul
existenþei, îºi condamnã aproapele la singurãtate, neînþelegând
rostul dorinþelor ºi sentimentelor acestuia. Pe de altã parte, cel
izolat, dezgustat de suficienþa celorlalþi, rupe în mod deliberat orice
contact cu aceºtia. Însingurarea la care este condamnat eroul
mauriacian nu este însã nici pe departe o pedeapsã sau consecinþa
unui act de naturã antisocialã. Este doar refugiul unei naturi
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introvertite care, neobositã, cautã sã-ºi explice locul pe care îl ocupã
în lume ºi raporturile în care se aflã cu ceilalþi. Eroul mauriacian
ajunge astfel sã dea un sens cuvântului numai în dialogul cu sine. În
dialog cu ceilalþi, cuvântul este pentru el lipsit de orice sens. Tãcerea
este o uºurinþã de care mã las întotdeauna ispitit, afirmã Louis,
protagonistul romanului Le Noeud de Vipères. Refuzând cuvântul în
raportul cu ceilalþi, eroul mauriacian refuzã actul ºi implicit aflarea
cauzei care genereazã acest act. Unde-i oare începutul actelor
noastre? se întreabã aceeaºi Thérese Desqueyroux. Întrebarea
rãmâne fãrã rãspuns pentru orice erou al romanelor lui Mauriac.
Pasiv, eroul mauriacian se pierde în cercetãri metafizice inutile, care
sãdesc în el sentimentul de înstrãinare. Cu cât îºi propune mai mult
sã accepte lumea aºa cum este, dat fiind cã i se refuzã libertatea de
alegere, cu atât se îndepãrteazã mai mult de ea, relaþia cu celãlalt
devenind imposibilã prin cuvântul golit de sens ºi devenit pur
convenþional. Iatã ce spune Mauriac în Les Chemins de la mer:
Fiinþele nu erau mai mult decât ceea ce sunt în realitate, cuvintele nu
mai aveau nici un sens dincolo de semnificaþia lor literalã.

Privirii îi revine rolul sã mãsoare distanþa dintre oameni. Sub
privirea semenului sãu, eroul mauriacian îºi descoperã golul din
suflet ºi înþelege cã singurul raport pe care îl poate stabili cu celãlalt
este sã se lase pândit. Romanul lui Mauriac, în forma sa de roman
al condiþiei umane, pune astfel în evidenþã infernul în care se zbate
conºtiinþa lucidã. Eroul înþelege sensul rãului care îl macinã, când îºi
recunoaºte vina funciarã. Este vinovat, deoarece s-a nãscut vinovat.
Culpabilitatea sa, consubstanþialã condiþiei umane, este o
consecinþã a dorinþei sale de afirmare, în ciuda a tot ceea ce îi
limiteazã tentativa. Eroii lui Mauriac nu se fac vinovaþi de delicte ºi
crime, ci de încercarea de a fi ei înºiºi într-o lume plinã de
conformisme. Se simt vinovaþi, pentru cã nu reuºesc sã-ºi trãiascã
adevãratele sentimente, ceea ce constituie pentru ei o faptã mult mai
condamnabilã decât tentativa de omor, sãvârºitã de Thérese
Desqueyroux. ªi nu reuºesc sã fie ei înºiºi, fiindcã trãiesc într-o lume
care nu respectã convingerile individuale ºi pentru cã trebuie sã
accepte niºte compromisuri în numele conduitei colective, limitatã de
morala burgheziei provinciale. În acest context, poate fi amintitã
interpretarea pe care o dã Mauriac motivului mãºtii.

Societatea transformã oamenii în purtãtori de mãºti. Dându-ºi
seama de acest lucru, cei lucizi ºtiu cã trebuie sã se debaraseze de
ea, dar dezgustul îi împiedicã sã acþioneze. Masca pe care continuã
sã o poarte devine astfel dovada materialã a condiþiei lor tragice.
Totuºi eroii mauriacieni nu sunt atraºi de moarte ca o salvare de la
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condiþia lor, dar nici nu se tem de ea. Destinele, cum remarcã
Elisabeth Gornac, sunt niºte morþi aduse cu sine de curentul vieþii.
Moartea fiind o consecinþã fireascã a vieþii, sinuciderea apare ca un
act gratuit ce trebuie mai degrabã evitat, deoarece nu se cumpãrã
nimic cu propriul sânge (Fin de la Nuit). Adevãrata sinucidere este,
în concepþia lui Mauriac, însãºi viaþa. Viaþa este astfel conceputã ca
o sinucidere lentã, de zi cu zi, ca o sinucidere spiritualã ce zbuciumã
fiinþa, fãrã sã-i cauzeze moartea fizicã. O ilustrare a acesteia este
agonia prelungitã a eroinei din Fin de la Nuit. În finalul romanului
Thérèse Desqueyroux nu moare, ci sufera o agonie psihicã.

