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Dr. Gelu NEAMÞU,
Institutul de Istorie „George Bariþiu”, Cluj-Napoca

OMAGIU MAGISTRULUI

Mã simt deosebit de onorat cã dintre
miile de studenþi ai Domnului Prof. Camil
Mureºanu, am fost ºi eu ales pentru a-i
aduce un scurt ºi modest Omagiu, pe care
D-sa, acum, la 80 de ani, la apogeul
carierei, îl meritã cu prisosinþã.

Ce pot sã spun despre profesorul ºi apoi
mentorul meu spiritual? Numai ce se poate
spune despre un Mare Profesor ºi ca istoric,
numai lucruri adevãrate.

Primul lucru adevãrat despre Profesorul
meu este cã dintru bun început, din 1957
când eram în anul I de facultate, d-sa la
începutul carierei, ne preda cel mai frumos
curs pe care-l aveam: Istoria Modernã
Universalã. Nu mai reamintesc cum noi bãieþii, ne luptam cu colegele
noastre sã ajungem în primele rânduri pentru a lua notiþe, sã nu scãpãm
nicio vorbã a profesorului. Erau vremuri grele în 1957 ºi destule cursuri fãrã
niciun Dumnezeu, (ºi la propriu ºi la figurat ) aºa încât expunerile d-lui
Camil Mureºanu erau ca o ploaie de varã peste straturi verzi, crude ºi avide
de apã, adicã de idei ºi de vorbe frumoase ºi înþelepte.

Dintr-o familie ilustrã de intelectuali, cu stropi de sânge nobil din marele
cãrturar George Bariþiu, în biblioteca familiei, bine pieptãnatã apoi de
Securitate, Profesorul Camil Mureºanu a acumulat un bagaj cultural uriaº.
Din acel bagaj primeam apoi noi studenþii, hranã sufleteascã, picãturã cu
picãturã în aºa fel, încât la sfârºitul anului 1957, noi am învãþat despre
naºterea ºi principiile adevãratei democraþii, mai mult decât oricare alþi
studenþi din epocã.

Dacã d-l. Academician ºi-ar cere dosarul de la CNSAS, cred cã ar fi o
chestiune de mândrie sã-ºi mai publice odatã cursul vãzut însã din
informãrile turnãtorilor din anul nostru de studiu.

Despre cursul d-sale mai vreau sã spun cã exercita asupra noastrã a
studenþilor, o adevãratã VRAJÃ, motiv pentru care nici astãzi, dupã 50 de
ani nu m-am îndurat sã-mi arunc notiþele de Istorie Modernã Universalã. De
fapt am fãcut bine, pentru cã acum 5 ani, când am predat ºi eu acest curs la
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o Universitate particularã din Târgu Mureº, vrând sã vãd dacã a survenit
ceva nou în acest curs, am fãcut rost de unul nou ºi am constatat cu stupoare
cã titularul de atunci al cursului repeta cuvânt de cuvânt conþinutul cursului
d-lui Prof. Camil Mureºanu, atâta doar cã pe copertã era un alt nume...

Dar sã lãsãm amintirile ºi sã vorbesc puþin ºi despre Directorul meu, nu
numai despre Profesor. Aici intrã în scenã înþelepciunea ºi tactul d-sale.

Se ºtie cã, în general, în fiecare Instituþie existã câte un Gicã Contra. Nu
ºtiu dacã este o moºtenire comunistã sau una caragialescã dar indiferent de
sorginte, îl avem ºi noi pe Gicã, aºa încât, un Consiliu ªtiinþific la noi nu
este o ºedinþã plictisitoare, este un subtil spectacol (nu de sunet ºi luminã)
ci unul de argumente ºi logicã.

Este savuros sã vezi cum d-l Director, treptat, cu calm reteazã, rând pe
rând, câte-o treaptã de sub eºafodajul lui Gicã Contra, pânã când pe
neobservate, respectivul ajunge mut. Efectiv nu mai are ce spune ºi
amuþeºte, iar Consiliul poate lua hotãrârea cea mai bunã...

Lãsând la o parte talentele de cozeur ale d-lui Academician sã
menþionãm în cadrul unui timp atât de redus, mãcar douã idei despre scrisul
d-sale.

Jean de la Bruyère spunea: „Stilul e omul”. ªi într-adevãr dacã citeºti o
paginã sau o carte ai în faþa ochilor, erudiþia ºi echilibrul, mãsura ºi eleganþa
cuvântului scris. De aceea, când am publicat o recenzie a unei cãrþi a d-lui
Academician, am vorbit despre ea, ca despre o Operã de Artã. Opera
istoricã a autorului Camil Mureºanu este o operã de artã.

Îmi amintesc cu plãcere cum cu zeci de ani în urmã când dl. Camil
Mureºanu a publicat Preºedinte la Casa Albã ºi Downing Street 10, bijuterii
de cãrþi, toþi erau entuziasmaþi ºi imediat s-a ºi impus persistent un zvon
care îl dãdea pe dl. Camil Mureºanu 100% Ambasador în SUA sau în
Regatul Unit al Marii Britanii, doar porecla onorantã a d-sale era
„LORDUL”. Cei ce þineau la dânsul îi doreau mult aceastã împlinire, dar se
pare cã birocraþia comunistã, invidia patologicã ºi duºmanii d-sale au fost
mai puternici decât dorinþa noastrã.

Aºa a pierdut România un mare Ambasador.
Acum spre încheiere, ar fi pãcat sã nu vorbim un minut despre o calitate

aproape necunoscutã pentru publicul larg a d-lui Academician. Este un simþ
extrem de accentuat al humorului.

Seriozitatea d-lui Academician nu poate fi pusã la îndoialã, este
copleºitoare ºi dezarmantã. Însã dacã îl cunoºti mai bine, mai de aproape...
Doamne ce minã de anecdote de întâmplãri hazlii ºi mereu pilduitoare... aºa
încât alãturi de energia pozitivã pe care o degajã întotdeauna dl.
Academician vor fi ºi câteva anecdote potrivite situaþiei. 

În fine, nu pot încheia fãrã sã nu menþionez doar ºi faptul cã D-sa este un



mare Patriot, dar vã rog, nu vã speriaþi, nu este o persoanã care sã se batã
cu pumnii în piept, d-sa e patriot prin ceea ce face pentru cã atunci când
face ceva, face bine ºi temeinic. Patriotismul d-sale a mai fost ºi o formã de
îngrijorare... ºi înainte ºi acum...

ªi dacã cele câteva cuvinte ale mele (atât de puþine!) s-au referit mai
mult la Omul Camil Mureºanu aºa cum l-am vãzut eu de-a lungul anilor, fie-
mi permis, tot pe scurt, sã mai zic câteva despre istoricul Camil Mureºanu.

Istoricul Camil Mureºanu a fost ºi a rãmas toatã viaþa un istoric cãutãtor
al ADEVÃRULUI, deci un istoric de rasã, autentic, chiar un filosof al
istoriei aºa cum ni se reveleazã în discursul „Istorie ºi Cunoaºtere” din 23
noiembrie 2001 când Academia Românã i-a conferit înaltul titlu de
Academician plin.

Aici, dezbate cu o profunzime filosoficã istoria ca act al cunoaºterii de
la începuturi ºi pânã în contemporaneitate.

De la Tacitus care fixeazã menirea de cãpetenie a istoriei ca fiind aceea
„de a nu lãsa sã cadã în uitare virtuþile, iar celor ce rostesc vorbe ºi
sãvârºesc fapte josnice sã le insufle teamã de judecata posteritãþii ºi de
pecetea infamiei” ºi pânã la Raymond Aron sau A. M. Popper care ne
îndrumã sã rescriem permanent istoria, spre a fi în consonanþã cu spiritul
timpului, istoricul Camil Mureºanu face o sintezã remarcabilã care ar trebui
cititã de fiecare istoric ºi om de culturã.

Înregistrând ºi analizând cele mai importante curente istoriografice, dl.
Academician Camil Mureºanu ajunge la concluzia cã „Fãrã a-i fi subminate
temeliile faptice, e necesarã înãlþarea istoriei la trepte de meditaþie asupra
destinului uman, general ºi individual, prin care ea împlineºte atât nãzuinþa
fireascã de cunoaºtere a lumii ºi a cunoaºterii de noi înºine, cât ºi ades
dezbãtuta sa chemare de a educa în spirit etic ºi civic”.

ªi dacã am pierdut în d-l Academician Camil Mureºanu un mare
ambasador, poate un mare dirijor (profesiune la care se pare cã a þinut), am
câºtigat un MARE ISTORIC, un om de culturã desãvârºit care ºi-a asumat
cu curaj ingratul sacerdoþiu de „magician al improbabilului” aºa cum
inspirat îi place sã-i numeascã d-sa pe istorici...

La mulþi ani! ªi multã sãnãtate d-le Academician ºi Magician al
improbabilului...
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În zbor spre ceruri sufletu-mi

În zbor spre ceruri sufletu-mi.
Unica-i þintã: Absolutul.
Pe cît se-nalþã, pe atît
Îl trage-n jos þãrîna, lutul …

Bãtrîneþe – neagrã apã

Bãtrîneþe – neagrã apã,
Ce tristeþe sã te-ncapã?
Haine ce cu-amar se poartã,
Blestematã Mare Moartã! …

Ea – mireasã ºi eu - mire

Nime-n lume nu era
Decît eu cu moartea mea,
Într-o neagrã mãnãstire
Ea – mireasã ºi eu – mire …

Tot mai aproape, mai aproape

Tot mai aproape, mai aproape
De Styxul cel cu negre ape,
În þara unde loc de cer
Þin ochii orbi ai lui Homer …

Socotealã ciobãneascã

Cîþi mai am, nainte, anii
(Mi-i tot numãrã duºmanii)
ªi cu cei rãmaºi în urmã –
Trista vieþii mele turmã! …

Cîntec în exil
exilaþilor români 

de pretutindeni

Ci, pribeag prin strãinime,
Tot tu, doino, lîngã mine,
Ca pe-un þãrm amar cãzîndu,
De-oi muri, sã mor cîntîndu …

Sufletului meu – cãrare

Taie-n douã curcubeul
Peste Munþii de-Apus slava –
Sufletului meu – cãrare
Pentru cînd Domnul lua-l-va? …

Din adînc de cer o steauã

Din adînc de cer o steauã
Cu lumina ei mã-nneauã,
Mã-nseninã ºi mã-nfloare,
Dar ºi ea … e pieritoare …

Dacã-n ele nimeni nu-i?

Noapte. Stele – miriade
În genunea cerului
ªi,-nspãimîntat, deodatã gîndul:
Dacã-n ele nimeni nui?

Una numai dintr-o mie …

Doamne Sfinte, o-ntrebare,
Una numai dintr-o mie:
De ce, între nouã date,
Numai moartea-i veºnicie? …

Teofil RÃCHIÞEANU

CATRENE
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C. UNGUREANU

HOMO RELIGIOSUS, ÎNTRE 
V. VOICULESCU ªI N. STEINHARDT

V. Voiculescu – viaþa ºi supravieþuirea
Tot ceea ce se poate ºti despre poet…. 

Nu ºtiu dacã existã în literatura românã un
hombre segreto mai convingãtor decât
V. Voiculescu. ªi totuºi, o simplã excursie
printre numeroasele studii, biografii,
bibliografii, broºuri apãrute în momentele
aniversare sau comemorative lasã impresia cã
ºtim despre el tot ceea ce s-ar putea ºti. ªi încã
altele. Cercetãtorul are la îndemânã toate
documentele necesare, care sporesc dacã dânsul
pofteºte. Poate afla cu mare vitezã, cine îi sunt
pãrinþii, rudele, prietenii, care îi sunt autorii
preferaþi. Sunt mulþi. Poate sã-i citeascã fãrã
dificultate pe tinerii alãturi faþã de care
Voiculescu se afirmã. Poate sã ºtie multe
(totul!) despre cenaclurile pe care le frecventeazã. S-a scris suficient despre
„Gândirea”, revista care i-a patronat demersurile majore, dar ºi despre
publicaþiile  la care a colaborat.

Voiculescu a fost ceea ce numim “un personaj public”. Puþini scriitori au
avut în preajma lor atâþia martori importanþi, creditabili, atâtea documente vii,
de maximã expresivitate. Imaginea lui a devenit emblematicã; definitorie
pentru lumea în care trãia. Cei care au încercat sã-i facã portretul voiau sã-l
fixeze într-o serie ºi o definiþie a sfinþeniei. O serie ºi o definiþie asupra cãrora
va trebui sã revenim.

Viaþa culturalã s-a desfãºurat, dupã 1918, în prezenþa sa. Iar prezenþa sa
acolo, în acel loc.  E o prezenþã simbolicã ºi în casa lui Vlahuþã, ºi pe fronturile
româneºti ale primului rãzboi mondial ºi între gândiriºtii deceniului al treilea,
dar ºi ca medic al lui Carol al doilea. E un bãrbat al deplinãtãþii în deceniul al
patrulea, e o fiinþã tragicã în anii patruzeci, ca sã trãiascã o neobiºnuitã
resurecþie în deceniul al ºaselea. Arestat, condamnat trece, în deceniul al
ºaptelea, prin chinurile  unor boli teribile. Viaþa sa se încheie în 1963, la doi
ani dupã ce se sfârºiserã Sadoveanu ºi Blaga.

