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V. FANACHE

SERILE CU BARTOLOMEU
(Constantin Cubleºan)

Neobiºnuit de activ în scrisul nostru
literar actual, cu disponibilitãþi estetice
relativ egal distribuite în poezie, prozã,
teatru, dar mai ales în criticã ºi istorie
literarã, Constantin Cubleºan se afirmã
în noua sa carte, Serile cu Bartolomeu
(Editura Reîntregirea, 2007), printr-o
conºtiinþã religioasã puternicã, menitã
sã punã sub semnul unei convergenþe
spirituale multiplele faþete ale talentului
sãu fecund. Apropierea de zonele adânci
ale revelaþiei religioase s-a întâmplat nu
dintr-o datã. Au fost momente de
frustrãri, trãite în copilãrie ºi adolescenþã, în care accesul la tainele
divinitãþii era, dacã nu interzis, cel puþin dificil. În familia de învãþãtori, în
care s-a nãscut viitorul scriitor, persista teama de a cultiva practicile
creºtine, lectura Bibliei, mersul la bisericã sau alte obiceiuri religioase erau
evitate dintr-o justificatã prudenþã. Ca sã intre în posesia Sfintei Scripturi i-
au trebuit, în acele vremuri de opresiune comunistã, mai mulþi ani de
investigaþii. Abia în perioada studenþiei, aºadar dupã 1950 (Const. Cubleºan
s-a nãscut în 1939), “o mãtuºã de la þarã, sorã mai mare a tatei, mi+a dãruit
o Biblie veche, de dimensiuni mici, mai mult groasã decât latã, tipãritã cu
litere minuscule, cãreia îi lipseau foile de la început ºi de la sfârºit, aºa cã
n-am ºtiut niciodatã nici din cine era ºi cine o tradusese”. Pasiunea de a
intra în posesia Bibliei îºi are începutul în acest episod, ca, mai târziu,
ajungând la versiunea Bibliei în traducerea lui Gala Galaction ºi Vasile
Radu sã aibã bucuria unei adevãrate minuni, de “copleºitoare bogãþie
ideaticã ºi înãlþãtoare operã literare”. Contactul cu Biblia, departe de a
reprezenta un exerciþiu de lecturã oarecare, s-a repercutat decisiv în
structura existenþialã a tânãrului avid de pãtrunderea Verbului Sfânt,
desãvârºindu-i vocaþia ºi profunda înþelegere a fiinþei umane, în evantaiul
ei inepuizabil de manifestãri. Cartea Cãrþilor i-a dat necesara toleranþã faþã
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de natura umanã, atitudinea de iubire frãþeascã acordatã semenilor ºi mai
ales o filozofie a iertãrii, care l-a ferit de asprimea relaþiilor cu cei din jur.
Interesat mai cu seamã de textele poetice ale Bibliei, C. Cubleºan le-a
parcurs ca pe niºte izvoare, dar ºi ca niºte întruchipãri miraculoase ale
aventurii omului pe acest pãmânt.

Sã precizãm cã în Constantin Cubleºan nu avem de-a face cu un autor
religios, cultivator cu precãdere de teme biblice, dar spiritul sãu creator se
raporteazã consecvent la o realitate creºtinã. Cartea Serile cu Bartolomeu
atestã aderenþa consubstanþialã la preceptele religioase, sporitã de
parcurgerea Textului Sfânt în traducerea excepþionalã a Mitropolitului
Valeriu Anania. Recitind Biblia în noua versiune, C. Cubleºan trãieºte
emoþia unei redescoperiri de sine la dimensiuni nebãnuite ºi implicit
satisfacþia esteticã de a lua act de performanþele literare demonstrate de
verbul înaltului prelat. Valeriu Anania se dovedeºte a fi un scriitor înnobilat
de har, un savant de uimitoare erudiþie ºi un exeget limpede al înþelesurilor
greu descifrabile prezente în Cartea Cãrþilor. Tãlmãcirea Bibliei devine
astfel o fericitã cãlãuzã în tainele Cuvântului Sfânt, o cale fãrã greº spre
adevãr.

Apãrutã în 2001, traducerea lui Bartolomeu Anania a fost imediat
semnalatã drept un eveniment cultural de seamã, demn de a sãrbãtori 2000
de ani de istorie creºtinã, restaurând pe deplin autoritatea Textului sacru în
beneficiul omului contemporan, aflat azi într-o stare de confuzie ºi rãtãcire
spiritualã. Constantin Cubleºan remarcã suita de elogii enunþate de mari
personalitãþi la apariþia traducerii din 2001, cuprinse într-un volum tipãrit
doi ani mai târziu. O incursiune în Atelierul de lucru al traducãtorului pune
în evidenþã efortul extraordinar întreprins de marele prelat în aflarea celor
mai potrivite soluþii lingvistice ºi de expresie ale textului: “Cine vrea sã
facã o confruntare mai la obiect a acestei noi diortosiri, cu celelalte mai
vechi, în speþã luând în atenþie textele poetice ale Bibliei, va avea revelaþia
rafinamentului de modernitate în expresie, realizat de I.P.S.S. Bartolomeu,
pe un fundal ce pãstreazã parfumul arhaitãþii (limba veche ºi-nþeleaptã, cum
zice Eminescu), dându-ne o operã româneascã în înþeles ºi formã actualã.”

Din osârdia teologicã ºi literarã în realizarea acestei lucrãri
monumentale, Constantin Cubleºan selecteazã, pentru “serile” sale
petrecute în compania marelui prelat, pãrþile care se înscriu cu
preponderenþã în sfera literaturii. Selecþie dificilã, pentru cã în ultimã
analizã, dupã spusele traducãtorului însuºi, Biblia este în totalitate un text



literar de mare complexitate, de la universalitatea temelor la bogãþia
expresivã a stilului. Mai presus de toate, ea este Cartea sacrã, Cartea
Cãrþilor, “Sfânta Scripturã, principalul vehicul al revelaþiei divine; ea este,
dacã vreþi, modalitatea literarã a încarnãrii Logosului, prelungirea întrupãrii
lui prin pana autorilor sãi”. Autorul “serilor” se opreºte analitic la acei
reprezentanþi sacri care în paginile lor se disting printr.-un spor de
frumuseþe literarã, devenitã notorie. Cartea Serile cu Bartolomeu este
sistematizatã în trei capitole. Primul are în vedere Psaltirea, Cântarea
Cântãrilor, Cartea lui Iov, Proverbele lui Solomon ºi Ecleziastul, toate
celebre, inclusiv prin calitatea lor literarã. Al doilea capitol relateazã în
comentarii de excelentã substanþã informaþionalã ºi interpretativã Cãrile a
ºaisprezece profeþi, între care Isaia, Iezechiel, Ieremia, Sofonie, Zaharia etc.
Ultimul dintre capitole oferã amãnunte despre personalitatea traducãtorului
ºi a traducerii sale, al cãrui ecou cultural s-a extins la nivel naþional. În
primele douã capitole sunt de observat abordarea a trei aspecte: fixarea
filologicã a textului, cu referiri la precedentele traduceri româneºti, puse în
comparaþie cu textul realizat de noul traducãtor, întotdeauna superior prin
expresivitate ºi profunzime ideaticã; dublarea comentariilor cu generoase
citate din textele analizate, prilej binevenit pentru cititor de a se convinge
direct de calitatea literarã, teologicã ºi moralã a scrierilor biblice;
sublinierea valorii superlative a traducerii realizate de Mitropolitul
Bartolomeu, cu implicaþii largi în lumea credincioºilor: “Traducerea Bibliei
este o izbândã nu numai a tãlmãcitorului ei, ce-ºi întroneazã astfel, cu
aceasta, vârsta octogenarã binecuvântatã de A – toate – Fãptuitorul, ci ºi a
literaturii noastre de azi. Cãci fiecare moment al ei în evoluþie, a simþit
nevoia confruntãrii cu încercarea unei atari traduceri. Urmãrindu-le, din
chiar zorii culturii noastre, vom avea mai limpede punctat drumul împlinirii
limbii ºi spiritualitãþii naþionale la care osârdia I.P.S.S. Bartolomeu Valeriu
Anania este una ce dã un nou unghi de strãlucire, aparte, întregului”.

Pe drept cuvânt, Serile cu Bartolomeu este numitã “carte de suflet”; ea
exprimã copleºitoarea emoþie a unui credincios faþã de Sfânta Scripturã,
bucuria unui om de litere de a se întâlni cu texte de mare valoare religioasã
ºi esteticã. Psaltirea, cunoscutã în cultura românã încã din secolul al XVII-
lea ca una din cãrþile cele mai populare în lumea creºtinã, se impune în noua
versiune prin “supleþea deosebitã a verbului (rezonanþe arhaice sunt cu mult
rafinament distilate în noul text”. Cântarea Cântãrilor, “operã poeticã de o
frumuseþe aparte”, evocã “labilitatea adoraþiei sacre cu aceea a chemãrii
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sentimentale”, în accente lirice pline de dramatism. Particularitatea Cãrþii
lui Iov constã în a fi una din cele mai cunoscute ºi comentate parabole din
literatura lumii. Parabolã a suferinþei, a omului care nu se regãseºte pe sine
decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele lui Solomon aparþin literaturii
sapienþiale, cu postularea unor reguli fãrã greº: “Începutul înþelepciunii este
frica de Dumnezeu”. Raportate la aceastã sentinþã, faptele umane se
întemeiazã pe o solidã premisã moralã, în mãsurã sã dea fiinþei o viaþã trãitã
în liniºte ºi bucurie. Tot de sfera literaturii sapienþiale aparþine Ecleziastul,
scriere de adâncã meditaþie despre deºertãciunea tuturor celor omeneºti.
Oprindu-se analitic asupra Cãrþilor scrise de profeþi, Constantin Cubleºan
reþine relaþia strânsã dintre poezie ºi vocaþia vizionarã. Educaþia criticã este
valabilã ºi în cazul profeþiilor în prozã. Profetul Daniel este “singurul
prozator autentic între profeþii biblici, creator de ficþiuni epice de mare
frumuseþe esteticã”. Prozatorul-profet denunþã în imagini apocaliptice
lezarea divinitãþii de cãtre omenirea decãzutã.

Serile cu Bartolomeu este cartea unui scriitor pãtruns de duhul credinþei,
scrisã cu un elevat sentiment de asimilare a spiritului creºtin, în deplinã
smerenie ºi admiraþie, de adâncã desfãtare interioarã prilejuitã de cel care i-
a pus în mânã Cartea Sfântã într-o tãlmãcire de mare nobleþe. Cu fiecare din
“serile” la care ne invitã Constantin Cubleºan sã luãm parte se poate spune
cã oricare dintre cititorii sãi urcã o treaptã spre desãvârºirea de sine.
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Singure se întorceau

Sfinþi pãrinþi în mãnãstire
Psalmi bãtrâni lin îngînau
Singure se întorceau
Filele în cea Psaltire …

Întrebare-aº înc-odatã

Doamne, în pustiul vieþii,
Întrebare-aº înc-odatã:
De ce toþi, pe rînd, ne stingem
Iarã Moartea niciodatã? …

Mai crezi în ceruri ºi stele?

Mai crezi în ceruri ºi stele
Cînd de-o viaþã strigi la ele
ªi-þi ecoul singur piere
Sfîºiind a lor tãcere? …

L-ai aflat pe Dumnezeu?

De cînd prin ceruri pustii
Te tot duci ºi tot îmi vii,
Blestemat, suflete-al meu,
L-ai aflat pe Dumnezeu? …

Scrisu-i ceru-ntreg cu stele

Scrisu-i ceru-ntreg cu stele
Cumu-i slova pe hîrtie –
Ne-nþelese semne, Doamne,
Oare Mîna Ta le scrie? …

Bãtrînã fiarã Dumnezeu

Bãtrînã fiarã Dumnezeu,
Vînat al meu, mereu, mereu.
Ci-ntotdeauna cel ce cade
Sînt eu, sînt eu, sînt eu, sînt eu …

Amar mi-i; Doamne, ºi jele

Amar mi-i; Doamne, ºi jele
Cã m-ai zãmislit sub stele
Din lacrimi ºi din suspine
ªi-ai umplut lumea cu mine! …

Cu doina ºi cu doru-mi

Cu doina ºi cu doru-mi
Prin deºertul ãstei lumi,
Spre lumina altui cer
Cã pe-aici mã usc ºi pier! …

Sã te sting cu viaþa mea

Unde eºti, nebunã soarte,
Sã te sting cu a mea moarte?
Unde eºti tu, Moarte rea,
Sã te sting cu viaþa mea? …

Mila dalbului Isus

Arde sufletu-mi în foc,
În cel Iad, fãrã noroc …
Ci-n zadar, cãzînd de sus,
Mila dalbului Isus! …

Teofil RÃCHIÞEANU

CATRENE
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Jale mi-i de a mea jale

Jale mi-i de a mea jale
Ce s-a fãcut rîu pe vale
Cu apã neagrã ºi rea
De se-nneacã lumea-n ea …

De mult ce mi-i mie bine

De mult ce mi-i mie bine
Am umplut vãi cu suspine.
De binele-n mine strîns
Am umplut munþii de plîns …

Steaua Rea deauprã-mi – pazã

Steaua Rea deasuprã-mi – pazã,
N-are licãr, n-are razã,
Ca pe firu-i, cu-ndurare,
Îngeru-mi sã se coboare …

În ce stea, în ce pãmînt?

Spuneþi-mi în care cer
(Asta-i marele mister)
În ce stea, în ce pãmînt
Sînt azi cei ce nu mai sînt? …

Nalt mi-era gîndul cît cerul

Nalt mi-era gîndul cît cerul
ªi înalt nesomnu-ntr-însul
Cît sub bolþi de cer tãcerea
Cît pe mãri amare plînsul …

Ca pe mãri cu ape moarte

Ca pe mãri cu ape moarte

Curg corãbii vechi prin mine,
Ca dintr-un alt ev nãluce
De tîrziul lumii pline …

Ce o þinu-n a Sa mînã

O fãrîmã de þãrînã
Ce o þinu-n a Sa mînã,
Ca-ntr-o Doarã, Dumnezeu
ªi-i dãdu numele meu …

Fãcu Dumnezeu lumea

Fãcu Dumnezeu lumea,
Puse-n ea nori, lunã, soare
ªi pe mine – un nimic –
Dinadins? Din întîmplare?

Freamãtã-n munte codru

Freamãtã-n munte codru
Fãrã tihnã ca omu,
Zi de zi cu vînturile
Ca omu cu gîndurile …

Ce mi-i grea lumea ºi rea

Ce mi-i grea lumea ºi rea,
Cerurile-i reci, streine.
Întru mare mila Ta,
Doamne, cît o vei mai þine? …

Pãrãsit de Tine, Doamne

Pãrãsit de Tine, Doamne,
Printre lui, oh, în cãdere,
Plutea sufletu-mi, învinsul –
Duh pustiu al altei ere …
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Miron SCOROBETE

TTTTÃÃÃÃBBBBLLLLIIIIÞÞÞÞAAAA DDDDEEEE    LLLLUUUUTTTT (((( IIII IIII IIII ))))

Cãutãtorii de noduri în papurã au gãsit cã “autorul” Mioriþei e un
ageamiu, deoarece mândrul ciobãnel nu poate avea pãrul negru (“pana
corbului”) ºi mustaþa blondã (“spicul grâului”). Numai cã aici spicul
grâului nu aratã culoarea mustãþii ci forma ei, mãrimea. Când þãranul zice
despre grâu cã “are spicul ca vrabia” nu vrea sã spunã cã spicele grâului
sunt gri, ci cã sunt mãºcate, împlinite, de mãrimea unei vrãbii.

*  *  *
Când spui despre cineva - un copil din cale-afarã de neastâmpãrat sau

un animal nebunatic, cum ar fi o cãpriþã - cã e dracu gol, nu înseamnã cã
acela seamãnã cu un drac în pielea goalã, ci cã e exact dracu, gol aici având
sensul de întocmai, fãrã nici o diferenþã, nici mai mult, nici mai puþin,
identic. Dacã cineva spune despre un bãiat cã e tatã-sãu gol sau despre o
fatã cã e maicã-sa goalã, toþi ascultãtorii vor înþelege cã progeniturile
seamãnã leit cu pãrinþii ºi nicidecum cã tata sau mama lor ar practica
nudismul.

*  *  *
- ªtiu perfect cum e apa, zise bibanul cãtre caras, dar habar n’am cum

sunt aerul ºi pãmântul. Oricât mã forþez, nu-mi pot imagina cum ar putea fi
ceva altfel decât apa. Tare aº vrea sã dau cumva de ele…

- Nimic mai simplu, zise carasul, care o rupea puþin pe limba bibanilor.
N’ai decât sã sari afarã, sã tragi o gurã de aer ºi vei cãdea la pãmânt. Vei ºti
astfel ºi cum e aerul, ºi cum e pãmântul. Dar n’o sã mai ºtii cum e apa…

*  *  *
Tonul duios, de romanþã sentimentalã, al cântecelor de Crãciun de datã

recentã e adaptarea acestora la sensibilitatea omului modern, amator de kits
ºi de manele, în cazul acesta, religioase. Colindele strãvechi din Þara
Haþegului ºi din Þinutul Pãdurenilor nu au nimic în comun cu dulcegãria,
dimpotrivã, au în ele ceva aspru, sunt parcã rãstite. Ele sunt corespondentul
sonor al uneltelor de piatrã cioplite, încã neºlefuite. Poartã pecetea epocii
din care provin.

*  *  *
Grea e viaþa soþiei unui geniu. Dar a soþiei unui geniu învins? Dar a

soþiei unui geniu nici mãcar cunoscut?
Bine cã fata ca din poveºti ºi mândrã’n toate cele s’a mãritat cu Cãtãlin

ºi nu cu Luceafãrul. În caz contrar, lumea s’ar fi îmbogãþit cu încã o durere,
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iar literatura universalã ar fi sãrãcit cu o capodoperã.
*  *  *

Cineva a protestat în faþa Creatorului cã lumea e rãu întocmitã.
- ªi cum ar fi trebuit sã fie?, a întrebat Creatorul.
- Exact invers, a spus hotãrât contestatarul.
- Bine, a zis Creatorul, uite, îþi dau putere, fã-o tu cum ar trebui.
Omul a început cu zilele ºi nopþile: ziua a fãcut-o noapte ºi noaptea zi.

A continuat apoi cu celelalte: apa a fãcut-o uscat ºi uscatul apã, pe negri i-
a fãcut albi ºi pe albi negri, pe ºefi i-a fãcut subalterni ºi pe subalterni ºefi,
oile le-a fãcut capre ºi caprele oi. Când s’a uitat la ce-a ieºit, a constatat cã,
cu toatã schimbarea radicalã, totul arãta ca ºi cum nu s’ar fi întâmplat
nimic.

- Nu mi-a reuºit, a recunoscut el spãºit în faþa Creatorului. Aº mai putea
s’o modific o datã? Acum ºtiu cum trebuie s’o fac.

- Fã-o!, i-a spus Creatorul.
ªi omul a fãcut totul invers: ziua noapte ºi noaptea zi, uscatul apã ºi apa

uscat, negrii albi ºi albii negri… ºi aºa mai departe. Când a sfârºit ºi totul
revenise la starea iniþialã, omul s’a înfãþiºat mulþumit la Creator ºi i-a spus
profesoral:

- Vezi, aºa trebuia s’o faci!
*  *  *

Ciuleandra e un cerc care însã, când sã se închidã, o porneºte în spiralã,
în volute tot mai strânse ºi mai repezi, pânã când din el nu mai rãmâne decât
propriul sãu centru. Dar un cerc al cãrui câmp imens e condensat într’un
punct e steaua în care materia se concentreazã pânã devine o gaurã neagrã,
gata sã înghitã totul.

*  *  *
Marele istoric Vasile Pârvan numea Dacia “Þara aurului”. Eu, în cartea

Dacia edenicã pregãtitã pentru tipar - în aºteptarea unui om cu destul aur în
bãnci ºi în suflet, în stare s’o aducã sub ochii cititorilor - identific
strãvechea Valahie cu “þara Havila” din cartea Genezei, “în care, cum scrie
Moise, se aflã aur”. Pe Columna Traianã se vede o scenã în care romanii
încarcã pe cai imense coºuri cu obiecte dacice din aur. Criton, medicul
personal al împãratului Traian, noteazã cu exactitate cantitatea de metal
preþios transportatã atunci la Roma: 1.165 de tone de aur ºi 2.330 de tone
de argint. Fireºte, acesta n’a fost decât primul transport, nu ºi ultimul, timp
de un secol ºi jumãtate cât a durat ocupaþia romanã exploatarea minelor
aurifere neslãbind nici o clipã ci înteþindu-se. Cândva, în tinereþe,
strãbãtând Munþii Apuseni, m’a impresionat un masiv din Roºia Montanã
ciuruit de galeriile minerilor antici, de dupã ocuparea Daciei de cãtre
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romani. Dar procesul a continuat în tot evul mediu, pânã pe vremea
Arhanghelilor lui Agârbiceanu ºi pânã azi, cu singura observaþie cã munca
de minerit s’a tot perfecþionat ºi ea, eficientizarea fiind, ca peste tot,
imperativul primordial, aurul fiind deci smuls munþilor cu ºi mai mult spor.

În aceste condiþii, pãrerea generalã, atât a specialiºtilor cât ºi a
publicului profan fiind aceea cã, dupã exploatarea cu o avariþie pe care
numai aurul o poate genera, munþii s’au cam secãtuit, lanþurile lor
maiestuoase transformându-se în ceea ce terminologia de specialitate
înregistreazã ca steril, Apusenii, depopulaþi, uitaþi de autoritãþi, ocoliþi de
traseele turistice, fiind sortiþi sã mai figureze doar în cãrþile de istorie. 

Iatã însã cã la sfârºitul mileniului de-abia încheiat, la Roºia Montanã,
sub lugubra dantelã de galerii pãrãsite, se descoperã cel mai mare depozit
aurifer din Europa. ªi aºa cum existã corbi amatori de stârvuri, existã ºi
niºte corbi speciali, devoratori ai filoanelor de aur. ªi, pe nepusã masã, s’au
ºi instalat în zonã, gata s’o transforme într’un deºert de pucioasã, aºa cum
de la Sodoma ºi Gomora încoace nu s’a mai vãzut. Au protestat forurile
ºtiinþifice, personalitãþi intelectuale, oameni politici. Pe strãzile oraºelor au
apãrut, disperaþi, vieþuitori ai locului colectând de la populaþie semnãturi
care sã sisteze dezastrul gata de a se înfãptui. Totul pãrea însã zadarnic,
corbii devoratori de aur nefiind deloc impresionabili, ba pãrând a acþiona
sub oblãduirea autoritãþilor.

Când însã monstruosul tãvãlug s’a izbit de câteva biserici ce urmau a fi
demolate tocmai de cei care condamnau mai abitir dãrâmarea bisericilor în
deceniile trecute, vrând-nevrând, a trebuit întrebatã ºi Biserica. Iar ea ºi-a
spus rãspicat cuvântul în Hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române adoptatã în ºedinþa sa din 11 noiembrie 2003.

Aºa cum am semnat din toatã inima pe tabelul cu care niºte moþi m’au
oprit într’o zi în centrul Clujului, aprob ºi acum sub semnãturã, tot din
inimã, aceastã înþeleaptã poziþie, luatã, nu mã îndoiesc deloc, sub directa
inspiraþie a Duhului Sfânt.

*  *  *
Pe capul unui terorist cumplit ce ajunsese sã îngrozeascã întreaga

Planetã s’au pus 29 milioane de dolari. Lipsa de rotunjime a sumei, aspectul
ei chiar colþuros, þin de metafizica cifrelor, domeniu ce e neproductiv sã-l
abordãm aici. Fapt e cã suma, cu tot inesteticul ei, a fascinat o mulþime de
oameni de toatã mâna, de la înalte personalitãþi politice la scociorâtori prin
pubele, fiecare visându-se fericitul posesor al ei. Pentru moment însã,
singurul efect sesizabil a fost creºterea spectaculoasã a insomniei, nopþile
fiind consumate în elaborarea celor mai ingenioase planuri menite a duce la
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capturarea preþiosului (la propriu) asasin dat în urmãrire generalã. Astfel,
serviciile secrete ºi-au lãrgit substanþial ºi ºi-au specializat reþeaua de
informatori, înaltele comandamente militare au antrenat comandouri
însãrcinate cu misiuni nemaiîncercate în trecutele confruntãri, trusturile
producãtoare de cipuri au trecut la mare distanþã în fruntea sectorului
industrial - al industriei de vârf, fireºte. A fãcut senzaþie, ºi a fost deliciul
presei sãptãmâni la rând, inventarea unui detector care nu mai necesitã
dezagreabila operaþie de implantare a cipului în corpul uman. Acest nou
aparat poate localiza cu precizie orice persoanã uzând doar de o banalã
amprentã, de un mulaj dentar sau de cotorul unui act personal oarecare, din
acelea de care rafturile depozitelor birocratice sunt înþesate. Programele
explorãrilor cosmice au fost modificate, toate coordonatele dirijate spre
reperarea eventualilor extratereºtri fiind anulate, întreaga atenþie fiind
concentratã spre a-l depista pe geniul rãului, devenit, dupã tipãrirea în toate
tirajele gazetelor ºi difuzarea pe toate canalele audio ºi video a cifrei de
29.000.000, cel mai popular personaj de pe glob. Dar în febra acestei
vânãtori de proporþii nemaiîntâlnite, cu adevãrat globale, au fost antrenate
ºi îndeletnicirile cele mai paºnice. Diverºi tineri de pe toate meridianele au
încercat sã intre în legãturã cu teribilul terorist prin internet. Fotografii,
deveniþi peste noapte detectivi asemenea acelora vãzuþi în documentarele
de la Discovery, au început sã-ºi studieze cu lupa filmele vechi, încercând
sã vadã dacã nu cumva teroristul, care umblase peste tot, nu fusese surprins
cândva de aparatul lor, întâmplare care ar fi putut oferi amãnunte legate de
el ºi care sã conducã spre prinderea lui. În sfârºit, fetele înºirate de-a lungul
traseelor intens circulate, prin benzinãrii, baruri, holuri de hotel - peste tot
adicã, - socotindu-se  a deþine atuuri ce le aparþin exclusiv, imaginau
scenarii prin care, cu mijloace specifice, sã intre în posesia personajului ºi
apoi a numãrului 29 urmat de zerourile dãtãtoare de ameþeli.

Destul cã toate aceste uriaºe eforturi au fost zadarnice. Demonicul
ucigaº parcã se volatilizase ºi cu siguranþã ar fi fost socotit mort de mult
dacã actele de terorism n’ar fi continuat cu ºi mai multã vigoare ºi cu ºi mai
tragice urmãri. Situaþie ce a dus, se înþelege, la o descurajare generalã,
lumea obiºnuindu-se treptat cu gândul cã e pradã unei fatalitãþi cãreia n’ai
cum sã i te opui. Practic, urmãrirea criminalului, deºi se dãdeau periodic
asigurãri cã ea continuã, încetase cumva de la sine.

Dupã ani buni, teroristul, dând de lucru psihologilor specializaþi în
cazuri de acest gen, s’a plictisit de o existenþã ce degenerase într’o anostã
rutinã ºi s’a hotãrât sã se predea. Bineînþeles, cu condiþia sã i se acorde cele
29.000.000 de dolari de la care, în enunþul ofertei atât de larg difuzate
odinioarã, el nu era exclus. Autoritãþile au convenit bucuroase la o
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asemenea propunere, specialiºtii în drept argumentând cã de fapt aºa este
legal sã se procedeze.

Ceea ce se aºtepta acum cu sufletul la gurã de cãtre, dacã la un asemenea
subiect se mai admit jocuri de cuvinte, toatã suflarea, era procesul, difuzat
în direct pe toate canalele de televiziune, interzis rãmânând, potrivit
cutumei, doar fotografiatul în timpul ºedinþelor de judecatã.

E aproape inutil sã mai repetãm ceea ce toatã lumea îºi aminteºte, anume
cã inculpatul, þinându-se seama ºi cã s’a predat singur ºi de alte
considerente expuse convingãtor de apãrare, a fost achitat. Din alternativa:
un mort cu 29.000.000 într’un cont bancar sau un trãitor lipsit de acel cont,
el a gãsit cã lui personal i s’ar potrivi mai degrabã a doua variantã, drept
care a acþionat în consecinþã. Cele 29.000.000 de dolari, parþial sau în
totalitate (aceasta nu se precizeazã în memoriile publicate de el în schimbul
unui onorar mult mai substanþial), luaserã calea factorilor care influenþau
procesul.

Un cinic fãcea reflecþia cã toatã tevatura nu s’a soldat decât cu un câºtig
teoretic al adepþilor sistemului perpetuum mobile. Aceºtia aveau, în sfârºit,
dovada cã obsesia lor nu se iþeºte doar în propriile lor capete ci cã ea existã
concret în aceastã lume. Ba e chiar principiul de bazã al acestei lumi. 

*  *  *
Bãtrânii de obicei vãd lumea ca prin roentgen, corect adicã, în

profunzime, dar vãduvitã de orice farmec. Ferice de cei ce, ca în copilãrie,
ca în adolescenþã, ca în tinereþe, încã o aud, o miros, îi vãd expresia feþei,
surâsul sau îngândurarea - exact ceea ce roentgenul nu surprinde, dar care
o face sã fie vie.