Datã fiind concepþia despre viaþã ºi moarte, romanele lui Mauriac
propun o perspectivã originalã asupra condiþiei umane. La Mauriac
limitele existenþei nu mai sunt viaþa ºi moartea, deoarece amândouã
ºi-au pierdut sensul; viaþa este lipsitã de semnificaþie, nefiind decât
un deºert sentimental, iar moartea înceteazã sã mai fie tragicã, în
calitatea sa de consecinþã fireascã a unei astfel de vieþi. În viziunea
mauriacianã, limitele existenþei devin copilãria ºi bãtrâneþea.
Copilãria îºi pãstreazã integritatea afectivã prin puritate ºi afirmã
astfel autenticitatea fiinþei, ieºind din sfera de acþiune a timpului,
datoritã momentului de împlinire pe care îl oferã eroului. Ca
plenitudine, ea se opune bãtrâneþii care, apãsatã de conºtiinþa
timpului cronologic, nu este decât o neîmplinire. Pentru Mauriac,
bãtrâneþea pare mai tragicã decât moartea, deoarece oferã
spectacolul material al nefiinþei. Cel care înceteazã sã se mai bucure
de sentimentele sale, cel care înceteazã sã mai simtã, cel care nu a
avut nimic de la viaþã ºi nu aºteaptã nimic de la moarte (Le Noeud
de Vipères) este, de fapt, trecut în nefiinþã.

Viaþa banalã a provincialului din sudul Franþei, surprins în decorul
sãu familial ºi familiar, primeºte, datoritã acestor dimensiuni tragice,
semnificaþia de experienþã existenþialã. În romanul mauriacian,
exemplul familiei burgheze, legatã de pãmântul natal, îºi pierde
conotaþiile sociale, relevând doar relaþia stabilitã între eu ºi lume,
între eu ºi semenii sãi. Astfel, romanul provinciei bordeleze ºi al
landelor, cum a fost definit romanul lui Mauriac, este un roman al
condiþiei umane, condiþie ce apare în forma sa nespectacularã ºi
subtil tragicã.
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Ko CHANG-SOO (Coreea de Sud)

Ferestre spre culturã: 

ÎNCÂNTÃTOAREA POEZIE A LUI SO JONG-JU

În opinia mea, So Jong-ju este unul dintre
cei mai mari ºi mai cunoscuþi poeþi pe care i-a
dat vreodatã Coreea, un poet de clasã
mondialã. El a scris o mare cantitate de poezie
de o extraordinarã calitate ºi excelenþã. A primit
numeroase distincþii ºi onoruri. Poemele lui au
fost traduse în multe limbi strãine ºi s-au primit
de o primire favorabilã din partea criticii. Totuºi,
poezia sa nu i-a adus atâta recunoaºtere ºi
apreciere câtã ar merita, îndeosebi din partea
cititorilor strãini.

Explorãrile sprituale ºi poetice ale lui So au
atins lumi îndepãrtate. Imaginaþia lui a fost
fecundatã de aceste incursiuni în lumea
mitologiei coreene, a legendelor ºi a liturii
coreene buddhiste, între altele. Se pare cã,
atunci când priveºte în cosmosul coreean, privirile sale poetice scot
flãcãri de superbã poezie. Ici ºi colo pe parcursul poeziei sale
întâlnim un mod coreean buddhist ºi Shinson de a privi, simâi ºi rosti
lucrurile. Concepþia coreeanã asupra vieþii este foarte bine pusã în
evidenþã în majoritatea lucrãrilor lui.

So foloseºte deseori un încântãtor limbaj al ironiei ºi paradoxului
în tradiþia buddhismului coreean Son (Zen). Observãm adesea
tristeþea ºi compasiunea poetului faþã de genunile de netrecut dintre
realitatea cotidianã a omului ºi aspiraþiile sale, ca ºi faþã de eºecul ºi
alienarea fiinþelor umane. Dupã pãrerea mea, poezia lui ilustreazã
tradiþionala emoþie coreeanã a lui “han” ca expresie a regretului ºi
mâhnirii în privinþa condiþiei umane intrinseci ºi a dorinþelor
zadarnice ale omului.