Nu a fost un poet ignorat. Cãrþile sale au avut mereu un public al lor. Au
fost premiate de instituþiile culturale ºi au fost comentate cu devoþiune, cu
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entuziasm, de fervenþii sãi. Erau, în momentul apariþiei, cãrþi necesare. Când,
dupã 1948, în România s-a instalat interdicþia, poetul i-a fascinat pe cei care
au participat la Cenaclurile subterane ale epocii: se numãra între aceia care
fãcea sã supravieþuiascã adevãrata literaturã.  Prozele, dar ºi poeziile,
alimentau vâlva în jurul unui autor care trãieºte, dupã arestarea sa din 1958,
momentul cel mai înalt al martiriului sãu. Documentele procesului ( ale
proceselor ) existã, mãrturiile celor ce l-au cunoscut în închisoare, de
asemenea. Ideea de sfinþenie, aproximativã în anii treizeci, presantã în anii
patruzeci, se împlineºte pe de-a-ntregul dupã 1950. În anii ºaizeci, scriitorul
trãieºte ca un sfânt.

…ºi încã ceva în plus

Existã în faþa istoricului literar o ofertã mereu excesivã. Scriitorul
V. Voiculescu îi propune mereu prea mult. În anii douãzeci pot fi descoperite
prea multe versificãri insipide, pagini mediocre, articole scrise tern, „pe
înþelesul tuturor”. Lângã fiecare document apare încã unul ºi pe urmã încã zece
care evocã o existenþã de funcþionar conºtiincios, obsedat de împlinirea
datoriei. Premii, diplome, decoraþii însoþesc succesele fãcute astfel mai
vizibile. Om tradiþional, Voiculescu îmbãtrâneºte cu folos. Creºterea familiei
subliniazã buna aºezare în lume: istoria personalã a poetului nu are, dacã e sã
privim ºi aºa lucrurile, nimic de ascuns. E un pater familias atent, plin de grijã
pentru buna creºtere a copiilor sãi. Nimic nu este ascuns, totul este la vedere,
chiar dacã iubirea paternã e parcimonioasã în exprimãrile-i exterioare. Copiii
nu-ºi amintesc de mângâierile paterne.

Spiþa colecþionarilor înfloreºte lângã opera lui Voiculescu, ginta amatorilor
de senzaþional aºijderea. Nimic nu pare prea greu de înþeles, nimic nu intrã în
conflict cu mediocritatea lor funciarã. Oferta lui V. Voiculescu e enormã, poate
fi fructificatã! Poetul e pe mãsura înþelegerii lor, omul de asemenea!
Profesioniºtii exclamaþiilor admirative dau buzna: ei ºtiu, ei se pronunþã în
cunoºtinþã de cauzã!  Ei îi vor face dreptate poetului nedreptãþit de Lovinescu,
Cãlinescu, Cioculescu sau Manolescu!

Despre nici unul dintre autorii importanþi ai ultimului veac al literaturii
române nu s-au scris atâtea pagini  rãstit-revendicative ca despre V. Voiculescu.
Atât opera, cât ºi imaginile omului sunt invadate de vegetaþiile unor comentarii
naive, lacrimogene, ridicole.

Modelul Vlahuþã.

E momentul s-o luãm de la capãt pentru a-l aºeza pe scriitor în contextul
sãu firesc. Primul reper necesar este Vlahuþã. Vlahuþã e un scriitor care pare,
azi, definitiv condamnat. Nici una dintre istoriile literaturii nu-l mai reþine.
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Discursiv, redundant, emfatic, el nu mai spune, în 2006, nimic. Sau cum decide
G. Cãlinescu în a sa Istorie…, în prima propoziþie a capitolului care i-l
consacrã : “Cariera lui Vlahuþã, publicist merituos, este cu totul absurdã”. Dar
pentru începutul de secol al literaturii române el rãmâne un autor de rãscruce.
E un model moral – insul care realizeazã, aproape de modelul absolut, treapta
eticã a literaturii. Autorii tineri fac pelerinaje la el. ªi mãrturisesc, asemenea lui
Voiculescu :”Când l-am cunoscut eu, Vlahuþã nu mai era decât suflet.  Focul
lãuntric, care arsese nedormit o iaþã, îºi împlinise  chemarea : mistuise toatã
zgura. ªi omul era acum aur de trei ori lãmurit prin foc.”(1)

Cum se constituie o relaþie între Vlahuþã, cel care purta cu sine amintirea
unui Eminescu, a Sãmãnãtorului, a epocii datoriei? Cum se întâlneºte el cu un
tânãr scriitor? Poate nu încã scriitor?

“ªi a fost aºa de bun ºi de prietenos, s-a înfãþiºat aºa deschis, drept ºi
nemeºteºugit cã nu mi-a mai rãmas nici  unmbrã de bãnuialã sauîndoialã
asupra lui. Îi pãtrunsesem dintr-o datã în suflet ºi simþeam cã mã primeºte
acolo în  largile-i încãperi blagoslovite,  cu aceeaºi dragoste cu care îmi
deschisese uºa casei lui de pribeag.. (….) Aºa, mai bine de un an întreg, am
avut nespusul noroc sã trãiesc nu numai alãturi, dar chiar în intimitatea lui
Alexandru Vlahuþã. N-a fost gând al meu pe care sã nu i-l spun, n-a fost vers
al meu pe care sã nu cearã sã i-l citesc, n-a fost faptã de care sã nu ºtie”. (2)

V. Voiculescu nu mai era chiar foarte tânãr când îºi descoperã primul sãu
Maestru: se nãscuse în 1884, terminase medicina, e  în refugiu, are patru copii.
Va reveni asupra modelului Vlahuþã într-un interviu acordat lui I. Valerian :

“- Am cunoscut pe Vlahuþã  din timpul rãzboiului ºi am trãit tot timpul
lângã el. De dragul lui am scris cele mai multe poezii strânse în volumele Din
Þara Zimbrului ºi  Pârgã. Îi plãcuse primul meu volum….ºi mã zorea mereu
sã scriu. Era vioi, inteligent ºi din ochii lui emana o bunãtate
supraomeneascã.Se interesa de greutãþile celor din jur ºi pe toþi îi ajuta. Avea
multã trecere în þarã. Cuvântul lui îi era ascultat în Ardeal cu evlavie. N-am sã
uit niciodatã mãreþul alai de ardeleni care l-au condus pânã la groapã. Pentru
ei reprezenta  sinteza sufletului României de pânã atunci”. Sã ne amintim, o
clipã, drumul lui Blaga în Bucureºtii tinereþii sale, în cãutarea lui Vlahuþã.
Poetul era, ºi pentru tânãrul Blaga, un reper.

Omul comun ºi creatorul de geniu

Dacã existã un model de conduitã scriitoriceascã, trebuie sã semnalãm în
viaþa lui Voiculescu, un ºir de relaþii exemplare. Prima dintre acestea e cu
Urmuz. Coleg, prieten, „creator de happening” împreunã cu adolescentul
Miticã Buzãu ºi cu Gh. Ciprian („Ascuþit la minte ºi copt înainte de vreme,
Urmuz ne-a fost cãpetenie, îndreptar”) V. Voiculescu poate semnala doar o
inadecvare:
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„Despre scriitorul Urmuz, se poate spune cã e unic. Bun sau admirabil sunt
epitete pentru literatura obiºnuitã. Creaþiilor lui Urmuz nu li se potriveºte decât
calificativul unic… Uluitoarea lui apariþie în literatura noastrã a uimit pe toþi
ºi a zãpãcit pe cei mai mulþi. Obiºnuiþi cu logica istoriei literare, ei nu puteau
pricepe pe cineva cere nu avea ascendent, care nu cobora din nici un pãrinte
literar, nu aparþinea nici unei ºcoli. Cãci Urmuz purcedea de la sine însuºi —
fãrã filiaþie. Ce tragedie mai cumplitã decât sã nu-þi împlineºti destinul! (…)
Ca fenomen literar, proza lui Urmuz s-ar fi justificat într-o epocã de culminaþie
literarã, când firesc încep declinul ºi corupþia… Dar aºa, la noi, în plinã
perioadã sãmãnãtoristã, floarea asta trãsnie, orhideea asta neagrã, într-un lan de
grâu!”(3)

Urmuz, zice Voiculescu, a ratat fiindcã a venit într-un timp care propunea
altceva. Nu ºi-a împlinit literatura fiindcã „literatura” avea alte înþelesuri. Între
el ºi ceilalþi era un gol. Trebuia  urmatã Tradiþia. Nu era loc pentru o orhidee
neagrã: trebuia cultivat lanul de grâu. Nu se trãia în numele excepþionalului, ci
al similitudinilor.

În sensul exact al cuvântului, Voiculescu  nu vrea sã fie orhidee. El  se
subordoneazã vremii; comandamentelor epocii. Aparþine spiritului tradiþional,
pentru care ordinea e imuabilã iar subordonarea, ierarhiile, rânduiala necesare
pentru bunul mers al lumii. E om al familiei ºi al patriei. Îºi va omagia regele,
fie el ºi Carol al II-lea. Îºi transcrie poemele erotice într-un caiet-album pe care
îl dedicã Majestãþii Sale, atrãgându-i atenþia cã „arta bate mai departe ca
tunul”. 

Tras de valurile timpului în rândul din faþã, scriitorul nu este, de fapt,
acolo. Privim pozele: în fiecare fotografie e absent. Nici o imagine nu
transcrie nimic din viaþa interioarã a omului.

Am fi tentaþi sã credem cã V. Voiculescu primeºte între 1918 ºi 1944 titluri,
onoruri, decoraþii fiindcã nu le poate refuza. Refuzul lor ar tulbura Ordinea în
care sunt necesare ºi asemenea risipe.

O atât de îndelungatã absenþã 

Fiecare exegezã începe prin analiza ruralitãþii poetului, apartenenþa la un
sat bine definit etnografic. Dar sã observãm cã, nãscut la þarã, poetul rãmâne
puþin acolo. Îºi va redobândi satul  pe cale livrescã. Dintr-o familie numeroasã,
el va fi rupt de familie devreme. Nici pentru medicinã nu opteazã el, ci o rudã
bãnoasã, gata sã-l susþinã la aceastã facultate, mai onorabilã decât literele.

Despãrþirea de sat, de pãrinþi numeºte în egalã mãsurã un orizont originar
ºi o rupturã; o naºtere ºi o despãrþire; o amintire a Paradisului ºi un abandon
„în aceastã lume”.

Ar fi greu de spus dacã acel hombre segreto se divulgã în numeroasele
scrisori cãtre viitoarea sa soþie. Scrisorile sunt ale îndrãgostitului disciplinat
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care îºi cucereºte universul complementar dupã toate ritualurile discursului
amoros. Dupã toate canoanele artei literare.

Documentele iubirii au aceeaºi bun cuviinþã ºi acelaºi preaplin, aceeaºi
supunere faþã de model ºi aceeaºi risipã de exclamaþii pe care o vor avea
versificãrile patriotice. Scriitorul se comportã ca un om cu har. Dar dincolo de
acestea, relaþia îºi pãstreazã „taina”. 

De aceea moartea soþiei, în 1945, moartea celui mai bun prieten, în 1946,
moartea societãþii româneºti tradiþionale în 1947 sunt evenimente care atrag
moartea în lumea interioarã a Poetului. Lumea aceasta îºi sfârºea resursele, îºi
epuiza energiile. E semnificativ epitaful pe care Voiculescu îl scrie la moartea
lui Pillat: „Acum mor ºi nimeni din groapã sã nu geamã,/Ca-n basmul cu
Mioriþa fac nunta ºi mã duc/Pe Argeºul din ceruri, unde etern mã
cheamã/Strãmoºii: Eminescu, Alecsandri, Coºbuc”.

Textul ar putea fi socotit ºi o replicã numeroaselor poezii pe care Pillat le
dedicã strãmoºilor, bunicilor, pãrinþilor, familiei sale ilustre. Nu aceºtia ar
defini, lumea în care se întoarce poetul; lumea lui Pillat e „pe Argeº în sus”.
Aceasta este o lume mai vie, mai adevãratã decât cea întemeiatã de Brãtieni.
Ea îl solidarizeazã cu Eminescu, Alecsandri, Coºbuc. Cu acei bãrbaþi care, într-
un fel limpede, spiritualizaserã peisajul românesc. Sensul creaþiei pillatiene
trebuie citit prin aceastã relaþie; în numele acestei înrudiri. Nici Voiculescu, nu
îºi gândea, în 1946, alt epitaf.

Nu-i greºit sã spunem cã raportul dintre viaþã ºi supravieþuire („vieþuirea
dincolo, în viaþa-cea-adevãratã”) l-a preocupat întotdeauna. Tentaþia ascezei l-
a urmãrit mereu pe V. Voiculescu. Dupã 1947 obsesiile sale mai vechi se
sistematizeazã. E interesat acum mai mult ca niciodatã de adevãrata viaþã
interioarã, de adevãrata rugãciune, de adevãratele repere spirituale. Literatura
poate fi  un exerciþiu spiritual? Dacã literatura þine de inimã, rugãciunea inimii
nu ar putea fi legatã de creaþia literarã, de sensul adânc al ei?

Dupã 1947 Voiculescu rãmâne, ca ºi Blaga, ca ºi Vasile Lovinescu, ca ºi N.
Steinhardt sau Marc-Mihail Avramescu în exil interior. Numeroasele valenþe
întinse cãtre prezentul social s-au rupt. El, ca ºi prietenii sãi, reprezintã realitãþi
insulare.