*  *  *
Szabo ªoni, ºoferul nostru de la Radio, cãsãtorit cu o moldoveancã,

spunea: Nici eu nu ºtiu ce naþie sunt. Bunicul a fost ungur, iar bunica
româncã. Cum nici unul nu ºtia o boabã din limba celuilalt, atâta îmi
amintesc despre ei cã, în copilãrie, când ei se certau, eu alergam de la unul
la altul ºi-i traduceam fiecãruia ce a zis celãlalt despre el…

Interesant cã, pentru a-ºi transmite mesajele de tandreþe, care desigur au
fost, nu aveau nevoie de translator.
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*  *  *
În om a existat din totdeauna dorinþa de a se face remarcat. Cel puþin în

omul istoric, pentru cã omul preistoric, cel pe care îl privim foarte de sus
ºi-l numim sãlbatic, avea un profil sufletesc spre atingerea cãruia noi nici
nu mai avem puterea de a nãzui, acel om era lipsit cu totul de orice vanitate.
Dar în omul istoric aceastã tendinþã a existat totdeauna ºi în toate
împrejurãrile. O întâlnim la þãranul care face tot posibilul sã se ajungã prin
ceva vestit mãcar în satul lui, dacã nu ºi în câteva învecinate, la militarul ce
þine sã fie apreciat de superiorul sãu, la elevul ambiþios, hotãrât sã ia
premiul, la sportivii ce  se întrec la Olimpiadã, la actorul de film ale cãrui
vise capãtã mereu înfãþiºarea unui Oscar, la scriitor, pictor, medic… A dorit
sã se facã remarcat omul antic, ca ºi cel medieval, ca ºi cel modern.
Aspiraþia aceasta e atât de general omeneascã încât ea nu ocoleºte nici pe
cei mai virtuoºi dintre noi. Un ascet, dupã ce s’a rãzboit cu toate pãcatele
ºi, uitându-se îndãrãt, e convins cã le-a învins pe toate, nu observã cã, în
toatã aceastã bãtãlie cumplitã ºi neîntreruptã, el a crescut, asemenea
ºarpelui încãlzit la sân, un pãcat, unul singur, în stare însã de a-i pulveriza
întregul edificiu moral: dorinþa de a i se vedea râvna, de a fi admirat cât de
ascet poate fi.

Niciodatã însã, în decursul istoriei, pornirea de exhibare a propriei
persoane, sub aspectul sãu sufletesc, intelectual, dar mai cu seamã fizic, nu
a cunoscut frenezia pe care o trãieºte azi. Tot natul, de la omul politic, care
uzeazã de metode verificate spre a-ºi construi imaginea, pânã la top-model
ºi pânã la puºtoaica înscrisã la o preselecþie pentru realizarea unui clip
publicitar, e cuprins de acest morb care nu iartã pe nimeni. Ce-i  drept,
niciodatã în istorie trãsãtura aceasta general-umanã nu a dispus ºi de
mijloacele de a se materializa aºa cum i se oferã astãzi. Unde poate sta
popularizarea într’o lume fãrã radio, fãrã televiziune, fãrã internet, ba chiar
ºi fãrã tipar, aºa cum lungile epoci trecute au fost, în comparaþie cu
publicitatea din zilele noastre? Astãzi, în sfârºit, fala de a te arãta lumii,
lumii întregi, la propriu, ºi-a gãsit posibilitatea de a se chiar împlini.

Poate vã va surprinde, poate vã va chiar contraria mãrturisirea cã aceste
constatãri, de fapt la îndemâna tuturor, au fost provocate de marele praznic
al Adormirii Maicii Domnului, una din sãrbãtorile cele mai iubite de
români, numãrul uriaº de biserici puse sub acest luminos hram dovedind-o
cu prisosinþã.

Dacã vom identifica în Noul Testament pasajele care se referã la Prea
Curata Fecioarã Maria, vom fi descumpãniþi de puþinãtatea lor ºi de
lapidaritatea lor. Din acest unghi, având în vedere doar latura cantitativã,
am putea crede cã primii creºtini, inclusiv autorii cãrþilor neo-testamentare,
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nu i-au acordat o atenþie deosebitã Sfintei Marii ºi, cu atât mai mult, nu i-
au rezervat un cult, ba încã unul cu totul special, aºa cum bisericile
tradiþionale fac. S’ar pãrea, judecând astfel, cã au dreptate cultele creºtine
(ca sã nu mai luãm în considerare puzderia de secte înmulþite exploziv) care
nu numai cã nu o cinstesc pe Prea Curata Fecioarã, ci o denigreazã ºi o
chiar duºmãnesc.

O privire curatã însã va vedea cu totul altfel lucrurile. Sfânta Maria se
deosebeºte de noi toþi tocmai prin totala ei lipsã de vanitate. Deºi ea are un
statut unic, fiind Maica Fiului lui Dumnezeu, cea care i-a dãruit lui
Dumnezeu acel trup cu care El sã se jerteascã pentru noi ºi sã ne
mântuiascã, Maria se ascunde într’o asemenea smerenie încât riscã sã nici
nu fie vãzutã de miopia omeneascã, de superbia oamenilor atât de mult
preocupaþi de scoaterea în evidenþã, de suirea pe podium, de proiectarea pe
ecran a lor înºiºi. Maica Domnului, nu numai cã I-a dãruit trup Fiului lui
Dumnezeu, dar parcã odatã cu laptele de la sân, odatã cu nopþile ei
nedormite, odatã cu sfâºierea inimii ei prin care, aºa cum i s’a prezis, a
trecut sabia cruzimii nelimitate, parcã ºi-a transferat corpul sãu Corpului
Fiului Sãu, de care Acesta avea nevoie spre a ni-l dãrui nouã spre mântuire
ºi câºtigarea vieþii veºnice. ªi parcã, din prea-plinul iubirii faþã de Fiul ei,
care e Însuºi Dumnezeu, ºi Cãruia ea I se dãruie deplin, corpul sãu,
biografia sa, întreaga sa existenþã pãmânteascã devin tot mai puþin vizibile,
ea trecând treptat în rândul îngerilor ºi mai presus de îngeri, mai cinstitã
decât heruvimii ºi mai mãritã fãrã de asemãnare decât serafimii.

Dar ea e nu numai Maica lui Dumnezeu, ci ºi Mama noastrã. Textul
sacru spune cã Biserica este trupul mistic al lui Hristos. Dar Maica trupului
lui Hristos e Prea Sfânta Fecioarã Maria. Ea e, aºadar, cu adevãrat Maica
noastrã, a celor ce suntem în Bisericã.

Având conºtiinþa aceasta, speranþa noastrã, una din cele trei capitale
virtuþi creºtine, nu va mai scãdea niciodatã, nu va mai slãbi niciodatã ºi
nicidecum nu ne va mai pãrãsi niciodatã. Cu o asemenea Mamã, ce rãu ne-
ar mai putea rãpune?

*  *  *
Toþi þãranii aspirã sã trãiascã la oraº pentru ca de acolo sã admire

virtuþile satului tradiþional ºi sã deplângã depopularea lui.

*  *  *

Nici un sfânt nu a ºtiut cã e sfânt, ba era chiar convins cã nu e. Cine-ºi
imagineazã cã este nu este.
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Ion CRISTOFOR

MIRCEA POPA ªI FASCINAÞIA CULTURII
FRANCEZE

Personalitate de marcã a culturii clujene, om al cetãþii prin excelenþã,
profesorul universitar dr. Mircea Popa a intrat în conºtiinþa publicã prin
competenþa ºi probitatea de critic ºi  istoric literar, de profesor universitar
ºi cercetãtor. Spirit laborios, Mircea Popa este ºi un comentator atent al
actualitãþii literare, criticul manifestându-se cu o ironie acidã, ce impune
deopotrivã teamã ºi respect. În buna tradiþie a marilor noºtri foiletoniºti,
istoricul în posturã de recenzent nu ezitã sã scrie ºi despre autori de toate
calibrele, folosindu-ºi cu parcimonie rezerva de laude. Mai rar, criticul
adoptã o posturã de judecãtor inclement, ce mânuieºte cu dezinvolturã
biciuºca ironiei sau scalpelul, cu o vãditã plãcere a execuþiei. Ghilotina sa
cade cu predilecþie pe gâtul grafomanilor de ultimã orã, specie din ce în ce
mai agresivã ºi insistentã. E o  lãudabilã activitate de “sanitar”, extrem de
utilã în atmosfera de haos ºi  devãlmãºie ce dominã producþia editorialã a
ultimilor ani. 

Dupã dispariþia regretatului Mircea Zaciu, Mircea Popa a rãmas în
peisajul clujean ca figura cea mai proeminentã a istoriei literare.
Indiscutabil, criticul a crescut sub fascinaþia marilor modele spirituale ale
Clujului universitar, cãrora le-a dedicat o incitantã carte. Pentru cei tineri,
amintim cã Mircea Popa s-a nãscut la 29 ianuarie 1939, în comuna Lazuri
de Beiuº, din judeþul Bihor, în familia unui preot ortodox. Criticul a
absolvit Facultatea de Filologie din Cluj ca ºef de promoþie. În ciuda
înzestrãrii puþin obiºnuite, nu va ocupa o catedrã universitarã, cum s-ar fi
cuvenit, ci va funcþiona în posturi dintre cele mai obscure. A trecut prin
experienþa de umil profesor la liceele din Sãcuieni ºi Aleºd sau cea de
muzeograf la Muzeul Regional al Banatului din Timiºoara. Tenace, ca orice
bihorean, va deveni, în cele din urmã, cercetãtor la Institutul de Lingvisticã
ºi Istorie Literarã “Sextil Puºcariu” din Cluj, fiind numit, din 1982, ca ºef
al colectivului de istorie literarã. Doctor în filologie din 1970, titlu obþinut
cu teza Ilarie Chendi, este în prezent conducãtor de doctorat, profesor
titular la catedra de Istoria Literaturii Române a Universitãþii  ”1
Decembrie” din Alba Iulia. Ca ºi în alte cazuri, Clujul a dat dovadã cã are
funesta vocaþie de a-ºi îndepãrta valorile, când nu le marginalizeazã sau nu
le umileºte. Exemple s-ar putea da cu duiumul.

Cu cerbicie, Mircea Popa a înfruntat feloniile destinului printr-o operã
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de o impresionantã masivitate ºi consistenþã. Ca mulþi din generaþia sa,
criticul a încercat sã “recupereze” dupã 1990 pierderile în ordine
profesionalã printr-o febrilã activitate de dascãl, navetând, înaintea fixãrii
la Alba Iulia,  între mai multe universitãþi. Mai norocos decât dascãlul,
criticul ºi-a recuperat o parte din textele nepublicate înainte de 1989, texte
care n-au putut trece de bariera cenzurii comuniste. Nu am fãcut un bilanþ
complet al cãrþilor personale ale lui Mircea Popa, dar sunt, cu siguranþã,
peste treizeci. Criticul a  îngrijit zeci de ediþii, fiind coautor la alte cãrþi ºi
volume de criticã ºi istorie literarã. Studiile ºi lucrãrile ºtiinþifice i-au apãrut
în Franþa, Germania, Israel, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia etc. Mircea Popa
a  dedicat cãrþi de referinþã unor personalitãþi ce-au ilustrat cultura românã:
Ilarie Chendi (1973), Ioan Molnar Piuariu (1976), Octavian Goga între
colectivitate ºi solitudine (1981), Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu
(1982), Timotei Cipariu - ipostazele enciclopedistului (1994), Mihai
Eminescu – contextul receptãrii (1999), Eminescu în Transilvania (2000, în
colaborare). A studiat cu competenþã istoria presei, iluminismul, creaþia
scriitorilor români din exil (Reîntoarcerea la Ithaca, 1999), realizând ediþii
din opera lui Apunake, Vintilã Horia, a altor reprezentanþi ai exilului. A
redactat, printre altele, douã studii fundamentale referitoare la  relaþiile
dintre români ºi maghiari: Apropieri literare ºi culturale româno-maghiare
(1999), Andrei Veress -  un bibliograf maghiar, prieten al românilor (2006).

Recent, Mircea Popa ºi-a adunat într-un volum articolele dedicate
culturii franceze ºi relaþiilor noastre cu marea sorã din Apus. Sub semnul
Franþei (Editura Eurograph, Cluj-Napoca, 2006) conþine articole ce pun în
luminã nu numai atracþia românilor pentru frecventarea unei culturi ce a
avut o mare, beneficã influenþã asupra spiritualitãþii autohtone. Criticul
constatã cã încã din zorii deºteptãrii noastre naþionale, Franþa ºi Parisul au
reprezentat pentru intelectualitatea româneascã o atracþie, un model,
adeseori un sprijin eficient. Dupã cum subliniazã cercetãtorul, în articolul
Visul de Paris al românilor, imaginea oraºului-luminã vãzut ca o “carte
deschisã”, ca o capitalã a lumii, e foarte veche ºi persistentã. Parisul,
imaginat ca “un oraº al chemãrilor stranii ºi repetate” e prezent, mai ales
dupã 1840, în presã, în romane ºi în paginile primilor noºtri memorialiºti ºi
cãlãtori. Pentru Codru Drãguºanu, de pildã, Parisul apare ca un soi de
“centru al universului“. Dacã pentru autorul Peregrinului transilvan, Franþa
ºi Parisul rãmân în memorie ca o chintesenþã a civilizaþiei (“miezul lumii ºi
lamura umanitãþii”), imaginea Parisului se nuanþeazã la scriitorii sfârºitului
de secol, la simboliºti sau la scriitorii secolului XX. Imaginea de Babilon
modern, de oraº al contrastelor,  este prezentã la Eminescu, dar ºi la
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ªt.O.Iosif sau Octavian Goga.
Ca obstinat cercetãtor al jurnalisticii, Mircea Popa subliniazã un

amãnunt prea puþin cunoscut, anume cã “primul ziar apãrut pe teritoriul
þãrii noastre a fost în limba francezã”. De la Courier de la  Moldavie, apãrut
în 1790, tradiþia presei în limba francezã va rãmâne o constantã a presei
româneºti. În articolul din care am citat, Francezi cântând România,
români elogiind Franþa, istoricul presei semnaleazã nu numai multitudinea
de titluri apãrute, ci ºi numãrul mare de ziariºti francezi prezenþi la noi,
veniþi în misiuni culturale, politice sau activând la diverse publicaþii
apãrute pe teritoriul României. Extinzându-ºi aria cercetãrilor, Mircea Popa
pune în luminã prezenþa unor personalitãþi ale literelor franceze în
Romania, cum ar fi André Maurois, Paul Morand sau Jules Romain. Unul
din cele mai interesante articole prezente în carte este cel intitulat André
Gide ºi gidismul. Criticul analizeazã cu fineþe, cu lux de amãnunte, cauzele
receptãrii contradictorii a gidismului la noi. Influenþa scriitorului francez e
mult mai puternicã decât s-ar putea bãnui, în critica literarã, în poezie dar
mai ales în prozã. Modalitãþi ºi procedee gidiene sunt depistate la Ion
Cãlugãru, Cezar Petrescu, M. Celarianu, Ion Vinea, Camil Petrescu, dar
mai ales la scriitorii generaþiei lui Mircea Eliade. 

Studiile lui Mircea Popa relevã nu numai o masivã prezenþã a scriitorilor
sau ziariºtilor francezi în România, ci ºi a unor români în Franþa. Dora
d’Istria sau Radu Baltag (mai cunoscut sub pseudonimul sãu franþuzesc,
Adrien Le Corbeau) sunt printre cei care s-au afirmat în limba francezã.
Ultimul, nãscut în jurul anilor 1880, la Turnu Severin, într-o familie de
evrei scãpãtaþi, va deveni în Franþa  unul din cei mai fervenþi propagatori ai
culturii române în Franþa.  

Nu mai puþin interesant devine cazul unor scriitori francezi
împãmânteniþi la noi, cum e cazul  lui Jules Brun, intrat “în istoria literaturii
noastre nu numai ca folclorist, dar ºi ca romancier.” Mircea Popa reia în
discuþie ºi mitologia, extrem de stufoasã, a presupusei origini româneºti a
lui Pierre Ronsard. Cu o pasiune detectivisticã, istoricul analizeazã toate
probele dosarului strãlucitului poet Pierre Ronsard, care s-ar trage, dupã
unii cercetãtori, dintr-un anume Mãrãcine, fost ban al Craiovei.
Meticulozitatea cu care sorteazã ºi pune sub lupa analizei diverse
documente, de la cele mai credibile pânã la cele mai fanteziste, e tipicã lui
Mircea Popa, unul din puþinii noºtri cercetãtori ce nu-ºi limiteazã aria
curiozitãþii la raftul bibliotecilor. El cerceteazã cu seriozitate arhive de stat
sau private, scotoceºte în corespondenþa scriitorilor sau în paginile unor
publicaþii ignorate. Aceastã voluptate documentaristicã îl duce pe Mircea
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Popa în locurile cele mai  neaºteptate. Toamna anului 1997 îl gãseºte la
British Library din Londa, unde va transcrie, cu pasiunea unui copist
medieval, documente semnate de Dimitrie Cantemir, Ion Ghica, D.
Poerescu, Barbu ªtirbei, Carol I, Carmen Sylva, Raoul Bossy etc. Dupã
epuizarea fondului românesc,  va petrece câteva zile în bogata arhivã al lui
Miron Grindea, descoperind acolo “O operã necunoscutã a lui Eugen
Ionescu”, dupã cum aflãm încã din titlul articolului.

Analizând relaþiile noastre culturale cu Franþa, Mircea Popa e interesat
nu doar de aspectele literare. Prezenþa Institutului Francez de Înalte Studii
în România face obiectul unui consistent articol. Pornind de la un studiu al
lui André Godin dedicat acestui subiect, Mircea Popa dezvoltã tema
referitoare la politica dusã de marele stat apusean, subliniind cã, prin
tradiþie,  “cultura francezã era principalul element de dialog cu strãinãtatea
ºi cu marea culturã universalã”. Ideea va fi dezvoltatã într-o altã secþiune a
cãrþii, Reviste interbelice de propagandã pentru strãinãtate. Autorul
constatã cã, în perioada interbelicã, numãrul acestor publicaþii a fost
impresionant, acest tip de presã îndeplinind un rol important, de cunoaºtere
reciprocã, de mesagerã a unor idei de apropiere faþã de þãrile vecine, de
combatere a ideilor fasciste în ascensiune, “de promovare constantã a unei
politici de pace ºi conlucrare europeanã”. 

Nu sunt singurele puncte de interes ale vastei lucrãri a lui Mircea Popa,
ce analizeazã multiple aspecte ale relaþiilor culturale cu Franþa. Avem de a
face cu o lucrare bogatã în informaþii, seducãtoare prin rigurozitate, prin
patosul temperat al argumentaþiei ºi fineþea analizei.  Încã o datã, criticul ºi
istoricul clujean probeazã seriozitatea unui cercetãtor polivalent,  ale cãrui
preocupãri au depãºit limitele culturii naþionale, surprinsã, aici,  în dialog
cu alte culturi europene.  
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Echim VANCEA
POEME

(din ciclul: CIMITIRUL DESPERECHEAT)

cãdercãdere liberãe liberã

ora amiezii înfãºuratã în hohotul de deasupra oraºului
anunþã hotãrârea administraþiei
dispusã sã prindã moartea
numai cã refuzã sã o vadã

sunt oameni rãmaºi sã priveascã tâmpiþi în gol /
apoi când totul se duce dracului
trupurile lor în plinã luminã de searã
strãlucesc vlãguite de capcana unor cruci de piatrã
nu îndeajuns de uscate

în ziua-nsoritã de-afarã putrezesc caii dintr-o simplã privire

pe la sfârºitul luminii ziua îmi putrezeºte în gurã
ºi deºi nu a fost niciodatã ucis înfricoºeazã pãmântul
cu oasele lui umbrind promenada

un cer mãrun cer mãreþeþ

a continuat amuþit sã le dea dracului pe toate – aºa / pur ºi
simplu – mai târziu auzind cã-i nedorit ºi-a muºcat limba

apoi a început sã ningã ºi duhoarea bârlogului împlini
sãrbãtoarea / o stradã mai jos tãcerea se prelinge leneºã peste
ºipcile gardului o sã ajungã sau poate nu o sã ajungã la un loc
potrivit – dar ea se prelinge aºa leneºã cum e ºi din când în
când mai zâmbeºte zidului tupilându-se dupã ulucile proaspãt
vopsite – „proaspãt vopsit” / stã scris cu cretã pe stradã mai jos
ºi nu se mai poate dace nimic de cu zori pribegeºte întunericul

prin cartierul de la poalele dealului ºi încã nu ºtie ziua ce face
noaptea – ºi fiecare gest se vede cãzut în capcana amprentelor
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de cum a trecut ºi ziua aceasta trotuarele zvâcnesc sub tãlpile
însorite / se încruciºeazã cu lumina de / lunã într-un fel de
amestec de degete inelare ºi priviri uluite / mãcelãrind spinii

între nouriîntre nouri

se va obiºnui cu bucuria de a o vedea cum creºte cu ochii 
închiºi în dangãt de clopote încercându-ºi cuvintele –

cu talpa pipãie pulsul caldarâmului într-un joc fãrã de reguli
ce trebuie dus pânã la capãt conºtient cã nu-i nu ºtiu ce chestie
sã-i ceri morþii iertare – cu siguranþa cã va fi cineva acolo care 
sã-l taie în bucãþi ºi sã le arunce oraºului una câte una în
amintirea tragediei mãrului aºa cum este relatatã de ted hughes /
apoi everything goes to hell (în traducere aproximativã: totul se 
duce dracului) încheie poetul declarându-se parþial mulþumit /

deprinderea de a numãra întârzierile astea inutile / conteazã – 
de-acum – prea puþin în economia violului / dintr-o eroare 
de lecturã  anotimpul ploios a început mai devreme / ºi nu s-au 
întors corãbierii încã cu celãlalt anotimp / se vor întoarce?

iluminãriiluminãri

sunt cea mai obositã razã a întunericului la adãpost – afarã toþi stau
la pândã tãvãlindu-se neputincioºi pe jos – nu spun cã-i o zi
frumoasã dar nici nu voi renunþa la partea mea / de luminã. /
strada bine ascunsã dupã numere impare mai face un pas înainte /
într-o anume privinþã a primit cu mânie încercarea cãlãtoriei mele /
ca ºi cum i-aº fi fost dator cu o parte din acolo unde tu mã
aºtepþi singurã – deja am pierdut prea mult timp / în seara asta
suntem aºteptaþi cu discreþie la singura linie din staþia de scurt
parcurs – chiar înainte de a fi ajuns acolo ai grijã cum þii firul de
iarbã / pasul tãu m-a lãsat fãrã suflare. / pe partea stângã a

mormântului dimineaþa se aratã într-o umbrã scânteietoare
prelingându-se uºor din blocul de nefamiliºti / în vreme
ce maºina cu lapte se izbeºte surd de semnul autostopistului
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adresaadresa

mâinile bat nervoase în ghizdurile fântânii / eu mã joc 
de-a ospãtarul însetat trãgând cu coada ochiului la cuvântul 
prelins peste marginea farfuriei. / sã-l sperie izbi surd în burta 
câinelui ºi începu sã-l calce-n picioare – anii treceau pe lângã 
el surzi ºi uºor mahmuri eu eram îndrãgostit de tine ºi nu 
vedeam nimic din neliniºtea toamnei de dupã prima ninsoare. / 
apele au început sã-ºi retragã malurile mai aproape de
marginea oraºului pânã într-o dimineaþã când se descoperi
cã în apropiere canalele de scurgere erau încã pline de apa ploilor
din primãvarã ºi cel mort trebuia sã plece ºi tãcând nu fãcea
decât sã prelungeascã miezul de noapte. / pânã într-o dimineaþã 
când i s-a spus cã dacã nu ºtie sã numere nu poate sã rãmânã
dar cã poate sã se opreascã în mijlocul oraºului la o altã adresã

auraaura

când sã se opreascã ºi sã iasã din bloc urletul mut al greºelilor
îl reflectã în sticla oglinzii de la cutia poºtalã aºa într-o doarã –
nu era nimic de vãzut ºi hotãrî – prin jocul relaþiilor – cã
important
ar fi sã pãrãseascã acel loc înainte  sã vinã femeia de serviciu
ºi sã-l tragã de limbã cu tot felul de întrebãri sfidãtoare
despre marca þigãrii de la care a luat foc apartamentul de la trei
ºi – mai ales – despre moºtenitorii zãpezilor de altãdatã pe
care – de-acuma stau pãsãrile ca pe un nimic. / afiºul de la
intrare ascundea o capcanã – ºtia asta ºi se hotãrâse sã-ºi schimbe
braþele ºi picioarele cu zdrenþele de pe lemnul de cruce – simþi
asta în somn ºi þipãtul i se înfipse în zidul lecþiei de anatomie –
ºi îºi fãgãdui pentru dimineaþa urmãtoare o altã zi / din care avea 
sã facã o altã promisiune hulubilor odihnindu-se pe fructul oprit
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Constantin CUBLEªAN 

DACIA EDENICÃ
(Miron Scorobete)

Între nu puþinele (totuºi) cãrþi care spun
ceva esenþial despre fiinþa spiritualã ºi
materialã a poporului nostru (a seminþiei
noastre, mai degrabã) pe care le-aº
recomanda sã fie traduse ºi circulate pe
meridianele lumii, este ºi cea semnatã de
Miron Scorobete, Dacia edenicã (Editura
Renaºterea, Cluj-Napoca, 2006), cu
menþiunea expresã: neîntârziat. Aceasta din
multe motive dar mai ales din acela cã nu este
o aridã carte de istorie sau arheologie
culturalã, ci una de pasionante eseuri, în
comentariile cãrora sunt topite date ºi
informaþii antropologice ºi teologice,
geografice ori de folclor, lingvistice ca ºi
artistice, istorice nu mai puþin, cu precãdere
paleontologice, într-o sintezã cu toul originalã, remarcabilã prin unghiul de
înþelegere al genezei fiinþei umane pe pãmânt, suprapunând ceea ce
oamenii de ºtiinþã numesc prin marea arie a antropogenezei, cu ceea ce
teologii definesc prin spaþiul Edenic, vãzut astfel  “ca  o zonã extinsã în
care au trãit primii oameni dupã ce au fost izgoniþi din rai”. Iar acesta -
mergând pe un fir deductiv, din nenumãrate referiri de autoritate deplinã,
mai vechi sau mai noi, punând în acord “dovezile pozitive, concrete, de
care diversele ºtiinþe dispun, cu textul sacru al Sfintei Scripturi” – nu este
altul decât cel ce se extinde “peste Egipt, Mesopotamia ºi spaþiul eleno-trac,
din care face parte ºi Dacia”. Cu alte cuvinte, cel pe care se aflã azi þara
noastrã. La o primã vedere, aceastã constatare/concluzie pare fantezistã ºi
hazardatã, putând stârni reacþii de respingere, pornite din neîncredere,
evident, la fel cum, prost înþeleasã ºi mai ales rãu tãmãcitã (sau
rãstãlmãcitã) fusese respinsã ºi ridiculizatã ideea protocronismului
românescîn varii domenii ale manifestãrilor umane. Numai cã Miron
Scorobete ne avertizeazã cã nu inventeazã nimic, cã nu supraliciteazã
sentimente patriotice ºi mai ales nu edulcoreazã nici una din mãrturiile
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seculare (milenare), ce vin în sprijinul acestui adevãr, dovedit în fragmente
disparate ºi niciodatã pânã acum, într-o asemenea demonstraþie, puse într-o
cercetare de ansamblu, unitarã, el având doar grija de a da coerenþã acestora
într-un sistem unitar de înþelegere ºi percepere a lor, pentru a ajunge la
finalitatea unei demonstraþii spectaculoase ºi de luat în seamã, chiar dacã
pentru a convinge deplin ar mai fi nevoie, parcã, de încã o expertizare
(fireºte de pe o poziþie similarã de interpretare a faptelor), poate  cu mai
susþinutã... acribie ºtiinþificã, dincolo de speculaþia (vor spune unii)
deocamdatã a unui inteligent ºi perspicace demers eseistic, fascinant în
sine, prin revelaþiile produse ºi asupra cãrora ne îndeamnã sã meditãm,
anume cã seminþia umanã îºi aflã leagãnul genezei sale  într-un þinut în care
azi se aflã situat neamul românesc, ca beneficiar direct al unei atari
descendenþe. ªi – neîncrezãtori sau uimiþi –  aflãm cã aici ar fi centrul lumii
(Societatea Austriacã de Geografie din Viena, “mãsurând distanþa dintre cea
mai sudicã coastã a Cretei ºi cea mai nordicã a Norvegiei, dintre cel mai
vestic þãrm al Irlandei ºi lanþul Munþilor Urali”, constatã cã aceste
coordonate  “se întretaie în Maramureº”, un loc în care savantul japonez
Miya Kosei se declarã fericit a putea vedea “tradiþii strãvechi, inzvorâte
dintr-o experienþã milenarã ºi de înþelepciune” a umanitãþii. Pe aceste
strãvechi izvoare ºi tradiþii îºi construieºte Miron Scorobete pledoaria
(pregãtirã de-a lungul multor ani de cercetãri), pentru legitimitatea noastrã,
a românilor, la urma urmelor, în a fi moºtenitorii ºi pãstrãtorii, în
sfrãfundurile sedimentate ale umanitãþii pe acsste meleaguri, a însãºi
esenþei ºi sensului existenþialitãþii civilizaþiei euro-asiatice. 