În poezia lui abundã dorinþa arzãtoare faþã de lucruri ºi persoane
pierdute ºi de neatins. Poezia lui So are un farmec special datoritã
frecventei ei dicþiuni simple ºi dialectale. Juxtapunerile sale subtile
de scene ale suferinþei omeneºti redate cu dezarmantul sãu simþ al
umorului evocã un înþeles unic al patosului ºi durerii. So creeazã
adesea o frumuseþe uluitoare din situaþii absurde, lipsite de sens sau
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comic-patetice.
Mai mult, uneori poezia lui conþine reminiscenþe fascinante ale

scrisului suprarealist. Ca ºi poeþii metafizici, îl îmbinã laolaltã lucruri
îndepãrtate în mod convingãtor ºi cu un efect elaborat. Rezultã o
atmosferã poeticã insesizabilã atunci când imaginaþia sa inter-
reacþioneazã cu realitatea comunã. Expresiile comune sunt
întreþesute cu metafore vizionare care conferã poeziei sale o
flavoare distinctã. Poemelui lui þes imaginea lucrurilor trecãtoare cu
viziunile unor realitãþi ºi aspiraþii transcendente. Unele din poemele
lui lirice te impresioneazã profund cu ºoaptele melodice ºi emoþiile
lor profunde.

Admir, personal, devoþiunea totalã a lui So faþã de verfificare
înþeleasã ca vocaþie ºi carierã. Ataºamentul profund ºi durabil faþã
de poezie l-a ilustrat prin vicisitudinile propriei vieþi prezentate viu ºi
expresiv în multe din lucrãrile sale. Ca poet, acord, totodatã, deplinã
încredere modului în care îºi fereºte cariera ºi opera poeticã de orice
curent, grupare sau teorie.

Traducându-i poezia (în englezã –n.n.), am observat, aºa cum am
fãcut-o, cu respect, ºi în cazul atâtor altor poeþi coreeni, cã un poem,
cu cât e mai coreean ca muzicalitate, sens ºi imagisticã, cu atât mai
mari sunt eforturile traducãtorului. Traducându-i câteva poeme, am
sentimentul cã adesea tãlmãcirilor mele le lipsesc subtilitãþile ºi
nuanþele vocii ºi viziunii lui poetice. Bãnuiesc cã unele elemente ale
poeziei, cum ar fi muzica ºi metaforele legate de culturã, nu
supravieþuiesc foarte bine traducerilor în alte limbi, îndeosebi în cele
fãrã legãturã cu limba coreeanã.

Poate existenþa lor e legatã de habitatul lor natural; ele înfloresc
ºi se ofilesc în interiorul graniþelor acestuia. Traducerea de poezie
dintr-o limbã în alta s-ar putea asemui cu interpretarea unei bucãþi
muzicale pe un alt instrument muzical într-un sistem muzical diferit.
Spre a folosi o analogie culinarã, aº putea spune cã ea e ca ºi cum
ai pregãti hamburgeri folosind reþeta ºi materialele prescrise pentru
gãluºte coreene. Traducerile pot da aproximãri ºi contururi corecte
ale lucrãrilor originale, dar, vai, florile pe care le conþin nu pot fi
aceleaºi ca ºi cele originale.

Totuºi, aº dori sã prezint cititorilor români douã din traducerile
poemelor lui So. Mi-e teamã, însã, cã aceste traduceri nu vor reuºi
sã ilustreze pe deplin virtuþile subliniate ºi evocate mai sus.
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CÂNTEC DE DRAGOSTE.

Dacã mor
cu o floare de azalee în pãr,
ºi dacã mori ºi tu
cu o floare de azalee în pãrul tãu ...
Dacã reînviu
când tu mori,
dacã reînvii ºi tu
când reînviu ºi eu ...
Hai sã mai trãim treizeci de ani
Sã mai trãim alþi treizeci de ani,
înviind din morþi
ºi pãstrând bobocii de azalee
în pãrul nostru.

LA INTRAREA ÎN TEMPLUL SONWUN

Vin în valea Templului Sonwun
sã vãd camelia înflorind
de jur împrejurul templului.
Camelia încã n-a înflorit
mai supravieþuiesc doar bobocii
cameliilor de anul trecut
în melodiile cântecelor populare
cântate de femeia de la podgorie,
melodii ce-au rãguºit.

În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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FERNANDO PESSOA (Portugalia)

Unul din cei mai mari poeþi europeni din secolul XX, cel mai mare
poet portughez (dupã Camoens), Fernando Pessoa, a tipãrit în timpul
vieþii un singur volum de versuri, Mesaj. Reproducem din volumul
Mesaj, aflat sub tipar la editura Motiv, câteva poezii. 

CASTELELE

Europa stã tolãnitã pe coate;
Din Orient în Occidentul îndepãrtat,
Rãvãºindu-ºi romanticul pãr, poate,
Amintindu-ºi de ochii grecilor de altãdat.

Cotul stâng este aºezat înapoi, spre Apus, 
Celãlalt e într-un unghi drept dispus
Cotul stând stã peste Italia toatã,
Cotul drept stã peste Anglia, puþin depãrtatã.