Ei sunt retraºi într-o lume care le aparþine. E lumea pe care ºi-o asumã
printr-o experienþã strict personalã, tainicã, „secretã”. Teologi sau nu, ei se
regãsesc într-o incintã sacrã. Practicã exerciþii spirituale. Se elibereazã de cele
lumeºti. Recluziunea îi leagã de cer.

Excluºi, ei au conºtiinþa unei misiuni; a unei predestinãri. Dacã patria de
aici i-a eliberat, le-a rãmas patria din cer. Uneori conºtiinþa apartenenþei la acel
„dincolo” îi leagã de ascezã, alteori de bucuria risipei.

Îi reuºesc paginile de demult (ºi statutul de scriitor) sub un alt semn — cel
al predestinãrii.
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Apocalipsa, pe înþelesul tuturor

Se mai întâmplã ceva cu V. Voiculescu. El admirase întotdeauna primii
creºtini. Considera creºtinismul primitiv ca un timp al regenerãrii. Aºa dupã
cum ºtia dintr-o piesã pe care ºi-o iubea,  La pragul minunii, apãrutã în
revista Azi a lui Zaharia Stancu, bolºevismul, cu interdicþiile-i sãlbatice,
favoriza apariþia credinþei adevãrate, cea lipsitã de balastul religiei (al
instituþiilor) oficiale. Rãsãritul comunist devenea o ºansã pentru credinþã!
Credinþa se exila în lãuntrul individului, îi reconstituia interioritatea.

Intrarea lui V. Voiculescu în Cercul de la Antim era fireascã, dupã cum
fireascã e participarea la Cenaclul lui Barbu Slãtineanu. Aici se reuneau
excluºii. Voiculescu este, în aceste locuri, un supravieþuitor. A pierdut totul.
Opera sa e pusã sub interdicþie. Dar mai poate sã scrie, sã-ºi facã exerciþiile
spirituale. Cei care îl zãresc pe stradã, în Ciºmigiu, în plimbãrile-i zilnice au
imaginea unei fiinþe inerte. E un bãtrân retras în sine. E un om în exil interior.
Lumea prin care trece e o lume care a fost.

O seamã dintre prozele sale sunt despre lumea care a fost. Ele sunt
consacrate ultimului mag, ultimului credincios, ultimului preot. Poate cã opera
cea mai importantã, autobiografia simbolicã ar fi trebuit sã fie Zahei Orbul.

Înainte de a exista romanul, a existat proiectul „unui final”: În satul
Cervoiului. În satul Cervoiului se aseamãnã, pânã la suprapunere, cu
celelalte finaluri voiculesciene. E un soi de concluzie a unei literaturi
consacrate eroilor credinþei. În centrul ei e un Popa Tanda care îºi isprãveºte
misia, harurile, soluþiile. Oamenii care vin aparþin altui regn. În  Revolta
dobitoacelor omul era apãrat de animalele agresoare de lumina sfântã: el se
afla într-o incintã sacrã. Lumea în care intrãm e o lume desacralizatã, aratã
prozele voiculesciene ale deceniului al ºaselea. 

Voiculescu nu se confeseazã prea des fiindcã nu vrea sã ispiteascã tainele.
Dar nu refuzã dialogul privind trecutul sãu. ªi va cãuta mereu personajul în
care sã se proiecteze, Locþiitorul. Personajul sãu (mesagerul sãu) va trebui sã
exploreze lumea sa interioarã, orizonturile necunoscute ale fiinþei. Orbirea
devine, pentru el, o temã fundamentalã.

În prima epocã a finalurilor  (în epoca propriu-zisã a finalurilor) nu orbirea
e tema centralã a scrisului sãu. Nu îl preocupã ideea de a scrie roman. În satul
Cervoiului putea sã rãmânã, ca ºi Pescarul Amin sau ca Ultimul Berevoi, o
povestire autonomã. Orbul intrã în scenã mai târziu, atunci când ideea de carte
testamentarã îºi face apariþia. Primul capitol, cu subcapitole bine construite,
evocã un timp al scrisului. Voiculescu credea în mesagerul sãu. Expresivitatea
corporalã slujea ideea unei fiinþe de excepþie care trãieºte o experienþã
exemplarã.

Urmãtoarele capitole sunt mai degrabã provizorii. Oraºul damnat, bordelul
cu degradãrile-i succesive sunt redactate, parcã, dintr-o suflare. Pe urmã
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abandonate. Mesajul sãu mai are vreun rost?
În Zahei Orbul putem citi, ca ºi în Luntrea lui Caron, un roman potenþial.

Cãrþile reale ºi cãrþile potenþiale ale deceniului al ºaselea ar merita o discuþie
aparte. Romanul potenþial al lui Voiculescu ar pune în valoare nu doar  orbirea,
ci un timp în care Dumnezeu l-a abandonat pe om.  Ca ºi unele personaje ale
lui Mircea Eliade, Zahei trebuie sã supravieþuiascã „în altã lume”: una în care
întunericul e atotputernic. Pentru a reface noile cãi ale sfinþeniei, noua credinþã,
pentru a resacraliza lumea, Zahei va trebui sã coboare în infern. Scriitorul
Voiculescu îºi fãcuse din coborârea în infern un exerciþiu; un exerciþiu pentru
care avea un model ilustru. Dante nu-i era strãin. Un text mai puþin citat, Vis,
încearcã o parafrazã (sau o „traducere imaginarã”):

„Trecut, cu mult, de miezul vieþii, Încã/ Urcam lãuntric veºtedul meu ºes,/
ªi orice piatrã îmi pãrea o stâncã,// Iar eu din toþi s-o duc în spate-ales,/ Orice
hârtop prãpastie-adâncã/ ªi iad de unde n-aveam sã mai ies.// Când, iatã-n
zumzet de alexandrini/ Ce tânãr trist cu ochii de petunii,/ Ivit pe dulci coline
cu mãslini,// Mã cheamã sub prietenia lunii?/ Mã aninai de paºii lui
senini/Cum strânºi, pe-aripi de albatroºi, lãstunii// Trec toamna marea când
furtuni i-au prins./ ªi în ilotul tulbure-al durerii/ O blondã limpezime s-a
aprins.// Cum sãruta-voi mâinile tãcerii/ Ce peste mine simple s-au întins/
Boltind deasuprã-mi tot azurul verii?// În inima-mi de-atunci a pus sigiliu,/ Cu
aurul de vremuri neatins,/ Stai tu, izbãvitorule Virgiliu…”.

Despre sfinþenie (I)

Carlyle fãcea parte, cu al sãu cult al eroilor, dintre lecturile favorite ale lui
V. Voiculescu. La mare cinste în Cultul eroilor, Dante ºi Shakespeare numeau
nu doar experienþe culturale, ci ºi experienþe umane exemplare. ªi mai tentant
va fi fost pentru V. Voiculescu Berdiaev, cu al sãu Capitol al ºaptelea din
Sensul creaþiei, Creaþie ºi ascetism. Genialitate ºi sfinþenie:

„Creaþia autenticã nu poate fi demonicã, ea este întotdeauna ieºire din
beznã. Rãul demonic al naturii umane se consumã în extazul creator, se
transfigureazã în altã existenþã. Cãci orice rãu este încãtuºare în altã lume, în
patimile ºi greutatea ei. Elanul creator desprinde de greutatea acestei  lumi  ºi
transfigureazã patima într-o altã existenþã. Diavolul nu ºtie sã creeze ºi tot ceea
ce vine de la el e necreator. Diavolul minte, ceea ce zãmisleºte el e furat de la
Dumnezeu ºi caricaturizat. Creatorul poate fi demonic ºi demonismul sãu îºi
poate pune pe cetea asupra creaþiei sale. Dar nu poate fi demonicã o mare
creaþie, valoarea creatoare ºi extazul creator care au generat-o”.(4)

Voiculescu a rãmas fixat asupra cãrþii lui Berdieev ºi datoritã iritãrii pe
care filozoful rus i-a produs-o lui Crainic. Iritante pentru liderul gândirii au
fost mai ales aceste fraze:

„Pe calea genialitãþii creatoare este posibilã apariþia unei cãlugãrii aparte,
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alta. Calea aceasta nu cere mai puþinã renunþare la lume. Viaþa genialã este
viaþa monasticã în lume”. ªi încheie Berdiaev:

„În genialitate, însã, se dezvãluie taina creatoare a existenþei, adicã altã
lume. Dar creaþia ºi genialitatea au o profundã ºi misterioasã legãturã cu sexul
ºi aceastã legãturã trebuie sã fie religios înþeleasã”.(5)

Dacã nu ar fi existat Ultimele sonetele ale lui Shakespeare în traducere
imaginarã… am fi avut, fãrã îndoialã, o  Divinã comedie în versiune
imaginarã de V. Voiculescu. Fiindcã problema “traducerii” devine centralã
pentru scriitor. Este modalitalitatea de a descoperi un drum cãtre limba
originarã – cea alteratã de Turnul Babel. 

Despre sfinþenie (II)

Într-un studiu celebru la vremea lui (Dante, 1929) T. S. Eliot scria:
„Imaginaþia lui Dante era o imaginaþie vizualã. O imaginaþie vizualã în alt sens
decât aceea a unui pictor modern de naturi moarte; e vizualã în sensul cã Dante
a trãit într-o epocã în care oamenii mai aveau viziuni./ Era o deprindere psihicã
al cãrui secret noi l-am pierdut, dar tot atât bunã ca oricare ale noastre. Noi nu
avem decât visele ºi am uitat cã a avea viziuni — practicã acum lãsatã pe
seama oamenilor anormali sau inculþi — era pe vremuri un fel de a visa mai
semnificativ, mai interesant ºi mai disciplinat (…). Tot ceea ce îi cer
cititorului… este sã-ºi elibereze spiritul, dacã poate, de orice idee
preconceputã împotriva alegoriei ºi sã admitã cel puþin cã nu este o metodã
care sã-i facã pe neinspiraþi sã scrie versuri, ci cu adevãrat o deprindere
mentalã care, înãlþatã pânã la calitatea de geniu, poate de un mare poet ca ºi un
mare mistic sau sfânt. 

Alegorismul i-a fost reproºat mereu lui V. Voiculescu. Primul care a
încercat sã-l explice a fost Vianu, într-un studiu din 1945. În numitul
Alegorism?(5) Vianu scria:

„Ca la toþi poeþii mistici, viaþa subconºtientului, sugestiile somnului joacã
un mare rol… Din aceleaºi investigãri ale straturilor mai adânci ºi mai tulburi
ale conºtiinþei au apãrut, în poezia mai nouã, latura eroticã a poeziei lui, unde
poetul spiritualist gãseºte accente noi pentru a cânta aurora cãrnii…”.
Joncþiunea cu proiectul voiculescian poate fi descoperitã apelând la reperul pe
care îl exprimã Turnul Babel :

“ Ni se spune cã esenþa omului este legatã de limbã ; misterul limbajului
caracterizeazã esenþa sa, poziþia sa  intemediarã în succesiunea ce se întinde de
la materia neînsufleþitã  la ordinul superior al creaþiei. (……..) Tradiþia ocultã
afirmã cã o limbã unicã primarã, o Ur-Sprache se aflã în spatele dezacordului
actual, în spatele tumultului  neaºteptat al limbilor ireconciliabile ce a urmat
ziguratului lui Nimrod. Aceastã limbã maternã a descendenþilor lui Adam a
permis tuturor oamenilor sã se înþeleagã unii cu alþii, sã comunice cumare
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uºurinþã ºi a întruchipat, în acelaºi timp, într-o mãsurã mai mare sau mai micã,
logosul originar. (………..)/ Limba paradisului era o oglindã perfectã ; lumina
unei înþelegeri totale strãbãtea prin ea. Astfel Babel a reprezentat a doua cãdere
a omului….”.(6)

Dar efortul lui Vasile Voiculescu nu merge atât de departe. El crede în
literaturã, iar Marele Scriitor ar trebui sã fie zeul sãu – limba în care scrie el,
acea Ursprache a comunicãrii totale. Limbajul originar este acela în care ºi-au
scris operele Dante sau Shakespeare. “Straturile adânci ºi tulburi ale cãrnii” pe
care le numeºte ar guverna apropierea de o Nouã Religie : o religie în care zeul
suprem este Shakespeare. (7)  Sau, în altã variantã, adevãrata religie se naºte
(renaºte) în Rusia bolºevicã. La pragul minunii e piesa care încearcã sã
demonstreze cã doar Rusia bolºevicã poate plãmãdi  credinþa autenticã, aºa
cum era ea în vremurile primilor creºtini: adevãratul creºtinism. ªi adevãrata
sfinþenie.

Note
1) Amintiri despre Alexandru Vlahuþã, citat dupã V.Voiculescu,

Gânduri albe. Ediþie ºi cronologie de Victor Crãciun ºi Radu Voiculescu.
Studiu introductiv,  note ºi variante de Victor Crãciun. Cu un Cuvânt înainte
de ªerban Cioculescu. Cartea Româneascã, 1986, pp. 72-84, publicatã iniþial
în broºura Colecþia Teatrul de Mâine, nr. 7, Slobozia 1927                            

2) Op. cit.,  p. 430.  Reproduce interviul acordat lui I. Valerian , Viaþa
literarã, an I, nr. 13, mai 1926

3) Ibid., pg 97.  Reia o conferinþã radiofonicã din 2 ianuarie 1932, publicatã
mai întâi de Ion Apetroaie, Ateneu, nr. 10, oct. 1973

5) Tudor Vianu Opere, 5 Studii de stilisticã II. Antologie, note ºi prefaþã
de Sorin Alexandrescu. Text stabilit de Cornelia Botez, Ed. Minerva, 1975
p.549

6) George Steiner, Dupã Babel. Aspecte ale limbii ºi traducerii.
Traducere de Valentin Negoiþã ºi ªtefan Avãdanei. Prefaþã de ªtefan Avãdanei.
Ed. Univers, 1983, pp.88-89

7) În Nicolae Steinhardt. Monahul de la Rohia rãspunde la 365 de
întrebãri incomode adresate de Zaharia Sângeorzan (Ed. revistei
Literatorul, 1992)  teologul se îndoieºte de rostirea ortodoxã a lui
V.Voiculescu. Mãrturia  faþã de om a lui Steinhardt rãmâne intactã, doar
imaginea  lui Voiculescu ca homo religiosus dedicat ortodoxiei e pusã sub
semnul întrebãrii.
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Petra VLAH (S.U.A.)