Punctul de pornire îl aflã Miron Scorobete în tocmai litera Evangheliei,
carte pe care nu o trateazã ca pe o mãrturisitoare de legende sau mituri, ci
de adevãruri fundamentale, probate în timp, nici mai mult nici mai puþin
decât prin dezvãluirile tranºante de ordin ºtiinþific, mai vechi sau mai
recente, acceptate în funcþionalitatea lor particularã, fãrã a se fi fãcut pasul
mai încolo în spre o acceptare a semnifcaþiei lor în ordin general,
sintetizator, veritabil. Iatã, bunãoarã, Moise vorbind despre cele patru fluvii
ale Paradisului, le numeºte, acordându-le “spaþii diferite fiecãruia dintre
râuri, ºi anume descrescãtoare” ca importanþã:”pentru Fison douã versete
(11 ºi 12), Gihonul beneficiazã de un singur verset (13) iar Tigrul ºi
Eufratul sunt cuprinse amândouã într-un singur verset (14)”. Dacã pentru
aceste douã din urmã recunoaºterea nu comporta dubii, pentru Ghihon,
“care purta un nume necunoscut, a fost propus Nilul, pe motivul cã Etiopiei
i se spunea în vechime < þara Cuº >, cea pe care o < înconjoarã >”. Fisonul
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însã a fost mai greu de identificat. Iatã însã cã Sfântul Efrem Sirul,
personalitate prestigioasã ºi profund credibilã, în Comentariile asupra
Genezei numeºte cele patrtu fluvii “care curgeau din izvorul raiului”, ca
fiind “Nilul, Dunãrea, Tigrul ºi Eufratul”. ªi încã mai  ferm, Leon Diaconul
vorbind despre Dunãre precizeazã:”Se zice cã Istrul numit Fison, e unul din
(…) fluviile ce curg prin Eden (…) iese iarãºi la ivealã în munþii celtici,
apoi strãbate Europa, se desparte în cinci braþe  ºi se varsã în Pontul Euxin”. 

Ponind de aici ºi mergând din aproape în aproape, din document în
document, strãvechi  sau noi, eseistul ajunge la precizãri asupra biblicei, de
asemenea, þãri Hovila, identificatã în vreme cu Dacia.  De reþinut cã Miron
Scorobete nu marºeazã la asumãri grosiere a spaþialitãþii  sacre ci urcã totul
spre elevaþia spiritualã:”… þara Havila, cea bogatã în aur, e o reflexie a
cerului pe pãmânt. Situatã în Eden, în ea s-a revãrsat ceva din splendoarea
raiului, ºi aceasta nu doar în frumuseþea fãrã seamãn a naturii sale, ci, în
primul rând, în spiritualitatea oamenilor ce o locuiesc”. Aºa cã,
urmeazã:”Dacã Edenul a fost aici, ne întrebãm totuºi: spaþiul acesta, atins
odinioarã de aripa sacrului, mai pãstreazã ceva din virtuþile iniþiale?” Iatã o
întrebare ºi o poziþie cât se poate de pertinentã. Rãspunsul va veni prin
comentarea, cu sprijinul a mult prea multor numeroase atestãri ºtiinþifice, a
unor fapte ce trebuiesc astfel cunoscute ºi recunoscute, vorba lui Mircea
Eliade, prin “recuperarea spiritualã a timpului originar”.

Splendide eseuri  dezvoltã Miron Scorobete pe marginea acestor
desoperiri arheologice, dintre care mã opresc doar la câteva, cum este cea
din China, unde recent au fost date la ivealã, în Vest, mumiile oamenilor
blonzi, mai precis “cadavrele unor bãrbaþi ºi femei foarte bine conservate”
în conduþiile uscate ale Podiºului Gobi, de o vechime de 3-4ooo de ani,
stabilitã prin analiza cu carbon 14, dar “dupã trãsãturile figurilor ºi fãcându-
li-se analiza AND, aceºti oameni au fost identificaþi ca fiind sigur
europeni”. În aceste morminte s-au gãsit “pe lângã îmbrãcãmintea
surprinzãtor de bine pãstratã, ºi niºte cergi ca abia scoase din rãzboi, ale
cãror fire de lânã analizate de specialiºti s-au dovedit a proveni de la rase
de oi europene ºi nicidecum asiatice”. Mai mult, “motivele þesãturilor”
acestora “se apropie adesea pânã la identificare cu cele întâlnite la þãranii
români”. Apoi, cerlebrele tãbliþe de la Tãrtãria, studiate de savanþii Boris
Perlov ºi V. Titov din Moskova, ca ºi de bulgarul V.I. Georgiev, speciaºti de
renume mondial, fac dovada cã ele “sunt mai vechi cu un mileniu decât
monumentele scrierii sumeriene” ceea ce înseamnã cã “scrierea, sub forma
pictogramelor, a apãrut în sud-estul Europei ºi nu în Mesopotamia cum se
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credea pânã acum” (Acum, în 1972, când se publicã studiul
academicianului V. I. Georgiev). Adãugând ºi descoperirile paleontologului
F. Napsca, în urma sãpãturilor din Þara Haþegului, care evidenþiazã faptul
cã aici “au existat specii de dinozauri, unicate, < care n-au mai trãit în alte
colþuri ale lumii >”, imagini pe  care Miron Scorobete le identificã în
balaurii poveºtilor noastre; apoi descoperirile din judeþul Ilfov, la
Cãscioarele, a unor “sanctuare datând din mileniul IV î.H., de acum ºase
mii de ani”, iar la Truºeºti - Botoºani “în interiorul unor locuinþe din faza
Cucuteni (…) construcþii mari de cult din lut ars”, “în fomã de faþade cu
reprezentãri antropomorfe, legate de cultul fecunditãþii ºi al feminitãþii”,
etc, etc., o îndreptãþesc pe cercetãtoarea Marija Gimbutas sã afirme cã
“România este vatra a ceea ce am numi Vechea Europã, o continuitate
culturalã cuprinsã între 6.500 – 3500 î.e.n.”. 

Dar Miron Scorobete exceleazã într-o autenticã hermeneuticã
demonstrativã privind pãtrunderea înþelesurilor folcorice, mitologice ºi
ceºtine ale unor creaþii strãvechi. Pasionante sunt  descifrãrile privind
existenþa hiperboreenilor la nordul Dunãrii, sau eseul consacrat legendei
despre cuplul Sorele ºi Luna, fãcând legãtura cu mitul lui Apolo ºi al Dianei
(“ªi dacã lui Apolo, în Hiperboreea, cum spune legenda, în Dacia, cum
spune istoria ºi toate vestigiile ajunse pânã la noi, i s-a dedicat o cetate,
Apulum, un trib dacic numindu-se, desigur, cu mândrie, apuli, ai lui Apolo,
iar una din pãrþile provinciei purtând denumirea de Dacia Apulensis,
Dianei, dupã metafora horaþianã, i s-a înãlþat un monument ºi mai
nepieritor, ea fiind asimilatã definitiv în spiritualitatea popularã, unde viazã
ºi azi. În limba românã, Diana a dat cuvântul zânã, ea edenind astfel
atotprezentã în basmele tuturor generaþiilor ce s-au succedat în timp prin
vãile ºi pe costiºele, prin pãdurile ºi poienele cutreerate cândva de ea.
Sancta Diana, dupã modelul Sâmpetru, Sântandrei, Sântãmãrie, a devenit
Sânziana, fiind singura dintre zeitãþile pãgâne care a fost acceptatã în acest
fenomen lingvistic  rezervat numai sfinþiolor creºtini, astfel, sau sub foma
Cosânzeana, întruchipând frumuseþea femininã, graþia, fidelitatea,
bunãtatea, idealul dupã care Fãt-Frumos va strãbate pãmântul în lung ºi-n
lat, pentru care se va bate cu toþi rãii pãmântului, oricât de puternici, ºi-i va
birui totdeauna./ Apolo era zeul soarelui, iar Diana zeiþa lunii”).

Nu mai puþin spectaculoasã este relevarea, într-o finã demonstraþie
iniþiaticã, a prezenþei elementelor etnografice româneºti în frescele etrusce
din biserica Santa Apollinare Nuova din Ravena, datând din secolele V-VI
e.n.:”În biserica Sant’Apollinare Nuova, în spaþiul cel mai privilegiat, pe
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peretele intact de deasupra coloanelor pânã la ferestre, de o parte ºi de alta
a naosului, se înºiruie douã lungi cortegii, în stânga al Sfintelor Fecioare
Mucenice, în dreapta al Sfinþilor Mucenici. Fecioarele se îndreaptã spre
Maica Domnului cu Iisus Prunc, iar Mucenicii spre Mântuitorul stând pe
tron”. Alãturi apar cei trei magi-regi. “Înfãþiºarea lor nu e cea tradiþionalã.
Costumele lor nu sunt orientale, ci împrumutate  de la cavalerii europeni a
epocii (…) În pictura religioasã tradiþionalã, magii poartã pe cap fie turbane
orientale, fie, cel mai adesea, coroane împãrãteºti (…) cu totul neprevãzut
la Ravena poartã pe cap inconfundabilele cãciuli de tarabostes daci (…)
ªirul Sfintelor Fecioare  ravennate e un < Dans al fetelor de la Cãpâlna >,
dans ritual (…) un cortegiu  plin de maiestuozitate, a cãrui melodie, ca în
nici un alt caz, face loc, prin niºte sincope  neaºteptate, care surprind
necontenit, unei treceri încãrcate de vrajã“. 

Nu mai puþin  fascinantã este pãtrunderea metaforei mioritice “pe-o gurã
de rai”, în semnificaþia sa realistã, atestând o vechime de spiritualitate
creºtinã a poporului dãinuitor pe meleagurile româneºti, dintr-o vechime
milenarã, Duhul Hristic fiind prezent în balada noastrã “pânã în cele mai
adânci demnificaþii ale ei”. 

Dar, orice încercare de a pleda critic în favoarea demersului eseistic al
lui Miron Scorobete nu face decât sã coboare spre platitudine ceea ce el
ridicã, în cartea sa, pe altitudini de esenþialitate spiritualã. Este o carte ce ar
trebui cunoscutã ºi popularizatã cât mai intens, ca o pledoarie, repet,
pertinentã,  pentru atestarea tocmai a genezei seminþiei neamului omenesc
în spaþiul mirific în care azi este statornicitã, cu drept de moºtenire istoricã
ºi spiritusalã, România.
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Casian Maria SPIRIDON

UNION SQUARE

aflat la o masã
cu un prieten poet

citindu-ºi în englezã/ pentru sine
poemele

– urmeazã o lecturã la 
Teachers&Writers

moment important/
intrarea în lumea poeziei
în lumea poeþilor unchiului Sam –

îl privesc ºi mã-ntreb
nu mã vãd necesar/ nici aici

nici în altã Piaþã a Unirii
prin lumina ce-o uitã ziua

la îmbrãþiºarea nopþii
pe trotuar tineri studioºi/ în miºcare
îmi beau cafeaua/ fãrã zahãr

prietenul scandeazã în surdinã
cu ochii la ceas
versuri anglo-americane

durerea
în drumul strãbãtut de la azteci

la pieile roºii
mi-a rãmas credincioasã

sîntem la unul din înaltele etaje
din uriaºa clãdire
unde/ un bãºtinaº/ citeºte

ca o apã/ continuu/ fãrã accente sau disonanþe
ca o apã fãrã murmur
pahare cu vin/ piºcoturi/ lumini obscure
o atmosferã/ nu-i aºa/ prielnicã lecturii
sub portretul lui Walt Whitman/
i-a venit rîndul/ prietenului poet
urmeazã o altã fiicã a libertãþii/
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încrezãtoare citeºte poeme
pentru eternitate

m-am fotografiat sub posterul
cu poetul firelor de iarbã]

o lecturã egalã/ ca la buletinul de ºtiri
sînt ultimele noutãþi lirice
din piaþa unirii americane

ANUL CÎINELUI

înaintãm prin zãpadã
purtãtor de cãciulã/ purtãtor de mantou/

purtãtor de cojoc
la cîþiva paºi de casa filosofului

încropim scenarii
despre dispariþia ºi aventura cãutãrii
sau/ mai macabru
sã ne afle oasele peste veacuri
aici/ în apropierea

în preajma cabanei
devenirii întru fiinþã
cînd începe anul cîinelui

pãdurea îmbracã munþii pînã
la culmile albe/ îngheþate
de acolo pleacã izvoarele
încremenite în sloiuri lipite de stînci
ca amintirea unei nopþi neîncepute

am coborît prin defileu
într-un þinut al rãºinilor

la locul unde s-a nãscut
un iubitor al disperãrii ºi cãderii în timp
/ la poarta începutului

vegheazã un bust supus ispitei

Luna e ascunsã între brazi
precum femeia în braþe de bãrbat
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trecutul/ e fãrã viitor
a fost înghiþit de undele întunecate
un trecut îmbãtrînit în rele

* * *

sînt porumbeii adunaþi pe îndoite fiare
la nunta de-nþelesuri

/ cu trup ºi inimã/ prin valuri de iubire
sînt pene albe/ ciocuri roºii
precum în cer sînt îngeri plini de aripi

vin porumbei la mine
în carul greu

sînt vremuri ca o floare
aºezatã pe ramurã de aer

aºa se aratã caprifoiul

în viaþã/ pe cine pãrãsim
la ora dimineþii

voi adunãri de semne
cernute prin ochiurile dese

pe cine astãzi celebraþi
cu îndrãznealã

în faþa zelor cu ochii de cianurã

o doinã gînguritã
din preaplinul guºei

întreb – pe cine iartã viaþa
cînd pieptul e cuprins de jale

ca o orchestrã/ în care sunã cornul
prin stepa fãrã capãt

cu nepãsarea necesarã
sã nu mã plîngã nimeni
sub nouri de absint

sã ne miºcãm pe ape
ca un Iisus rãtãcitor prin lume
cu viaþã ne îndreptãm spre moarte
o pajurã cu alta
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încremenite/ pentru totdeauna
în dansul fãrã milã
eu mã sfîrºesc/ dar nu mã termin

în chivotele nopþii

* * *

iubita are nurii expresivi
ca o sonatã beethovenianã

cu sîni ºi ºolduri de statuie
pare o zeiþã chtonianã
ea se exprimã liber ºi carnal
o mater genitrix ºi Beatrice

vin friguri/ se avîntã
se reped tãioase

au roþi ºi boturi de metal
ar vrea sã ne înghitã
sînt/ precum palmele de îngeri

pe obraze

ne îmbrãþiºãm fãrã trecut
/ perechea ce începe lumea/

o curiozitate ostenitã ne îndrumã
/ în adunarea clipelor
inimi îmblînzite

sapã prin aerul cald
un tunel de-nþelesuri

în fuga Constelaþiilor
aflãm urmele distrugerii

o cãlãtorie ce ne îmbracã
în valuri îngheþate

disperarea

iar gura ta e un izvor
din care gust copilãria

stau rezemat de un cireº
însingurat ºi falnic/ între carpenii pitici

ºi rãtãciþi stejari

ce dacã vara se terminã
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Ion BUZAªI

BIOGRAFIA SECRETÃ1

Poetul Vasile George Dâncu vine dintr-un
frumos sat nãsãudean, Runcu Salvei, care a
dãruit literaturii contemporane pe Vasile Dâncu
– poetul, pe Ioan Pintea preotul-scriitor, pe
Vasile Sebastian Dâncu, sociolg ºi eseist de
profunzime analiticã ºi de fine disociaþii. Dar
aceste date biografice, poetul le-ar considera
inutile pentru cã într-o „artã poeticã”, ce dã ºi
titlul volumului, ne spune cã poetul are ºi o
biografie secretã – un fel de a spune cã, între
creaþie ºi existenþa realã, existã, de cele mai
multe ori, neconcordanþe. Asta nu înseamnã cã
poetul nu viseazã cu drag la satul natal ºi în
câteva stihuri cu rezonanþã testamentarã îºi
exprimã chiar un fel de eminescian „mai am un
singur dor”: „Îmi doresc sã mor de bãtrâneþe în cãsuþa de la Runc / (sãtucul
meu drag) unde m-am nãscut.” ªi în alte poezii, revin elemente biografice,
transfigurate poetic. Poezia care deschide volumul Cândva între joi ºi
vineri este o expresie poeticã a oscilaþiei umane între patimi, durere ºi
inevitabila „mare noapte”, pentru cã numele celor douã zile din sãptãmânã
au semnificaþiile evanghelice din „sãptãmâna mare”: „M-am nãscut în
noaptea de joi spre vineri, -/ªi lumea a devenit pentru mine/Un drum
dinspre joi înspre vineri./Niciodatã n-am reuºit sã ºtiu/ Dacã eu sunt mai
mult joi decât vineri,/Iar lumea este mai mult vineri decât joi / ªi invers.”

Postfaþa volumului, un substanþial eseu despre condiþia poeziei la
început de mileniu trei, cuprinde câteva gânduri care devin „profesiune de
credinþã” ºi „artã poeticã”: „Drama poeziei europene moderne este excesul
de vorbã. Occidentul cultivã poezia ca vorbã, cuvântarea fãrã precuvântare
(în altã parte ne spune cã „Pre-cuvântul este tãcerea ce ridicã poezia la
rangul de poetic”). Orientul considerã cã adevãrata rostire este
precuvântarea fãrã cuvântare. Raportul precuvântare-cuvântare este
înãlþarea poeziei prin poetic ºi invers… Trebuie sã facem o literaturã a

1 Vasile George Dâncu, Biografia secretã,, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006,
colecþia „Debut”.
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tãcerii, deoarece nu mai avem ceva de spus esenþial: totul stã sub
lizibilitatea comunicãrii”. Aºadar o crizã a limbajului poetic, a verbiajului
excesiv, de care se plângeau ºi simboliºtii: „Cântarea care n-a fost spusã, e
mai frumoasã ca oricare” – spunea unul dintre simboliºtii români. La aceste
rânduri autocaracterizante sã adãugãm ºi motto-ul volumului preluat din
Poetica lui Aristotel, postulând un adevãr etern despre poezie ºi mãiestrie
poeticã: „Darul cel mai de preþ al exprimãrii poetice este sã fie limpede,
fãrã sã cadã în comun”.

Limpezimea, claritatea – sunt calitãþile cele mai evidente ale poeziei lui
George Dâncu. Ele sunt susþinute de o remarcabilã concizie; unele poezii
seamãnã cu pillatienele „poeme într-un vers” prin aspectul de concordanþã
semanticã sau definiþie poeticã: Durerea fiului risipitor: „Spinii pe care-i
poartã mama / În tãlpi vara, la secerat, / Eu îi port în inimã iarna”.
Absolvent al Facultãþii de Filosofie, poezia lui Vasile George Dâncu nu
numai cã are substanþã filozoficã (toatã poezia adevãratã are substrat
filozofic), dar are ºi un pronunþat caracter livresc: filosofi sau scriitori
celebri, cu întâmplãri sau cugetãri celebre devin pretext de poezie.
Convertirea în poezie se petrece fie printr-un final neaºteptat, fie prin
ciocnirea puternicã a unor antiteze: „Lui Sextus Empiricus scepticul / Toatã
lumea îi spunea înþeleptul: / El, care se îndoia / ªi de faptul cã ar exista”; O
rugãciune de-a lui Hegel: „Te urãsc, Doamne, / Când îmi gândeºti
gândurile: / Te iubesc, Domne, / Când îþi gândesc gândurile. / Ajutã-mã,
Domne, / Sã-þi gândesc gândurile / Urându-te. / Amin.” Poezia O meditaþie
de-a lui Serghei Esenin este dedicatã „lui badea Vasile Dâncu”: „Versurile
mele, / Se întorc împotriva mea, / - din fericire! - / Spre deosebire de ale /
Lui Maiakovski, care / Se întorc împotriva lumii.” Poezia Un vis de-a lui
Marx este una antologicã între poemele ce s-au scris despre utopia
comunismului ºi despre fondatorul acestei utopii: o idee filosoficã naºte un
bãieþel bolnav încã de la naºtere, Utopos, (înþelegem sistemul social-politic
comunist), dar creatorul sãu tãinuieºte acest lucru, ºi face din el un erou.
„Spre dimineaþã, m-a trezit / Presiunea viitorului dureros/Asupra
prezentului”.

Joc al inteligenþei ºi fanteziei creatoare, hrãnite cu substanþiale lecturi
filozofice, poezia lui George Dâncu nu este una facilã, pentru cã ea invitã
cititorul sã o prelungeascã în propria sa meditaþie pe marginea ei; aºa cum
doreºte, „tãcerea” devine generatoare de poezie. Profunzimea filozoficã ºi
„scânteierea” secvenþelor poetice de o remarcabilã conciziune conferã
acestui volum aspectul original al îmbinãrii de cugetare ºi expresie liricã.



33

Mariana BOJAN 

ÎÞI MULÞUMESC PENTRU RILKE

În mitologia literarã a Clujului, ARIZONA este cafeneaua unde s-au
þesut, întretãiat ºi împlinit destine literare de excepþie, pe durata unei
jumãtãþi dintr-un veac vesel ºi trist, entuziast ºi neputincios, productiv ºi
exasperat…

Îl voi numi domnul Pi, iar evocarea mea este rodul amintirilor mele din
ultimii doi ani de liceu. Semãna cu un preot… Mai degrabã cu un sihastru
din cei pe care-i întâlneºti în literatura rusã a secolului al XIX-lea.

Venea întotdeauna de la bibliotecã. Înalt, slab ºi osos, ridat pretimpuriu,
avea chipul de culoarea cãrþilor vechi. Indiferent de anotimp, purta un
fulgarin bej, decolorat, cu urme vechi de noroi pe spate. Pãrul stufos, de
culoarea alunei, avea arhitectura destrãmatã a celui care nu vãzuse
piaptãnul de oarece vreme. Apãrea în jurul orei ºapte p.m. La vederea lui,
cafeneaua se anima ºi se umplea de cenacliºti (persoane cu gustul
literaturii, dar cu un statut incert), pentru cã în douã trei minute dupã ce îºi
comanda cafeaua pe care o bea de regulã stând în picioare, începeau
polemicile. În afarã de scriitorii consacraþi de la TRIBUNA ºi STEAUA,
care îºi aveau redacþiile în apropiere, mai eram noi, un grup de mucoºi, deja
boemi, care trãiam într-un fel de Republicã a Poeziei, cu o intensitate
emoþionalã specificã vârstei, cu orar ºi norme proprii… Conta sã ai la tine
mãcar doi-trei lei pentru a-þi putea ocupa locul în Agora ascultãtorilor.

Domnul Pi, sau cineva care îºi înþelegea bine rolul, aprindea fitilul…. O
sintagmã, un citat, un silogism, alteori doar un nume, erau suficiente pentru
a stârni polemica. Subiectul nu conta: Blaga, Nietzsche, Heidegger… Era
bunã chiar ºi o observaþie venitã din grupul necunoscuþilor pentru a stârni
moara polemicii sau, în orice caz, a unei pledoarii: pledoaria domnului Pi.
Combãtea în picioare, în mijlocul sãlii, cu miºcãri ample, folosindu-ºi tot
trupul; baletul mâinilor îi dezvelea gleznele albe, fãrã ciorapi, în niºte
pantofi care aminteau de douã bãrci înclinate. Eventuala reacþie a celor din
jur avea efectul paielor uscate pe jar. Uneori credeam cã-l vãd pe Ioan din
Patmos predicând pe munte. Noi, cei mici, îl aºteptam de la ora patru p.m.
þinând scaunele ocupate ºi lungind cu nesimþire cafeaua de un leu. Clienþii
ocazionali deschideau impetuos uºa cafenelei, dupã care se retrãgeau
timoraþi, gândind cã vor fi tulburat cine ºtie ce colocviu ºi aºa ºi era. Cu
fiecare clipã, discursul dobândea emulaþie ºi parteneri care intrau în jocul
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provocator al domnului Pi, zãdãrindu-i demonul polemic ori arbitrându-i
judecãþile. Peste o orã zarva poseda trup ºi sânge, se închega limpezindu-ºi
forma, sensul ºi concluziile. Cafeneaua devenea un balon gata sã
plezneascã. Nici un ºef n-ar fi îndrãznit sã-l întrerupã pe domnul Pi. La
final, creierele noastre fumegau într-un naufragiu cultural real, apoi
umblam preþ de o sãptãmânã, citind din câte o carte pe care credeam cã o
înþelegem.

N-aº fi pierdut pentru nimic în lume serile de joi, care erau ale
Cenaclului. Din cafenea urcam la etaj, în sãlile TRIBUNEI, unde, adesea,
ºedinþele cenaclului erau doar continuãri paroxistice ale discuþiilor iniþiate
în ARIZONA. Aºteptam în dormitorul cãminului de fete inspecþia de searã
a educatoarelor, dupã care, împreunã cu o colegã de camerã, treceam
precum cotarlele prin gard ºi luând-o pe strãduþele lãturalnice din spatele
liceului, ajungeam ºi noi la cenaclu, spre nemulþumirea noastrã, cu destulã
întârziere. Domnul Pi, în stilul sãu proteic, fluent, trãgea concluziile lecturii
din ziua respectivã, iar noi nu ne-am mai fi dus acasã. Din pãcate, pe atunci,
nimeni nu avea intenþia, dar nici mijloacele tehnice sã înregistreze
înspumata sa oralitate. În drum spre cãmin, ne opream sub gardurile grele
de iasomie ºi recitam din Prévert ºi Voiculescu, Blaga ºi Kavafis, Radu
Stanca ºi Miron Radu Paraschivescu. Domnul Pi fãcea plimbãri lungi
împreunã cu noi. Aveam nevoie de domnul Pi ºi cred cã ºi el avea nevoie
de noi.

Într-o zi un coleg mi-a dãruit niºte foi dactilografiate pe care domnul Pi
le fãcuse sã circule printre noi. Erau câteva poeme de Rainer Maria Rilke,
pe care le-am purtat prin buzunare pânã când muchiile hârtiei s-au tãiat.
Apoi, în fine, a venit ºi vremea când am putut sã-mi cumpãr o carte…

L-am revãzut dupã cincisprezece ani. Se cãsãtorise. Ne-am întâlnit în
faþa cafenelei NESTOR din metropolã. Transformarea era uluitoare: distins,
îmbrãcat impecabil, cu mult bun gust, oarecum obosit. Aº fi vrut sã-i spun:
Mulþumesc pentru Rilke, domnule Pi!… În loc de asta am bãut un ceai, am
flecãrit despre prietenii de odinioarã ºi ne-am luat rãmas bun. Adâncã
plecãciune/ oriunde ai fi/ dragã domnule Pi!
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Dumitru CERNA

ADEVÃRATUL DEBUT ÎN REVISTÃ AL LUI 
PANAIT CERNA

La 17 ianuarie 1897, încã elev în clasa a IV-a de liceu, la nici 16 ani,
dupã ce îºi învinge teama ºi se hotãrãºte sã iasã în lume cu producþiile sale
literare, încurajat de profesori, dar ºi de colegii ºi prietenii sãi, între care,
cel mai bun pe care l-a avut în aceastã perioadã, P. Bucur, Panait Cerna
debuteazã1 în revista „Povestea vorbei”2, cu poezia Sonet, semnând pentru
prima datã cu pseudonimul Panait Cerna. De ce o fi trimis Panait Cerna
prima sa poezie acestei reviste? Poate stimulat de programul ei optimist ºi
promiþãtor, urmãrind „o mai strânsã ºi mai deasã întâlnire între cei ce se
îndeletnicesc la noi cu producerea literarã ºi între cei ce o gustã”3, poate
încurajat de promisiunea pe care revista o face la apariþie cã va da cititorilor
sãi nuvele „originale ºi traduse”, „scene din viaþa realã”, angajându-se sã
înregistreze miºcarea literarã prin colaboratori care sã reprezinte toate
orientãrile, cu condiþia ca ele sã fie „interesante ºi instructive”, în fine,
poate stârnit ºi de numele colaboratorilor revistei, între care semnau
versuri: Cincinat Pavelescu, George Coºbuc, ªt. O. Iosif, D. Karnabatt,
Dimitrie Anghel, D. Nanu, despre ultimul scriind, mai târziu, o cronicã la
volumul sãu de poezii, prima din viaþa lui Panait Cerna. Oricare ar fi fost
motivele, cert este cã debutul s-a produs în aceastã revistã cu viaþã foarte
scurtã, de doar ºapte luni.4

Atât Valeriu Râpeanu5, Ion Dodu Bãlan6, Aurel Munteanu7, Constanþa
Cãlinescu8 cât ºi Olimpiu Vladimirov9 stabilesc greºit data debutului,
identificându-l cu ºapte luni mai târziu faþã de data adevãratului debut,
precum greºit sunt indicate atât revista cât ºi poezia de debut. Ei susþin
urmãtoarele date ale debutului: 24 august 1897, revista „Foaie Interesantã”,
poezia Trecut dupã Lenau. Pripeala, comoditatea în a cãuta prin documente,
uneori informaþia greºitã, alteori lipsa de profesionalism a celui ce se vrea
biograf cu tot dinadinsul, îngrijitor de ediþii etc., poate reaua credinþã sau
misterioase calcule ºi interese ce l-ar putea anima pe acesta duc la
schilodirea adevãrului biografic. Aºa se face cã, mai bine de un secol, s-a
perpetuat eroarea privind debutul în revistã al lui Panait Cerna.

Reproducem integral poezia „Sonet”, semnatã pentru prima oarã cu
pseudonimul Panait Cerna, de cel ce-avea sã fie receptat în literatura
românã ca un continuator ºi emul al lui Eminescu: Un glas blajin din lumi
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întunecate / Îmi tremurã cu sfânta lui vibrare / A gîndurilor caldã întrupare
/ În pacea unei liniºti fermecate… // Doi ochi mã urmãresc ca o mustrare,
/ Cînd toate par în visuri cufundate; / De-apururi ard privirile’nsetate, / În
noapte-mi, ca un far pe’ntinsa mare… // În ele tremurã poveºti frumoase, /
Ce plâng un farmec ruinat în vremuri, / Redeºteptîndu-mi amintiri
duioase… // ªi eu le’ngîn, – E trist mereu sã tremuri, / În umbra visurilor
irosite / De dorul unor clipe fericite…”10

Elegiac prin excelenþã, cu inserþii filozofice sfioase, întâiul sonet al lui
Panait Cerna aratã cã autorul ajunsese, prin exerciþiu meticulos ºi discret,
dar ºi prin lecturã, la ºtiinþa scrierii, fãrã stângãcie, a unei poezii. Chiar dacã
ea n-avea sã fie cuprinsã niciodatã în volum, nici în cel antum, îngrijit de
autor, nici în cele apãrute postum, cunoscând exigenþele poetice de mai
târziu ale lui Cerna, poezia „Sonet” constituie poarta prin care poetul
dobrogean intrã în poezia românã. Atinsã de melancolii luminoase, poezia
evocã „glasul blajin” ºi ochii mustrãtori, descifrând cã ar fi vorba mai
degrabã de cei ai mamei, rãmasã în satul natal Cerna, departe de fiu, decât
ai vreunei iubite. Este foarte posibil ca tristeþea ºi un soi de regret ce
izvorãsc din poezie sã fie cele manifestate pentru paradisul pierdut al
copilãriei.