Mâna susþine capul puþin aplecat,
Europa priveºte cu ochi de sfinx fatal
Occidentul, viitorul trecutului îndepãrtat,
Restul, privirea, figura, e ceea ce se numeºte Portugal.

ANTONIO  VIEIRA

Cer înstelat, albastru, mãreþie,
Noi gloria ºi faima þi-o datorãm doar þie,
A limbii portugheze împãrat.
Eºti pentru noi un cer adevãrat.

În spaþiul imens a mediat,
Creând spledide forme an de an,
Precum un clar de lunã a luminat
El, Regele Sebastian.

Dar nu e lunã, valul nu e val,
E o luminã care se remarcã,
Al cincelea imperiu ireal
A poleit întregul Tejo parcã.
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PORUMBEII

Alþii, cu siguranþã vor avea
Tot ce vom pierde noi cândva.
ªi alþii vor gãsi, de bunã seamã,
Tot ce descoperit-am noi cu teamã.
Ei vor gãsi, cãutând la infinit,
Precum le-a fost destinul hãrãzit,
Dar nimeni niciodatã n-o sã ºtie
Acea magnificã magie
ªi depãrtarea plinã de istorii.
Descoperrile pentru ei au fost doar niºte glorii…
O simplã aureolã le-a fost datã,
De o luminã-mprumutatã. 

NOAPTE 

Una din nave s-a pierdut, nefericitã,
Pe marea infinitã.
A doua a cerut temutului rege
Aºa cum scrie în lege,
Sã-ºi caute sora fãrã viaþã
În nesfârºita ceaþã.

Timpul a trecut
ªi amândouã navele nu s-au mai întors din necunoscut,
N-au mai venit în patria iubitã,
Ca sã dezlege enigma ce le-a fost hãrãzitã.
A treia navã a vrut sã le caute pe oceanu-înspumat
Dar regele a refuzat.

D. SEBASTIAN

Cãzând printre nisipuri am jurat
C-am sã rãmân întotdeauna eu.
ªi noaptea, uneori, parc-am visat
Cã sunt chiar Dumnezeu.

Ce rost mai au nisipuri, aventuri ºi moarte,
Când Dumnezeu m-a vrut de partea sa?
ªi eu am visat sã fiu etern, stãpân pe soarte
ªi ºtiu c-am sã revin cândva.

Traducere de ªtefan BITAN
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Franz HELLENS (Belgia)

ÎNSEMNÃRI PRINTR-O LUCARNÃ

1. Introducere în peisajul cotidian. Doi
munþi. Douã creste rotunjite separate de o
scobiturã plinã de albastru ceresc. Ele se zãresc
mai întâi ºi din toate pãrþile ºi dau impresia cã se
reazemã de oraº. Cele douã lumini ale serii ºi ale
dimineþii le acoperã, dar cea a amiezei le
dezvãluie nuditatea trufaºã. Sub ele, acoperiºurile
înghesuite formeazã un soclu care se întinde în
linii fine ºi paralele. 

Între douã ziduri înalte, o cale feratã se
încovoaie, ieºind din mormanul mut de pietre
îngrãmãdite. Un tren apare la cotiturã, se tot
mãreºte, umple spaþiul dintre pereþi, apoi se
desfãºoarã încet sub bagheta magicã a unui stâlp
electric, cu cele ºase vagoane trase de locomotiva care strãbate
peisajul trecând pe la fereastra mea. 

2. Peisaj cotidian. Trei clãdiri pãtrate, foarte apropiate, acoperã
orizontul binecunoscut format dintr-o simplã linie curbã. Aceste clãdiri
au nouã etaje înspre partea aceasta, de unde marea apare ca un
element indispensabil. De aici nu i se vede decât spatele, trei laturi albe
scobite cu vreo mie de geamuri înguste, inegale, care le fac sã semene
cu niºte rulouri de muzicã mecanicã desfãºurate în lumina zilei.
Acoperiºurile sunt încoronate cu un joc de ºemineuri alineate ca niºte
pioni pe o tablã de ºah. Între aceste ziduri ºi calea feratã care
ºerpuieºte, mãrginitã de un povârniº, pietrele adunate grãmadã dintr-o
fabricã de cherestea stau pe sub hangare, cu forme puerile din care s-
ar putea construi castele, fortãreþe sau cazãrmi demontabile. La
dreapta e un deal. La stânga, oraºul întins pânã la munþi. Trenul care
trece, ieºind din oraº ºi urcând panta, îºi aruncã aburii cu lovituri seci
ºi rapide. Parcã ar fi un topor care taie lemne. Seara se pot numãra
trosnetele care rãsunã în acest loc. Fiecare notã este întipãritã. Mãsura
e marcatã pentru totdeauna. Numai cerul este în schimbare, ºi de aici
vine tonul, major sau minor, al cântecului cotidian. 