GENEZÃ

în rotunjime de ou
se ascunde colþ

neºlefuit 
de 
povaþã zadarnicã

neîntinat 
de 
încercare superfluã
de-a da formã perfectã
unicului
infinit de simþire

DUMBRAVA DE UIMIRE

ne-am întâlnit
într-o dumbravã de uimire
în care
tu 
erai bãºtinaº
iar eu
abia intrasem pe poartã

cu teamã de spin
în mânã eu þineam floare
la gât
aveam o salbã de salcâm
ºi-n jur de glezã
strop de lãcrãmioare

privirea noastã
a þesut 
o punte de tãcere

din ochii tãi
timid am cules
stânjenei

din pielea mea
lacom
tu ai cules
rouã

REVANªA LILIECILOR

un stol
de lilieci
ce pare de-a dreptul
ameþit
sfâºie noapte
ºi
zbutãtãcesc 
desperechiat gând

din pâlpâire
de aripã frântã
uneori
plãmãdesc
adese ori
avorteazã
un vis încãtuºat în mãnunchi

tot mai des
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întuneric
din ce în ce mai vâscos
adunã
multiplicã
împarte
ºi 
scade 
o singurã
ºi tot mai izolatã
rãzvrãtitoare dorinþã
de singurãtate

OBOSIT  DRUM

de la o vreme
se tot inchid poteci
ºi obositul drum
moare agale
uitând
de acea trufaºã rãzvrãtire
cu care cândva
în neastâmpãr
a tãiat 
luminiº de popas

CONTRATIMP DE VIAÞÃ

scãpate din hãþ
zile
mereu mai egale
se tot agaþã
de orice fir de nisip
spre a frâna
ameninþare de prãvãlire
în bãnuit povârniº
în vreme ce
eu rãmân
în contratimp de viaþã

SPIRALÃ

în jur de gleznã
se înnoadã frânghie
ºi se deznoadã
osul din os

un glas rãguºit
spintecã 
luciul de apã
ºi-n ochi aproape concentric
ce naºte ecou

chemarea se scurge 
în voluptoasã spiralã

în pântec de întuneric
se tot prelinge
sleitã teamã
în vreme ce
fãrã de grabã anume
sacul
se strânge la gât
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V. FANACHE

LUMINA DIN LACRIMÃ
(Teofil Rãchiþeanu)

Acceptînd sã-l numim pe Teofil Rãchiþeanu „cel mai eminescian dintre poeþii
de azi”, cum riscã sã-l decreteze un comentator al poetului (v. Lumina din
lacrimã, 2007), n-am face decît sã-l limitãm printr-o eroare criticã profilul real
al lui Teofil Rãchiþeanu, etichetîndu-l pe poet cu o formulã depãºitã, contrazisã
de adevãrul estetic degajat de creaþia sa. În majoritatea lor, poeþii romþni nu s-au
dezis de Eminescu, dimpotrivã i-au recunoscut valoarea tutelarã (la fe face ºi
Teofil Rãchiþeanu), însã nici decum cu sentimentul unei obedienþe umile,
împinsã pânã la anularea de sine. Cred cã Blaga a gãsit sintagma potrivitã,
referindu-se la raportul dintre Eminescu drept „poetul idee”, în înþelesul cã
marele poet postuleazã, conceptual, prin nivelul atins de discursul sãu liric, orice
creaþie poeticã ulterioarã ºi, în felul acesta, se impune ca etalon pentru urmaºi, de
la el pleacã, nu imitându-l, ci continuându-l. Cum s-a spus de atâtea ori, altfek
se scrie dupã Eminescu.

Altfel, înþelegându-se diferit, fiecare poet autentic, construindu-ºi în virtutea
propriului sãu talent un univers liric inconfundabil, conectat la o experienþã de
viaþã specificã. Nuanþele care îi despart pe creatorii dse poezie ulteriori lui
Emninescui sunt obligatoriu de analizat. Mai sunt ei niºte romantici, „cufundaþi
în stele”, sau mesajul lor proiecteazã avatarurile lirismului zilelor noastre? Am
încercat, de exemplu, în cartea mea Bacovia, ruptura de utopia romanticã, sã
demonstrez distanþarea celui care a trãit tragedia „golului istoric” de
romantismul eminescian. În felul acesta am eliminat o prejudecatã generatoare
de judecãþi eronate emise de unii critici. Teofil Rãchiþeanu se aflã într-o situaþie
asemãnãtoare, opiniile despre el oscilând între a-l numi un romantic eminescian
(„Cel mai”) ori un impresionist (Iuliu Pârvu). Poet din zilele noastre, pentru
Teofil Rãchiþeanu romantismul estetic ºi implicit eminescianismul sunt niºte
valori cu un loc aparte în portofoliul culturii sale literare, dar în nici un caz nu-i
sunt caracteristice. Alta este grila de evaluare criticã a unui poet torturat de
dramele irezolvabile ale cunoaºterii metafizice, substituind visarea cu chinul
luciditãþii. Din nevoia de a realiza o relaþie mântuitoare cu absolutul, înfruntând
tãcerea mutã a spaþiilor infinite, Teofil Rãchiþeanu se alãturã, în adevãr, mai
degrabã de expresionismul lui Blaga, într-o rostire liricã profund autohtonizatã.
Sondarea nepãtrunsului ascuns se repercuteazã în imagini de tristeþe ºi neagrã
singurãtate, mulkte construite în ritmurile folclorului, dar ridicate ideatic,
folosind o expresie a lui Blaga „cu o octavã mai sus”. Zeci de întrebãri,
traversând textele poemelor, rãmân suspendate, eul resimte cãderea cerului, a



18

stelelor, a lui Dumnezeu însuºi, ºi a propriului sãu gând. Expresionismului ºi în
general poeziei moderne îi este distinctã decepþia în stabilirea unei legãturi cu
universul, ascuns ºi impenetrabil „O durere totdeauna mi-a fost singurãtatea ta
ascunsã/Dumnezeule, dar ce era sã fac”, spune Blaga în Psalm. Asemenea lui
Blaga, dar ºi lui Bacovia, iar într-o mãsurã ºi lui Arghezi, Dumnezeu (absolutul,
transcendentul, universul) nu-ºi manifestã prezenþa „în spinii de aici”. El este
marele absent, poete un Dumnezeu mort, cu vorbele lui Nietzsche, motiv pentru
care fiinþa umanã se considerã pãrãsitã, singurã: „De ce Doamne, de ce
Doamne,/Într-a cerului Pustie/Tot Te-ascunzi ºi gându-mi, bietul,/Sã te afle nu
mai ºtie? ...” (Cui cînþi, vîntule, prohoduri?) Teofil Rãchiþeanu se înscrie în
pleiada poeþilor moderni, bulversat de golul existenþial, exprimat în tânguiri, în
strigãte, îm gemete surde, adresate nimãnui. Dacã tãcerea absolutului întruchipat
de Dumnezeu constituie o realitate insurmontabilã, provocatoare de spaimã,
explicaþia acestei tãceri naºte nesfârºite ipoteze, nici una liniºtitoare. El tace
pentru cã pur ºi simplu nu existã: “Cînd pãcãtos ºi singur te simþi al nimãnui/ªi-
l chemi pierdut pe Domnul ºi el niciunde nu-i.” (Cîntec de înserare); pentru cã
e bãtrân, fãrã vlagã: “ªi Dumnezeu e-acum bãtrîn/ªi-n el închis un cîntec vechi
murmurã,/Pe lîngã el vecia ca un rîu/De nicãieri spre nicãierea curã”. (Ci
trecãtor sunt, Doamne, ca o rouã); pentru cã este indiferent la chinul ºi
disperarea omului: “Ci el tãcînd adînc, nu ºtie/Cît mie-mi este chin, cît
disperare,/ El, lumii, de nedezlegat enigmã,/Iar mie taina tainelor cea mare …”
(O, stelelor, cît sînteþi voi de multe! …); pentru cã stã ascuns: “ªi, Doamne, de-
o viaþã-mi stai ascuns/Te-acoperã, al stelelor, frunziºul/ªi teamã mi-i cã nicãieri
nicicînd/Nu o sãþi aflu cuibul, ascunziºul …” (Pe-aici în tot ºi-n toate sînt
învins …); pentru cã nici o chemare nu-l scoate din muþenie: “Ci flãmînd de
tine, Doamne/Te tot chem. Nici un rãspuns/Oare-n ce depãrtat astru/Te-ai închis
ºi stai ascuns?” (Ci flãmînd de tine, Doamne); pentru cã, mort fiind, Dumnezeu
a fost ºi nu mai este: “ªi mi-i gîndul o genune/ªi prin ea Te strig, Te strig/ªi mi-
i spaimã ºi mi-i frig:/Dacã-n cerul tãu pustiu/Ai murit ºi eu nu ºtiu?” (Doamne,
de prin cele lumi …)

Tãcerea cosmicã este perceputã ca revelaþie durã, dezamãgitoare, un impas
lipsit de sens. Pentru eul modern rãmâne ca unic remediu adecvarea la
contingent, întoarcerea la realitãþile vieþii, la descoperirea altor chipuri tutelare,
în locul celor dorite zadarnic.

Starea de nefericire interioarã îºi aflã una din necesarele compensaþii în
spaþiul naturii, în aflarea altui “tatã”, cu aceleaºi atribute ocrotitoare: “Codrule,
ce tatã-mi eºti …” Apoi, “tatãlui” i se alãturã munþii, pãdurile, soarele (“Cu
voie bunã/Pe frunte-mi pune cununã”), izvoarele, apa Obîrºiei, în ale cãrei unde
glãsuiºete “veºnicia”. În freamãtul naturii, “dacã ºtii sã asculþi” se pot auzi
vocile celor de altãdatã, murmurul Râului-Timp, în care se scurg lumile sortite
trecerii, fãcându-se iar pãmânt, prãbuºirea în neant, raptul generalizat: “Dacã ºtii
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sã asculþi/Poþi sã auzi cum ninge/Cum mãcinatã de Timp/Piatra, uneori
plînge./Cum ale acelora duºi/ Departe, departe în stele/Voci tînguind,
tînguind/De nesomnul lumilor, grele,/Cum de o parte pe alta/Morþii se întorc în
mormînt/ªi li se fãineazã oasele/ªi se fac iar pãmînt,/Cum tãcerea în munþi
arginteazã/Sfinxul în somn cum respirã/Mãri ce de mult nu mai sînt/Tãlãzuind
la Orpheos în lirã, /Rîul-Timp cum murmurã/Lumi în el cum se scurg/Cum,
obosit de vecia-i/Rugineºte în el Demiurg”. Poetul ºtie sã asculte cu o acuitate
ieºitã din comun destinul tragic al omului, rostogolindu-se în nefiinþã.

Din acest motiv, natura simbolizeazã transcendenþa coborâtã în lume,
vindecãtoare de tristeþe ºi de pustiul cãderii în singurãtatea fãrã urmã. Eul se aflã
într-un neobosit cutreer, strãbate munþii, ascultã izvoarele, dar ºi “glasuri vechi,
sosite din alt timp”, aude jalea vântului, se odihneºte la poalele unui copac

secular, veghiat de un foc uriaº, se întreþine colocvial cu trecutul, ilustrat de nume
celebre. Natura echivaleazã cu “lumina din lacrimã”, e lumea strãlucitoare
nãscutã din suferinþã. Munþii Apusului reprezintã, în spaþiul naturii, locul sacru,
iar omului de la munte îi este hãrãzit umbletul fãrã oprire în acest loc magic.
Lacrima pare a sugera fondul tragic al unei existenþe în neobositã cãutare care
posedã forþa de a se sublima în lumina poeziei. În calitatea ei de transcendenþã
coborâtã în contingent, în armonie cu omul pãmântului, natura înseamnã altceva
decât un simplu element decorativ. Ea face parte organicã din însãºi fiinþa
poetului, se întrepãtrunde cu eul sãu adânc, alcãtuind un tot osmotic, fascinant.
Teofil Rãchiþeanu este un extraordinar poet al naturii, am putea spune cã el este
o ipostazã a naturii, un produs unic în poezia româneascã de azi: “Eu iubesc
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Soarele cu ochii, cu sufletul, cu oasele mele, pline pînã în adînc de neliniºti
reumatice” (Efulguraþii). În concepþia poetului, cultura ºi natura constituie douã
forme de trãire relativ egale, numai cã pentru a urca la cunoaºterea naturii în
prealabil este nevoie de culturã. Abia atunci natura îºi deschide tainele. “Cititor”
al naturii, el se simte parte integrantã a munþilor, “spaþiu al unui anume suflet”.
Natura este ca o carte inepuizabilã de învãþãturã, adevãr pe care vechii autori
medievali îl exprimau frecvent. În celebra sa exegezã Literatura europeanã ºi
Evul Mediu, Ernst Robert Curtius se referã la imaginea naturii sub forma unei
cãrþi: “Marea carte a naturii ne stã permanent în faþa ochilor”, aºteptând sã fie
cititã. La fel, Cartea naturii se bucurã de preþuirea superlativã a poetului nostru:
“Niciodatã, mãrturiseºte el, cãrþile nu vor putea crea emoþiile pe care ni le
creeazã natura”. Natura oferã poetului revelaþii continue, profunzimi ale
gândului. Ea îi determinã un puternic sentiment al relaþiei cu istoria, al obârºiilor,
de convieþuire cu figurile mitice, într-un imperiu al dorului, al neîmplinirilor ºi al
plânsului. Mai ales plânsul se aude ca o muzicã elegiacã, emanând de
pretutindeni. Imprevizibile tonuri bacoviene se fac auzite în vaerul prelung al
naturii: “Plînsul înalt al materiei, prelung, sfîºietor, amar-voluptos, halucinantã
muzicã a destrãmãrii, ecou la nesfîrºit în subteranele sufletului” (Efulguraþii).
Sau: “Plînsul în munþi al materiei, nesfîrºit, misterios, insondabil” (idem).
“Cartea naturii” oferã ºansa de a asculta “sunetul veºniciei”, invariabil, trist ca
un bocet universal.