La ºapte luni de la debut, la 24 august 1897, în vacanþa de varã fiind,
publicã, din nou, de data aceasta în revista „Foaie Interesantã”11, poezia
Trecut, dupã Lenau12, poezie care a fost consideratã, mai bine de un secol,
debutul în revistã al lui Panait Cerna. Poezia avea sã stârneascã mult interes
în rândul colegilor ºi al prietenilor sãi, dar poetul refuzã a o include, ºi pe
aceasta, în cuprinsul volumului sãu de debut. Nu va figura nici în
urmãtoarele ediþii postume, pânã la antologia prefaþatã de Valeriu Râpeanu13

(de atunci nemailipsind din cuprinsul niciunui volum de poezii editat pânã
în 2001, exclusiv14), poezie care deschide secvenþa  din periodice: În amurg,
pe-ntinsa mare, / Soarele demult s-a stâns; / ªi lumina zilei moare / Ca
ecoul unui plâns… // Prin vãzduh plutind molatic / Nori se-nlãnþuie departe
/ ªi pe cripta zilei moarte / ªed cununi ca de jeratic. // Printre lumile-n
repaus / Ziua moartã s-a pierdut: / Într-o clipã s-a adaos / Negurosului
trecut. // Larg mormânt, tu mã-nfiori, / Înnoptat ºi trist trecut, / Cãci în
sânu-þi s-a pierdut, / Cu noianul de plânsori, / ªi norocul ce-am avut.”

Deºi nu este o poezie originalã, acest pastel cu final de meditaþie, cu
muzica lui elegiacã, e, parcã, inconfundabil atins de influenþe eminesciene.
Patru strofe, trei cu câte patru versuri, iar cea de-a patra cu cinci versuri –
cel de-al cincilea vers, rimând cu versurile doi ºi trei rãmase libere, într-o
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uºoarã levitaþie, poartã cu sine greutatea dramaticã a mesajului poetic –
semnaleazã o interesantã electrocardiogramã a ritmului ºi rimei.

Note:

1 Adevãratul debut al lui P. Cerna are loc în revista „Povestea vorbei”, anul
II, nr. 15, 17 ianuarie 1897, p. 6, col. II - mijloc. Semnalat corect, în cele mai
recente apariþii editoriale, ºi de I. Hangiu, în „Dicþionarul presei literare
româneºti 1790-1990”, ediþia a II-a, revizuitã ºi completatã, Editura Fundaþiei
Culturale Române, Bucureºti, 1996, p. 339; Teodor Buculei în „Prezenþe
brãilene în spiritualitatea româneascã”, dicþionar editat de Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional, Brãila, 2004, p. 90;
Teodor Buculei, Mircea Stratan, „O vatrã de luminã secularã, Colegiul
Naþional „Nicolae Bãlcescu” din Brãila (1863-2003)”, ediþia a doua, revãzutã
ºi adãugitã, Editura „ªcoala Brãileanã”, Brãila, 2004, p. 221; de Mihai
Marinache, în revista „Steaua Dobrogei”, anul V, nr. 1-4 (17-20), p. 15, dupã
al cãrui articol am primit o copie xerox prin bunãvoinþa prof. Doina Lelia
Postolache, directoare a Bibliotecii Judeþene „Panait Cerna” din Tulcea.

2 Revistã literarã sãptãmânalã, publicaþie eclecticã, apare la Bucureºti.
3 I. Hangiu, “Dicþionarul presei literare româneºti, 1790-1990”, Editura

Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1996.
4 Revista va apãrea timp de ºapte luni, în perioada 10 oct. 1896-27 apr.

1897.
5 Unul dintre cei mai fervenþi editori ºi îngrijitori ai operei poetice a lui

Panait Cerna, dupã instaurarea comunismului în România, îngrijind nu mai
puþin de cinci ediþii (1959, 1960, p. 105, 1963, p. XXXIV, 1965, p.108 ºi 1968)
cu prefeþe, tabele cronologice ºi note, altfel bine de documentate.

6 Al doilea mare editor al lui Panait Cerna în comunism, îngrijind douã
ediþii (1976, p. 187 ºi 1981, p. 181), cu postfeþe ºi bibliografii.

7 Aurel Munteanu, Panait Cerna, viaþa ºi opera, Comitetul Judeþean de
Culturã ºi Educaþie Socialistã, Tulcea, 1974, colecþia „Cãrturari tulceni”,
prefaþa de Al. Piru ºi o bibliografie de Sabin ªelaru.

8 Constanþa Cãlinescu, Personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei dobrogene,
Biblioteca Judeþeanã „Ioan N. Roman” Constanþa, 1977, pp. 37-49.

9 Îngrijitor al volumului “Panait Cerna, 120 de ani de la naºtere”, Editura
Ex Ponto, Constanþa, 2001.

10 Reprodusã dupã copia color a filei originale din revistã, prin bunãvoinþa
doamnei ªtefania Mazilu, de la Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureºti,
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secþia „Împrumut interbibliotecar”, în urma intervenþiei doamnei Viorica
Sâncrãian, de la Biblioteca Centralã Universitarã „Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca, secþia „Periodice”.

11 „Foaia interesantã”, I, nr. 33, 24 august 1897, sãptãmânal cu o viaþã
foarte scurtã (12 ianuarie 1897-2 noiembrie 1897), apare la Bucureºti ºi este
condusã de George Coºbuc, care îi dã un profil similar cu cel al revistei
„Vatra” (1894-1896). La acest sãptãmânal colaboreazã: I. L. Caragiale, Panait
Cerna, ªt. O. Iosif, Cincinat Pavelescu, D. Teleor, Gheorghe din Moldova.

12 Nikolaus Lenau (1802-1850), poet romantic.
13 Poezii, E.S.P.L.A., colecþia „Biblioteca pentru toþi”, Bucureºti, 1959,

antologie ºi prefaþã de Valeriu Râpeanu, XXII+176 p.
14 Cea mai recentã apariþie editorialã, chiar în momentul când credeam cã

Panait Cerna a fost uitat, mi-a parvenit, prin bunãvoinþa scriitoarei Violeta
Craiu din Brãila, rudã cu Vasilica Rusu (Costea), actualul custode al muzeului
din Cerna ºi strãnepoatã a poetului Panait Cerna, volum apãrut sub titlul
generic Isus, Editura Cermi, Iaºi, 2001, Colecþia „Esenþe”, nr. 10, colecþie
conceputã, iniþiatã ºi coordonatã de Mihai Cernãtescu (ediþie liliput, copertatã
ºi cu supracopertã), în care au mai apãrut: George Coºbuc, Mihai Eminescu,
Vasile Alecsandri, ªtefan Octavian Iosif, Veronica Micle, Lucian Blaga,
Alexandru Macedonski, Grigore Alexandrescu.
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Gellu DORIAN

CINCIZECI ªI TREI

„Noi ne-am nãscut în bucuria datoratã 
orgasmului morþii lui Stalin.”

(Ioan Groºan – final de discurs, Casa de Culturã
„Mihai Ursachi” Iaºi, Ianuarie, 2007)

Erau toþi înveliþi într-o cîrpã de pluº:
Karl, Fredrich, Vladimir Ilici, Iosif Visarionovici, 
Felix Edmundovici
scînceau în propria lor scîrnã
pe care ºi-o împãrþeau raþional –

la noi
Ana avea mere ºi i le arãta lui Vasile,
Gheorghe se bucura între bucile Anei din care briganzii
duceau munþi de uraniu sã-i urce viermii pe brînci
prin catacombele unor zgîrie nori –

hei-rup, hei-rup
raperii cîntau
iar difuzorul atîrna ca o turtã de viespi pe peretele sub care mama
primea bunavestirea naºterii mele de la gabrielul tatei
întors din siberii iute ca un ºtrapnel intrat
în carnea plinã de sînge proaspãt -

lacrimile veneau dinspre Donul liniºtit
ca un puhoi de ploi peste lanul tînãr de grâu -

cine ascunde caii,
cine ascunde Singer-ul,
cine taie boii sã-i facã afumãturã,
cine ne toarnã ca pe un ºpriþ în gura preceptorului cu 

servieta deschisã
ca o gurã de cãmilã în deºert,
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cine este Iuda din casã,
cine este Petru,
cine nu va învia a treia zi decît în scriptele lor ca niºte beciuri adînci,
cine va boteza lãsîndu-ºi capul în tipsia lor roºie
cu secerã ºi ciocan,
cine se va urca la cer ca într-o corabie cu pînzele zdrenþe,
cine va purta cravatã roºie de pionier,
cine se va spînzura lãsînd sã-i curgã din gîtiþã arginþi ca niºte solzi
de pe spinarea unor peºti braconaþi –

nimeni nu va rãspunde -

Vasile Blajinîi scîncea vesel în acea primãvarã,
clopotele fuseserã pentru o vreme plumbi prin coastele bunicilor mei,
le-am auzit ecoul prin sângele meu ghemuit în burta mamei,
ochii mei au chiar þîºnit înspre timp ca doi plumbi
în trupurile pline de medalii nãclãite de sânge,
placenta era sfîºiatã, ca o cãþea turbatã, de mîinile învãþãtoarei
care pînã mai ieri þinea isonul în strana
mãnãstirii Coºula,
cerul era ca o oglindã acoperitã de prosoape negre,
cum se face de regulã cînd morþii ies din cer prin argintul acoperit de
smoalã
ºi vor sã se mai joace cum n-au fãcut
când ar fi putut-o face –

Karl avea trompetã ºi nimeni nu îndrãznea sã i-o ia,
zgomotele lui erau adunate în note puse pe portativ
ca dintr-un sac mîinile lui Mozart prin anotimpurile lui Vivaldi,
Frederich devenea din ce în ce mai mic,
deºi barba lui se ascundea departe într-o Laponie ca o þarã
a lui Asimov,
hi-hi, se auzea glasul lui Vladimir Ilici din cele un milion de trupuri de
bronz,
iar ecoul venea din burþile unor kalaºnickoave mereu lãsate gravide de 
neastîmpãrul unui mire chinuit de luna de miere fãrã sfîrºit,
balsam pe o ranã lãsatã deschisã de Dumnezeu



41

ca pe Ivan Turbincã într-o hîrjoanã continuã cu moartea,
într-un buzunar sterp
strivit de degetele degerate de sete ale mutului vorbãreþ,
dar nu vã jucaþi voi cu Iosif Visarionovici, niet,
mustaþa lui mustea în dulceaþã
ca în afiºele care ne chemau sã economisim nimicul
lãsat peste tot la îndemânã, 

ºi atunci, în acea primãvarã,
am simþit cã este voie sã þipi prin gura pãrinþilor care-ºi îngropau în mine
orgasmul ca pe o avere
la care nu ºtiau dacã vor ajunge vreodatã -

sapã acum degetele lor mici ca niºte picamãre
în visul din ochi –

mîine acolo se vor repezi-n groapa de gunoi sã se întîlneascã,
numai acolo va fi foarte curat –

Karl, singur,
Fredrich, singur,
Vladmir, fãrã Ilici, 
singuri,
Iosif,
Iosif va spînzura de perdele ferestrele prin care vor ieºi cîþiva ochi holbaþi 
sã se îngroape ca lumina în becul
prin care dispare puterea care cîntã
bolºe voi
bolºe voi
ca într-un contrabas sacîzul pe arcuºul pierdut într-o zi
pe la prînz cînd noaptea deja trecuse…

nu mai era nimeni,
sterp ca un uger de vacã în mîna unui bulgar
scos la mezat pe cînd
secolele îºi puneau þigãrile în cruciº,
fumau,
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îºi scuturau scrumul în acelaºi vãzduh respirat de nimeni
ca ºi cum nimãnui i s-ar cuveni totul,
nimãnui nimicul –

ºi pînã la urmã, la masa lor, nimeni;

un film din care curgea realitatea ca o spermã pe faþa unei femei fugite
de acasã
ca într-o salvare pietonul tuns zero pe motiv cã tarsienele
i-au fost descîntate de un prea mare numãr de roþi -

Karl nu s-a mai înþeles cu Fredrich,
Fredrich ºi-a tuns barba ºi-a rãmas Vladimir Ilici de un milion de ori cu
mîna în sus
ca într-un gol din care a muls cel mai sec uger al lumii,
în timp ce jucãria a rãmas sîn în mîna lui Iosif Visarionovici
din care au sãrit mii ºi mii ºi mii ºi mii de þãndãri
pe care numãrîndu-le vãd cã nu se mai terminã –

o fi trist,
o fi trist -

mi se spune,

dar eu nu mai aud nimic…
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Hanna BOTA

SÂMBURELE

Libertatea, în absolutul ei, doare. În
sâmburele ei ascunde, nevãzutã, singurãtatea. ªi
nu poþi s-o descoperi decât atunci când i-ai
desfãcut toate cojile, i-ai înghiþit miezul zemos
sau uscat, abia atunci poþi zãri înveliºul
sâmburelui.

Ieºise din ascunziºul ei, un petic de iarbã
acoperit cu crengile lãsate ale nucului de o vârstã
cu ea, pentru cã-ºi auzise numele strigat ºi nu ar
fi vrut sã i se descopere ascunzãtoarea unde se
refugia sã guste rareori din libertatea ce o oferea
captivitatea tainei. Era miez de varã ºi cu nici un
chip nu-ºi putea închipui cã toþi acei oameni,
toate acele lucruri, toate simþirile ei vor rãmâne
asuprãi ca niºte fructe grele ce uneori devin povarã, apasã mintea ºi dorul.
Erau o continuã presiune, precum cãldura acestei veri ce nu putea fi
schimbatã cu rãcoare nici noaptea. Apãsarea ei o închidea într-o continuã
aºteptare. Cineva îi strigã iar numele ºi cu o grimasã a feþei îndepãrtã
neplãcerea de a intra în fierbinþeala anotimpului. Acum pãºea dincolo de
adolescenþã ºi gusta arderea interioarã a caniculei. Toate din sufletul ei erau
încinse, iar ploaia întârzia sã vinã. Ar fi venit cu furtunã, poate cu gheaþã,
prea mare era cãldura ca sã mai poatã aºtepta ploi blânde. Ar fi fost
zguduitã în bubuitul tunetelor, ar fi ars în focul fulgerelor, teama aceasta o
purta în suflet din copilãrie, ºtia cã nu-ºi poate domina stãrile interioare, e
prea nepriceputã în a stãvili dezlãnþuirea proprie, aºa cum neputincioºi stau
oamenii în faþa inundaþiilor. Învãþase sã se retragã, sã se asculte. La început
i se pãrea cã e o fugã din faþa pericolelor, din faþa luptei, cã atunci când nu
avea puterea de confruntare sau se temea de propria-i rãbufnire ascunziºul
era o laºã fugã. Peste tot avea astfel de cuºti în care se retrãgea. Ele erau din
ce în ce mai rafinate. Dacã la început erau locuri, spaþii  naturale sau
amenajate, cu timpul au devenit alt fel de camuflaje: o carte, o imagine, o
rugãciune, un gând, o amintire. A învãþat sã stea în camuflaj chiar ºi atunci
când stãtea de vorba cu oamenii. Se ascundea în idei, în afirmaþii derutante,
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ascunsã în cele mai simple propoziþii. Aºa a învãþat sã nu fugã, sã nu
renunþe când se aratã lupta, ci sã guste biruinþa prin transcenderea în
suprarenal, cã lumea în care poate trãi oricând doreºte, e una spiritualã, în
care, deºi faptele realitãþii o ating, nu îi deviazã niciodatã sensul, pot doar
sã-i ofere simboluri pentru a fi descifrate mai clar.

Un lucru, însã, nu-i ajunsese la scoarþa creierului ºi anume vasta
singurãtate a libertãþii. Încã nu-i desfãcuse miezul. ªi oare câþi apucau sã-i
desfacã miezul pânã la amãrãciunea sãmburelui? Majoritatea rãmâneau sã
mãnânce fãrã s-o termine, preocupaþi doar de gustul ei uluitor. Puþini
sfredeleau pentru a cuprinde adâncul, doar de dragul cunoaºterii, doar de
dragul iubirii.

Pentru cã în vara aceea terminase liceul, pentru cã ºtia cã nu poate scãpa
de fierbinþeala de-afarã ºi de fierbintele dinãuntru, a convins-o pe Marta,
prietena ei (prietenã doar din real, pentru cã nu i-a vorbit niciodatã de
lumea ei adevaratã) sã fugã de acasã ºi sã se ascundã. Urma ziua ei de
naºtere ºi sub nici o formã nu dorea o zi în real, era momentul adopþiei în
camuflaj, aºa resimþea atunci toate acestea. 

Împreunã cu Marta au locuit în acele zile într-un hotel ieftin, mobilat
sãrãcãcios, cu cearºafuri uzate, deºi albe ºi curate. Hotelierul, un bãrbat cu
priviri pofticioase, le-a fãcut înlesniri la preþ, le-a invitat sã cineze
împreunã, dar fetele, speriate, au refuzat, deºi s-au folosit de oferta scãderii
de preþ. Hotelul era într-o staþiune mai mult pãrãginitã, cu lacuri cu apã
sãratã în jur. Fetele se scãldau ºi fãceau plajã. Nu se mai simþea fierbinþeala
de afarã când apele lacului ajungeau pânã la umeri, nici seara în plimbãrile
din jur, nici noaptea în aºternut, deoarece camera lor era în aripa umbroasã
a hotelului vechi, construit din piatrã masivã, racoroasã. Însã ascunziºul nu
a þinut mult. Marta nu înþelegea rostul acestei izolãri deconspirând locul.
Aºa cã în urmãtoarea zi  dupã telefonul cu pricina, a sosit un intrus aducând
o ladã de cireºe, ca o cerere de iertare. Pe Sarah nu a deranjat-o prea mult,
oricum intrarea oficialã în maturitate avusese deja loc, acum era înfiatã
într-o nouã lume, a deschis uºile larg noilor trãiri fãrã sã se mai teamã de
fierbinþealã ºi furtuni. Nu în ideea cã nu vor veni sau cã le va putea foarte
bine stãpâni, ci doar în ideea de a fi suficient de puternicã în a reconstrui
ceea ce se devasta, a construit încã ºi încã o datã, pentru cã nu edificiul are
rost, ci munca ºi sensul. Nu clãdirea, ci închinarea. Astfel a mai gustat o
felie a libertãþii. Întinsã pe spate, cu briza sãratã dinspre lac depunându-i
fire de rãcoare pe trup, muºca din cireºele mari, pietroase, le scotea
sâmburii ºi întârzia alene sã le înghitã. Lucrurile simple deveniserã un
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ritual. Le savura intens, prelungind momentul, conºtientã de forþa
simplitãþii, de rolul cotidianului în cazul în care nu se reduce la rutinã.
Marta ºi prietenul ei vorbeau despre oameni, despre apã, soare, despre
întoarcere; puteau vorbi despre orice, totul suna minunat, erau cuvinte ce
aduceau o altfel de viaþã pentru cã erau vii prin forþa noii dimensiuni.

În seara aceea ºi-au pregãtit bagajele ºi au plecat. Nu mai avea nici un
rost ascunziºul, se intrase în nou camuflaj. Din ziua aceea, sau poate cã nu
era totul punctat de acea experienþã, dar ei îi plãcea sã creadã cã da, pentru
cã avea nevoie de un reper, devenea tot mai înþeleaptã. A încheiat cu litere
mari jurnalul, oricum se terminaserã ºi filele caietului, scrisese propoziþia:
am 18 ani, de-acum e altfel! Nu ºtia de ce e chiar altfel. A recitit jurnalul de
la început pânã la sfârºit ºi a descoperit cu uimire profunzimea trãirilor ºi
capacitatea de a le descrie, de a le diseca ºi cataloga. Deci, dacã sunt în stare
de aºa ceva în scris, ºi-a spus, cu cât mai mult trãind? A întors spatele
scrisului ºi nu a mai recitit niciodatã acele cuvinte, acele pagini mãrturisind
iubiri, dureri, întrebãri, frângeri. Într-o zi a aruncat jurnalul, mult mai
târziu.

Numai dupã aceea ai apãrut tu. Apucaseºi sã citeºti câteva rânduri din
ceea ce a scris, nu din jurnal, ci din alte scrieri, ºi ai vibrat alãturi de ea, aºa
necunoscutã þie. Nu ºtiai cine e, nu aveai la îndemânã nici numele ei, dar ai
vibrat ºi ai înþeles camuflajul. Doar trãiai în aceeaºi retragere de ani de zile,
deºi ajunseseºi mai aproape de  tresãrit ºi ai fi vrut sã ºtii mai multe despre
ea, dar nu ai cãutat-o. ªi acum ne întrebãm de ce nu. Trãiai tragedia lumilor
netangenþiale în viaþa ta zilnicã: ºtii tu, rolul lucrurilor simple când ele
devin rutinã ºi apoi povarã ... Nu avea nici un rost sã cauþi, vibrând
împreunã ar fi fost nu se ºtie: bine sau rãu. Nu ai cãutat sã afli, deºi s-a
întâmplat sã gãseºti pânã la urmã, cu toate acestea libertatea a rãmas tot
singurãtate.

In anul urmãtor, invitat de Profesor, ai fãcut o vizitã în oraºul nostru
pentru a susþine niºte conferinþe. Acolo ai vãzut-o! Ea nu ºtia de lumea în
care te camuflaseºi, tu ºtiai puþin despre ea, doar ceea ce ai citit dincolo de
rândurile acelea scrise, dar te aflai periculos de aproape de amãrãciune. Nu
aþi avut curajul unui schimb de cuvinte decât mult mai târziu. 

Au trecut cicncisprezece ani. Mult. Fiecare trãia în lumea lui realã, cu
familie, cu copii, cu obligaþii administrative, cu prieteni, realizãri,
admiratori. Dar cealaltã lume se rotunjea tot mai largã, tot mai plinã, fiecare
tot mai aproape de sâmbureSe apropia ziua în care sãmânþa maturã a
libertãþii sã rãmânã decojitã în palme. 
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Intr-o zi de aprilie, nici vara, nici iarna, nici fierbinte, nici îngheþ, într-
un oraº strãin de voi, strãin de alegerea voastra, s-a întâmplat sã vã întâlniþi.
Aþi crezut cã vã veþi spune multe cuvinte, dar lumile s-au suprapus atât de
identic, nu în evenimente ale realului, ci în trãirea lor, încât vã priveaþi fãrã
cuvinte. Parcã aþi fi fost singurii oameni de pe pãmânt care au înþelegere
comunã asupra lucrurilor, deºi trãiaþi în colþuri diferite de lume, vã
despãrþeau mulþi ani, multe îndeletniciri, relaþii, realul diferea aproape în
toate datele ei, cealaltã lume a vieþii interioare se construise identicã. Ce-aþi
fi putut sã faceþi? Nu putea fi negat realul! Lumea spirituala nu cere sã faci,
ea cere sã crezi, sã iubeºti, sã speri, doar realul cere sã faci. Dacã urma sã
acþionaþi, însemna sã cãdeþi în real ºi sã ucideþi lumea eliberãrii, dacã urma
sã rãmâneþi fiecare în lumea de sus, aþi fi rãmas liberi, dar singuri. Atunci
aþi prins sâmburele în palmã. Era dur ºi amar, dar era ºansa de nou fruct.
Poate nu vouã, poate nu acum, poate nu aºa, dar era singura ºansã de mai
departe spre etern. Ce greu devenise sâmburele! Mai greu decât o planetã.

Astfel aþi cunoscut amãrãciunea libertãþii, libertatea care, paradoxal, v-
a capturat ºi v-a înrobit. Astfel aþi cunoscut absolutul iubirii, iubirea care
renunþã, aþi cunoscut viaþa, aceea care moare ca sã trãiascã. ªi nu aþi mai
dat definiþii, aþi învãþat cã cei care dau definiþii sunt niºte diletanþi, pentru
cã nu merg la izvoare, ci se sprijinã pe teorii, traduceri si interpretãri, pe
bibliografie parafrazatã. Aþi schimbat definiþiile cu tãcerea, aþi ales sã
rãmâneþi singuri ºi liberi.
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Angela – Monica JUCAN

ESENÞA DE NARD

ªI SÃ Aª AVEA PROROCIE ªI SÃ Aª CUNOAªTE TOATE TAINELE
ªI TOATÃ ÎNÞELEPCIUNEA ªI SÃ Aª AVEA TOATÃ CREDINÞA

CÂT SÃ POCI ªI MUNÞII MUTA [...]

(Noul Testament de la Bãlgrad - 1Corinteni 13, 1-3)

Denotaþia numelui Iacob nu este
„înºelãtorul”. Dar Iacob este înºelãtorul. Sã-
i zicem conotaþie. Deºi...

Poate cã nu ºtiai cã Iacob înseamnã
înºelãtor [...].

Numai cã înºelãtoria lui pãtrunde
dimensiunile convenienþelor ºi ale
egocentrismului. Ceea ce-l face un novator
ºi un fondator. Iacob veterotestamentarul ºi
Iacob – personaj al cãrþii.

Cine ºtie sã dialogheze cu Piatra este cu
adevãrat înþelept. Nu este vorba doar sã
auzi chemarea Pietrei, fãrã sã înþelegi
cuvântul ei [...], ci trebuie mai mult: sã
vorbeºti ºi sã þi se vorbeascã, sã întrebi ºi sã
capeþi rãspuns.

Lupta cu îngerul – piatrã de încercare.
Pare habotnic pentru cine n-a gustat, dar eu mã simt legat de aceste

pietre.
Fireºte. Ele sunt piatra lui de cãpãtâi, pusã ca stâlp, stâlp miruns, pe

urmã, ca Betel. Relicvã a unor religii litolatre, care prefigurau, rudimentar,
Biserica (purtatã de totdeauna, în inimã, de cãtre om).

Miruna înþelegea chemarea misterului, a reînvierii vremurilor trecute, a
repunerii lor în circulaþia prezentului, cunoºtea forþa pietrelor care îºi
dezvãluiau tainele doar celor consacraþi în a le descifra.

Aºa începe foarte originalul roman romantic-naturalist Maria din
Magdala al Hannei Bota. Nu este un text fantastic. Totul e adevãrat (fãrã
îndoialã, fictiv – sã nu se-nþeleagã greºit) în el. Pentru cã ar putea fi.

Dovada cã ce ai trãit e real sunt chiar eu, continuã bãrbatul.
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Nu este nici realist. Temelia temeliei lui nu e realitatea obiectiv. Este
explicit (chiar cu multe pagini catehetice). ªi este ºi încifrat – extras din
nemaiºtiute mituri.

[...] am scris totul, deºi încã nu ºtiu dacã, scriind, am luminat
întunericul sau am rãspândit mai mult mister, vorba lui Blaga.

Scriitoarea îºi plimbã cititorul printr-o Biblie extrem de stilizatã, în care
multe sunt de nerecunoscut. (De exemplu, Natan. Sã fie o aluzie la
proorocul din anturajul lui David? - ªi Natan din carte emite avertismente.
ªi are un comportament prevenitor: ºi îndatoritor, dar ºi de prevenire. Sã
fie, însã, Natan – fiul lui Bani -, care, la porunca lui Ezdra s-a despãrþit de
soþie numai pentru cã erau de alt neam? - ªi Natan din roman e „de alt
neam”, pentru cã e un fel de servitor. ªi se desparte ºi el (de o virtualã
soþie). ªi mai sunt vreo trei Natan în Biblie. Dezlegare, probabil, nici nu
existã. Autoarea pare cã se amuzã inventând eroi – cumul, care au ceva
polimeric în chimia sufletului lor.) Dar cartea Maria din Magdala este o
Biblie (necanonicã) în care (chiar aºa, supraesenþializatã) se poate
recunoaºte, peste tot Piatra.

Programul pe care Hanna Bota ºi-l (mai degrabã ni-l) fixeazã în Prolog
este neotestamentar: iubirea. Iubirea cuceritã de dupã toate înºelãtoarele
colþuri de drum.

ªi eu îmi spun: tot neamul omenesc a ajuns o Maria Magdalena, tânjind
dupã iubire, dar împiedicându-se trãdãtoare la toate colþurile uliþelor, unde
se oferã îndestulãri înºelãtoare pentru suflet ºi trup.

ªi autoarea romanului face o demonstraþie savant-teologicã a iubirii
ideale (noutestamentare), a cãrei forþã vine din ºi duce în veºnicie – pe
tãrâmul Pietrei din capul unghiului. Dar, pânã ca Uºa sã se deschidã spre
nesfârºit, trebuie depãºite pietrele de poticnire ale vechimii.