3. Stil elementar. Doar o grãmadã de nori fãrã proporþii, fãrã
unitate, o turmã vaporoasã care apare gonind de la orizont, se adunã
ºi se agitã în zbor, muºcatã pe margini de lancea învolburatã a
vânturilor de vest. Nu e nici coloana de nori din Biblie, clãditã din foc ºi
fum, prin care Dumnezeu mai arunca câte-o privire, nici nobila furtunã
în drum spre insula lui Caliban, nici chiar cerul modern construit din
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cuburi ºi ciment. Cer sãlbatic, cer de abator. Dar peste toate acestea
noaptea ºi-a coborât vãlul muiat de aversã, ºi iatã cã zgomotul unui
tunet asurzitor este marcat de gestul transversal ºi alb al fulgerului într-
un decor de sticlã. 

4. Bancherii soarelui. Portocalii se aliniazã la adãpostul unui zid
ornat cu arcade. Sunt câte trei ºi patru, ºi chiar mai mulþi, pe o ridicãturã
de pãmânt moale ca un pat bun. ªi de la aceastã înãlþime privesc
marea cu întinderea ei albastrã, cerul care se sprijinã pe ea ºi îºi ridicã
tichia azurie arcuitã. Lumea se aflã la picioarele lor, cu acoperiºurile,
zidurile ºi grãdinile ei, cu oamenii ºi activitatea lor îndepãrtatã ºi
decadentã, ale cãrei zgomote se pierd în mare. Unul lângã altul, aºa,
privilegiaþi, de neclintit, aranjaþi în cerc, sunt toþi la fel, atât de
asemãnãtori încât la asfinþitul soarelui s-ar zice cã poartã uniformã. Dar
rolul lor se-ndeplineºte ziua ºi, din orgoliu probabil, ei þin sã fie vãzuþi
încãrcaþi cu sacii lor de aur cu care se umplu iarna, dispreþuitori faþã de
confraþii din varã, plini doar cu fructe pãmânteºti ºi trecãtoare. Lumina
le pune în mânã averea ei sfericã. 

5. Câinele de pazã al ciobanului. Protejat de frunzele sale
blindate, smochinul, scund ºi îndesat, în soarele livezii, pare cã doarme
ca un animal ghemuit. Smochinele albastre strãlucesc printre golurile
din frunziº. Trunchiul sãu dezgolit îi traseazã conturul imediat în iarbã,
printre ceilalþi copaci din grãdinã, înveºmântaþi în scoarþe întunecate. El
este mai aproape de oameni; lemnul sãu are aceeaºi culoare ca
tencuiala casei, iar fructele sale sunt pline de viaþã. Nu înþelege nimic
din altoirile savante, din selecþiile complicate care se realizeazã în jurul
lui. Nu face parte din vremea noastrã. Memoria lui e cu siguranþã mai
veche decât cea a mãrului. Forþa lui calmã, vârsta lui sigurã ºi umbra
încercatã a frunzelor sale oferã siguranþa unei protecþii desãvârºite. 

6. Cum rãul vine din bine.Aºa cum capra dã lapte, via dã struguri.
Una se caþãrã pe munte, cealaltã escaladeazã zidurile. Ambele
flexibile, rebele ºi maniabile. Au cedat în faþa efortului copleºitor al
þapului ºi al soarelui. Ciorchinii atârnã ºi se umflã ca mamelele. Laptele
ºi sucul proaspãt inundã mesele. Dar undeva în fundul pivniþelor,
fermenþi negri s-au ridicat din laptele bãtut ºi din strugurii storºi.
Prospeþimea dulce ºi sãnãtoasã n-a durat decât un moment; cãldura
înþepãtoare ºi mucegaiul usturãtor cresc ºi se rãspândesc în sticlã, în
mulaj, în sufletul oamenilor, în timp ce caprele sar pe munte, iar viile
nãscocesc noi energii în mugurii lor pâsloºi. 