Un loc dominant în simbolistica naturii, saturate de semne magice, îl deþine
roua, un motiv menit sã nuanþeze starea de melancolie. Picãturile de rouã anunþã
dimineþile senine, mesajul cerului adresat pãmântului însetat de luminã. Gaston
Bachelard consacrã picãturilor de rouã un întreg capitol în cartea sa Pãmântul
ºi reveriile voinþei: “Roua, se afirmã, este, material vorbind, un spirit al fineþii
cosmice, care se aflã în toate lucrurile”. Vestea sosirii picãturilor de rouã din
înaltul cerului semnificã începutul zilei, însoþitã de apariþia soarelui (Dimineaþã
în Apuseni), roua anunþã intrarea în luminã a naturii, curgerea vieþii, trecerea
inexorabilã: “Ci trecãtor sînt, Doamne, ca o rouã”. Trãirile extreme sunt
exprimate de douã ori: “Ci mi-i tristeþea astãzi ca o rouã”, în antitezã cu iubirea:
“Ci dragostea e o rouã”, “o mireasmã, o lucoare/ o minune pururi nouã/Bucurã
ºi dulce doare …” Roua acoperã aproape toatã gama stãrilor existenþiale:
“Sufletul e greu de rouã”, “pe tãrîmul cel de rouã, moartea pare ca o viaþã”,
prezenþa Voevodului Dor “înroureazã lumea”, fiinþele sunt atinse de rouã “cu
un mir sfînt” luminându-le sufletele; lacrimile devin râu doinitor, râul se
transformã în jale, iar jalea acoperã munþii cu rouã. Picãturile de rouã nasc un
liant de solidaritate între cer ºi pãmânteni. Roua e picãtura de luminã apãrutã din
lacrima melancoliei Celui de Sus.
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Eugen EVU

Interconection opturat 

De sine slãbeºte partea de umbrã
În insomniacã miºcare a vãzutului
De aparenþe fertile ºi germinale
chakre
Se reumple în miejii cuvintelor
Inefabilul
Sfâºiat în fructul din vârf
Mi se tânguie zeul.
Tu  intuiþie Sora mea Noapte!
ªi tu gemelarã strãpunsã fiinþã
Cine recolteazã necontenit
Între veghe ºi vis
Tandreþea ºi moartea
Ca milã de sine-mi ?

Cine au rãmas fraþii mei
Cu frica înjositoare
Cochetând cu animalul ampatic
Cel recãzând mereu în idolatrie ºi
stigmã
ªi cine-i acela ce dã semnul crimei
Încã din matrice
Înºeptit cu sigiliul ofrandei 

Pânã unde ºi cât duce-vom 
Rãzboiul strãin
În multiplul flãmând de Unu

Cu bogomilice supuneri perfide
Nici ele adevãrate 
Schimonosind în oglinzi o
cunoaºtere 
suicidarã

învãþând tot mai greoi prin dezvãþare
scuipând de fapt ceea ce sãrutãm
izgonindu-ne propria-ne umbrã 
cu instinctele tot mai în van rãsucite

telepaticici primari
fotosintezici secundari
strãpunºi vom evada spre origini 
dar eroismul laºitãþii þinta mântuirii 
ne vor bântui  dictatura 
conºtiinþei s-o resoarbã chiar
Timpul. 

Acasã la Niels Bohr

Anotimpurile interioare
s-au brusc concentrat
Parcã le-mpinge afara în sine
Este ceva între aparenþã
ªi fiind
Poate a mai fost ºi revine

Se acuzã felurit
Însã partea din om
Care doar îântr-o mãsurã
Îi mai aparþine
Implodeazã soare mic
În atom
Din probabil considerente
Divine.
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Constantin Cubleºan 

DIMENSIUNEA COMICÃ
(Gheorghe Glodeanu)

Considerându-l pe Urmuz între “inovatorii prozei interbelice”, Gheorghe
Glodeanu se distanþeazã de cei ce plaseazã opera acestuia “în sfera literaturii
fantastice”, apreciind discuþia la acest palier de interpretare criticã drept
“unilateralã“. El adaugã acestei perspective o dimensiune în plus, anume aceea
comicã*), abservând înainte de toate cã “Urmuz atrage atenþia asupra crizei pe
care o cunoaºte însãºi noþiunea de literaturã. ªi cum literatura este, înainte de
toate, o artã a cuvântului, e firesc ca principalele rãsturnãri ale autorului sã aibã
loc în sfera limbii, prin utilizarea unor asociaþii lexicale insolite, anularea logicii
comune, ambiguizarea termenilor”. Iatã câteva din sursele comicului urmuzian
în care una din primele remarci are în vedere trecerea bruscã “din sfera sensului
propriu în sfera sensului figurat al cuvintelor”, fraza prozatorului  pãstrând
“logica ºi coerenþa exterioarã a sintaxei tradiþionale”, numai cã în “interiorul
cliºeului” se petrece o  autenticã revoluþie, care înseamnã, de fapt, “golirea
textului de mesajul lui tradiþional”. Apare astfel un “vid semantic” care nu se
face “de dragul unei facile bufonerii lexicale”. Procedeul duce, evident, la o
reprezentare grotescã a lumii iar Gheorghe Glodenau  descifreazã aici un
“mecanism al stereotipiilor  reluat la infinit”, ca “vehementã“ reacþie la adresa
automatismelor de gândire ºi limbaj”. Fãrã îndoialã, aici se pot detecta
“programele radicale ale miºcãrii de avangardã“.

Trecând la cercetarea analiticã a textelor lui Urmuz, criticul þine sã ne
atragã atenþia asupra “romanului balzacian” care este Pâlnia ºi Stamate, datorat
unui scriitor omniºcient, de unde ºi “insistenþa asupra detaliului”, prezentarea
peroanjelor, “linearitatea ºi gradaþia conflicturlui” etc. Dar, schema este menitã,
zice Gheorghe Glodeanu, “sã ne inducã în eroare”, întrucât esenþa acestui roman
este parodicã, autorul urmãrind “subminarea deliberatã a prozei tradiþionale”,
proiectând o “retoricã“ a “sfidãrii” acesteia ºi realizând un univers ce “ºocheazã
prin originalitatea lui ºi prevesteºte romanul modern”. }n fapt, Pâlnia ºi
Stamate este “parodia unui roman de familie”, cu un “topos desacralizat”, ce
impune “demonetizarea unei îndelungate tradiþii literare”, anume a artei “de
facturã mimeticã“. E în tot acest demers epic al lui Urmuz o mare prefãcãtorie,
prozatorul mimând însuºirea limbajului “naraþiunilor sentimentale de la
începutul secolului trecut” (secolul al XIX-lea, n.n.,Ct.C.) dezvãluind prin totul
“caracterul osificat” al limbii acestora ºi subminând astfel “cliºeele literaturii
tradiþionale”, creind, de fapt, “texte  vide, golite de epic”, precum ºi transcrierea
în “regim parodic” a subiectelor de odinioarã, caricaturizând realismul într-o
formulã divergentã faþã de I.L. Caragiale:”Spre deosebire de Caragiale, care
simte enorm ºi vede monstruos, Urmuz priveºte Universul asemenea lui Stamate,
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cu ironie ºi indulgenþã“. Urmuz parodiazã “retorica tragediilor clasice”,
urmãrind demitizarea prin deviere ironicã a scrierilor tradiþionale. Fabula
intitulatã Cronicari, i se înfãþiºeazã ca exemplarã în acest sens. 

Dacã textul  urmuzian “conservã structura clasicã a operei, mesajul devine
“aleatoriu”, cuvintele au valoare prin sonoritatea lor nu ºi prin ceea ce trebuie sã
comunice, anticipând astfel metoda dadaistã. Personajele acestor texte sunt niºte
anti-eroi, niºte “anti-caractere”, trãind în lumea insolitului:”personajele
zoomorfe sau mecanic artificiale ale lui Urmuz rãmân niºte întruchipãri
fantastice, sinteze de oameni, obiecte, animale ºi maºini”. Aici Ghorghe
Glodeanu se întâlneºte cu Nicolae Manolescu, vãzând ºi el  în artistul modern un
“artifex” ce “nu viseazã sã concureze realitatea, ci creazã o meta-realitate ce se
conduce dupã legi proprii”. Procedeul este un patent al lui Urmuz, ce va fi
preluat, dezvoltat, de suprarealiºtii de mai târziu.  Urmuz, spune Gheorghe
Glodeanu, se dovedeºte a fi “un Arcimboldo modern”, iar “diatribele sale niºte
arcimbolderii în care ludicul se întâlneºte în mod fericit cu profunzimea unui
spirit de excepþie”. 

Criticul gãseºte originalitatea lui Urmuz în parodierea de cãtre acesta a prozei
tradiþionale, fapt ce produce umorul ºi dimensiunea comicã a unei lumi “fãrã
psihologie”, creatã sintetic într-un laborator artizanal.

*) Gheorghe Glodeanu, Urmuz sau poetica antiliteraturii. Cuvânt înainte la
Urmuz, Pagini bizare. Ediþie îngrijitã, cuvânt înainte ºi referinþe critice de… Princeps
Edit, Iaºi, 2005

Ana CERTERA

Alt drum deschis

Fantasmã tânãrã-i iubirea 
Ca nopþile-n mirajul Lunii
Apare tandrã,pe furiº
Ne-nvãluie cu glas ºoptit
Cu-atingeri fine,deseneazã
Meridiane largi pe trup
ªi paralele inegale,
Din Est spre Vest
Din Nord spre spre Sud…

Fantasmã veºnicã-i iubirea
ªi parcã-i un nou inceput
Care ne poartã spre alt Rai
Cel vechi,demult,rãmas pierdut

ªi-acum renaºtem…
Eva- eu
Iar tu Adam
Pentru cât timp ?
Pentru cât timp ne amãgim
ªi eu ºi tu?

ªi eu ºi tu
Toþi patinãm pe-al vremii trup
ªi tu ºi eu îmbãtrânim…

Alt Rai pierdut,
Alt drum închis

Fantasmã veºnicã-i iubirea !

…Alt drum deschis !  
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Dorin POPA

plimbare în Copou
pe 15 ianuarie 1999

cumplit de greu 
mi-a fost
greu, greu, greu
sã-mi asum
cea mai micã fisurã
a sufletului meu

greu, tare greu îmi este
sã-mi pot apropia
neasemãnarea cu lumea
asemãnarea cu lumea
ºi inima mea

astãzi pentru mine Copoul
e centrul Universului,
pãºesc sfios ºi cu încredere
ca în Rai
sunt în întregime chiar
în mine însumi
cum, odinioarã ºi tu erai

astãzi este ziua 
lui Mihai Eminescu
– el n-a mai împlinit
patruzeci de ani –
în ultima vreme îl simt 
din ce în ce mai aproape
parcã-l pricep bine
ºi parcã nu-l mai pricep

greu, tare greu îmi este
sã-mi pot apropia
neasemãnarea cu lumea
asemãnarea cu lumea
ºi inima mea

pãºesc prin Copoul proaspãt
adânc ºi curat
sunt chiar în întregime
în mine însumi
ºi am mai mult decât vreodatã
mi s-a dat

cumplit de greu mi-a fost
greu, greu, greu
sã-mi asum cu smerenie
plânsul mocnit, întregul plâns
al sufletului meu

scap, în sfârºit, de tinereþea mea

o, Doamne, cu câtã bucurie
am privit
cum se scurg anii tinereþii mele!

nu ºtiam ce sã mai fac
spre a goni repede
anii tinereþii la vale,
nimic nu-mi pãrea mai bun
nimic nu-mi era mai plãcut
decât sã vãd
cum trece iute
viaþa mea

orice îmi era de folos
dacã-mi putea ajuta
sã scap
repede – repede – repede, 
într-o clipitã,
de tinereþea mea

plãmânii mã împiedicau în mers
inima era ca un zid în faþa mea
ochii mei, mereu insuportabili,
mã orbeau dureros
o, Doamne, cu câtã bucurie am privit
cum se scurg anii tinereþii mele!
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Dan BRUDAªCU

DE LA EPIGONISMUL EMINESCIAN LA POETA VATES

Exegeþii liricii gogiene, deºi s-au ocupat în mai micã mãsurã, nesistematic
chiar, de începuturile poetice propriu-zise ale lui Octavian Goga, unii dintre ei
au sesizat multe din afinitãþile acesteia cu creaþia eminescianã, coºbucianã sau
cea a lui ªt.O. Iosif. Referindu-se în primul rând la opera de maturitate, adicã
la cea cuprinsã în volume, G. Cãlinescu subliniazã pertinent ºi argumentat cã:
„În poezia lui Goga dãm de structura poeziei lui Eminescu, dar altfel acoperitã
încât abia se bagã de seamã”.