Întoarce-te în trecutul tãu ºi împacã-te cu tine.
Aici, pe pãmânt, e:
Viaþa noastrã – epistolã cu toate lacrimile ºi pietroaiele lumii.
Numele Mirunei are un sens legat de iluminare. (În forma Miriam, el a

fost tradus prin „vizionara”.)
Pãmântul acesta mi-a deschis o uºã. Cred cã n-am voie sã refuz sã

intru.
Dar, în Miruna – personajul central (tot cumul) al cãrþii, o gãsim ºi pe

Maria Magdalena, o gãsim ºi pe Maria din Betania, o gãsim ºi pe anonima
Samarineancã (toate identificate mai mult prin nume create din toponime;
or, toposul este un mineral: suprafaþa unei pietre care, magnetic, ne þine). În
Miruna mai sunt ºi vestigii (bine conservate) din Mariam. ªi existã, la toate,
amãrãciune destulã – în nuanþe diferite.
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– De unde vine numele de Miruna? De la Maria?
– Oarecum; de fapt e o formã modernã a numelui Miriam, rãspunse

fata.
– Miriam înseamnã amãrãciune.
Miruna adunã amarul tuturor grãbitelor acuzaþii ale lumii, pelinul lipsei

de alternativã în vreun moment dificil al vieþii fiecãruia din noi, fierea
vânzãrii. Dar otrava paºilor noºtri greºiþi (fãcuþi din tentaþie sau dintr-o
neinspiratã decizie) conþine un dram de chininã. Amarã. Dar, face bine.
Face ca, în orice situaþie, sã se (mai) poatã. Existã leac. Maria Magdalena
este expresia salvãrii prin credinþã. ªi, în Miruna, dintre toate, într-adevãr
(conform ºi titlului cãrþii) ea predominã. Nu atât prin „calitatea” ei de
prostituatã (înclinare pe care exegeþii biblici nici nu i-au prea putut-o
dovedi; nestatornicia o capãtã Miruna de la alte Marii), cât prin strania ei
stare patologicã despre care nu se poate spune nici cã e somaticã (deºi se
manifestã prin febrã, deci prin dezechilibru funcþional), nici cã e psihicã
(mãcar cã scapã de sub controlul conºtientului).

Cum sã le explic cã boala mea nu era una fizicã, ci cã þinea de spirit?
Cã febra urca sau cobora în mãsura în care eu eram hotãrâtã sau nu sã
mã întorc în labirintul greºelilor pentru a gãsi rezolvarea dupã ce eu
însãmi trebuia sã mã iert, sã încetez sã fug sau sã mã acuz? Cum sã le
spun cã în timpul febrei eu mã întâlneam cu personaje care au trãit acum
douã milenii – personaje care mã conduceau din propriu-mi labirint spre
eliberare?

Propriu-i labirint... Cei ºapte draci. Maria Magdalena. Sau o
responsabilitate care apasã, adicã o suferinþã de etiologie moralã. Draci
„funcþionali”. Dar exorcizaþi, pânã la urmã.

[...] EL I S’A ARÃTAT ÎNTÂI MARIEI MAGDALENA, DIN CARE
SCOSESE ªAPTE DEMONI (Marcu 16, 9).

Pentru cã Maria Magdalena este speranþa ºi reuºita. Ea este un
corespondent feminin al lui Saul din Tars.

– Ai vãzut într-adevãr cãile, dar ai fost oarbã pentru Cale. Cãile sunt
alegerile ochilor, ele toate par bune ºi nu vezi nimic rãu în ele, dar la
urmã duc la moarte. Uneori ºi inima e înºelatã de ochi, însã dacã asculþi
vocea mea în inimã, dacã o recunoºti, atunci inima ta va descoperi Calea.
Calea spre viaþã e numai una, indiferent de întâmplãri. 

– Vocea ta? Eu pânã acum nu am auzit vocea ta niciodatã în afarã de
momentele apariþiilor tale. Te pot auzi ºi alþii?

– Vocea mea sunt de fapt gândurile lui, despre care am mai vorbit azi,
sã gândeºti gândurile lui.

Femeia din Magdala a reuºit pentru cã i s-a spus ceea ce ea a avut
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nevoie.
– De cât timp mã aºtepþi? Ai stat toatã vara în oraºul fierbinte doar

ºtiind cã voi veni ºi voi avea nevoie de ceea ce mi-ai spus?
ªi i s-a spus pentru cã a fost cea mai mare visãtoare a lumii (deci putea

înþelege orice).
[...] Maria Magdalena, prostituata... apoi se rãzgândi ºi folosi alt

cuvânt, – femeia care a turnat mir pe capul lui Iisus.
Flaconul cu nard este laitmotivul – un laitmotiv rar, totuºi (ca nardul) -

al cãrþii Hannei Bota. El e proba detaºãrii de valorile materiale.
Cu cât societatea e mai aplecatã spre mercantilism, materialism ºi

consum, respectiv spre informaticã, raþiune, demonstraþie ºtiinþificã, cu
atât mai vulnerabilã e latura iraþionalului – care începe sã fie hrãnitã
morbid ºi în exces, urmând calea unui marasm emoþional.

ATUNCI MARIA, LUÂND O LITRÃ CU MIR DE NARD CURAT,
DE MULT PREÞ, A UNS PICIOARELE LUI IISUS ªI LE-A ªTERS CU
PÃRUL CAPULUI EI; IAR CASA S’A UMPLUT DE MIREASMA
MIRULUI. DAR IUDA ISCARIOTEANUL, UNUL DINTRE UCENICII
SÃI – CEL CARE AVEA SÃ-L VÂNDÃ -, A ZIS: „DE CE NU S’A
VÂNDUT MIRULACESTA CU TREI SUTE DE DINARI ªI SÃ-I FI DAT
SÃRACILOR?” IAR EL A ZIS ACEASTA NU PENTRU CÃ ÎI ERA LUI
GRIJÃ DE SÃRACI, CI PENTRU CÃ ERA FUR ªI, AVÂND PUNGA,
VÃMUIA CE SE PUNEA ÎNTR’ÎNSA (Ioan 12, 3-6).

Costisitorul ulei de nard. Semnal al apropiatului prohod. Eliberarea de
materie. Iubirea e acolo unde poate fi renunþare. Nu numai la bunuri
substanþiale. ªi nu sihãstrie, nu capitulare ºi nu dezertare.

– Dar tu? Riscul e al tãu.
– Nu poþi dãrui fãrã sã sacrifici.
Risipirea (rãspândirea!) preþiosului mir probeazã chiar iubirea cãutatã în

roman.
ªi Maria se axeazã pe gest, dar unul nepractic, excentric din punctul

de vedere al societãþii, tocmai de aceea riposteazã invidioºii. Însã gestul
ei coincide cu motivaþia lãuntricã: sacrificiul, ºi nu dorinþa de a se
revanºa.

[...] A VENIT O FEMEIE AVÂND UN ALABASTRU CU MIR DE
NARD CURAT, DE MARE PREÞ; ªI SPÃRGÂND VASUL, A VÃRSAT
MIRUL PE CAPUL LUI (Marcu 14, 3).

Iubirea creºtinã – iubirea aproapelui – nu e nãscutã din nimic. Se trage
din arhaice închipuiri. Semnul generosului Vãrsãtor de apã e încrustat,
augural, chiar pe pietricica dintr-un ºirag de mãrgele pe care o gãseºte
Miruna.
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Avea mãrgele la gât, strigã ea arãtând spre fetiþã. N-am vãzut-o pe ea,
dar am vãzut mãrgelele împrãºtiindu-se pe jos. I le-a smuls cineva de la
gât.

[...] þie þi s-a dat un semn palpabil, mãrgeaua, pentru cã oamenii nu
cred dacã nu simt ºi nu vãd, însã va fi singurul semn material, în rest va
fi nevoie de credinþa ta.

Miruna este, de fapt, varianta femininã a numelui Miron. Dacã
etimologia e greceascã, numele înseamnã „parfum” (ca produs lichid).

Abia acum simþi cã în salon era un parfum neobiºnuit pentru spitale.
[...] În salonul fetei erau medici ºi alþii din personalul medical încercând
sã-ºi explice parfumul.

Dar numele Miron poate proveni (mai degrabã, în contextul cãrþii) din
slavã ºi atunci totul se complicã cu „lume”, „univers” ºi chiar „miros”.
Totuºi, semnificaþia mai importantã este aceea de „pace”.

O sã-þi iei vacanþã pânã începi ultimul an ºi vei sta cu mine – turuia
Miruna liniºtitã în timp ce-ºi fãcea bagajele.

Nu e exclusã nici originea albanezã. De aici vine românescul „mire” (în
albanezã, mirë e echivalent cu „bun” sau „frumos”), considerat o altã temã
(morfologic-gramatical vorbind) pentru Miron. Deci, Miruna poate
însemna „mireasã”. O analogie cu atributul de mire al lui Hristos este
foarte clarã. ªi mireasa Lui e Biserica! Piatrã pe Piatrã. Hotãrât lucru:
iubirea trebuie sã þâºneascã din stâncã. Piatra nu e „seacã”. Pe undeva, pe-
aproape, e Mariam. Chiar dacã a trãit ºi experienþa leprei.

Toatã problema se învârte în jurul ideii de cãsãtorie a lui Iisus.
Apocalipsa înseamnã o nuntã, nunta Mielului.
În intimitate, Miriam e Talit. (Pentru des-cifrare, trebuie citit romanul.)
În bagajul (material) rãmas dupã trecerea Dincolo a Mirunei a rãmas un

teanc de e-mail-uri listate (de cãtre Iacob?). Corespondenþa ei cu T.
[...] M’AM GÂNDIT CÃ E BINE SÃ ÞI LE SCRIU PE RÂND,

PREAPUTERNICE TEOFILE, PENTRU CA TU SÃ CUNOªTI
TEMEINICIA ÎNVÃÞÃTURILOR PE CARE LE-AI PRIMIT (Luca 1, 3-
4).

De fapt nici nu sunt sigurã cã înþelegi ce spun. E ciuntitã forma asta
de comunicare ºi basta!

IAR DESPRE ÎNVIEREA MORÞILOR, OARE N’AÞI CITIT CE VI
S’A SPUS VOUÃ DE DUMNEZEUL LUI AVRAAM ªI DUMNEZEUL
LUI ISAAC ªI DUMNEZEUL LUI IACOB? EL NU ESTE
DUMNEZEUL MORÞILOR, CI AL VIILOR (Matei 22, 31-32).

Miruna-Miriam s-a fãcut, de-acum, moaºte.
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Mireasma continua sã se rãspândeascã îmbãtãtor.
Între real ºi ideal, e preþ cam de-un roman.
„Dora vine de la grecescul dorean care înseamnã cadou, dar

nemeritat. Mai pot sã nu cred în semnificaþia numelor? Dacã eu am
încercat sã nu fiu un înºelãtor, viaþa m-a înºelat din plin!”

Exact. Asta-i iubirea: iluzoriul din plin.
ªi încã, iubirea vrãjmaºului pune nimb.
[...] poþi cãuta iubirea în multe locuri, dar ea nu poate fi cumpãratã,

iar gãsitã nu poate fi decât în Dumnezeu.

Leonida LARI

PATUL LUI PROCUST

Bate vânt de toamnã, cerul e cu nor,
Cade-o ploaie rece ºi încãpãþânatã –
Au tãiat copacul cel mai protector,
Care mã-apãrase de furtuni odatã.

L-au uscat la gaze ºi l-au stors de must,
L-au cioplit cu grijã, l-au legat cu fiare,
ªi-au fãcut dintr-însul patul lui Procust

Ce-mi oferã capul la mãsurãtoare.

Uite-i prin unghere, surâzând cu tact,
Se perindã þopii, cu priviri satrape,

Din tãlpi pânã-n creºtet ei convin exact
Lemnului acela care nu mã-ncape.

Arbore ce fost-ai plin de sentiment,
Aminteºte-þi frunza, vântul care vuie,

Însã lemnul tace, e indiferent,
E ca ºi o listã îndesatã-n cuie.

Bate vânt de toamnã, cerul e cu nor
Cade-o ploaie rece, de te ia urâtul,
Pe-o scândurã mutã simt încetiºor

Cum o lamã surdã îmi atinge gâtul …
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Valeria MANTA TÃICUÞU

MARII ªI MAGDALENE

„Maria din Magdala” este un roman-eseu în care personajele/idei
ilustreazã lungul drum de la erosul teluric la iubirea kenoticã, cea în care,
dupã model cristic, oamenii trebuie sã se goleascã de egocentrism ºi sã se
dedice celuilalt, aproapelui, pânã la jertfã. Cum autoarea, Hanna Bota, este
licenþiatã în teologie, discursul narativ va conþine fragmente întregi în care
trimiterile biblice, interpretãrile personale ºi luãrile de poziþie implicã
identitatea vocilor. Atât Miruna/Miriam, cât ºi Iacob/Teofil sunt purtãtorii
unuia ºi aceluiaºi mesaj kierkegaardean: contrariul pãcatului nu este
virtutea, ci libertatea. În aceste condiþii, drumul Mirunei spre libertate
trebuie sã treacã prin jertfã ca „viaþã dãruitã, împrumutatã altuia”, spargerea
vasului cu mir (risipã neînþeleasã nici mãcar de apostoli ºi ucenici la
ungerea din Betania) semnificând asumarea ipostazei definitive de mireasã
a lui Iisus.

Romanul cuprinde cinci pãrþi (ºi nu întâmplãtor!), iar acþiunea se
desfãºoarã în mare parte în Israel, pe un ºantier arheologic din apropierea
Ierusalimului; Miruna - Miriam (ambiguitate care pune în evidenþã
conotaþia de „amãrãciune” a numelui, ca ºi faptul cã acesta îþi poate
influenþa destinul), dupã o poveste de dragoste tristã, trece de la extrovertire
la introvertire ºi cautã singurãtatea, tãcerea ºi vindecarea printre oameni
strãini. Un fapt obiºnuit de altfel pe un ºantier arheologic – descoperirea
unui schelet uman – determinã alunecarea într-un timp strãvechi, în care
cetatea canaanitã a Haþorului tocmai trecea de la prostituþia sacrã, divinaþia
în ficatul animalelor jertfite ºi serbãrile senzuale la lupta împotriva
politeismului ºi a idolatriei.. Cruciada personalã a Mirunei, care constã nu
în a cuceri, ci în a se lãsa cuceritã de pãmântul sfânt, are ca argument nevoia
de a nu mai trece peste semnificaþia lucrurilor, ci de a zãbovi asupra lor, de
a dialoga cu piatra ºi cu pãmântul, fiindcã, de fapt, nu pãmântul vorbeºte,
vocea e a lui Yahvé. Mãrgica de os gãsitã lângã scheletul de pe ºantier
„demonstra influenþele asiro-babiloniene în cultura Haþorului timpuriu,
astfel încât populaþia preluase modul de închinare ºi zeitãþile panteonului
babilonian, urmând un sincretism între religia canaanitã ºi cea de influenþã
chaldeanã. Tânãra, al cãrui schelet fusese descoperit, posibil sã fi fost una
dintre hierodulele de la templu, clãdirea în care a fost gãsitã se afla în
apropierea templului, care era, de fapt, o anexã a sa, o clãdire cu ornamente
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speciale, cu desene ale zeilor ºi simboluri erotice. Sigur, ritualurile nu erau
elaborate atât de sofisticat precum în templul lui Marduk din Babilon,
dezvoltat mai târziu, sub Nabucodonosor, probabil numãrul de preotese era
foarte redus, cetatea era micã ºi nu avea strãlucirea cultului de mai târziu”.
Purtarea unui obiect de cult aparþinând unei hierodule era interzisã, iar
încãlcarea rânduielii provoacã dizlocarea personajului din lumea realã,
scoaterea lui din timpul oamenilor, pentru revelarea timpului divin. Miruna
începe sã vadã nevãzutul ºi retrãieºte povestea de dragoste a lui Simon
Leprosul cu Miriam, sora Martei ºi a lui Lazãr. Cultivarea ambiguitaþii între
Marii – Miriam pare a fi totuna cu Maria din Magdala, iar Miruna,
prostituata modernã, poartã o povarã de timp trãit în condensare – reia o
controversã mai veche, pe marginea cãreia glosa ºi Nicolae Steinhardt:
„Opera [Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber ºi Tim Rice]
atribuie Mariei Magdalena ungerea din Betania, confundând trei personaje
evanghelice. La Matei ºi la Marcu, ungerea din Betania este atribuitã unei
femei nenumite ºi are loc în casa lui Simon Leprosul. Sf. Apostol Luca
vorbeºte despre o femeie pãcãtoasã care sãrutã ºi unge picioarele lui Iisus
în casa unui fariseu. În Evanghelia de la Ioan, cea care a uns cu mir pe
Domnul e Maria, sora lui Lazãr din Betania (v. „Jurnalul fericirii”). La
aceasta se adaugã ideile mai noi, vehiculate în romane comerciale (v. Dan
Brown, „Codul lui da Vinci”), privind ipotetica legãtura/cãsãtorie dintre
Iisus ºi Maria Magdalena; Hanna Bota, prin glasul personajelor sale,
explicã atât tendinþele actuale (lumea contemporanã s-a desacralizat pentru
cã nu mai are precepte morale), cât ºi pe cele mai vechi, de accentuare a
laturii umane a lui Iisus ºi de refuz al dublei sale naturi. În momentul
„dezbaterilor”, între personaje nu se creeazã stãri de tensiune, chit cã
aparþin unor religii diferite (creºtinã, respectiv iudaicã). Toleranþa este o
condiþie fundamentalã pentru drumul dorit/visat spre metanoia; Miruna, din
goim, devine naghid, adicã sol, cel care are de transmis veºti din
Ierusalimul teluric. Ea reuºeºte, în viziunile ei, s-o accepte ºi s-o înþeleagã
inclusiv pe Ierushalaim, „învãluitã în soare, cu luna sub picioare ºi
douãsprezece stele pe cap”, „femeia cea curatã care simbolizeazã mireasa
mântuitorului, cea descrisã în Apocalipsã” (cuvântul înseamnã o nuntã,
nunta Mielului); viitorul va aduce o curãþire de pãcate, gãsirea Cãii celei
adevãrate, împãcarea cu sine, iar cunoaºterea prin raþiune  nu va mai
înlocui, ci va deveni complementarã celei prin credinþã ºi prin revelaþie.

Cãlãtoria prin Þara Sfântã este un traseu iniþiatic, la sfârºitul cãruia
jertfa smulsã forþat ºi fãrã ca cineva s-o merite – spargerea vasului cu mir
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pe care o imagineazã Maria din Magdala înainte de a-l cunoaste pe Iisus
este revelatoare - va fi înlocuitã de jertfa adevãratã, reprezentând darul
vieþii; pãcatul mântuitor devine jertfã mântuitoare, iar personajul trebuie,
pentru aceasta, sã se împace cu sine, sã se ierte. Cãci, zice tot Nicolae
Steinhardt, „neiertarea de sine are un caracter mai grav decât s-ar zice:
înseamnã neîncredere în bunãtatea lui Dumnezeu, dovada încãpãþânatei ºi
contabilei noastre rãutãþi” („Jurnalul fericirii”). De la orbirea lãuntricã,
Miruna, întorcându-se la greºeala din trecut ºi iertându-se, va ajunge la
vederea limpede, la tãmãduire ºi putere pentru un nou început; pânã la
aceasta, însã, are de parcurs în întregime o Via Dolorosa personalã, când se
va recunoaºte în victima „hãituitã, nefericitã ºi neputincioasã” care era
Maria Magdalena atunci; va oscila între credinþã ºi tãgadã, îºi va urî
viziunile ºi se va rãzboi cu ele: „- Am încercat sã te ascult ºi m-am întors în
trecut, am reluat cu mintea tot ce s-a întâmplat ca sã înþeleg cãile pe care
am umblat ºi iatã unde am ajuns. 

– Ai vãzut într-adevãr cãile, dar ai fost oarbã pentru Cale. Cãile sunt
alegerile ochilor, ele toate par bune ºi nu vezi nimic rãu în ele, dar la urmã
duc la moarte. Uneori ºi inima e înºelatã de ochi, însã dacã asculþi vocea
mea în inimã, dacã o recunoºti, atunci inima ta va descoperi Calea. Calea
spre viaþã e numai una, indiferent de întâmplãri”. Pe întreg parcursul,
Miruna va fi îndrumatã de Ierushalaim ºi spijinitã de Iacob, iar povestea ei
de dragoste oferã o lecþie simplã ºi de bun-simþ: nu poþi scãpa de un pãcat
fugind ºi sãvârºind altele care sã-l ascundã. Culpabilizarea continuã pentru
legãtura opritã de legea moralã cu un preot catolic antreneazã cãderea în
promiscuitate, într-un labirint întunecat al morþii spirituale, pânã ce un act
de divinaþie ocultã aduce, în mod paradoxal, nu o altã pedeapsã, ci
revelaþia; credinþa nu este fãcãturã; calea lui Iisus nu merge pe întrebãri
axiologice, pe ce faci, ci pe întrebãri ontologice: ce eºti. Abia dupã aceastã
înþelegere personajul se poate întoarce „Acasã” (este titlul ultimului
capitol), pentru a-ºi sparge vasul cu mir de nard de Orient ºi a-l unge cu el
pe Iisus. Scena este poate cea mai emoþionantã din roman: „– Când un vas
cu mir de nard de orient se sparge – atrage vrând-nevrând – spuse
Ierushalaim. Unii vin ºi se bucurã de ceea ce simt, mintea lor se
împrospãteazã ca pãtrunºi de o luminã neaºteptatã, alþii criticã, nu înþeleg ºi
sunt deranjaþi. În partea aceasta de lume oamenii sunt foarte superstiþioºi,
spuse atunci când zãri cum o femeie, aplecatã în genunchi, se închinã
fãcându-ºi semnul crucii, aºezã apoi o lumânare pe podea, fãrã sã o aprindã,
rostind continuu rugãciuni într-o miºcare mutã a buzelor. Poate buchetul de
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trandafiri fu de vinã, cineva îl adusese înapoi ºi-l aºezã pe jos, pentru cã nu
avusese curajul sã-l punã pe mãsuþa de tratament. O asistentã, când venise
sã administreze într-o pungã de perfuzie antibioticele prescrise, a închis
uºa, dar nu a rãmas aºa, cãci nu se putea lupta nimeni cu avalanºa de
oameni. Mireasma continua sã se rãspândeascã îmbãtãtor. Lângã trandafiri
mai apãru un bucheþel de crizanteme, o femeie cãreia îi murise fata trecu
plângând în hohote, dar atrasã ca un magnet i se oprirã lacrimile, se apropie
uimitã, nu înþelese ce se întâmplã – nici nu era mare lucru de înþeles –
scoase apoi o cutie de ciocolatã ºi o lãsã lângã flori de pomanã”.

Aspecte de la lansarea, joi, 7 iunie 2007, a romanului “Maria din Magdala”, la
Biblioteca Judeþeanã “Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea. Autoarea, alãturi de

scriitorul vâlcean Ioan BARBU, amfitrionul ºi gazda manifestãrii. 
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Mircea-Valer STANCIU (Germania)

URME ROMÂNEªTI ÎN GERMANIA

În Bavaria românii sunt
consemnaþi în documente încã din
prima jumãtate a secolului al XV-
lea! Astfel, Ulrich von Richenthal,
cronicarul Conciliului de la
Konstanz (Baden), care a avut loc
între anii 1412-1418, noteazã
prezenþa mitropolitului Grigore
Þamblac în lucrãrile amintitei
reuniuni, unde a încercat sã medieze
o apropiere între biserica orientalã,
de rit grecesc ºi cea romano-
catolicã.  Am arãtat în altã lucrare1

opinia mea despre blazonul
prelatului, aºa cum apare în ediþia
lui Anton Sorg, tipãritã la Ausgburg,
în 1483, aºa cã aici nu reiau decât
presupunerea bazatã pe
quasiidentitatea amintitului însemn
nobiliar cu acela al familiei von
Hamin din Germania, conform

cãreia s-ar putea admite cã numitul  ar fi rãmas apoi în Germania, ceea ce
ar explica subita lui dispariþie, la numai 50 de ani, din istorie!

În aceeaºi perioadã se naºte, la Nürenberg, ºi un alt “român”, pe nume
Albrecht Dürer.

Voi aborda subiectul dintr-o perspectivã probabil ineditã, dar care, pe de
o parte, îmi e mai la îndemânã, iar pe de alta, este sugeratã de Durer însuºi:
aceasta este una filologicã. Cunoaºteþi, desigur, blazonul gravat de artist, la
1523, unul “vorbitor”, în care mobila principalã este o poartã larg deschisã,
ceea ce vrea sã evoce etimologia numelui sãu, din germanul Thürer!2

Din cronica de familie, începutã de strãmoºii sãi ºi continuatã de
Albrecht Dürer însuºi, pe la 1524, când avea, deci, 53 de ani, aflãm cã
artistul se trage “de neamul sãu” dintr-un sat numit Eytas (ung. Ajtos,, rom.
Poarta), situat în apropiere de oraºul Jula, azi în Ungaria, foarte aproape de
graniþa cu România.3
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Cum în germanã Die Tür înseamnã “poartã”, orice insistenþã e inutilã.
Dar numai din atât nu putem trage nici o concluzie privind apartenenþa

etnicã a înaintaºilor marelui artist (oricum amãnunt lipsit de importanþã în
secolul XV!) Câteva indicii, însã, putem afla ºtiind cã, în vremea aceea,
zona era populatã exclusiv de români, cã aceºtia aveau ca îndeletnicire
specificã creºterea vitelor (ca ºi antecesorii pictorului!) ºi, mai ales, cã
primul strãmoº evocat purta numele de Antoni, având o formã mai degrabã
româneascã (sau slavã, dacã vreþi!) decât latino-germanã. S-ar putea
obiecta cã numele nu este concludent în privinþa apartenenþei etnice a
purtãtorului sãu ºi n-aº insista decât pentru a reþine cã este unul de tip
“calendaristic”, luat, deci, de la un sfânt patron, ceea ce ar indica precis cã
familia nurburghezului nostru era deja în sec. XV una creºtinã.

Fiii acestui Antoni(e) ºi ai unei Elisabeta s-au numit – aflãm din aceeaºi
sursã – în ordine: Albrecht, Laszlen (sic!), Johannes ºi Caterina. La prima
vedere, toate sunt nume nemþeºti, ceea ce s-ar împãca anevoie cu presupusa
origine româneascã a tatãlui.4

Numai cã, rãsfoind sumar o istorie a Ungariei, constatãm cã aceste
nume, în exact aceeaºi ordine, sunt cele purtate, rând pe rând5 de
conducãtorii statului maghiar din perioada probabilã a naºterii copiilor:
Albrecht de Habsburg (1437-1438), Vladislav I Jagiello (1440-1444) ºi
Ioan de Hunedoara (1447-1456): un german, un polonez ºi un român! …
Orice “preferinþã” de ordin naþional, aºadar, trebuie exclusã. Cu atât mai
mult, cum ziceam, cu cât noþiunea de naþionalitate încã nu fusese pe atunci
inventatã …

Ideea botezãrii copiilor sãi cu nume luate de la vârf, dupã înºiºi regii ori
guvernatorii Ungariei, ar putea semnifica, însã, o oarecare apropiere între
familia lui Antoni ºi curtea regalã. Nu avem date suficiente pentru a susþine
aceastã idee, dar, dacã admitem originea româneascã, am putea presupune
cã a existat o oarecare înrudire cu ultimul dintre conducþtorii Ungariei,
înºiraþi mai sus, ceea ce ar explica ºi faptul cã, pe ultimul dintre “fii”,
Johannes, bãtrânul Antonie îl trimite “la învãþãturã”, o orientare pe cât de
costisitoare, pe atât de rarã în familiile modeste din sec. XV. Acest Ioan a
rãmas – zice artistul – mai apoi, vreme de 30 de ani, prelat la Oradea; îl
gãsim, pe la 14726, în funcþia de vicevoievod al Transilvaniei, ascensiune
socialã ºi politicã posibilã numai dacã admitem cã a existat un sprijin din
partea celor doi Huniazi, Ioan ºi Matei Corvin, bazat pe originea comunã.

La 1455, dupã un stagiu îndelungat în Þãrile de Jos, Albrecht se
stabileºte la Nürenberg, unde se angajeazã la un oarecare Jeronimus,
poreclit Holper (rom. ºchiopul, împiedicatul!). ªi acum întâlnim un nume
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frecvent la români (dar ºi la alþii, e drept!), ceea ce ar putea îngãdui
presupunerea cã ºi acest personaj provenea din aceleaºi pãrþi de lume. Era
firesc sã caute bietul Albrecht un cunoscut printre strãini ºi, dacã analizãm
atent datele oferite în cronica de familie, putem admite cã aceasta se
întâmpla cu atât mai mult cu cât cei doi erau aproximativ de aceeaºi vârstã.
Sã fi venit ei împreunã din Jula în þãrile de Jos unul ºi în Germania celãlalt
ca sã înveþe meseria de giuvaergiu? SE prea poate! Fapt este cã Albrecht
lucreazã la Jeronimus vreme de 16 ani, dupã care, la 1467, ia în cãsãtorie
pe Barbara, fiica patronului, abia în vârstã de 15 ani! E limpede cã între
proaspeþii miri  era o distanþã de vârstã considerabilã, iar dacã privim ºi
chipul miresei, desenat de propriul fiu câteva decenii mai târziu, putem
crede cã legãtura nu s-a bazat pe dragoste pur ºi simplu, ci a fost una bine
calculatã.7 Sã reþinem cã nici Varvara nu este un nume inexistent la români.

Originea lui Jeronimus, aºadar, nu este binecunoscutã. Artistul cronicar
nu face nici un fel de referire la ea, mulþumindu-se doar a preciza cã pe
soþia lui, mama mamei sale, o chema Künigünde Ollinger ºi provenea dintr-
un oraº numit Weissenburg. De data aceasta, numele femeii este
neîndoielnic german, nu-i vorbã, dar oraºul de baºtinã ar putea fi cel numit
azi Alba Iulia, fostã capitalã a Transilvaniei în epocã, ceea ce, iarãºi,. aruncã
o anumie luminã asupra lucrurilor. Preferinþa evidentã a pictorului-cronicar
pentru strãmoºii din partea mamei (saºi, pare-se, din pãrþile Bãlgradului),
precum ºi mediul în care au trãit cu toþii la Nürnberg ar explica
germanizarea înceatã, dar sigurã ºi definitivã a copiilor în cea de-a doua
jumãtate a secolului XV, pe la 1471, când se naºte Albrecht Dürer, artistul.