7. Melomanie ambulantã. Într-un tunel de care se sfarmã cãldura
ºoselei, între Cagnes ºi Villeneuve-Loubet, câþiva paºi fac sã rãsune un
zgomot de pietricele care se aude din ce în ce mai tare sub boltã. Un
cântec înfundat, sacadat, merge în acelaºi ritm cu paºii ºi este însoþit
de un ciudat scârþâit. Umbra curge. Liniºtea este lichidã. Paºii fãrã
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vârstã par sã umble pe fondul unei ape uºoare ce pluteºte spre
eternitate. Dar dintr-o datã paºii, cântecul ºi scârþâitul, luaþi prin
surprindere de soare, ºi-au reluat aparenþa solidã a unei siluete de
vagabond ai cãrui pantofi se târâie pe pietriºul aspru de pe drum.
Umblã cu un pas militar, cu un baston sub braþ, o geantã pe umãr,
încovoiat de vârstã ºi de sãrãcie, ºi behãie un cântec de rãmas bun
acompaniindu-se de scârþâitul unui dop pe o sticlã. Pare o maºinãrie
uzatã care se încãpãþâneazã sã mai meargã. Întunericul din tuneluri ºi
lumina de pe strãzi au cãpãtat, primul mâinile lui late care gesticuleazã,
iar cealaltã faþa lui scofâlcitã, înnegritã de umbra pãlãriei. 

8. Pãlãrii pe cuier. Pe peretele alb de pe coridor, douã pãlãrii
agãþate de cuier. Una este din satin negru, micã ºi rotundã ca un cap
de om; douã flori brodate o decoreazã pe frunte. Este aplecatã timid ºi
pãstreazã o umbrã sub calotã; dar la soare se simte cã se va
transforma. Cealaltã, mare, maro, dintr-un fetru masculin despicat pe
mijloc, se înalþã spre vecina ei ºi o observã neobosit de când o mânã
a agãþat-o acolo. Lumina galbenã care coboarã din colþul uºii de la
intrare nu ajunge pânã la nivelul lor. Ambele par sã fi sosit de puþin timp;
atitudinea lor trãdeazã instabilitatea lucrurilor care nu sunt duse la bun
sfârºit. La câþiva paºi de acolo, uºa dinspre salon se odihneºte în
perfecþiunea cadrului sãu regulat. Dar cele douã pãlãrii nu vor trece
niciodatã prin aceastã uºã. Soarta care le uneºte poate cã le rezervã
limita acestui cuier ºi le reþine în liniºtea parþialã a unui coridor, între
prag ºi salon. 

9. Fântâni. În jurul fântânilor se adunã femeile, iar acestea nu vin
acolo numai ca sã ia apã, ci pentru încã o treabã total diferitã, pe care
nu o pot ignora. Ele poartã ulcioare ºi fac gestul de a se apleca în
fântânã, ca Samaritenele, ca Rebecca ºi însoþitoarele ei. Ca ºi apa, nici
personajele nu s-au schimbat. Atât de capricioasã e apa aceasta,
curge de secole întregi, cu un jet totuºi precaut ºi eficient. S-ar putea
spune cã e eternã, ca ºi metalul, cu aceastã voinþã de miºcare
perpetuã ce pare a fi o veºnicie gânditoare. Se încãpãþâneazã sã-ºi
facã datoria, are siguranþa implacabilã cã face binele ºi orgoliul gestului
de neclintit. 

Dar femeile care se adunã în jurul fântânilor ºtiu cã ea mai este ºi
altceva, aceastã apã care se spune cã e folositoare ºi generoasã. Ele
poartã în ele însele oglinda ei limpede. Câtã voluptate stã în supleþea
ei ºi câtã minciunã în reflexele sale! Pe pãmânt, ea þâºneºte ca o minge
de sticlã pulverizatã ºi iat-o apoi strânsã într-un jet unic infinit. Cine o
va regãsi din atâþia stropi ? Cine poate sã o urmeze? Ea realizeazã cu
adevãrat jocurile nemãrturisite pe care fiecare femeie le viseazã în
sufletul ei. Cele care nu mai au dragoste, se consoleazã lângã fântâni;
cele neºtiutoare descoperã adevãrul lângã ele. Cele care scapã din
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jãratic îºi trag sufletul; cele care suferã de nemiºcare îºi reiau elanul. 
10. Muzici reci. Sunetele harpei tremurã ca picãturile de ploaie