Afirmaþia criticului, deºi deplin justificatã1 dacã privim în ansamblu creaþia
poeticã a lui Octavian Goga, este, parþial, infirmatã de poezia de debut a
acestuia, ca ºi de cea premergãtoare apariþiei volumului Poezii (1905).

Credem cã, aºa cum a procedat cu o bunã parte a articolelor sale, rãmase
doar în paginile publicaþiilor în care au apãrut, neincluse ulterior în volume,
poetul, conºtient de caducitatea, ca ºi de neîmplinirile sau imperfecþiunile lor
estetice, fãcând o selecþie exigentã, severã, nu le-a considerat demne de a fi
adunate în volume pe acele poezii „înfiripate din îndemnul unor clipe
trecãtoare”.

Este cunoscut în prezent un numãr însemnat de poezii, publicate de poet în
revistele: Tribuna, Tribuna, literarã, Revista ilustratã, Familia, Luceafãrul,
Viaþa literarã, România, sau, postum, abia în deceniul al VII-lea al secolului
trecut, în Steaua, Argeº etc, sau în volumul Poezii (1973), care oferã imaginea
unui cu totul alt Goga. Multe dintre ele, tributare modei vremii ºi în special
epigonismului eminescian, lasã cu destulã greutate, ºi doar cu câteva excepþii,
sã se întrevadã mesianismul ºi implicarea socialã activã, sfidând orice risc ºi
dispus la orice penitenþã sau sacrificiu, de mai târziu, ale poetului.

Este vorba de „o liricã eroticã, în care, în primul rând, modul de a simþi,
atitudinile erotice sunt eminesciene, normal exprimate prin sintagme, metafore
ºi procedee poetice de împrumut”.2

Spre a ilustra aceastã aserþiune, precizãm cã versuri ca: Copil eram când am
avut/De fericire parte,/Sunt june: fericirea azi/De mine e departe. cu care
începe poezia sa de debut, Atunci ºi acum, sunt, cu certitudine, influenþe din
creaþia eminescianã, „cu uºoare ecouri din Iosif”3, dar, în opinia noasatrã, ºi
reminiscenþe ale lecturilor sale din lirica romanticilor germani.4

Mult mai accentuat „eminesciene” sunt poezii ca: Aºa a fost sã fie, Azi ºi
mâne ..., Dragoste ºi gânduri, In calumniatores5, Lacrãmi..., Mai rãmâi ...,
Te-ai dus ..., Blondinei, Clipe senine, Ostenit ..., Tu dormi ..., Cântec, Ironie,
Râs printre lacrãmi, Fii pe pace!, Sonet Þie! ..., Prietenei, Fragment, Sã plec
..., Aºteptare etc., publicate, cu o singurã excepþie, de Octavian Goga în
perioada 1898-1902. El însuºi conºtientizeazã acest fapt atunci când le
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denumeºte „încercãri tinereºti, rãsãrite pe urma vegetaþiei eminesciene”.
În marea lor majoritate, tributare atmosferei apãsãtoare, specificã

epigonismului eminescian, aceste creaþii lirice degajã trãiri ºi simþãminte
mimate, superficiale, lipsite, cel mai adesea, de fior, de sinceritate ºi
profunzime6. Aºa cum s-a observat, acestea stau „sub semnul unui erotism
mimat, al unui pesimism confecþionat dupã reþete strãine.”7

Liceanul de la Sibiu ºi Braºov, iar apoi studentul aflat în primii sãi ani de
studiu la Budapesta dedicã asemenea versuri, cu numeroase cacofonii,
imperfecþiuni de ritm ºi adesea de rimã, unor iubite („muze”) ocazionale,
locale, destãinuindu-le „chinurile” unei iubiri pasagere, fãrã impact asupra
devenirii sale viitoare.

Deºi nu sunt contestate ecourile eminesciene din cuprinsul acestora, unii
exegeþi sunt, însã, de pãrere cã în unele dintre poeziile lui de început „e de
recunoscut mai degrabã cântecul de lume neoanacreontic al lui Conachi decât
Eminescu”.8

Încã din poezia de debut, Octavian Goga, atât sub influenþa lui Eminescu,
cât ºi sub cea a lui Vasile Alecsandri, recurge, la fel ca marii creatori ai
literaturii române, la creaþia popularã, sub aspect prozodic, tematic, lexical sau
ca stil de versificaþie etc..  Însã, la fel ca ºi mentorul sãu, el va conferi acestor
versuri „un înþeles existenþial ºi filosofic mai aparte”, punându-ºi astfel în
evidenþã harul ºi talentul, lãrgirea treptatã a orizontului sãu spiritual,
descoperirea drumului propriu.

Octavian Goga a recunoscut, conºtient, influenþa exercitatã asupra sa de
creaþia eminescianã, încã de la primele lui încercãri poetice. Apropierea de
creaþia eminescianã a fost beneficã, permiþîndu-i lui Goga nu numai trecerea de
la sentimentalismul romantic, desuet, la marile probleme ale colectivitãþii
timpului sãu, cât mai ales pentru asigurarea premiselor favorabile naºterii unui
nou ºi mare poet.  

Gheorghe Grigurcu, fãcând disonanþã cu majoritatea exegeþilor liricii
gogiene, crede cã „discursul sãu poetic este dureros întors spre trecut”.
Totodatã, el este de pãrere cã: „Aceasta este relaþia de fond a „poetului
pãtimirii noastre” cu legatul lui Eminescu. Ambii sunt paseiºti înfocaþi, a cãror
flamã sufleteascã de revoltã apare, sub bãtaia vântului conceptual, orientatã
înapoi”.9

Se remarcã, totuºi, de cãtre alþi exegeþi, faptul cã, departe de a fi un simplu
epigon, în opera sa de maturitate, : „Goga a reeditat experienþa de laborator a
lui Eminescu ºi a urmãrit cu tenacitate încãrcãtura maximã de sens pe spaþiul
cel mic al cuvintelor, ºlefuind, înnobilînd, rafinînd construcþia pînã la
transparenþa cristalinã a versurilor”.10

Deºi, în bunã mãsurã judicioase, asemenea aserþiuni nu reuºesc sã punã în
evidenþã, în toatã amploarea ei, relaþia specialã dintre cei doi poeþi naþionali.

Într-un alt capitol, am subliniat, în general, raporturile, în plan literar, dintre
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Octavian Goga ºi George Coºbuc, cel intrat în memoria posteritãþii ca „bardul
de la Hordou”. Am avut atunci în vedere nu doar creaþia liricã de ansamblu a
lui Octavian Goga, identificînd, tematic, dar mai ales sub aspect conceptual (i.e.
monografia spiritualã a satului ardelean, de exemplu),  câteva din influenþele
poeziei coºbuciene. Nu am insistat, cu acel prilej, suficient ºi cu exemple
ilustrative, asupra poeziei de început a lui Octavian Goga, a celei premergãtoare
apariþiei volumului sãu de debut. 

Prestigiul incontestabil în epocã al lui Coºbuc, dar mai ales abordarea unor
teme inspirate de mediul ardelean, binecunoscute, încã din acea perioadã de
început tânãrului Goga, recurgerea la un limbaj bogat în cuvinte ºi expresii
regionale, termeni arhaici ºi religioºi etc., au fost tot atâtea argumente ca Goga
sã-ºi facã din poezia acestuia un model ºi, conºtient sau nu, sã-i serveascã drept
sursã de inspiraþie. Dupã cum se va vedea, însã, poetul rãºinãrean nu s-a
transformat într-un imitator sau epigon al poeziei coºbuciene11, reuºind, în scurt
timp, s-o egaleze valoric ºi s-o ºi întreacã sub raport estetic ºi al expresivitãþii
literare12.

Cu toate acestea, dacã ne referim exclusiv la creaþia sa din perioada 1897-
1903, întâlnim destule stihuri „în care Eminescu ºi Coºbuc se unesc într-un
epigonism fãrã cusur, pe muzica romanþei lãutãreºti”13.

Influenþa coºbucianã este, însã, vizibilã ºi în alte poezii: Avea trei fii
sãrmana mamã,/Dar moartea în al sãu avât/I-a secerat încet, pe rând,/ªi astãzi
ea oftând exclamã:/Nu-i fericire pe pãmânt” (Nu-i fericire pe pãmânt) sau: ªi
vântul guteº câteodat’/Alintã vârfuri de rãcheþi,/ªi tot pe lume-i împãcat,/De ce
mã faci tu sã mã zbat,/Cu ochi plânºi osteniþi? ... (În taina sãrii) sau: Ca
jãratecu-n cãmin/Arde-n piep de om viaþa,/Ce se stinge-ncet ºi lin,/Ca jãratecu-
n cãmin/Pânã dimineaþa ... (Adevãruri triste) ori: Stãtea copila pe podmol/Cu
furca-n brâu, cu braþul gol/ªi cu fuioru-n mâni./Un îngeraº cu ochi
cãprii/Dacã-l sãruþi în ori nu-ºi vii/Trei sãptãmâni. (Stana)

Vizibile influenþe coºbuciene, nu numai tematice sau sub aspect lexical,
prozodic sau al versificaþiei, mai pot fi întâlnite ºi în alte poezii de început ca:
In calumniatores14, Împãcare, Pe uliþã, Mãgdãlina, Aº vrea ..., Adevãr ...,
Dragoste barbarã, Noi ºi ele, Zâmbet trist, Pe pat, Carmen miserabile, Acasã,
Vis maior, Noi, L-a luat Dumnezeu etc.

Dar, la fel ca ºi în cazul poeziei eminesciene, lirica lui Coºbuc nu a încetat
sã-l influenþeze pe Goga odatã cu apariþia volumului sãu de debut. Deºi, treptat,
dar viguros, Goga gãseºte resurse de a se desprinde, croindu-ºi propriul sãu
drum nu numai în poezia ardeleanã, ci ºi în cea naþionalã, Coºbuc rãmâne un
model, iar opera sa, în forme ºi grade varii, va continua sã iradieze influenþe
asupra scrisului sãu. Goga însuºi, nu numai în discursul sãu de recepþie la
Academia Românã, nu se dezice complet de ea, dar þine sã-i sublinieze,
argumentat, fãrã agresivitãþi gratuite, limitele ºi extensia în timp.

Ar fi, de aceea, o eroare majorã sã exagerãm ponderea acestei influenþe,
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pentru cã am risca sã minimalizãm originalitatea universului liric gogian.
Credem cã interesul manifest al lui Octavian Goga faºã de poezia lui George
Coºbuc este motivat, pe de o parte, de provenienþa lor din acelaºi spaþiu
geografic, marcat, cu diferenþe puþin semnificative, de aceleaºi frãmântãri
social-politice, dar ºi de tradiþii, obiceiuri ºi de un limbaj specifice, sensibil
diferite în raport cu celelalte provincii româneºti, dar, pe de altã parte, ºi de o
culturã ºi pregãtire intelectualã apropiatã, bazatã pe lecturi asidue din literatura
universalã ºi autohtonã, cu accent pe literaturile greacã, latinã, maghiarã,
germanã sau italianã. Octavian Goga a putut, aºadar, descoperi la Coºbuc, cu
relativã uºurinþã, afinitãþi de lecturã, gusturi estetico-literare apropiate, dar ºi
subiecte ºi teme care l-au preocupat ºi atras în egalã mãsurã ºi care se vor
rãsfrânge în creaþia sa viitoare15.

Asemãnãrile dintre cei doi importanþi poeþi ardeleni, deºi nerelevante în
planul creaþiei lor literare propriu-zise, pot fi coborâte pînã la nivelul
amãnuntului biografic.16

Deºi semnificativã în plan tematic ºi la nivelul mijloacelor de expresie
estetico-literarã, influenþa lui Coºbuc nu anuleazã sau pune sub semnul îndoielii
originalitatea lui Octavian Goga nici chiar atiunci când cei doi poeþi realizeazã
monografia satului transilvan de la cumpãna celor douã veacuri.

Satul lui Coºbuc este, în primul rând, în opinia noastrã, unul static, mãcinat
de dureri, nu lipsit de evenimente de o oarecare diversitate ºi intensitate a trãirii,
dar insuficient redate ºi aprofundate17. De aceea, el sugereazã, mai degrabã
imaginea unei cãrþi poºtale ilustrate, frumos colorate, dar vagã, lipsitã de
profunzime.

În schimb, satul din versurile lui Octavian Goga, nelipsit, în totalitatea sa, de
unele cliºee sau abordãri romantice18, este mai profund, mai dinamic, mai viu,
mai credibil. El cunoaºte o viaþã vulcanicã, cu pasiuni ºi trãiri puternice, adânci
ºi mistuitoare, cu un dinamism al relaþiilor interumane autentic, deloc trucat sau
mimat. Aceasta deoarece, aºa cum avea sã declare19, el era deplin conºtient cã,
la fel ca în cazul tuturor celor ce s-au „smuls din sumanul strãmoºesc”, primind
„botezul cultural al occidentului”, simte acut cã: „mintea ne tresare la fiecare
pas, chinuitã de problemele dualitãþii sufleteºti necontenitã, avem izbucniri de
sãnãtate rusticã ºi slãbiciuni de rafinãrie apuseanã; dar în adâncul inimii
purtãm totdeauna frãþietatea cu cei rãmaºi în umbrã ºi surprindem accente din
simfonia nemãrginitã a durerii lor”.