Rãmâne de vãzut dacã naºul lui, un oarecare Antoni(!!) Koburger, cel
care a condus la Nürnberg cea mai mare imprimerie germanã a epocii (24
prese, 100 de lucrãtori!) nu era, cumva, ºi el, rudã cu bãtrânul Antonie din
poarta …

1 Mircea-Valer Stanciu, Script exlibris (Istoria exlibrisului românesc, II),
Braºov, Mica Bibliotecã Româneascã, nr. 27, 1994, p. 2-4, pl.I, fig. 1, 2

.2 Durer, Albrecht Hrana ucenicului pictor. Antologie, introducere ºi note
de Adina Nanu, Bucureºti, Meridiane, 1970, pl. 8.

3 Idem, p. 17-18.
4 NOTA REDACÞIEI: Atragem atenþia cititorului asupra faptului cã Laszlen

e posibil la origine Laszlo (adicã forma maghiarizatã a numelui românesc
Vasile). De asemenea Johannes poa-te fi consideratã forma germanã a
prenumelui Ioan, atât de des întâlnit la românii din cele trei principate, dar ºi la
cei aflaþi în alte zone geografice, cum ar fi, inclusiv, cei din jurul oraºului Jula
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Tiberius PUIU

RELIGIA ÎN 
SLUJBA POPORULUI

Dupã cãderea comunismului religia ºi-a
recãpãtat un loc important în viaþa socialã ºi
spiritualã a þãrilor din Europa centralã ºi de est.

S-a trecut destul de uºor peste serviciile pe
care biserica creºtinã, mai ales ortodoxã, le-a
adus serviciului comunist. Se considerã, poate nu
complet lipsit de temei, cã este mai important ca
religia sã-ºi joace rolul de organ moral în
condiþiile unor societãþi care ºi-au pierdut
orientãrile etice ºi cã o analizã asupra comportãrii
din perioada comunistã ar putea dãuna
prestigiului bisericilor. Bisericile cautã sã-ºi
cureþe singure trecutul ºi sã se confirme în poziþia
de îndrumãtori morali ºi spirituali ai societãþii. 

Un fenomen interesant ºi ciudat în acelaºi
timp se petrece în bisericile naþionale ortodoxe
din Rusia ºi Serbia. Dacã biserica ortodoxã din
Rusia este cunoscutã pentru sprijinul acordat
politicii imperialiste de stat, care s-a manifestat
printre altele ºi prin  atitudinea faþã de Biserica
românã din Republica Moldova sau faþã de
Biserica Ortodoxã Ucraineanã, poziþia Bisericii
Ortodoxe Sârbeºti nu poate sã nu stârneascã
îngrijorare. În conflictul din Iugoslavia, preoþii
ortodocºi sârbi nu au gãsit nici o ocazie pentru a
chema la împãcare, la înþelegere cu cei de altã
credinþã: catolici, protestanþi sau musulmani. 

Distrugerea numeroaselor obiecte de cult
musulmane în Bosnia ºi Kosovo nu a provocat
nici o datã reprobarea din partea clericilor
ortodocºi sârbi. Se încearcã sã se dea conflictului
etnic din Kosovo dintre albanezi ºi sârbi o
conotaþie religioasã., deºi nu existã nici o
declaraþie a unor clerici musulmani care sã

din Ungaria post
trianonicã. Acest fapt ne
face sã nu achiesãm la
concluzia exprimatã mai
sus de autorul acestui
text. Între cele 4 nume
menþionate cert douã,
posibil ºi cel de-al treilea,
respectiv Cate-rina, pot
sugera originea
româneascã a pãrinþilor
care le-au atribuit copii-
lor lor.

5 Gergely Andras
Istoria Ungariei, Odor-
heiul Secuiesc, Asociaþia
Culturalã Haaz Rezso,
1993, p. 145,

6 Giurescu, C.C. ºi
Giurescu, Dinu Istoria
românilor din cele mai
vechi timpuri pânã astãzi,
Bucureºti, Alba-tros,
1971, p. 719.

7 Durer, A. op. cit.,
pl. 5.
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îndemne la rãzboi, la confruntare.
ªi pentru cã au apreciat cã nu sunt suficiente cuvintele, Biserica Ortodoxã

Sârbã a trecut la fapte. Recent la Krusevac, în faþa bisericii din centrul
oraºului, circa 200 de persoane, naþionaliºti sârbi, unii dintre ei veterani ai
rãzboaielor care au dus la dezmembrarea Iugoslaviei, au participat la o
ceremonie, binecuvântatã de bisericã, pentru crearea „Gãrzii þarului Lazar”.
Este adevãrat cã în Iugoslavia în ultimele douã decenii s-au creat numeroase
organizaþii paramilitare, dar în situaþia actualã un asemenea pas nu poate
decât sã trezeascã îngrijorare. Faptul cã criminalul de rãzboi Ratko Mladic
este considerat a fi unul din idolul acestei „gãrzi”. Susþinerea acordatã de
Biserica Ortodoxã Sârbã acestei noi manifestãri de chemare la urã nu face
decât sã confirme rolul primordial al acestei biserici în promovarea ideilor
naþionaliste sârbe, sub masca protejãrii drepturilor sârbilor. 

Existã informaþii destul de insistente referitoare la sprijinul pe care
Biserica Ortodoxã Sârbã l-a acordat ºi îl acordã protecþiei criminalilor de
rãzboi sârbi, urmãriþi de Tribunalul de la Haga, printre care ºi generalului
Ratko Mladic, ascunzându-i în aºezãmintele mânãstireºti din Bosnia.

Legat de aceasta, trebuie din pãcate sã ne reamintim cã Biserica Ortodoxã
Sârbã a fost principalul executant al politicii de deznaþionalizare a românilor
din Serbia. În secolul 19 aceastã bisericã a interzis ca românii sã poarte alte
nume decât cele sârbeºti. În anul 1927 tot Biserica Ortodoxã Sârbã a dat o
circularã prin care interzicea înregistrarea în registrele parohiale a
naþionalitãþii româneºti: „în Serbia nu existã români”. 

Da, este adevãrat, Biserica Ortodoxã Sârbã a jucat întotdeauna un rol
important în politica de stat a Serbiei. Întâlnirea dintre Tito ºi Hruºciov a fost
pregãtitã de vizita patriarhului sârb la Moscova, iar la întoarcerea  din Rusia
patriarhul sârb s-a oprit la Bucureºti, pentru a media reluarea relaþiilor dintre
Tito ºi Gheorghiu-Dej. Iar acum se  considerã cã þelul naþiunii sârbe este de a
se þine departe de idealurile umane, democratice ºi chiar creºtine ºi în aceasta
Biserica Ortodoxã Sârbã este cea care are rolul cel mai important.

Înþelegem cã Biserica Ortodoxã Românã nu poate interveni ºi nu poate
influenþa atitudinea ºi comportarea Bisericii Ortodoxe Sârbe, dar este de
mirare cã s-a acordat atât de puþin sprijin românilor din Timoc pentru a avea
o viaþã religioasã în limba lor (s-a acceptat ca românii sã nu aibã biserici
proprii, ci sã foloseascã bisericile sârbeºti, iar în acestea sunt de multe ori
preoþi refugiaþi din Bosnia, Croaþia, Kosovo, care sunt naþionaliºti fanatici).
Singurul loc unde românii au drept la biserici proprii este Banatul sârbesc, dar
aici populaþia românã s-a înjumãtãþit în ultimii douãzeci de ani. Iar în anul
2000, o delegaþie românã de prietenie condusã de un înalt prelat ortodox
român a vizitat Iugoslavia ºi a ascultat fãrã sã crâcneascã cum un profesor
universitar sârb i-a calificat pe români drept hoþi. 
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Petru SCUTELNICU

Rugã

numele meu brumat cu vocale 
neînfrigurate

zgomotoasã azalee pe toamna 
din vitrine

pãrinþii mei au vânat clipa de 
diamant

alteori clipa i-a vânat
Doamne ajut-o pe mama 
sã iubeascã factorul poºtal
care-i aduce scrisori tot mai 

puþine
dintr-o patrie bolnavã

Abur de orhidee

ameþitoare submarine strãbat 
toamna pe la Zapodia
numele tãu roade pereþii
îngerind într-o zi cu furtunã
zilele la diateza pasivã
cu seara julitã în coate
într-un vis de cianurã

Melancolie

ploaia stinge bruma 
din numele tãu
salcâm înfrigurat pe o planetã 

transparentã
blocul melancolic rãmas pe 

strada Energiei
tramvaiul galben acoperit de 

rãzboi 

printr-un vifor de morfinã
Portret

anacondã scânteietoare în 
imperiul de piritã

maidan visãtor
ºi o cafenea în Amaradia
e ranã ºi e searã rãsucitã pânã la os
fereastrã ofilitã în pleoapã

Povestiri

umbra ta se întristeazã
poem în sepia
clipa pâlpâia în ochii tãi
cu seara julitã în coate

întunericul tãios ne þinea lipiþi de
marginea zilei
chioºcuri cu fanfare interbelice
o Africã de diamant sãrea la gâtul 

copilãriei mele

Clipe de toamnã

un timp bigam
în mijlocul iernii
o prãpastie
o ranã banalã 
ca un mormânt

cu oasele triste cu neuronii 
sticloºi 

toamna se zvârcoleºte în ziarul 
de provincie

ultimele douã rândunele nu le 
pot descifra
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Nicholas CATANOY (Germania) 

WOLE SOYINKA

Un nigerian în centrul Londrei, “Black-
Nobelul” anului 1986, trãind în exil din 1994
(condamnat la moarte în contumacie), este un
vlãjgan înalt, uscãþiv, cu pãrul vâlvoi, lucid,
ironic, voluntar. “Tigrul negru”, Wole Soyinka
(Akinwande Oluwole), e înconjurat de un grup de
statui “Makonde” ºi de mãºti “Dogon”,
manifestându-ºi “negritudinea” în acest fel
teatral, africanizat. Aparþinând etniei Yoruba prin
naºtere (1934) ºi ºcolarizat la Ibadan (ºcoala
elementarã ºi colegiul), Soyinka este anglofon
prin educaþie ºi doctorand al universitãþii din
Leeds (Anglia). În 1958 este rezident la Royal Court Theatre, perioada în care
scrie piesele The Swamp Dwellers ºi The Lion and the Jewel, jucate pe
scenele din Londra, New York, Dakar ºi Limoges, un debut fulminant,
recunoscut de marii dramaturgi ai lumii. În 1960 obþine o bursã Rockfeller,
revenind în Nigeria, unde fundeazã grupul teatral “Masks 1960”. Între anii
1962-1964, este profesor (Departamentul de Literaturã Englezã)  la
Universitatea Ife (Ibadan) ºi la Universitatea din Lagos. În 1967 este arestat
ºi întemniþat, fiind acuzat de activitãþi pro-Biafra. În 1969 este amnestiat,
devenind directorul ªcolii de dramaturgie de la Ibadan. În 1986 i s-a decernat
Premiul Nobel pentru literaturã, Academia Suedezã subliniind meritele
dramaturgului “care a fasonat drama existenþialã africanã, propunând o
litughie austerã, traducând decepþia crescândã în faþa profeþilor mincinoºi ºi a
tiranilor sangvinari”. Explorator al sufletului african, Soyinka trece uneori
prin accese de mânie, exersându-ºi reflexele inclemenþelor. În 1993, în urma
atitudinii ostile împotriva dictaturii, i se retrage paºaportul, iar în 1994 este
constrâns sã se exileze. În 1997, Soyinka devine preºedintele Parlamentului
Internaþional al Scriitorilor (dupã mandatul împlinit al lui Salman Rushdie),
continuând lupta împotriva regimurilor totalitare. Angajamentul lui este total,
acuzând toate regimurile totalitare, fãrã a uita Africa ºi Nigeria terorizatã de
generalul Sani Abacha.

Înafara operei dramatice (peste 20 de piese, menþionând doar piesele cele
mai importante: comedia The Lion and the Jewel ºi tragedia Madmen and
Specialists), Soyinka a excelat în domeniul poeziei, transfigurând tematica
angajãrii în iluminãri palpabile, ca în volumul Idanre & Other Poems – o
culegere de poeme evocând violenþa lui Ogun, zeul Yoruba al rãzboiului, sau
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tematica solitudinii în timpul detenþiei, ca în volumul A Shuttle in the Crypt.
Fascinaþia angajãrii este evidentã ºi în proza lui Soyinka. Primul roman,

The Interpreters (1965), descrie o viziune a cinci tineri intelectuali
confruntaþi cu coliziunea violentã dintre riturile tradiþionale ºi viaþa modernã
ºi procesul dureros al adaptãrii, rulând filmul interior al supliciului sufletesc.
Acestei agresivitãþi paroxistice, Soyinka îi rãspunde printr-o scriiturã
causticã, netã, incisivã, supravegheatã de-o luciditate echilibratã. Cea mai
desãvârºitã creaþie în prozã este romanul Seasons of Anomy (1973), sumând
toate experienþele personale, metamorfozate într-o africanizare a mitului lui
Orfeu (Ofeyi), în cãutarea Euridicei (Irysse) ºi domesticirea Cerberului
(Souberon). Paralela este doar formalã, eroii romanului întruchipând
diatribele politice ºi toate formele infernului modern. Romanul este de fapt o
amplificare a tematicii descrise în romanul The Interpreters, dublat de un
optimism activ, în mãsura în care eroii principali sunt catalizatori ai energiilor
dezlãnþuite. “Intenþia mea, îmi spunea Soyinka, a fost aceea de a descrie
ciocnirea dintre idealismul utopic al intelectualilor ºi violenþa terapeuticã a
omului de acþiune”. Refuzând adeziunea la miºcãrile revoluþionare clasice
(marxiste), îndreptate împotriva dictaturii ºi cinismului politic, Soyinka
sondeazã esenþa moralã a incoruptibilitãþii umane, folosind metodele
realismului ºi cele ale simbolismului parabolic. “Pe de altã parte, încerc sã
pãtrund sub crusta moravurilor care sufocã sufletele, arãtând lectorilor
nuditatea lor prin prisma oglinzilor pe care le pun în faþã”. Portretele
protagoniºtilor nu sunt psihologizate, pãstrând concreteþea ºi directitatea
experienþelor personale. 

Ultimul roman, Ibadan (1996), este suita autobiograficã a romanului Aké
(1984), Ibadan descriind trecerea lui Soyinka de la catedra universitarã la
activitatea politicã incitantã în exces. O retoricã poeticã, combãtând
imoralitatea politicienilor, într-un stil vehement, irascibil, exasperant. Cartea
este dedicatã Africii, pe care Soyinka ar dori sã o vadã în arpegiile unei
negritudini luminiscente. Contrar multor scriitori africani, care se mulþumesc
sã constate cu amãrãciune sau cu cinism decãderea societãþii africane,
Soyinka  continuã sã promoveze valorile “continentului negru”, evitând
pateticul umflat ºi grotescul trivial, expunându-le în candori temerare ºi în
graþii expresive.

Nu mai puþin importantã este activitatea lui de eseist ºi de critic literar.
Revelatorii ºi instructive sunt eseurile From a Common Back Cloth, And after
the Narcissist? ºi The Writer in an African State. Lucrãri visceralizând
africanitatea, cu notaþii convulsive, tratând literatura continentului negru cu o
empatie pompoasã. Neputând sã-ºi dezvolte talentul de literator la
Universitatea Ife (Nigeria), Soyinka acceptã, în 1973, titlul de conferenþiar la
universitatea din Cambridge, predând un ciclu de studii critice dedicate
dramaturgiei nigeriene ºi afro-braziliene ºi miturilor Yoruba. Conferinþe
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strânse în volumul Myth, Literature and African World (1976).
Pentru Soyinka “drama reprezintã ritualul aventurier al eului metafizic”.

Influenþele (externe ºi interne) sunt internalizate de protagoniºti ºi aceºti
factori implozivi creeazã o scalã de pasiuni emblematice. Soyinka refuzã
influenþa literaturilor occidentale: estetica nietzscheianã, filozofia jungianã (
în care Soyinka gãseºte “distorsiuni rasiste ale structurii umane”, atacând
“diferenþele arhetipale ale tipului mental primitiv ºi cele ale tipului mental
civilizat”) ºi noþiunea “negritudinii” formulatã de Sartre (altã “formã de
rasism, justificând influenþa dominantã a culturii occidentale, a culturii
coloniale”).

Preocupãrile lui sunt axate pe valorile africane, subliniind autenticitatea
literaturii autohtone, înrãdãcinatã în miturile “continentului negru”, pe care le
glorificã, evaluând euforic universul lor particular, magic ºi
incantatoriu.Argumentele lui impresioneazã în primul rând prin calitatea lor
analiticã, ºi, secundar doar, prin retorica propagandisticã. Dorinþa lui este
aceea de a fi explicit ºi nu sofisticat.

Pe supracoperta volumului Myth, Literature and African World este
reprezentatã o mascã Nimba (semnificând forþa creatoare), fotografiatã de
Soyinka ºi botezatã de el “Macro-monad”. Privind insistent masca, Soyinka
s-a simþit obligat sã-mi satisfacã curiozitatea. “Nu ºtiu din ce grup etnic face
parte masca Nimba. Am fotografiat-o, apreciind liniile ei estetice…Sunt doar
un colecþionar, nu un expert al artei africane, fiind interesat mai mult de
problema miturilor africane, mai precis de mitologia Yoruba”. O strategie de-
a prezerva patrimoniul regional, pentru cã Soyinka se simte atras de climatul
regiunii natale. Într-un anumit fel, Soyinka pare a fi o întruchipare a zeului
(Yoruba) Shango, zeul fulgerului, fiind reprezentat cu o gurã imensã, scoþând
flãcãri ºi pârjolind duºmanii. Azi, Shango este considerat ca un zeu al
dreptãþii ºi al corectitudinii, populaþia Yoruba onorându-l cu salutul:
“Kabiyesi! Maiestatea Voastrã sã trãiascã!”  

Pe cât de intransigent este cu tiranii, pe atât de tolerant este cu scriitori
africani sau cu cei cu pielea albã. “Nu existã nici o contradicþie de fond între
scriitorii aparþinând diferitelor etnii, - literatura, cu intenþionalitatea ei
criticã, îi uneºte. Exemplul cel mai evident îl reprezintã scriitorii din Africa
de Sud. Gândiþi-vã la excelenta scriitoare Nadine Gordimer, criticã acerbã a
Apartheidului, persecutatã de albii de la putere!”

Alt aspect al personalitãþii lui este imensa lui culturã extra-africanã,
Soyinka fiind un lector pertinent al literaturii universale. Între Goethe ºi
Tagore sau între Proust ºi Hamsun, Soyinka ascultã muzica lor, devenind
propria lui poezie, un pretext al fraternizãrii universale, pentru a gãzdui cât
mai multã umanitate în finalitatea scrisului. Un “Tigru blajin”, fãrã riscurile
propriei imanenþe, vãzut ca un mesager, corporeificând lirismul continentului
negru, între frenezie ºi iluminare.
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Roxana GULICIUC

GÖRAN TUNSTRÖM ªI POVESTEA ORAªULUI
SUNNE

“Numai cei rãmaºi în viaþã pot scrie povestea
celor morþi”1, spunea Göran Tunström în
cunoscutul sãu roman Bãrbaþi celebri care au
trecut prin Sunne. Numai ei pot reda povestea
unui destin. Cei ce au murit, au murit pentru ca
noi sã putem sã-i ascundem între filele vreunei
cãrþi ºi sã putem apoi lega conversaþii pe aceastã
temã cu cei de lângã noi. În fond, nu ºtim nimic
despre ceilalþi ºi nimic despre lume ºi de aceea

nu putem povesti nimic real despre lumea noastrã sau despre lumea din jur. 
Povestea celor morþi trebuie dusã la capãt dupã cum o spune ºi scriitorul

suedez printr-o lungã tãcere, printr-o lungã digerare. Iatã de ce Göran
Tunström alege sã-ºi înceapã capodopera, cartea la care a lucrat mai bine
de unsprezece ani ºi care a fost premiatã cu premiul August în 1998, cu o
incursiune în trecut, cu o redeºteptare a memoriei: „S-a întâmplat în acea
sãptãmânã de septembrie, acum treizeci de ani, când Harald Pihlgren ºi-a
luat viaþa.”2

Înlãnþuind obsesiv destinele oamenilor din Sunne în jurul paradoxurilor
existenþei umane3, scriitorul încheagã un text care e menit sã iºte întrebãri
ºi sã nu ne lase sã ne odihnim cu burta pe carte. „De ce ucidem ceea ce
iubim?”, „...oare Dumnezeu a ars ºi cuvintele mele fãrã sã le arunce mãcar
o privire?”, „Oare suntem mai pioºi când dormim singuri?”, iatã câteva
dileme la care eroii sunt pãrtaºi în decursul vieþii lor. 

Împãrþitã între real ºi fantastic, istoria orãºelului prinde viaþã prin
Stellan cel cãruia i-a fost încredinþatã menirea de a scrie cartea de aur a
oamenilor din regiunea Sunne. Eroii sãi sunt oameni simpli care duc
povestea cu un pas mai aproape de tragic. Soarta planeazã
atotcuprinzãtoare peste Suedia lui Tunström, ea fiind redatã în fraze tãioase,
scurte, dar pline de melancolie, unde suferinþa dupã un timp trecut ºi
bucuria de a-l retrãi prin amintiri e mai pregnantã ca oricând. 

În acest sens, jurnalul preotului Cederblom este poate unul dintre cele
mai pline de tâlc texte semnate de Göran Tunström, având cuvinte alese cu
migalã ºi înºiruite pentru a reda gândurile unui om singuratic într-o lume
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imensã. Prin Cederblom, scriitorul suedez ne reaminteºte cã viaþa nostrã e
plinã de tristeþe ºi cã ne distrugem unii pe alþii fãrã sã fim conºtienþi de asta,
prin ura, prin lãcomia, prin superstiþiile, dar mai ales prin orgoliul nostru
exagerat. 

Sã-l lãsãm pe acest umil preot din Sunne sã aibe, aºadar, ultima replicã
în acest dialog absurd de-a existenþa ºi sã ne punem cu toþii întrebarea: „ªi,
când în cele din urmã eºti nevoit sã faci bilanþul vieþii tale: câtor oameni le-
ai adus bucurie, câtor le-ai dat viaþã? Cât de mult, cât de mulþi ai ucis?”4

Note:
1 Göran Tunström, Bãrbaþi celebri care au trecut prin Sunne, Bucureºti,

Humanitas, traducere din suedezã de Andreea Gabrian ºi Eva Leonte, 2003, p.
266.

2 Ibidem, p. 7.
3 Galeria personajelor este una foarte vastã unde întâlnim, spre exemplu un

pastor ateu, un bãcan interesat pânã spre disperare de celebritãþi, un astronaut
ratat etc. 

4 Göran Tunström, op.cit., p. 222.

“Vis suedez” 
picturã în ulei
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Adina UNGUR

POEÞI ROMÂNI DIN DIASPORA

LUMINIÞA SUSE - DUMINICA INIMII

Luminiþa Suse, nãscutã în Bucureºti, a
absolvit Facultatea de Matematicã, secþia de
Informaticã, Universitatea din Bucureºti în
1982 ºi a fost admisã pentru doctorat la
Institutul de Matematici, Bucureºti, în 1993. A
profesat ca analist programator la I. C. P. E. –
Institutul de Cercetãri pentru Electrotehnicã,
Bucureºti ºi ca asistent universitar la catedra de
Matematici 3, Universitatea Politehnica,
Bucureºti. În prezent locuieºte în Ottawa,
Canada ºi lucreazã ca software engineer.

Luminiþa Suse a publicat trei volume de
versuri la editura ProTransilvania, Bucureºti: Anotimpul licuricilor - 2001,
Sacrificiul mirãrii – 2002, Geometrii singulare – 2003. Din 2004 este
membrã a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureºti ºi membrã ARA
- Academia Româno-Americanã. Din 2006 este membrã T. O. P. S. (The
Ontario Poetry Society). Din 1975 este membrã a cenaclului “Sãgetãtorul”,
Bucureºti, condus de Prof. Dr. Tudor Opriº. Este redactor ºi colaborator la
revista “Atheneum”, Vancouver, Canada din anul 2004.  Din anul 2000 este
cenzor, editor ºi autor recomandat pe situl interactiv de literaturã. 

Apare cu versuri multiple publicaþii, cum ar fi :  “Curierul zilei”, cotidian
al jud. Argeº, “Cronica” – Iaºi,  “Astropoetica”, “Argos”, “Europeea”,
“Atheneum”, Vancouver, Canada, www.atheneum.ca,  “Luminã linã”, New
York, U. S. A.,  “Observatorul” , Toronto, Canada, “Românul Canadian”,
Toronto, Canada, “Conexiuni”, New York, U. S. A., “Cercul poeþilor
dispãruþi”, , “Oglinda literarã”, , “Galateea”, , “Agora Universitaria”, Satu
Mare, România, “Adevãrul de Cluj”, Cluj-Napoca. De asemenea, apare cu
versuri publicate în antologiile: “Virtualia” 2-5, antologii de cenaclu, ed. Pim,
Iaºi, România - 2005, „Ultima generaþie, primul val” – antologie poezie.ro,
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureºti, 2005 ºi “Premier Print
Edition” – antologie a revistei “Ascent Aspirations”, B. C., Canada. Conceput
ºi închinat memoriei tatãlui ei, volumul de poezii „Duminica inimii” apãrut
în martie 2006 la Editura Limes din Cluj-Na-poca este a patra apariþie
editorialã a Luminiþei Suse, poetã canadienã de origine românã.
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DE ZIUA A ªAPTEA A POEMELOR LUMINIÞEI SUSE 

1. Simbol ºi universalitate, micro ºi macrounivers în duminica inimii
Luminiþei Suse.

Consacrat blândelor rãstimpuri de acasã, dar ºi mãsurând pulsul iubirii
în “bãtãi de inimã cât o sãptãmânã de patimi”, invocând trecutul sau
iertându-l, Duminica inimii este unul dintre volumele maturitãþii expresiei
literare a poetei canadiene de origine românã ºi anume, cel al destinderii, al
pãcii de sine, dedicat adãstãrii în sanctuarul noþiunii de suflet, sub oblãduire
spiritualã ºi totodatã, asociindu-se simbolic unei cãlãtorii spre centrul vital
al fiinþei - inima - ca principiu feminin pasiv al manifestãrii energiei
universale, trecute în registrul individualitãþii poetei, expusã fiind apoi în
poeme ce se vor reprezenta precum mici oglinzi postate în faþa
evenimentelor sau a ardentelor emoþii, de acum rãmase în urma latentã a
timpului. Caracterul universal al poemelor surprinde cu recuzita
metaforelor plastice, cu imagini ale simbiozei propriei fiinþe, ce migreazã
de-a dreptul între sine ºi cosmos (Urme de trecere, Poem omniacut); în
acelaºi registru, iubirea pare a se se împãrþi matematic, “în fracþii de sãpun”
(Nu ºi nu), aºa încât metaforele se cuprind în reprezentarea picturalã
trecând în dimensiunea unui areal suprarealist (Iubirea ca o dezlegare la
cireºe, Infrasentiment, Statornicie, Poem glaciar). Stilul poetic al
compoziþiilor Luminiþei Suse nu se dezminte nici de data aceasta de
trimiterile livreºti sau de insinuãri ale asimilãrii eternelor mituri (Triptic de
cuvinte, Anã, Amonisis Simonisa), raportate fiind cu toate la
individualitatea vocii sinelui poetic, venind sã întregeascã poemelor,
universalul în particular.

Dinspre poeziile de dragoste sau cele ale invocãrilor mesajul principal
vine a sublinia ideea ciclicitãþii nesfârºite a sãptãmânilor, cu perpetua lor
revenire, timpul se va comprima în mod ideatic, astfel încât evocarea
pasajelor de trecut va fi cuprinsã în meditaþia unei singure zi, respectiv
aceastã duminicã a deciziilor. 

2. Duminica - între meditaþie, invocare, odihnã ºi sanctuar.

În cartea Luminiþei Suse, inima devenitã simbol va fi asociatã mai
degrabã conceptului de spirit decât noþiunii de suflet, poeta, urmând a-ºi
axa un credo al forului interior, undeva între normele civilizaþiilor
tradiþionale – spre deosebire de cele ale Occidentului, care vor localiza în



70

inimã un sediu al sentimentelor. Drumul este unul ºi acelaºi, deictic, sortit,
aºadar momentele popasului sunt însemnãri poetice de cuget ºi simþiri, ce
nu au decât sã anime în vers, aceastã a ºaptea zi, binecuvântatã.

Memoria casei pline din duminicile de odinioarã, devenitã chiar, una
dintre temele volumului, aduce de fiecare datã, prin atmosferã, un farmec
aparte poeziilor, personificând configuraþia dorului, în toatã splendoarea
sensibilei sale nostalgii.

Meditaþia ia naºtere atunci când amintirea evocã experienþa trecutului,
cu trãiri asumate, poeta desluºind întâmplãrile ºi acþionând ca atare,
compunând remarcabile poveþe sau recomandãri: (Noli tangere).