atârnate de balcoane. Þurþuri lungi cu care se înarmau corniºele se
topesc, iar apa se scurge pe trotuare ca o furie care se dezlãnþuie ºi ar
vrea sã se ascundã. Mica piaþã pãtratã dârdâie sub ploaie, iar vântul
care îºi schimbã direcþia ca sã se amuze bate la geamuri cu degete
ascuþite lãsând dâre ude. Cineva dã la o parte perdelele, ca sã vadã
cine a bãtut aºa încetiºor. Dar nimic. Lumina s-a ridicat prea devreme
în dimineaþa asta. Ploaia face din caldarâmul lucios o oglindã în care
se reflectã cerul, casele cu acoperiºurile lor decupate, ferestrele lor în
formã de acordeoane, iar ici ºi colo câte un desen mai clar, într-o baltã.
Biserica afiºeazã un turn pãtrat cu o greutate religioasã, în care
vegheazã un ceas atent întotdeauna curat. Dar vocea lui tremurã când
anunþã ora prea timpurie pentru lunga lui obiºnuinþã. Un câine
traverseazã piaþa, încovoindu-ºi spatele. Picãturile tresaltã pe
marginea umbrelei pe care o bãtrânã o þine cu amândouã mâinile
foarte jos. Aceastã zi se va sfârºi cu lehamite, ca un proiect urât mereu
reluat ºi abandonat. Apa dintr-o streaºinã începe sã se verse. Mai întâi
curge de-a lungul burlanului de zinc, cu neruºinare pânã pe trotuar;
apoi un ºuvoi vãrsat fãrã oprire, în care vântul îºi înmoaie degetele,
trosneºte ºi inundã în toate pãrþile. Un geam s-a spart, sunetele harpei
se rãspândesc afarã. În aceastã noapte, dacã continuã sã plouã, prin
aceastã deschizãturã cineva o sã audã sughiþatul streºinii; va vedea
ziua udã toatã revenind la suprafaþã ºi se va gândi cu disperare cã n-o
sã mai adoarmã. 

Traducere din limba francezã de 
Camelia-Meda MIJEA

Extras din volumul Notes prises d’une lucarne. Petit théâtre aux
chandelles, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature
françaises, coll. „Poésie Théâtre”, 1992. 

Franz Hellens s-a nãscut la Bruxelles în 1881 ºi a trãit pânã în 1972.
A fost un prolific romancier, poet, eseist ºi critic de artã. Scrierile sale
din domeniul fantasticului sunt cele care au avut cea mai mare prizã la
public. Pentru întreaga sa operã literarã, Hellens a fost de douã ori
propus pentru obþinerea Premiului Nobel, ceea ce confirmã calitatea ºi
diversitatea operei sale. Pasionat de picturã, a întreþinut o relaþie
apropiatã cu pictorii belgieni contemporani lui ºi a dedicat studii
pertinente lucrãrilor acestora.
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Triin SOOMETS (Estonia)

Poeta estonianã s-a nãscut în 1969 ºi se aflã
la al treilea volum de versuri („Skid Mark”, 1999,
„Soon”, 2000, „Pack of cards”, 2001. Antologia „A
sharp cut” o înfãþiºeazã ca pe o poetã modernã,
sensibilã, care se concentreazã asupra scrisului
publicând rar, dar, atunci când o face, prezentând
poeme migãlite cu veºnica nemulþumire a
bijutierului în faþa nepotrivirii dintre imaginea
mentalã ºi expresia ei materialã. 

PLOAIE, PLOAIE PÃTRUNDE-MÃ

pãtrunde-mã, ploaie
toate oglinzile mele sunt sparte
o pasãre îmi sperie privirea fixã
ªi atunci acesta-i cântecul meu:
în aceastã clipã când vreau sã fiu, când încetez sã fiu
echilibrul este în trecãtoarele gânduri hoinare
în capriciul tinereþii
nu mai am sprijin,  reflectare a stelei în oglindã, încã
plinã de înþelesuri necunoscute
când vorbesc, viteza ºi distanþa râd; suntem în sfârºit de acord

PEªTII ÎNOATÃ

peºtii înoatã
camerele numerotate cresc reci
albe urme prin apã
o privire întâmplãtoare peste lac 
nãvodul e plin

PAªI DE MARMURÃ NEAGRÃ

Paºi de marmurã neagrã aici þãrmul se leagã de mare
prea strãlucitor, prea aproape, prea plin de þipetele pescãruºilor
unde a zburat oraºul, pe ce navã
ºi sub care steag ºi-a fluturat cãmãºile prelungi?
oriunde-ºi întoarce capul, vântul îl
urmeazã îndatã
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ochii lui – i-am desenat într-o cutã a hainei
ºi în lucirea lor stranie
vãd zvârcolindu-se frânghiile a mii de vapoare
capetele ameþite ale bãutorilor – în sus ºi-n jos
deodatã marmura paºilor crapã
ºi marea atât de supusã ºi mulþimea de
strigãte ale pescãruºilor 
ºi cineva atât de ºovãitor, de bine fãcut ºi de
liniºtit

DOAR ÎNTUNERIC ªI UMBRE

Doar întuneric ºi umbre
Ochiul îmi tremurã în
Febra unui ºoc al spaimei
Þãri ºi numere se schimbã
Culori ºi tonuri vagi
Îmi putrezesc degetele, inelele
Devin groteºti

Dimineaþã în felii la orizont
Totul este îngheþat ºi gelos
In aºteptarea somnului ºi a milei
Anii alunecã precum orele
nici mãcar o urmã în nisip
nicio formã îmbrãcând umbra