Trebuie sã îi dãm dreptate lui Gh. Bulgãr care, deºi subliniazã afinitãþile
celor doi poeþi ardeleni,  este de pãrere cã: „Goga l-a întregit pe Coºbuc ºi a
dat dimensiuni istorice ºi artistice, prin expresivitatea poeziilor sale, temelor
sãteºti, componentelor spirituale ale peisajului rural, intuind cu artã aspectele
sufleteºti ale geografiei transilvane, ca fundal al unei epopei eroice. Exigenþele
ideii impuneau exigenþa formei; limbajul poetului s-a impus prin noutatea
absolutã a timbrului, a sintagmelor, a metaforei inedite.”20
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Evident, însã, cã poeziile de început, anterioare debutului editorial al lui
Octavian Goga, din 1905, aflate, aºa cum am mai arãtat, sub influenþa vizibilã
a paºoptiºtilor ardeleni, a lui Eminescu ºi Coºbuc (mai puþin a lui Vasile
Alecsandri21), ca rezultat al lecturilor sale de tinereþe, dar ºi a lui Uhland, Heine
sau Schiller, anticipã prin relativ puþine elemente sau expresivitate liricã marea
lui poezie de mai tîrziu, mai ales cea vaticinarã ºi mesianicã. 

Ele se înscriu, într-un fel, în mediocritatea liricã siropoasã ºi intens
lacrimogenã, specificã poeziei române post-eminesciene de la cumpãna
veacurilor al XIX-lea ºi al XX-lea. Nu sunt, în întregul lor, lipsite de cliºee ºi
stereotipii, de imperfecþiuni de ritm ºi rimã, de un limbaj ºters, aproape fãrã
strãlucire, pe alocuri, ca ºi de cacofonii ºi numeroase platitudini.

Mai degrabã, avem de-a face cu poezii care cu greu depãºesc nivelul
mediocru specific atmosferei apãsãtoare, dar false ºi artificiale, cultivatã de
epigonismul eminescian. Ele degajã stãri ºi trãiri superficiale, mimând suferinþa
sau neadaptarea la un mediu aparent nepropice pasiunilor juvenile ale autorului.
Poetul pare preocupat excesiv de pasiunile sale amoroase. De aceea el suferã
„de-a patimei povarã” (Aºa a fost sã fie), de „doruri nenþelese” (Dragoste ºi
gânduri) sau din cauzã cã „izvorul veseliei (...) tot seacã” (Împãcare). Tânãrul
Goga se complace, dupã model romantic, în posturi artificiale, siropoase, de un
lirism minor, care, cu greu, permit sã ni-l imaginãm în rolul de poeta vates, de
Mesia al neamului sãu.

Dacã Octavian Goga ar fi rãmas, în continuare, fidel începuturilor sale, ne
este greu sã credem cã el s-ar mai fi impus vreodatã ca una din cele mai
originale voci ale poeziei române de la începutul secolului al XX-lea.

Credem cã ºansa poetului de a depãºi acest debut modest, discutabil sub
aspect valoric, a reprezentat-o, pe de o parte, contactul, odatã cu începerea
studiilor budapestane ºi pe parcursul celor berlineze, cu marea literaturã
universalã, alta decât doar cea maghiarã ºi germanã – dupã cum reiese ºi din
traducerile pe care le va realiza în acei ani -, iar pe de alta  de adevãrata ºcoalã,
riguroasã ºi exigentã ºi în planul creaþiei proprii, pe care a reprezentat-o
apariþia, la 1 iulie 1902, la Budapesta, a revistei Luceafãrul.

Noua publicaþie cultural-literarã româneascã scoasã, în capitala Ungariei, de
un grup de tineri entuziaºti, printre care s-a numãrat, de la bun început, ºi
Octavian Goga, a jucat un rol imens nu numai pentru primenirea climatului
spiritual al românilor din spaþiul aflat sub dominaþie strãinã, dar ºi pentru
formarea multora dintre viitori mari scriitori ºi oameni de culturã ardeleni. Într-
un fel, deºi acest lucru ar putea fi perceput ca o imputare, ea a contribuit
substanþial, mai ales prin scrierile lui Octavian Goga ºi Ion Agârbiceanu, dar nu
numai, la afirmarea, la nivelul întregii românitãþi, a unuia dintre curentele
dominante ale culturii ºi literaturii româneºti din primii ani ai secolului al XX-
lea – semãnãtorismul. În plus, prin deschiderea faþã de scriitorii din toate
provinciile locuite de români, revista Luceafãrul, iarãºi ºi cu concursul lui
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Octavian Goga, devenit unul dintre factorii importanþi ai conducerii ei, va grãbi
înþelegerea nevoii marelui deziderat politic de mai târziu, dar mai ales a
înfãptuirii  lui grabnice – crearea statului naþional român unitar.

Departe de þarã, obligat sã sesizeze, rapid, inclusiv complexele probleme
social-politice de la început de secol al XX-lea, cauzele ºi viitoarele lor direcþii
de acþiune, care constituiau noi provocãri, cu totul diferite, ºi pentru noile
generaþii de intelectuali, în formare, de pe cuprinsul vastului, dar îmbãtrânitului
ºi închilozatului imperiu bicefal austro-ungar, poetul român va ajunge, treptat,
sã îºi înþeleagã cum se cuvine, de pe cu totul alte poziþii, inclusiv condiþia ºi
rostul sãu de creator. El va conºtientiza, în noul context,  cultural-spiritual, dar
mai ales social-politic, cã a trãit într-un climat artificial, siropos, facil,
nesemnificativ.

Lecturile asidui, variate ºi numeroase, dar mai ales conºtientizarea noilor
exigenþe ºi provocãri social-economice ºi politice deschid în faþa poetului
român noi orizonturi ºi perspective. Asumarea lor, conºtientã, îi impune, ca ºi
creator ºi poet, iar ulterior ºi ca reprezentant al unei naþiuni obidite ºi umilite
timp de secole, o abordare diferitã, renunþarea la mimetismul ºi pesimismul
minor ºi angajarea, ca poeta vates, dar ca ºi pedagog al conºtiinþei naþionale, în
marile confruntãri naþionale ºi politice menite a asigura o nouã configurare
administrativ-teritorialã ºi statalã Europei Centrale ºi de Sud-Est, ca ºi, în
primul rând, pentru poporul sãu.

Note:

1 consideratã, însã, „prea tranºantã” de cãtre Mircea Cenuºã, care admite, totuºi, cã
aceasta „pare a se verifica îndeosebi la o cercetare mai atentã a începuturilor poetului
din Rãºinari”. (vezi Mircea Cenuºã, Tânãrul Goga. În: Caietele Octavian Goga, vol.
III, Ediþie îngrijitã de prof. univ. dr. Ilie Guþan ºi coordonatã de prof. Carmen Popoiu-
Olteanu, Sibiu: Casa de Presã ºi Editurã TRIBUNA, 2001, p. 46.) 

2 idem, op. cit., p. 46.
3 Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga, Bucureºti: Editura Minerva, 1971, p. 67.
4 Referindu-se la aceeaºi poezie de debut a lui Octavian Goga, istoricul literar

Mircea Popa considerã, eronat, dupã pãrerea noastrã, cã aceasta: „ pare sã conþinã, încã
de pe acum, câteva note caracteristice scrisului lui Goga” (vezi, Mircea Popa,
Octavian Goga între colectivitate ºi solitudine, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1981, p.
32). Mircea Popa confundã o pornire romanticã, de mimare a suferinþei ºi durerii,
motivatã mai degrabã de pasiuni juvenile, decât de conºtientizarea unui rol, asumat
conºtient ºi voit, mai târziu, de apãrãtor al durerilor celor mulþi, cu un „semn al acelei
„patimi” care traverseazã poezia sa viitoare” (op. cit., p. 32).

Este cu atât mai greu de acceptat acest punct de vedere cu cât celelalte poezii scrise
ºi publicate de Goga în anii ce au premers debutului sãu editorial, cu foarte puþine
excepþii, nu numai cã nu reiau ºi adâncesc tema din perspectiva socialã subliniatã de
Mircea Popa, dar, dimpotrivã, abundã în imagini ºi cliºee specific romantice, de mimare
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a trãirii, de invocare a unei suferinþe rezultatã nu ca urmare a condiþiei sociale, a unei
prigoane pe considerente de ordin etnic, naþional, ci a amorului neîmpãrtãºit, a iubirii
trãdate etc.

ªi ªerban Cioculescu este de pãrere cã: „Influenþa eminescianã, asupra acestor
începuturi, nu e însã de naturã socialã (...) Nota socialã lipseºte cu totul ...” (vezi
ªerban Cioculescu, Octavian Goga. În: Poeþi români, Bucureºti: Editura Eminescu,
1982, p. 209).

Referindu-se ºi la altã poezie, respectiv În sînul naturei, apãrutã în Familia din 21
ianuarie 1899, una dintre primele în care Goga va face elogiul peisajului sãtesc, în care,
în mod firesc, s-ar fi putut referi la  viaþa ºi problemele sociale cu care se confrunta
þãranul ardelean la sfîrºit de secol al XIX-lea, acad ªerban Cioculescu aratã cã: „nu
gãsim însã nici o notã socialã: lipseºte þãranul cu aspiraþiile ºi nevoile lui” (op. cit., p.
210).

Iatã încã un argument pentru a sublinia lipsa de temei a aprecierii istoricului literar
clujean.

Este posibil ca Mircea Popa sã îºi fi bazat, totuºi, afirmaþia pe mãrturia, inexactã, a
poetului: „Primele mele poezii au fost cu caracter social, nu erotic” (vezi Octavian
Goga, „Fragmente autobiografice, mãrturisiri literare”, rostite în faþa studenþilor, în
cadrul anchetei întreprinse de Institutul de Istorie literarã ºi foloklor de sub conducerea
lui D. Caracostea).

5 Tribuna, XVII, nr. 1, 1/13 ianuarie 1900, p. 2. Referindu-se la ea, istoricul literar
I.D. Bãlan afirmã: „O poezie ca In calumniatores are ceva din Scrisorile lui Eminescu,
dar mai mult se simt ecouri din poezia paºoptistã. E în ea un cult viu al strtãmoºilor
eroi, un regret dupã trecutul glorios ºi un apãsãtor sentiment al prezentului, oprimat ºi
umilit de invadatorii þãrii.” Mai mult chiar, este de pãrere acelaºi I.D. Bãlan, „Tiparele
stilistice care vehiculeazã expresii ca „poporul-împãrat”, „timpuri de sclavie”, „vis de
aur”, „frumosul viitor”, „frumoase chipuri sfinte” la care se închinã „poporul”,
amintesc o datã în plus pe lîngã lirica eminescianã ºi de spiritul poeziei poeziei
prepaºoptiste ºi paºoptiste ilustratã de un Cârlova, Alexandrescu, Eliade ºi Bolliac”.
(vezi Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga, Bucureºti: Editura Miknerva, 1971, p. 68).

6 ªi ªerban Cioculescu considerã cã: „În majoritatea lor aceste versuri juvenile sînt
erotice ºi elegiace, oarecum în tonul depresiv al bucãþii Aºa a fost sã fie (Familia, 1/3
noiembrie 1898) ...” (op. cit., p. 209).

7 Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga. Monografie, Bucureºti: Editura Minerva, 1971,
p. 59.

8 Mircea Cenuºã, op. cit., p. 47.
9 Grigurcu, Gheorghe. Tradiþie ºi expresionism. În: Gheorghe Grigurcu, În

pãdurea de metafore, Piteºti, Bucureºti, Braºov, Cluj-Napoca: Editura Paralela 45,
2003, p. 125.

10 Bulgãr, Gh. Arta poeticã a lui Goga (Poezii, 1905), în: Filologie ºi istorie,
Bucureºti: Editura Eminescu, 1988, p. 187-202.

11 În acest sens, semnalãm ºi opinia Sultanei Craia, care precizeazã cã: „Influenþa
n-a fost însã nici durabilã, nici hotãrâtoare, iar modelul a funcþionat numai într-o zonã
restrânsã a poeziei lui Octavian Goga” (vezi Sultana Craia, Orizontul rustic în
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literatura românã, Bucureºti: Editura Eminescu, 1985, p. 76.) Aceeaºi autoare,
referindu-se la una din poeziile de început a lui Goga, observã cã aceasta „conþine
versuri obediente faþã de model, cu un spor de sentimentalism însã ºi cu un final
optimist.” (p. 75), ca „în orice poezie semnatã de Octavian, Nic. Otavã sau Octavian
Goga”. Ultima afirmaþie, deºi autoarea nu o clarificã deloc, a avut în vedere, desigur,
doar poeziile publicat în perioada 1897-1902. A extinde ideea la restul creaþiei sale
lirice, semnatã Octavian Goga, ar fi un demers deplin neargumentat, fals, inexact.