Tihna unei zile liniºtitoare îºi gãseºe locul în poeziile amintind de
copilãrie, a cãror expresie de autenticã atmosferã a trecutului aminteºte de
versurile vibrante ºi descriptive ale poeþilor simboliºti: miros de mere
rãscoapte pe sobã / turtã de pâine sfârâind pe plitã / cornuleþe cu nucã în
postavã / jumãri, caltaboºi, þuicã opãritã // pisica stã dupã ºocâþi la pândã
/ printre baniþe cu porumb în tindã / la poartã strigã Lina din Rogova / ºi
colindãtorii cu sorcova // nepoþii sunt îmbãiaþi ºi primeniþi / sar peste
cobilcã de bucurie / pentru Moºul cu poezii sunt gãtiþi / ºi de nãzbâtii multe,
mulþi ani sã fie // mãtuºa frãmântã cocã ºi osânzã / pe saltea cu paie mâþul
doarme-n ie / bunica împãrþind colaci cu brânzã / aºa îmi aduc aminte de
copilãrie (Aºa îmi aduc aminte de copilãrie), sau nostalgicul remember al
unui demult de-acasã: bãnuþul lui tata de aur / se dezgropa ruºinoasã din
piele / plângea rouã pe bicepºi de plaur / se lupta cu pãsãri avortate din
stele / învãþând sã zboare din umãrul stâng / se scutura de rugina fiarelor
/ îndoctrinate de partidul tatii la strung / (Elegie târzie). Demne de reþinut
sunt sentimentele degajând senzaþia candorii, învãluitã între poeziile care se
întorc la etapa primilor ani ai vieþii, Iarna din priviri, Dezlegare de pasãre.

Ca ansamblu ºi reuniune a celor douã dimensiuni universale duminicã-
spirit/inimã-suflet ºi spirit, volumul ne va arãta felul în care cea de-a ºaptea
zi, duminica, ziua meditaþiei, a rugãciunii ºi a reculegerii de sine în liniºte,
devine pentru Luminiþa Suse prilej de a se odihni prin artã.

3. Inima - oglindã interioarã, cu reflecþii ale exteriorului în imanenþa sa. 

Cu toate cã prezenþa sa nu e afiºatã ostentativ - obsesia timpului – ca
dimensiune cuantificabilã sau ca percepþie personalizatã, dependentã de
conjuncturi diferite, se distinge, ca un motiv omniprezent în volum
(Prezentul omniacut sau Fulgere, fulgere, º. a.). Aºa se face cã timpul
celor întâmplate e cel al trecutului, prezentul fiind cel al liniºtii ºi al
împãcãrii, al opririi preþ de o duminicã, în spectrul inimii, un centru al
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atitudinii raþionale, ºi-acesta desemnându-se a fi dimensiunea în care
întoarcerea sinelui va reda poetei echilibrul.

Luminiþa Suse va face acest drum spre inima ei, printre slalomuri de
amintiri ale copilãriei ºi adevãrate pasteluri: Elegie târzie, Colind fãrã
sfârºit, Aºa îmi aduc aminte de copilãrie, etc., sau prin spaþiul timpului
reflectat din urmã, cel al neîmplinirii iubirii, unde imaginea de sine e
proiectatã în versuri în care vechile ispite bântuie - dezvãluind cãrãri pe
care, poeta, le va ocoli cu maturitate, de-acum. Aºa se explicã izbutitele
autoportrete: dupã mine se scurg potopul ºi ploaia / de când le ºtiu se întrec
sisific / încleºtate în decolteul albastru înalt / aruncând zaruri lichide /
ezitând între a mã ºterge / de pe faþa bobului concret de nisip / ori a mã
dizolva în steaua de picã / ce implodeazã teoretic în el // dar eu pãºesc mai
departe întreagã / îl las pe Galilei de esenþe sã mã dezicã / odatã cu mine
în oglindã aleargã / inima trosnind din cristalele toate / de piatrã, Doamne
ºi totuºi cum bate (Autoportret în piatrã), sau concluzia poemului de tip
autoportret, Poem impudic de toamnã: ignor iminenþa iernii moraliste / cu
demodatã cerbicie / ºi las toamna sã îºi oxideze trecerea / cu buze
desperecheate ºi sâni triºti / în frunze strecurându-se pudic / printre arbori
exhibiþioniºti.

Oglinzile sunt postate strategic în faþa cerului ºi în faþa trecutului
întrupat ca imago al etapei formative a personalitãþii artistice curente a
poetei care va alege aceastã zi, a ºaptea, pentru a se opri cu asumatã
maturitate ºi a transfigura sinceritatea emoþiilor, în poeme irizând o clarã ºi
albastrã luminã: preþ de o clipã / peste aparenþe glaciare / îmi permit cea
mai sfântã risipã // la fiecare a ºaptea anomalie / îmi retrag þipãtul din puls
/ pentru o nouã poezie.

Printre poemele volumului Duminica inimii vom pãºi întocmai ca la
intrarea într-un templu al amintirilor, unde sinceritatea însemnãrilor e
decantatã în versuri aspirând spre senin, însumând o carte ce tinde a se
reprezenta, ca moment tranzitoriu, datorat reculegerii dinspre a ºaptea zi,
ce, în mod evident pregãteºte o nouã etapã a creaþiilor ulterioare ale
Luminiþei Suse.

ªi pentru cã volumul se prefigureazã a fi cel al revelaþiei rãspunsurilor
inefabil-iluminate, plãsmuite sau regãsite undeva în propriul univers
spiritual al poetei, lectura va însuºi senzaþia unei calde destinderi: acum
ºtim, domoalã, luptãtoare, nobilã ºi precautã, în momentele de cumpãnã,
Luminiþa Suse va gãsi, necontenit, rãspunsuri, duhovniceºte întrebându-ºi
inima, din duminicã în duminicã.
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CONCURSUL NAÞIONAL DE POEZIE ªI PROZÃ SCURTÃ
« MAGDA ISANOS – EUSEBIU CAMILAR –CONSTANTIN

ªTEFURIUC» Ediþia a XII-a, Suceava – Udeºti, mai, 2007

În zilele de 25-26 mai 2007, la Suceava ºi Udeºti a avut loc ediþia a XII-
a a Concursului naþional de poezie ºi prozã scurtã „Magda Isanos – Eusebiu
Camilar – Constantin ªtefuriuc”, oraganizat de Consiliul Judeþean Suceava,
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Suceava, Societatea Scriitorilor Bucovineni, cotidianul Crai nou Suceava,
Complexul Muzeal Bucovina ºi Primãria comunei Udeºti.

Juriul, format din Mircea A. Diaconu, preºedinte, Adrian Dinu Rachieru,
Vasile Spiridon, Aurel Podaru (la secþiunea prozã), George Vulturescu,
Marcel Mureºeanu, Ion Beldeanu, Liviu Dorin Clement (la secþiunea
poezie), membri, a acordat urmãtoarele premii:

Secþiunea POEZIE:
Marele Premiu MAGDA ISANOS ºi Premiul revistei CONVORBIRI

LITERARE Iaºi – GEORGIANA CONSTANTINA TODERAª, Solca,
Suceava;

Premiul CONSTANTIN  ªTEFURIUC, Premiul revistei REVISTA
ROMÂNÃ Iaºi ºi Premiul revistei MIªCAREA LITERARÃ Bistriþa – LILIA
BURLACU, Criuleni, Republica Moldova;

Premiul I, Premiul revistei POEZIA Iaºi ºi Premiul revistei BUCOVINA
LITERARÃ Suceava – CARMEN PÃDURARU, Braºov;

Premiul II, Premiul revistei ANTITEZE Piatra Neamþ ºi Premiul revistei
ORAªUL Cluj-Napoca – AIDA HANCER, Suceava;

Premiul III, Premiul revistei CETATEA CULTURALÃ Cluj-Napoca,
Premiul revistei BANAT Lugoj ºi Premiul revistei electronice
NORDLITERA Suceava  – CLAUDIA GHERGHEL, Iaºi.

Secþiunea PROZÃ:
Marele Premiu EUSEBIU CAMILAR ºi Premiul revistei ATENEU

Bacãu – LUIGI BAMBULEA, Cluj-Napoca;
Premiul I ºi Premiul revistei MIªCAREA LITERARÃ Bistriþa –

GEORGIANA DIACONIÞA, Suceava;
Premiul II ºi Premiul revistei CETATEA CULTURALÃ Cluj-Napoca –

ROMEO NARCIS SANDU, Bacãu;
Premiul III ºi Premiul revistei MESAGERUL LITERAR ªI ARTISTIC
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Bistriþa – ANDRADA VISSARION, Târgoviºte, Dâmboviþa.
La concurs au participat 66 de poeþi ºi 27 de prozatori.
Festivitatea de premiere a avut loc sâmbãtã, 26 mai, la Casa memorialã

Eusebiu Camilar din Udeºti, dupã care a urmat recitalul laureaþilor.
Sã mai menþionãm cã în cadrul acestei manifestãri, vineri, 25 mai 2007,

ora 18, la Cafeneaua Literarã „Poiana lui Iocan” (Hotel Continental
Suceava) au fost lansate cãrþile: AMUR de Elisabeta Isanos, Editura
Augusta, Timiºoara, 2007; CAIETE UDEªTENE, Editura Lidana,
Suceava, 2007; TOTUL ALTFEL de Marcel Mureºeanu, Casa Cãrþii de
ºtiinþã, Cluj-Napoca, 2007; BUCOVINA CARE NE DOARE de Ion
Beldeanu, Editura Muºatinii, Suceava, 2007.

Vineri, 26 mai, în cimitirul comunei Udeºti a fost oficiatã o slujbã de
pomenire a poetului udeºtean CONSTANTIN ªTEFURIUC.

Sufletul acestor manifestãri a fost poeta CARMEN VERONICA
STEICIUC, ºef serviciu la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Suceava.

Aurel PODARU

Publicãm textele pentru care a acordat premiul pentru poezie ºi prozã
Claudiei GROZA, redspectiv lui Romeo Narcis SANDU

CLAUDIA GHERGHEL - Iaºi

Blind date sau fata cu eºarfe

Ai sã mã recunoºti,
sunt fata cu eºarfe excentrice
din fire de versuri ºi porþelan,
am unghiile date cu ojã transparentã
ºi sunt la fel de ilogicã, imaginarã ºi inutilã
ca mulþimea numerelor complexe.
Mereu îmi dã un rezultat diferit de al celorlalþi la adunãri,
pentru cã obiºnuiesc sã adaug boabe de struguri
ºi sã fur petale de floare de colþ dintre cifre.
Sunt fata care nu ºtie sã-ºi facã singurã ceai,
care nu ºtie la ce orã sã ia Cordicepsul,
care uitã mereu sã ºteargã praful de pe monitor.
Sunt fata care plânge pentru cã
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beculeþele de Crãciun sunt prea strãlucitoare
ºi pentru cã un trecãtor a uitat sã-i zâmbeascã.
Sunt mereu învelitã în lungi bucãþi de mãtase,
nu-ncerca sã mã gãseºti printre ele.
Ne întâlnim la 3,
sunt fata cu eºarfe.

26 septembrie 2006

Sclipitor

Ne plimbam în dimineaþa fantasticã
de mânã prin parc.
Era întuneric ºi negru,
iar luna plinã, imensã, bloca tot cerul
cu strãlucirea ei nelumeascã.
Am vãzut fluturele de aur din lunã,
desenat cu pensonul de o mânã de copil,
fluturele fantastic în dimineaþa fantasticã
ce bãtea din aripi în lunã.
ªi-au apãrut libelulele strãvezii,
mari cât un camion Coca Cola,
care s-au aºezat pe bãnci, sclipind adormite.
E o explozie de aur ºi argint ºi minune
în dimineaþa fantasticã
din visul meu.

5 octombrie 2006

Plimbare la asfinþit

Incredibil, cum plutesc ca un balon de sãpun
deasupra trotuarului, mã tem sã nu mã sparg,
sã nu se aºeze un fluture pe mine ºi sã mã dezintegreze.
Sufletul îmi atârnã afarã, aºa cum atârnã
bebeluºii ãia ridaþi de pieptul mamelor,
atârnã entuziasmat, sunt toatã acolo,
atârnând de mine în afarã.
ªi tu nu vrei sã întinzi mâinile
sã-mi opreºti inevitabila cãdere,
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ciudat, nu vrei… logica se pare cã a uitat
sã se aplice ºi zilei de azi,
adicã, pânã la urmã, de ce nu vrei?
Mã uimesc mereu, mã uimeºti mereu,
nu face nimic, ºtiu c-am sã mã împrãºtii
pe ciment, prin praf,
dar acum ce bine e aici, afarã,
e cald ºi liniºte ca înainte de naºterea lumii.
Priveºte cum ard cu flacãrã roºie
ferestrele.

9 aprilie 2007

Romeo Narcis SANDU

ÎNTÂLNIREA RATAÞILOR
- fragment de roman -

Pentru mine avea sã fie ultima partidã de pescuit cu plasa pe canalul de la
Orbeni, aflatã sub auspiciile acelui sfârºit de an. Alin a venit cu ideea sã
cumpãrãm niºte þuicã de la unul dintre vecinii de cartier ai lui Macoazã. De
unde era sã ºtim cã ne vom pricopsi, la acelaºi preþ, cu aproape doi litri, ºi nu
doar cu o jumãtate, dupã cum ne fusese înþelegerea? Date fiind ieºirile bahice
incontrolabile în care se complac cei doi, am ales sã fiu eu depozitarul acelui
bidon, din care sã le dau cu pipeta, ca la sugaci, dar nu oricând ar fi vrut
dumnealor, ci doar atunci când aº fi considerat ºi eu oportun, motiv pentru
care a trebuit sã-i degust conþinutul ca sã îmi dau seama pe propria-mi piele
în cât timp îºi face efectul asupra unui adult gura aceea micã sau, cu alte
cuvinte, care este perioada optimã dintre douã guri succesive pentru a nu o
lua razna. Mangã m-am fãcut. Dupã întinderea plaselor, începui sã dãnþui în
jurul unui foc improvizat de Alin, precum, altãdatã, apaºii. Tot mai surprins
de freneziile mele, acesta regreta cã nu-ºi luase cu el aparatul de fotografiat
ca sã imortalizeze momentul. Mã privea ca ºi cum aº fi atins ultima treaptã a
degradãrii umane. Uitase cã nici lui nu-i ºade bine la beþie. Numaidecât am
þinut sã i-o amintesc jucând rolul îndrãgostitului fãrã speranþã de economista
adusã în locul sãu la Unitatea Militarã 01639, o altã femeie în faþa cãreia îºi
pierde curajul de a-ºi arãta adevãratele sentimente altcumva decât ameþit,
însã, din respect pentru ea, nu a ajuns încã pânã acolo. În lipsa unui copac, am
ales drept scenã de improvizaþie drumul canalului, singura înãlþime din toatã
pustietatea aceea, care-mi permitea sã mã desfãºor. Pânã la uzinã se auzi
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strigãtul meu în noapte: „Unde eºti tu, Dana Pricopie, sã mã vezi de ce sunt
în stare?! Topeºte-mã, focule, înecaþi-mã, valuri! Pentru tine-i pârjolul din
inima mea, pentru mine eºti tu, pentru «da» este «nu»!” Pe când atacam în
sens invers diferenþa de nivel dintre drumul canalului ºi lunca Siretului, mi-
am pierdut echilibrul ºi, dupã câteva încercãri neizbutite de-a mi-l recâºtiga,
am intrat cu capul direct într-o groapã de unde picioarele, rãmase pe dinafarã,
zadarnic se zbãteau sã mi-l desprindã. Aºa am ºi adormit. Nu departe de
mine, Macoazã se întinsese lângã focul întreþinut de Alin ºi aºteptã ca þuica
sã îºi facã efectul, pânã îl luã ºi pe el somnul. Într-una din nopþile precedente,
dedicatã tot pescuitului, ajunsese de pominã de la douã beri consumate acasã,
încã una ºi o vodculiþã servite în barul gãrii de la Rãcãciuni, partea cuvenitã
sieºi din vinul la doi litri fãcut poºtã pânã la uzinã ºi o cantitate oarecare de
þuicã pãstratã ca desert. Era plãcerea lui sã meargã cu firul întins de cealaltã
parte a canalului ºi, ori de câte ori aluneca pe iarba dintre dale, se împiedica
de vreun ciot sau lua boscheþi în primire, reuºea sã-ºi înãbuºe strigãtul
neajutorãrii ºi, astfel, sã parã de neînvins. Preferând violenþa fizicã celei
verbale, nu prin injurii le rãspundea el dureroaselor provocãri ale vieþii, ci cu
lovituri ale pumnilor ºi picioarelor date, în lipsa vreunei þinte precise, chiar
ºi vãzduhului. Nu îi vedeam umbra prin ceaþa densã care se lãsase între timp
peste noi, dar îi auzeam paºii împleticiþi ºi vorbele dezarticulate. Tocmai ne
ocupam de ultima pânzã, când îi veni chef de-o þigarã. Încercând sã-ºi
aprindã una, scãpã, din neatenþie, bricheta pe placã ºi, de aici, în canal.
Începu sã se-agite de parc-ar fi fost în ceasul morþii. Îi ceru lui Alin sã-i
trimitã „fuga” propria-i brichetã fãrã sã-l intereseze ºi în ce fel, „cã doar eºti
om cu facultate, descurcã-te”. „Spune-mi tu cum, cã mie, unuia, nu-mi trece
prin minte”, îl repezi acesta, abia stãpânindu-ºi nervii. „Nu ºtiu. Cautã ºi tu o
pungã.” „De unde sã iau pungã la ora asta, animalule? þipã interlocutorul sãu,
isterizat. Câþiva metri de plasã sunt deja în apã, eu abia îmi mai þin echilibrul,
iar animalul vrea sã-i caut pungã.” „I-o punem într-un bidon, ºi gata”, am
intervenit spre a detensiona atmosfera. „Chiar dac-o sã se ude, o rezolv eu
cumva”, ne încurajã Macoazã de dincolo. „Bãi, n-am crezut cã poþi fi atât de
prost la beþie!” nu se abþinu Alin sã i-o spunã dupã ce îi trimise bricheta într-
un bidon de un sfert de litru, legat direct de coarda pânzei. „În sfârºit!” se
bucurã Macoazã odatã ajuns bidonul la el. Dupã câteva secunde se auzi în
direcþia sa un mic obiect alunecând pe dale. „Na, c-am scãpat-o în apã!” Ca
sã ne consoleze, un peºte de o mãrime apreciabilã se agãþã în ochiurile plasei,
lângã malul sãu. Nu doar cã îl simþeam la mânã în vreme ce trãgeam de
capãtul corzii, dar auzeam ºi pleoscãitul apei produs de zbaterea lui. Cu
timpul, acesta deveni tot mai slab, invocând resemnarea. Atrasã de ultimele
zvârcoliri ale prãzii, o raþã sãlbaticã þâºni în apa din canal dupã o coborâre în
picaj de la mare înãlþime, încercã s-o înhaþe, însã renunþã, fiind mai mult
decât putea ea sã ducã, reveni iute la suprafaþã ajutându-se de labele
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palmipede, bãtu cu frenezie din aripi stropind în toate direcþiile ºi,
neconsolatã, îºi reluã mai departe zborul. „Hm, am crezut cã s-a dat peºtele la
mine!” mormãi Macoazã, surprins de ideea cã o astfel de creaturã ar fi putut
avea o asemenea îndrãznealã. Din precauþie, se îndepãrtã, totuºi, de marginea
apei, moment în care simþi cã i se-mpleticesc picioarele ºi i se-nchid ochii. Îºi
exprimã intenþia de-a se abandona somnului chiar în acel loc, însã nu mai
apucã sã îi dea curs, datoritã avertismentelor noastre cã va ajunge direct pe
lumea cealaltã. Dupã mai bine de o orã, adormi lângã noi, încãlzindu-se la
focul început de Alin ºi desãvârºit de mine, care în mod sigur nu s-ar fi aprins
fãrã þuica de Mãrgineni folositã drept combustibil. Gerul era tât de tãios, iar
ceaþa, atât de profundã, încât pe lãstarii subþiri ai arbuºtilor orice picur de
condens se prefãcea într-o perlã de gheaþã. Nu le venea uºor flãcãrilor sã se-
ntindã. Prea obosit ca sã mai am grija unui foc pe cale de a se stinge,
adormisem ultimul, dar mã trezii primul, invers de cum se întâmpla câteva
nopþi mai târziu, la ultima partidã de pescuit din acel an, în timpul cãreia Alin
avea sã ne þinã de veghe, sã strângã plasa întinsã la urmã ºi sã ne dea
deºteptarea. În acea noapte, bãutura ne ieºi din cap odatã cu somnul. Din
obiºnuinþã, Macoazã mai luã câte un gât zdravãn de þuicã la uzinã, pe pod, în
câmp ºi la barierã, precum ºi o bere în gara din Rãcãciuni. Drumul pe jos
continuat de la C.I.C. dupã cãlãtoria cu trenul îl supraîncãlzise pânã la
intrarea în cartierul Izvoare, ºi, fãrã sã-ºi mai dea seama ce face, îºi descheie
din mers cele ºapte perechi de pantaloni ºi izmene, apoi începu sã ºi le-
mpingã peste genunchi una dupã alta pânã înþepeni în mijlocul drumului,
asemeni unui robot ruginit de intemperii. În primul moment crezusem cã se
scapã pe el, dar, sesizându-i rigiditatea miºcãrilor ºi trupul aplecat înainte, m-
am întors ca sã îi curm cãderea. Mai mult de ruºinea noastrã decât de a lui, ºi-
a tras la loc izmenele ºi pantalonii, abia þinându-se pe picioare. Pânã la urmã
se urni singur. Acasã dãdu gata ºi restul de þuicã, cam trei sferturi de litru, ºi
intrã într-o comã alcoolicã din care avea sã se trezeascã în ziua a treia, cu
migrene, dureri de mãsele ºi gripã. Fãrã sã realizeze când ºi în ce fel, aºa se
adunau toate, pentru ca alte zile sortite uitãrii sã îi aducã mizerie ºi suferinþã.
Doar banii ce-l mai încântã. I-au fost de ajuns câteva ore ca sã cheltuiascã trei
sute de mii de lei primiþi în dar de la Alin. Cei mai mulþi îi bãgase în poker
pentru propriul sãu suflet ºi, tot pentru el, nu-ºi refuzã o sticlã de bere Gösser,
un cognac Alexandrion la 200 de ml. ºi douã pachete de þigãri Marlboro, iar
unei rude îndepãrtate pe care n-o mai vãzuse de ani buni îi cumpãrã o bananã.
Între timp i s-a fãcut foame ºi, nemaiavând nici un chior, a fost obligat sã îºi
vândã unicul fotoliu din garsonierã, care, oricum, era inutil ºi, în plus, ocupa
prea mult spaþiu.
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LITERATURA ÎNTR-O LUME MULTICULTURALÃ

Raphaël CONFIANT (Martinica)

SCRISUL ÎNTRE LIMBI

Prima patrie a unui scriitor e limba sa, ni se
spune de obicei de scriitori iluºtri. Adicã atunci
când un scriitor îºi schimbã limba – ca
Nabakov, care a trecut de la rusã la englezã sau
Beckett de la englezã la francezã – el îºi
schimbã, în general, ºi patria, deoarece nu se
mai revine niciodatã la prima limbã. Acest mod
de venerare a limbii unice, monoteismul
lingvistic, a fost detronat  pe parcursul
secolului XX prin apariþia literaturilor ridicate
din vechile colonii europene din Africa,
America ºi Oceanul Indian. Aceastã miºcare a
luat naºtere cu începere din anii 1930 odatã cu

miºcare  Harlem Renaissance la negrii americani, indigenismul din Haiti,
“negrismo” în America hispanofonã ºi negritude în Antilele franceze. Ea va
fi continuatã în anii ’50 cu apariþia romanului negro-african ºi magrebian.
Aceste literaturii se înscriu în ceea ce e denumit azi “diaglosie literarã” ºi
sunt dovada, pe de o parte, a tensiunilor pe care le înregistreazã, a reînnoirii
formelor ficþionale ale epocii noastre. Înainte de a defini ce înseamnã
diglosia literarã, vom clarifica ceea ce se aflã la originea diglosiei
lingvistice

Dualitatea limbilor

În majoritatea fostelor colonii europene, în special din Africa ºi Antile,
o limbã, cea a foºtilor stãpâni – franceza, engleza, spaniola, portugheza sau
olandeza – s-a impus faþã de toate cele vorbite de cei colonizaþi – araba,
berbera, wolofa, bambara, malgaºa sau creola – ºi a creat o situaþie de
ierarhie lingvisticã în sânul acestor societãþi. Conform acestei ierarhii,
domenii importante de comunicare (ºtiinþa, educaþia, presa etc.) au fost
acaparate de limba aºa-zis “superioarã”, iar domenii de comunicare
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obiºnuite (conversaþiile cotidiene, cântecele, injuriile etc.) au fost rezervate
limbii aºa-zis “inferioare”.

Aceastã situaþie, care nu are nimic de-a face cu bilingvismul, este uneori
generatoare de adevãrate rãzboaie ale limbilor potrivit expresiei
sociolingvistului Louis-Jean Calvet, care pot - cum e cazul Algeriei de azi
– sã se transforme rapid în rãzboi – în rãzboi civil – cãci asemenea împãrþiri
ale domeniilor de comunicare între limba superioara ºi limba/limbile
inferioare nu e rezultatul unui acord echitabil, ci al unei violenþe simbolice
exercitate de francezã, englezã sau spaniolã asupra arabei, wolofei sau
creolei. Diglosia lingvisticã e, aºadar, o situaþie eminamente instabilã în
care fiecare din  cele douã tabere încearcã neîncetat sã pãtrundã pe teritoriul
celeilalte, ceea ce, evident, este o sursã de conflicte.

Diglosia literarã

În general, scriitorii vechilor colonii europene au fost educaþi ºi instruiþi
în limba superioarã, adicã în limba europeanã. Modelele pe care le-au avut
sunt cele ale lui Shakespeare, Cervantes sau Moliere ºi, în mod firesc,
înainte de 1930, ºi chiar dupã, cei tentaþi de aventura literarã îºi înscriau
opera în rândul marilor autori occidentali, pe care negrii îi denumesc ironic
cu vocabula DWM (dead white man). Procedând astfel, aceºti autori din
fostele colonii au fost supuºi unei forme duble de alienare:

- o alienare lingvisticã deoarece renunþau la limba lor maternã în
favoarea celei a foºtilor coloniºti;

- o alienare literarã întrucât dispreþuiau modelele literare ale propriilor
lor þãri, cel mai adesea modele orale, care intrau în cadrul a ceea ce se poate
numi oralitaraturã, în profitul marilor genuri greco-latine moderne, cum ar
fi tragedia, nuvela sau romanul.

Ar fi interesant de analizat consecinþele acestei duble alienãri, dar e
suficient de ºtiut pur ºi simplu cã principala dintre ele este de a ajunge la o
literaturã fãrã propriul ei sol, hidrofonicã, cum se spune în agriculturã. O
literaturã deseori strãlucitoare, dar întotdeauna superficialã fiind incapabilã
sã exprime patria realã întrucât nu foloseºte limba acesteia. De fapt, a evoca
Martinica sau Algeria în francezã, Nigeria sau Filipine în englezã, Angola
în portughezã, în orice caz în varietatea standard a acestor limbi, se ajunge,
într-un fel, la a trãda realitatea acestor þãri întrucât aceasta se exprimã în
limbile locale care, adesea, nu au nici un fel de legãturã cu limbile
occidentale.
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Problema e urmãtoarea: cum sã spui ceva cu vorbele altuia? Aceastã
întrebare a obsedat multã vreme pe scriitorii din fostele colonii ale Europei,
care, începând din anii 1930, au început sã se afirme, cântând, printre aceste
limbi europene, o limbã care sã fie proprie. Altfel spus, în spatele cuvintelor
strãine, s-a încercat sã se construiascã un univers fictiv diferit de cel din
Europa. Sarcinã imensã, prometeicã, pe care puþini autori au ºtiut-o duce la
bun sfârºit în sensul cã n-au reuºit sã se detaºeze de concepþia limbii
standard, respectuoasã faþã de lexicul, sintaxa ºi retorica limbii vechii
metropole.

O limbã mutã

Atunci când scriitorul din fostele colonii scrie, el crede cã foloseºte o
limbã, pe cea a fostei metropole, chiar dacã, în realitate, el foloseºte douã:
pur ºi simplu propria lui limbã, limba autohtonã, se ascunde în strãfundurile
limbii europene ºi reapare în pasaje neaºteptate ºi uneori fãrã ºtirea
scriitorului. În spatele limbii pe care el crede c-o vorbeºte (franceza,
engleza, portugheza), e limba mutã, care, oricât de paradoxal ar putea
pãrea, vorbeºte  cu adevãrat. Ea e un fel de supra eu lingvistic al scriitorului
care, oricât s-ar apãrea uneori, îi controleazã scrisul. Multã vreme, scriitorii
fostelor colonii europene, chinuiþi de nevoia recunoaºterii de cãtre Paris sau
Londra, au luptat împotriva acestui supra eu, dar cu începere din anii 1980,
îndeosebi în Antile ºi în Maghreb, mai rar în Africa neagrã, s-au vãzut
apãrând autori care au afiºat o voinþã deliberatã de a pune în prim plan
limba mutã: de a face sã se vorbeascã creola în locul francezei sau de a se
cânta haoussa sau yourouba în locul englezei. E vorba de o voinþã a
metisajului  atât lingvistic, cât ºi literar, care a inaugurat era a ceea ce avea
sã se numeascã post-modernitate. Dar înainte de a aborda aceastã chestiune,
dorim sã ne oprim asupra altei faþete a acestei recuperãri a limbii mute,
faþeta culturalã.