RÃMÂNE SÃ-ÞI STRÃLUCESC ÎN OCHI

Rãmâne sã-þi strãlucesc în ochi
Rãmân în peisajul tãu – deºi lipsesc din el
Mã resemnez sã-þi primesc literele arzând
Sã te chem în instanþa lor
Cãci legãturile nu se schimbã
Subtilul miros al unei plante necunoscute
Un fel de a potrivi culorile
ªi eu,sãpatã înlãuntrul tãu
Rãcoare din nopþi fãrã sens, 
Bijuterie din ceþuri adânci

În româneºte de 
Valeria Manta TÃICUÞU
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Munir MEZYED (Palestina)

CAPITOL DIN BIBLIA POEZIEI

(1)

Cel ce pretinde
Cã ºtie adevãrul
Minte…
Cel ce rãspândeºte lumina
Va tãia capul Hidrei
Topindu-l în lacul de foc.

(2)

Ea se roagã
Repetând întruna,
O, Doamne! Dumnezeul meu!
N-a venit încã vremea
Ca dragonul sã vomite soarele?

(3)

Cu siguranþã
Va apãrea ºi soarele…
Nu e nici un bai dacã aºteptãm un pic.
Mugurii abia iziþi nu se plictisesc niciodatã sã aºtepte,
Sã aºtepte laptele ceresc.

( 4 )

O femeie ce se-mpreuna cu vântul
Mã azvârle
În inima furtunii.
Soarta mea e sã trãiesc orb…
Nisip risipit în necunoscut
ªi abandonat.
Întrebându-mã când  îmi va veni sfârºitul.

(5)

Ea este vinul meu aromat
Pe care îl doresc
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Când sufletul meu
Are nevoie sã fie primenit.

( 6 )

O cupã de vin aromat,
O micã idilã,
ªi dansul unei þigãnci focoase
Sunt cel mai bun elixir.

( 7 )

Te doresc
Cum doreºte un trandafir roua
Aºa cã nu mã învinui 
Dacã înºeuez caii rãzboiului...!

( 8 )

Am venit sã eliberez
Vrãbiile poeziei
Din cuºtile escrocilor
ªi impostorilor.

( 9 )

Dumnezeu mã ia în rãspãr
Ori de câte ori vreau sã îmblânzesc
Caii destinului.

( 10 )

Destul!
Urãsc poveºtile fade,
Poveºtile proºtilor
Cu creierul stricat de opiu…

Traducere de 
Marius CHELARU & Daniela ANDRONACHE
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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
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}}}} iiii     eeeelllleeeecccctttt rrrroooonnnniiiicccceeee
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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 “Goga ºi
Francmasoneria” de Dan Brudaºcu, autor a peste 50 de volume.  

“Prin noua sa carte Dan
Brudaºcu face un gest temerar. Cãci,
ce s’ar mai putea spune nou despre
Goga azi, la peste o sutã douãzeci ºi
cinci de ani de la naºtere [...] 

Dan Brudaºcu rãspunde nu
numai cã se poate, ci cã e chiar
necesar sã se revinã asupra lui Goga-
omul, Goga-personalitatea politicã ºi
chiar Goga-poetul, relevându-se
aspecte necunoscute ale uriaºei ºi
proteicei sale activitãþi, corectându-se
date eronate, îndreptându-se
caracterizãri amputante dacã nu de-a
dreptul falsificatoare fãcute fie din
opacitate a interpretãrii fie direct din
rea-credinþã. Iar cum contribuþiile
propuse de cartea lui Dan Brudaºcu
sunt convingãtoare, se impune
consecinþa fireascã: de acum încolo,

nici o privire panoramicã asupra lui Octavian Goga nu se va mai putea
face fãrã a se þine seama de acestea.

Dar temeritatea gestului lui Dan Brudaºcu nu se rezumã la atât [...]
Cartea lui Dan Brudaºcu e în primul ºi în primul rând un elogiu adus
Poeziei, pentru cã nici omul politic, nici publicistul, nici înflãcãratul luptãtor
pentru Marea Unire nu ar strãluci aºa cum strãlucesc dacã nu ar fi faþete
susþinute glorios de marele poet Octavian Goga. Iar acum, în modul cel
mai insidios cu putinþã, în acþiunea generalizatã de extirpare a spiritualitãþii,
a misticului, a afectivitãþii, a tot ce e vibraþie sufleteascã, Poezia e un
obiectiv vizat cu prioritate.

În lupta noastrã, a celor ce credem cu toatã fiinþa în ea, pentru
ocrotirea Poeziei, cartea lui Dan Brudaºcu e o bãtãlie câºtigatã.”

Miron SCOROBETE

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