Oralitura

A reveni asupra limbii autohtone, nu înseamnã doar a presãra un text
scris în limba europeanã cu cuvinte sau expresii arabe, creole sau africane,
ci înseamnã în primul rând a face trimitere la modele ale literaturii, adesea
orale, la opera din aceste societãþi. În cayul culturilor africane ºi creole, asta
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înseamnã altoirea oralitãþii tradiþionale - cea a poetului ambulant sau a
povestitorului -  cu literaritatea de esenþã europeanã. Din acel momen,
canoanele literare europene au fost rãsturnate: linearitatea romanului clasic,
psihologia personajelor, procedurile veridicitãþii textului etc., toate acestea
se gãsesc remodelate. La cântãreþul creol, de exemplu, cuvântul înainteazã
în buclã, în spiralã, în loc sã urmeze un  drum direct ºi sã poate servi ca
model noilor structuri romaneºti. Scriitorul martinichez Patrick
Chamoiseau a fãcut o strãlucitã demonstraþie în romanele sale Solibo
Magnificul ºi Texaco.

Postmodernitatea

Aceastã situaþie a scriitorului post-modern european nu e de acum
înainte specificã lui. Ea afecteazã în schimb pe scriitorii din întreaga lume,
fie cã sunt din Europa, America de Nord sau þãrile dezvoltate din Asia
(Japonia, Coreea de Sud etc.). Raþiunea acestui fenomen e simplã:
mondializarea a antrenat o punere în contact generalizatã a tuturor limbilor
ºi culturilor limbii prin intermediul noilor tehnologii. Azi, sonoritãþile
tuturor limbilor lumii susurã în conºtiinþa tuturor scriitorilor, imaginarul
acestor limbi vine sã îi bântuie ºi, dupã cum spune Edouard Glissant,
nimeni nu mai scrie de-o manierã monolingvisticã. Limbile se amestecã, se
corcesc ºi se dezvoltã conform modelelor ce scapã complet vechilor modele
de analizã. Se intrã într-un fel de fabulos al Relaþiei, cea care transformã
încetul cu încetul identitatea unicã ºi închisã ce a prevalat pânã la sfârºitul
secolului XX într-o nouã identitate proteiformã, multilingvisticã ºi
pluralistã.

Literatura participã, în primele rânduri, la aceastã miºcare generalã a
lumii.

În româneºte de 
Dan BRUDAªCU
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Eric DURNEZ

MÃTRÃGUNA
Comedie cu cântece

Sarah ºi Fanny, douã surori, vin la
înmormântarea mamei lor pe care nu o mai
vãzuserã de ani de zile ºi cu care nu pãstraserã
nici o legãturã. În aºteptarea întâlnirii cu notarul,
surorile – care nu se vãzuserã nici ele de mulþi
ani, de când pãrãsiserã casa pãrinteascã – au
ocazia de a locui câteva zile împreunã ºi de a
depãna amintiri din copilãrie,  dar ºi de a afla
noutãþi din viaþa lor actualã. La început cu teamã
cã nu vor avea ce sã-ºi spunã, apoi cu încredere,
surorile retrãiesc din amintiri anii copilãriei ºi
reînnoadã firul prieteniei lor de acolo de unde ele
însele l-au rupt în momentul când fiecare a plecat
pe drumul sãu. Sarah chiar îi mãrturiseºte surorii
ei cã atunci când a fost anunþatã de moartea mamei, primul sãu gând a fost
bucuria de a o reîntâlni pe ea, nu tristeþea de a-ºi îngropa mama. 

În ciuda fondului de tristeþe pe care fetele se regãsesc – înmormântarea
mamei lor – apropierea care se produce între ele e înduioºãtoare ºi în
acelaºi timp neaºteptatã. Sã nu uitãm cã ani de zile n-au ºtiut nimic una de
cealaltã ºi nici n-au cãutat sã ºtie. Sarah ºi Fanny parcurg împreunã un drum
lung ºi întortocheat populat de fantasme ale trecutului. Pe acest drum
presãrat cu amintiri triste sau dureroase (plecarea definitivã a tatãlui, boala
mamei), cu amintiri vesele sau fericite (taberele din vacanþele de varã,
iubirile trecute), surorile realizeazã o cãlãtorie înspre trecut, în încercarea
de a se redescoperi pe ele însele, de a înþelege cine au fost ºi cine sunt acum. 

Surprizã! O a treia tânãrã, Léna, care le informase despre moartea
mamei lor ºi care o îngrijise pe aceasta în ultimii ani de viaþã, se dovedeºte
a fi sora lor adevãratã, care fusese încredinþatã de mama lor încã de la
naºtere unei veriºoare ce nu putea avea copii. Mai bizar este faptul cã
surorile au simþit-o încã de la început pe aceastã tânãrã mai apropiatã de
locurile pãrinteºti decât ele, care se nãscuserã acolo. O invitã sã locuiascã
împreunã cu ele în casã aceste câteva zile, ºi au astfel oportunitatea de a se
cunoaºte, de a reîntregi o familie destrãmatã din cauze exterioare lor. 
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Fragmentul selectat de noi constituie un moment esenþial în
desfãºurarea piesei, redând scena în care strãina le dezvãluie celorlalte douã
tinere cã este sora lor – sub forma unui basm în care personajele capãtã
treptat înfãþiºãri reale.  

[…] 
Léna: Lângã Bilbao, pe culmile unui sãtuc înconjurat de castani.

Locuiam la o familie. Era acolo o adolescentã care nu spunea niciodatã
nimic, dar care mã fixa cu privirea tot timpul. Era singura femeie printre
aceºti bãrbaþi negri cu ochi cenuºii, care erau fraþii ei. Într-o zi, am surprins-
o în camera mea, scotocindu-mi prin lucruri. Nu ºtia cã mã uit la ea. Cred
cã nu voia sã fure nimic, ci doar îmi încerca rochiile ºi bluzele, cele câteva
bijuterii de duzinã, parfumul… M-a vãzut în oglindã. A încremenit o clipã,
apoi ºi-a coborât privirea în pãmânt ºi a fugit. 

Când am plecat din sat, câteva zile mai târziu, mi-am lãsat în faþa uºii
camerei ei valiza cu toate lucrurile înãuntru. 

Pe chei, aºteptam un vapor de pescari care promisese sã mã ia la bord
pânã-n Franþa. Am vãzut maºina fraþilor ei venind cu vitezã. Mi-am spus:
asta e, au obligat-o pe sora lor sã-mi dea înapoi hainele ºi acum mi le aduc.
Dar din coº au scos contrabasul cu cutie cu tot ºi au plecat fãrã un cuvânt. 

Sarah: Un clarinet ar fi fost mai uºor de transportat…
Fanny: ªi iatã acum jocul vostru preferat: Misterele Lénei. Prima probã:

ghiciþi rãspunsul corect. Întrebarea numãrul 1: Léna a locuit… 
a). în Columbia?
b). în Sudan?
c). pe o insulã în largul Norvegiei?
Stop cronometru. E rãspunsul definitiv?
Léna: Am avut odatã un iubit scriitor, un tip ciudat cãruia nu-i plãcea sã

vorbeascã. Cititorii îl întrebau uneori dacã romanele pe care le scrie se
bazeazã pe fapte reale. Invariabil, rãspundea: nu sunt întâmplãri adevãrate,
sunt adevãrate întâmplãri. Într-o zi mi-a spus cã terminase de scris, sfârºise.
ªi-a vândut casa, mi-a cerut sã plec ºi s-a fãcut hornar. 

Sarah: Tu scrii întâmplãri?
Léna: Niciodatã. Dar mi se întâmplã… sã povestesc. 
Fanny: La noi acasã nu aveam dreptul decât la Cenuºãreasa. 
Sarah: Eram terorizatã de gândul cã-mi cresc picioarele. 
Léna: De exemplu povestea celor douã prinþese. 
Sarah: De acord! În lipsã de televizor, salvarea mea e declinul. E un

basm?
Léna: Erau odatã douã prinþese într-un regat îndepãrtat. Într-o zi tristã,
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regele a plecat la rãzboi. Furioasã ºi disperatã, regina a hotãrât sã se
transforme în fiecare noapte în vrãjitoare, scoþând urlete înfricoºãtoare ºi
terorizându-i pe locuitorii din regat. Ziua se aºeza tristã pe malul unui mic
eleºteu în care înota un peºte filozof… Dupã câþiva ani, cele douã prinþese,
care au devenit adevãrate adolescente, au hotãrât, în ciuda pãrerii mamei
lor, sã plece în lume… În dimineaþa plecãrii i-au promis reginei cã se vor
întoarce la castel în ziua când vor gãsi fericirea, din care îi vor da ºi ei o
parte însemnatã. Dar regina, supãratã cã cele douã prinþese n-o ascultã, le-
a aruncat un blestem în timp ce e îndepãrtau: ea a ascuns fericirea într-un
loc în care fetele – credea ea – n-o vor gãsi niciodatã. Apoi a urcat în podul
castelului ºi a scos un cufãraº din lemn.

Sarah: Lasã-mã sã ghicesc… În cufãr se aflã… un elixir!
Léna: Nu. 
Sarah: Un inel.
Léna: Nici. 
Sarah: Atunci… Nu mai ºtiu… O carte de farmece. 
Léna: Nici asta. 
Fanny: O a treia prinþesã. […] 
Sarah: O a treia prinþesã? Ce fãcea acolo?
Fanny: Eu ºtiu o altã versiune a aceleiaºi poveºti. Stilul e poate mai

puþin preþios… Reiau de la început, înainte de plecarea… De plecarea
regelui. 

Într-o searã – cele douã surori erau copile încã – tatã lor, care îºi petrecea
cea mai mare parte din timp cãlãtorind cu afaceri, le-a anunþat cã de data
asta pleacã pentru totdeauna. Mãmica s-a grãbit sã le trimitã pe cele douã
fete la culcare. Dar din pat au putut sã distingã zgomotul înãbuºit al
þipetelor ºi al gemetelor. Asta a durat toatã noaptea. 

Sarah: Eu mi-am astupat urechile…
Fanny: În zori, tatãl a urcat în camerele lor. Fetele nu n-au putut sã

doarmã. Le-a privit îndelung, ca ºi cum ar fi vrut sã pãstreze pentru
totdeauna imaginea lor, pusã bine la adãpost în mintea lui…

Sarah: Opreºte-te!
Fanny: Tatãl n-a putut spune nici un cuvânt. Le-a îmbrãþiºat pe cele

douã copile ºi a coborât. Ele au auzit uºa închizându-se, maºina pornind ºi
zgomotul motorului, din ce în ce mai slab…

Sarah: Nu l-au mai vãzut niciodatã. 
Léna: Au gãsit-o pe mama lor abãtutã în pat. 
Sarah: Îmbãtrânise cu zece ani. 
Léna: Câtva timp mai târziu, medicul o trimise pe reginã… pe mamã sã
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se odihneascã la munte, unde a rãmas mai multe luni de zile fãrã a-ºi vedea
copilele. 

Fanny: De fiecare datã când îl întrebam pe mãcelar de ce nu putem sã
mergem s-o vedem, îmi rãspundea cã suntem prea mici ca sã înþelegem ºi
cã mãmica se va întoarce în curând. 

Léna: S-a întors într-adevãr, slãbitã ºi palidã. 
Sarah: În primele ore ne-a privit tare ciudat, ca ºi cum ar fi vrut sã ne

spunã ceva…
Fanny: Ceva imposibil de spus…
Léna: Într-o dimineaþã, mama a hotãrât sã le ia pe cele douã fete ºi sã

meargã în vizitã… la veriºoara Anna. 
Sarah: La veriºoara Anna…
Léna: La veriºoara Anna care tocmai nãscuse un bebeluº… O fetiþã. 
Fanny: N-o vãzusem niciodatã pe aceastã faimoasã veriºoarã. 
Sarah: Léna, tu ne-ai spus deunãzi cã nu eºti fata veriºoarei Anna.
Léna: E adevãrat: nu sunt fata veriºoarei Anna. 
Fanny: Apoi?
Léna: Cele douã surori au fugit în grãdinã ca sã culeagã zmeurã.
Sarah: Asta-i tot? 
Léna: Nu. 
Fanny: ªi cine-i fata veriºoarei Anna?
Léna: N-are nici o fatã. 
Sarah: Povestea asta n-are sens…
Fanny: Bun, atunci rezum… Mãmica merge în vizitã la veriºoara Anna,

care are o fatã ce nu-i fata ei. E bine aºa?
Léna: Da. 
Sarah: ªi-atunci? Nu vãd care e…
Léna: Trebuie sã ne întoarcem un moment la sãptãmânile care au urmat

dupã plecarea tatãlui. Chiar în perioada aceea… Mãmica ºi-a dat seama de
ceva. 

Fanny: Mãmica?
Léna: Mãmica. 
Sarah: Nu înþeleg…
Fanny: Cum sã nu înþelegi! Doar nu eºti proastã! Înþelegi!
Sarah: Eu… Vrei sã spui cã… Dar… Unde-i bãutura aia?
Léna: Mãmica m-a încredinþat veriºoarei Anna, care voia un copil, dar

nu putea sã aibã, cu promisiunea de a nu-mi dezvãlui nimic niciodatã.
Fanny: Promisiune pe care nu ºi-a þinut-o…
Léna: Eu îi puneam deseori întrebãri despre tatãl meu, la care nu-mi
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rãspundea niciodatã… Îmi arãta fotografia unui soldat, îi distingeam cu
greu chipul din cauza luminii slabe… Spunea cã e la rãzboi; poate cã într-
o zi se va întoarce… „Care rãzboi?” o întrebam. „Rãzboiul… Existã
întotdeauna un rãzboi…” Aºa-mi rãspundea, cu atâta nostalgie încât
simþeam cã n-am dreptul s-o întreb mai mult… Sfârºisem prin a-mi construi
o versiune proprie a faptelor, în care tatãl meu apãrea ca un erou, prizonier
undeva la capãtul lumii. Îmi imaginasem de mii de ori scena întoarcerii lui
acasã, dupã o evadare rocambolescã… Totuºi ceva era putred în povestea
asta, dar nu ºtiam ce. 

Ea s-a îmbolnãvit, eu aveam în jur de cinºpe sau ºaiºpe ani. A fost
internatã în spital… Îmi amintesc cã era foarte slãbitã, o vedeam
îndepãrtându-se de lume… Ca sã nu plâng, fixam cu privirea corabia
dispãrând în zare a cãrei imagine era pe peretele din camera ei… 

Într-o dimineaþã… o vegheasem toatã noaptea, era o luminã plãcutã roz
ºi albastrã în camerã, era frumos… Ea m-a privit, cu un zâmbet trist ca
atunci când pleci ºi n-ai chef sã pleci… Am avut o intuiþie ciudatã ºi am
întrebat-o dacã vrea sã-mi spunã ceva. 

ªi-a adunat forþele ºi mi-a spus cu vocea ei pieritã: „Fetiþa mea… Te
iubesc din toatã inima… ca o mamã… Dar cred cã trebuie sã ºtii cã eu nu
sunt mama ta…” Fraza asta, exact aºa… Îmi amintesc cã m-am simþit în
acelaºi timp miratã ºi… uºuratã. Atunci i-am cerut sã-mi povesteascã
totul… Ea a zâmbit, era frumoasã în zori, ºi simþeam cã o iubesc cât… cât
imensitatea unui ocean…

„ªtiu cã eºti nerãbdãtoare… Îþi voi spune totul desearã” a ºoptit… Voia
sã merg la ºcoalã, sã nu mã supãr mai ales, sã-mi continui viaþa liniºtitã…
Esenþialul e dragostea, mi-o repetase de atâtea ori. Dupã ore, m-am întors
la spital fugind. Pe coridor m-a oprit un bãrbat cu ºorþ verde pal. Mi-a spus
cã trebuie sã fiu foarte curajoasã…

Câteva ore mai târziu, douã femei au venit sã-mi explice cã nu trebuie
sã mã neliniºtesc, cã nu voi rãmâne singurã ºi cã vom trece pe acasã pentru
a-mi pregãti lucrurile. Se forþau sã-mi zâmbeascã ºi sã vorbeascã încet. Le-
am detestat chiar din acel moment. Am urcat în camera mea în timp ce ele-
ºi beau cafeaua pe care le-o pregãtisem – cum eram bine crescutã! Am luat
câteva haine la repezealã ºi am fugit pe acoperiº. 

La garã, am cerut un bilet cu destinaþia cea mai îndepãrtatã posibil cu
banii care mi-au rãmas. Înzori m-am trezit într-un oraº pe care nu-l
cunoºteam. M-am gândit cã încã nu sunt destul de departe de cele douã
îngrijitoare ºi riscã sã mã gãseascã. Mã gândeam la toate astea, ºezând pe o
bancã. O femeie poliþist a venit sã-mi vorbeascã. Mi-am spus: asta e, încep
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necazurile… Dar am avut noroc, mi-a cumpãrat un covrig. Am rãmas mult
timp tãcute. Apoi am stat de vorbã. Dupã aceea am plecat împreunã. 

Fanny: O dezertoare?
Léna: Dacã vrei… Viaþa de comisariat nu-i mai satisfãcea nevoia de

poezie…
Sarah: ªi în final, unde era ascunzãtoarea fericirii?

…………………………………………………………………...
Sarah: Deci mãmica ne-a fãcut o surioarã. 
Fanny: O surioarã de suferinþã pe care a lãsat-o sã-ºi ia zborul.
Sarah: Léna… Fanny… Sarah… Sunã bine. Cum ai aflat continuarea?
Léna: Când vrei într-adevãr sã ºtii, nu-i foarte greu…
Fanny: Asta-i povestea… Dar oare-i adevãratã?
Léna: Am preferat sã v-o spun înaintea notarului. El se va ocupa de

dovezi…

Prezentare ºi traducere din limba francezã 
de Camelia-Meda MIJEA

Eric Durnez s-a nãscut la Bruxelles în 1959. Începând din 1982,
realizeazã diverse activitãþi profesionale: regizor, dramaturg, jurnalist,
producãtor radio, animator, organizator de concerte etc. În paralel
desfãºoarã o intensã activitate literarã, cuprinzând romane, povestiri,
poeme, scenarii ºi piese de teatru. În 1999 a obþinut premiul SACD pentru
creaþie teatralã. Actualmente, este considerat în Belgia unul dintre autorii
de primã mãrime ai noii generaþii. Textul tradus a apãrut în vol. La douce-
amère, Comédie avec chansons, Carnières, Lansman, 2001. 
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 Eva LENDVAY

eclipsã

luna
palidã
micã
invidioasã
între tine ºi mine 
umbra ei
înfometatã
îþi topeºte obrazul
strãlucitor
patã neagrã
la margini lumina
þâºneºte totuºi orbitor 

prin funinginea durerii
te privesc
ºtiu
legi cosmice
alungã umbra
ºi redau la ceasul potrivit
lumina ta ºi cãldura

oglinzi faþã-n faþã

ºi-a închipuit cã iubeºte
a cãutat ºi a gãsit obiectul acestei iubiri
a spus obiectului iubirii imaginate
cã e îndrãgostit
a repetat asta de atâtea ori
încât obiectul a ajuns sãþi închipuie
cã iubeºte
…………………….
în faþa lor s-a deschis
un nesfârºit tunel de oglinzi

un nesfârºit tunel de oglinzi
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camera

stafii de haine
în dulapul gol
cineva a lipit hârtie neagrã
pe geamuri din afarã
ticãitul
s-a desprins de deºteptãtor
mãrºãluind cu sârg în aer

în sobã gazul
îºi þine respiraþia

fum

nimic nu rãmâne
din târzia aºteptare 
de dragoste

doar subþirele fum
ºi-un pumn de zgurã amarã

Miros de mere coapte

dupã viscol o mare liniºte
ger trosnind
zãpadã groasã tãcutã
peste rãnile pãmântului

în cercul de luminã
peste coala albã de hârtie
pluteºte miros de mere coapte
miros de acasã
în spaþiul neutru
fãrã de casã
care începe de la perete
ºi þine pânã la hotarul
dintre sfârºitul 
ºi nesfârºirea lumii
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oglinda ºi scoica

invizibilã
mã miºc printre aceste obiecte
invizibilã
asemeni celui ce-a murit demult
ºi-n mod ciudat a mai rãmas aici
amintindu-ºi limpede clipa morþii
oglinda rãmâne goalã
când trec în faþa ei

acum

acum rãmân cu tine
acum
voi construi o cochilie durã
în jurul mãrgãritarului
iubire
din viaþa care mi-a mai rãmas
acum

Punþi împletite din frânghii

pauze între poezia scrisã
ºi cea încã nescrisã

undeva jos
în prãpastia înfricoºãtoare
fierbe vâltoarea aºa-numitei vieþi
(dar nu e sigur)

împletitura groasã, învechitã
(rãsucitã poate de incaºi) sau cine
ºtie
de cine
vãtãmatã de ploaie ºi vânt
ciugulitã de marile pãsãri de junglã

pocneºte ca o coardã întinsã
cu sunet

rafale de vânt îl rãstoarnã cu capul
în jos
pe cel ce vrea sã treacã dincolo

unde-l aºteaptã limanul
poeziei urmãtoare
(dar nici asta nu-i sigur)

pocneºte, pârâie înspãimântãtor
puntea înnodatã
vântul o izbeºte
de pereþii canionului

câþi paºi or mai fi
pânã dincolo doamne

zeii
se fac cã nu aud
sau pur ºi simplu au ºters-o din cer

oare mai e cineva sã nu înþeleagã
motivul pentru care
poeþii beau mere
ºi încã tot mai cer?

(Versiunea în limba românã
realizatã de autoare)
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MERIDIANE LIRICE
Poeþi afro-americani

WANDA COLEMAN (1946 - )

Joc de cuvinte

Odatã, cândva, eu, poetul m-am transformat
într-un poem
eram foarte fericit
versul meu era intrigant ºi îndrãzneþ
putea lua varii forme - de puºcã, de sabie, de inimã
ce bate
o mânã uºoarã ca un sãrut
putea sã-mi exprime emoþia pe care încercam
s-o transmit, atât cât eram eu capabil

apoi, într-o zi am fost publicat
acum nu mai ºtiu dacã sunt un poet ce scrie un poem
sau un poem ce scrie un poet.

Las turistas negras grande

picioarele mele sãrutã pavajul la castillo
un vânzãtor anuncã mãruntaie ºi bucãþi de pui
pe foc
ochiul de aur aztec clipeºte cu mãrgele de sudoare
la joya la joya (aceastã bucurie pe strãzile din raza)
suntem originari din Tunisia
suntem vânãtori din obsidian
suntem zei incaºi nebuni dupã sângele opresorilor
noºtri
durere în fluturii abalon
indience cu ochii larg deschiºi cu cosiþe cafenii
lungi pânã pe coaste
azi a avut loc o revoluþie minorã

Vântul contra stâncilor
marea înghiþind þãrmul.
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JULIUS E. THOMPSON (1946- )

Cântecul inocenþei

O, Africa, nu-mi cunoºti chemarea?
Râurile tale nu-mi cunosc iubirea?
Nu-mi cer munþii tãi inima?
O, Africa! Þara mea natalã!
Vin cu inima mea înfierbântatã.
Vin cu un suflet în cãutarea luminii!
O, Africa! Auzi o voce cãutând speranþa,
Salutã întoarcerea fratelui pierdut;
Primeºte o inimã melodioasã.
O, Africa! Nu-mi cunoºti situaþia?
Pentru toate, caut în tine o luminã!
O, Africa! Afica mea! Nu-mi cunoºti zborul?
Nu mã vei aduce înapoi,
Cere-mi inima ºi sufletul pe datã!

Muzicã diabolicã în Iad

(Lui Billie Holliday, 1915-1959)
Ethel Waters doarme în grajd
Privind luna ºi stelele;
E o noapte luminoasã în Lenxington, Kentuky -
Dar negrii din oraº nu vor
Închiria o camerã unei fere ce s-a-ntors
La carnavalul distracþiei din seara asta.
- ªi-astfel Ethel priveºte iar în sus
Acolo, spre Calea Lactee,
Ea-i cântã lui Jim bluzurile St. Louis.

YUSEF KOMUNYAKAA (1947- )

Cearã pierdutã

Nu mã pot abþine sã nu mã gândesc
la timpurile sub formã de lingur1
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în burta unei nave.
Zeii ne toarnã în formele
pe care le viseazã ei. Legea reparã
speranþa, ceaºca, respiraþia, paºii

în alabastru. O pasãre
atât de perfectã, vântul
mi-o furã din mânã.

Inscripþie pe o vazã -
Sunt orice cuprinde ea,
cântece ce se potrivesc gurii mele.

Sunt fãrã milã
deoarece sunt vasul în care
noaptea ºi-a vãrsat vaietul,

aici pe marginea Kilimanjaro-ului.
Toatã munca brutã irositã
în fiecare stafie sculptatã.

a unei antilope, iubitã
la fel ca zeii
care rãsar din ºalele noastre.

Femeia-matrice, bãrbatul-matrice:
la orice formã ne gândim
ne va salva, ce a rãmas

în noi pãstrat de bucurie.
Nu ne vom vinde zeii
pe bani. Ceara caldã

clocoteºte ca smoala
iar visul s-a redus
la o gazelã, o figurã

cu seninul întipãrit
pe frunte.
Ce ziceþi de-o lampã sã vedem?

Douã mâini încruciºate
ca o ceaºcã de bãut,
ceva atât de simplu.
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E. ETHELBERT MILLER (1950- )

Moise

trupul sãu era înfierbântat sub al lui.
mâinile ei pe spatele lui zgâriau cuvinte
în pielea lui. umerii lui erau ca
tabletele. largi ºi puternici.

s-au iubit
pânã dimineaþa
pânã ce lumina zilei l-a alungat din patul ei.
afarã din camerã ºi pe uºã.

pãr nepieptãnat
stãtea ca niºte coarne pe capul lui.

o bãtrânã în trecere 
a fost ºocatã de prezenþa lui

speriatã de focul din ochii lui.

Conversaþie spaniolã

în cuba
o femeie cu pielea neagrã mã întreabã
dacã sunt din angola
încerc sã le explic în spaniola
pe care nu o cunosc
cã sunt american

ei îi vine greu sã creadã
uneori ºi mie.

QUO VADIS GEX-BREAUX (1950- )

Albastru profund

Ea s-a crezut inspiratã
privind lumina albastrã din umbra verde a lãmpii
ºi þânþari rotindu-se-n strãlucire.
Umbrele atârnã jos ºi cu zgomot
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în casa tãcutã
uºile-au fost lãsate deschise
dar au stat închise
ea se gândise sã plece
dar nu i s-a pãrut niciodatã
c-ar exista un loc unde sã plece
înãuntru era prea multã dezordine
ca sã-þi faci timp sã cureþi
pre multe zdrenþe, bagaje stricate,
povara vremurilor grele de altã datã
pierderi ºi respingere
spaþiile goale umplute cu þesut rãnit

Nici un rid al chirurgului platician
n-ar pute repara ºi face iar frumoase
intestinele permanent pãtate
cu vin roºu pe dinãuntru
unde nici chiar soarele
n-ar usca rana

Suflã vântul peste aceºti saci grei
ce-ar trebui sã se miºte ca niºte funii
sau ca niºte buruieni rostogolite
ºi ar
dãcã mintea ar putea iar
determina vraja sã se miºte.

ANGELA JACKSON (1951- )

Un început pentru noi începuturi

ºi undeva la distanþã
e un rãspuns

la fel de sigur ca aceastã respiraþie
ce-atârnã-naintea feþei mele

ºi undeva
existã o miºcare intenþionatã

sigurã ca vântul
soseºte ºi mã
pãrãseºte.
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ºi mereu
e lupta de a fi
ºi constant
vocile noastre se ridicã. în efortul

tãcut de a fi liber...

ºi undeva
e un rãspuns. un Cum.
cã sunt ºi pot fi simþit. ºi trãiesc
într-o Raþiune
ºi o Cale.
ºi uneori

e o Dimineaþã
zorii unei Alte Zile
(dar Lupta
este în trecere, aºteptând
aceastã noapte
Lupta e în a trãi
pânã ce se-nalþã zorii
închis ºi sigur în tine)
doar de data asta.
ochii noºtri nu vãd
iar noaptea nu-ntinde nici o mânã de ajutor
apele acestui þinut
îngheaþã.
nemiºcate.
eu ºi noi luptãm
ºi navigãm
copii. împreunã (tu. eu. ea ºi noi. ºi el)
împreunã. copii
învãþãm Cum
se înoatã.

RITA DOVE (1952- )

Geometrie

Demonstrez o teoremã ºi casa se extinde;
ferestrele se miºcã liber sã planeze lângã tavan,
tavanul iese plutind cu suspine.
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În timp ce pereþii se elibereazã de tot
în afarã de transparenþã, mirosul de garoafe
rãmâne cu ei. Eu am ieºit afarã

iar deasupra ferestrelor pivoteazã fluturi,
lumina strãlucind unde ei s-au intersectat.
În unele puncte ei sunt reali, dar nedemonstraþi.

LENARD D. MOORE (1958- )

Mesaj pentru Etheridge Knight

Nu-nceta sã scotoceºti prin tãcerea sacrã,
Înãuntrul capului. Da, conteazã
cã ai descoperit fiinþa, vorbitorul.
Cât de strãlucit îþi susþii vocea,
prinde ritmurile jazzului.
Tu eºti acela, acela de suflet,
care face muzica, înãlþând spiritele
E atât de magic. Aºteptãm
În lumina pãmântului, cu urechile ciulite:
ascultãm, ascultãm orice prinde viaþã.

Existã un sens al apartenenþei, un ritm
perpetuu estetic de blues, ce se transformã.
Strãbunii noºtri care cunoºteau cadenþele tainice,
care þineau aproape de vise,
cântau atât de triumfãtor, atât de natural,
pe când munceau cultivând pãmântul
sub arºiþa soarelui.
Jazzistule, ºtim cã arta ta va supravieþui.
Destul de curând cuvintele tale mândre
vor ajuta pe oameni sã-ºi defineascã fiinþa;
oh, cântã, Etheridge, elibereazã spiritul. 
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

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

presiune
- maºini de prelucrat prin

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

cu comandã numericã

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

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

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

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

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

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

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