12 Rãzvan Codrescu, fãrã a argumenta în vreun fel aserþiunea sa, pune oarecum
semnul egalitãþii între cei doi poeþi afirmând: „Goga însuºi este un poet al simplitãþilor
sublime, aºezat, ca ºi Coºbuc, în punctul de întâlnire dintre moºtenirea clasicã ºi
moºtenirea folcloricã”. (vezi: Rãzvan Codrescu, Doi poeþi mesianici, în: revista Rost,
nr. 24, februarie 2005). Ideea situãrii lor pe acelaºi plan este motivatã exclusiv sub
aspectul raporturilor lor cu ceea ce autorul denumeºte „moºtenirea clasicã ºi
moºtenirea folcloricã”.

13 Mircea Cenuºã, op. cit., p. 47.
14 Tribuna, XVII, nr. 1, 1/13 ianuarie 1900, p. 2. Nu contestãm opiniile potrivit

cãrora, în cazul acestei poezii, este vorba de o influenþã dinspre creaþia eminescianã.
Dar, în acelaºi timp, poetul ardelean are în vedere realitãþi specifice ardeleneºti atunci
când afirmã: Ne stãpânesc strãinii. Noi ascultãm de ei,/Purtãm tãcuþi ºi-n pace azi jugul
duºmãnesc,/Însã din blânda turmã a pacinicilor miei./Rãsar cete, ºiraguri, voinicii pui
de lei/Când morþii din morminte barbar ni-i pângãresc”

care-l preocupã, dupã model coºbucian, încã de la începuturile creaþiei sale poetice.
Iar speranþa lui este cã: Trãi-va vecinic Iancu în doina plângãtoare,/Ce-atinge
tremurând adâncul codrului,/Cãci inimile noastre i-or fi ocrotitoare, /ªi dacã lumea-
ntreagã, de lâncedã ce-i, moare/Trãi-va scris în stele etern numele lui ...

La fel ca ºi George Coºbuc, el ia atitudine in opressores, care, în cazul de faþã provin
din ºi ilustreazã o relitate diferitã faþã de cea din poezia eminescianã.

Este, totodatã, una dintre primele poeme, premergãtoare debutului editorial, în care
poetul renunþã la cadrul idilic, siropos, al ispitelor juvenile ºi al suferinþelor mimate,
pentru a coborî, cu verb ºi pas sigur, în arena viitoarelor mari bãtãlii politice, sociale ºi
naþionale.

Cu toate acestea, ºi în viitorii 2-3 ani, lira sa va mai vibra, dar într-un registru diferit,
cu vizibile câºtiguri în planul expresiei ºi expresivitãþii lirice, la teme inspirate de
pasiunile sale tinereºti, de cãutãrile unei fericiri ºi împliniri sentimentale, intimiste.

15 Mai târziu, Octavian Goga a þinut sã se distanþeze de Coºbuc, afirmând cã: „
configuraþia lui idilicã n-a avut accente de înrudire cu sufletul meu” (vezi
Mãrturisiri).

16 Avem în vedere cã proveneau din familii de preoþi ardeleni (e drept, unul greco-
catolic – în cazul lui Coºbuc, ºi celãlalt ortodox – în cazul lui Goga), nãscuþi ºi crescuþi,
într-o perioadã de profunde prefaceri, dar ºi de confruntãri social-politice, esenþiale
pentru viitorul naþiunii lor, iar apoi, din raþiuni educaþionale, „dezrãdãcinaþi”, obligaþi
sã-ºi împlineascã destinul departe de satul natal. Deºi, aparent, de micã importanþã,
acest ultim amãnunt biografic, i.e. cel al dezrãdãcinãrii, a fost, însã, în opinia noastrã,
determinant în menþinerea interesului asupra satului, asupra obârºiilor, în încercarea
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creionãrii unei monografii spirituale, lirice, a satului ardelean.
17 Ion Rotaru  subliniazã, pertinent (vezi Ion Rotaru, O istorie a literaturii române,

vol. II (de la 1900 pânã la cel de-al II-lea rãzboi mondial), Bucureºti: Editura
Minerva, 1972, p. 41-42.), cã Octavian Goga: „De Alecsandri ºi Coºbuc þine sã se
deosebeascã în sensul cã el vede în þãran „un om chinuit al pãmântului”, fãrã acea
„luminã ºi veselie în care îl încadrau predecesorii”. Istoricul literar bucureºtean, deºi
nu agreazã, în totalitatea lor, obiecþiunile poetului, e obligat, totuºi, sã recunoascã: „E
drept însã cã la Coºbuc, prin comparaþie cu Goga, o asemenea declaraþie (i.e. „Sunt
suflet din sufletul neamului meu ºi-i cânt bucuria ºi-amarul” – n.n.) sunã abstract, rece,
prozaic în instanþã ultimã. În versurile lui Goga – ivite într-un moment istoric propice
– îºi face loc acel suflu mesianic impetuos, un fel de retoricã sublimã, fãcutã din cuvinte
profetice (...)”. Ion Rotaru mai sesizeazã, extinzând comparaþia la opera lor de
ansamblu, nu doar la cea consacratã monografiei satului ardelean, o diferenþã
importantã între cei doi poeþi ardeleni atunci când afirmã cã: „Bardul-profet, solemn ºi
el, nu mai apare însã înfãºurat în toga lui Heliade, neînþeles de mulþimi; ºi nici mãcar
nu se declarã exponent al acestora, precum Coºbuc, ci se lasã împins înaintea lor ca o
furtunã venitã din adâncuri”.

18 Sultana Craia a remarcat, judicios, cã poezia de început a lui Goga: „se înrudeºte
aparent cu idilele coºbuciene cu tristeþi de fete îndrãgostite”, însã satul acestuia: „este
proiectat în ideal, epurat de orice nu se conformeazã regulii etice implicite dar în
acelaºi timp profund tragic prin condiþia istoricã” (op. cit., p. 76-77).

19 Goga, Octavian. Curente ºi idei în literatura ardeleanã ..., în: Transilvania,
1911, p. 681.

20 Gh. Bulgãr, op. cit., p. 198.
21 Goga a recunoscut, în cazul operei lirice a lui Vasile Alecsandri, un avînt profetic,

de poeta vates, ca ºi meritul incontestabil al acestuia de „neobosit pedagog al simþirii
româneºti”. Mai mult, poetul admite cã Alecsandri a atras, printre primii, atenþia asupra
satului românesc, a vieþii ºi problemelor lui. Însã, în opinia sa, eroii poeziilor lui
Alecsandri nu sunt decât „niºte þãrani de duminecã, veseli, sãnãtoºi, mânând boii
plãvani cu câte ºase la carele lor ferecate, niºte þãrani vãzuþi de departe, dintr-un vârf
de munte” (vezi Octavian Goga, Curente ºi idei, p. 678).
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Dumitru CERNA 

PANAIT CERNA DESPRE EMINESCU

Studiul Eminescu1 este publicat la 20 de ani de la moartea poetului, când
Panait Cerna avea doar 28 de ani ºi o mare putere creatoare. Marcat de lirismul
eminescian, lirism care transpare ºi în poezia sa, afinitãþile elective cu Eminescu
sunt o provocare. Încearcã sã se raporteze ºi teoretic la cel despre care susþine cã
era o naturã faustianã. De aici, ºi nu numai, ºi aplecarea lui Cerna spre Eminescu
ºi Faust. ªi poate nu întâmplãtor, „Convorbiri literare” publicã Eminescu între
cele douã pãrþi ale studiului asupra lui Faust2. Mihail Dragomirescu afirma cã
Panait Cerna e un poet „cãruia, cu toatã cumpãtarea cuvenitã, nu-i putem gãsi
nici un alt termen de comparaþie decât pe Eminescu”.3

Aprecierea rãmâne fãrã acoperire. Cerna nu se situiazã, fireºte, pe aceeaºi
treaptã valoricã cu Eminescu. Ceva adevãr existã, însã, în spusele criticului. La
începutul secolului al XX-lea, Panait Cerna reprezintã lirica filosoficã, de idei,
cu o problematicã reflexivã, dar fãrã profunzimile poeziei eminesciene, ci doar
atingându-le cu sfialã. Glosele lui Trivale sunt corecte: „... Cerna s-a gãsit la
început în cãtuºele eminescianismului, urmele lor s-au resimþit adânc pânã-n
concepþia poeziei sale de mai târziu – precum în Floare ºi genune – iar în
armonia versurilor, pânã la sfârºit. Dar dacã n-a izbutit sã biruie deplin obsesia
eminescianã, nimeni n-a reuºit totuºi sã se ridice cu atâta avânt împotriva ei,
opunându-i o concepþie optimistã a vieþii, atât de originalã ºi atât de incisivã.
Dacã afirmarea hotãrâtã a existenþei a fost întrupatã – în mod latent – cu mai
multã energie în Coºbuc ºi în Goga, niciodatã în poezia noastrã dragostea de
viaþã ºi elanul expansiunii ei n-au fost înãlþate la o concepþie filosoficã aºa de
caracteristicã, precum ne-a dat-o Cerna”.4 Panait Cerna nu este doar guvernat
de emoþia apropierii de Eminescu, ci ºi absorbit de contemplare. Nu existã ºtiinþã
liricã dupã cum nu existã lirism fãrã contemplaþie esteticã ºi oricare operã de artã
presupune aceastã contemplare, indiferent care e specia esteticã în care se
subsumeazã opera respectivã. 

Eflorescenþa artisticã e, desigur, emisiunea ºi continuarea fondului funcþional
al unei personalitãþi, în care contemplaþia esteticã este procesul intelectual
predominant, frecvent ºi cu întinse repercusiuni. Fãrã o rezonanþã afectivã
puternicã, atitudinea contemplativã n-ar putea obþine însã nici relieful momentan
ºi nici impulsul care determinã ºi întreþine pânã la capãt procesul de germinaþie
ºi dezvoltare a ceea ce scrii. Panait Cerna dezvãluie propria viziune asupra vieþii
ca un întreg, asupra mãreþiei ºi slãbiciunii, sublimitãþii ºi absurditãþii ei.
Contemplaþia, prelungire a unei percepþii, constituie o pantã spre expresie ºi, la
fel, în mãsura în care conþinutul ei mintal se elaboreazã ºi se dezvoltã, nu mai
poate fi suficient compensatã expresiv printr-o reacþie fugitivã, elementarã,
superficialã, ci solicitã o expresie organizatã într-un grad proporþionatã propriei
sale elaborãri. De aici ºi observaþia lui Constantin Cubleºan: „Eseul Eminescu
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este, în fapt, o efigie portretisticã a marelui înaintaº, pe care Panait Cerna îl
evocã într-o tonalitate exaltatã ºi pateticã (Sufletul sãu îl simþim pururi printre
noi. Numele lui revine mai în fiecare clipã pe buzele dulci ale îndrãgostiþilor, ca
ºi sub pana pedantã a criticilor; versurile lui rãsunã fãrã voie în sufletul
pricepãtorului de frumuseþi veºnice ca ºi în inima iubitorului de neam ºi de
oameni. Cãci Eminescu n-a fost numai un artist fãrã seamãn. El a fost înainte
de toate un apostol) nu fãrã punctarea, într-o formulare criticã condensatã, de tip
aforistic, a coordonatelor de esenþã pe care se aºazã atât structura fiinþialã a
acestuia (Era o naturã fausticã, lacomã sã cuprindã în pieptul sãu toate
comorile umanitãþii), cât ºi poezia lui, ce exprimã tragedia unui suflet mare în
mijlocul unei lumi egoiste ºi emfatice: acesta pare motivul cel mai des al
suferinþei eminesciene”.5

Din pãcate, însã, puþine sunt comentariile, superficiale, neatente la
profunzime, despre studiul lui Cerna. Dumitru Stan – publicist tulcean – sub un
titlu pompos, a încercat un comentariu destul de subþire, altfel de bunã credinþã:
„Studiul despre Eminescu /…/ dovedeºte, nu numai stimã ºi afinitate sufleteascã,
dar ºi o deosebitã putere de observaþie ºi de penetraþie criticã. // Fãrã sã fie un
critic literar de profesie, un om de ºtiinþã caracterizat prin impersonalitate /.../,
Cerna are intuiþii superioare, gust literar sigur, capacitãþi de expresie ºi – în
efortul de a dezvãlui realitatea ascunsã a operei poetice eminesciene – îºi
comunicã, impresionist, emoþiile cu sensibilitate ºi pioºenie./…/ nu este o
exegezã riguroasã, solid întemeiatã, aprecierile critice ale autorului mergând pe
linia explicãrii pesimismului total al poetului numai prin factorul social ºi
atingând doar spre sfârºit problema esenþei artistice de substanþã.”6 Panait
Cerna foloseºte o formã complexã de evocare asociativã atunci când, în loc sã se
opreascã la însãºi imaginea recentã a lui Eminescu, cuprinde o depãºire, o
ridicare la puterea hiperbolicã a contemplãrii: „El a fost înainte de toate un
apostol”. Cãci Eminescu pentru tânãrul teoretician este cel ales sã predice
învãþãtura dumnezeiascã pentru þara sa ºi pentru poporul sãu, cel dedicat
propagãrii ºi apãrãrii învãþãturii. Pãtrunzând mai adânc în þesãturile ºi
labirinturile vieþii mintale, contemplaþia poate scormoni lanþuri întregi de
asociaþii indirecte, poate înnoda relaþii metaforice proaspete: „Filosofia lui nu
era reflexul palid al sistemelor abstracte într-o minte strãinã ºi supusã, ci a
crescut din viaþã odatã cu sufletul sãu. /…/ Era cel mai îndrãgostit de
înþelepciunea cãrþilor, dar nu-ºi lãmurise viaþa de la lumina slovelor, ci cãrþile
cãpãtau sens mai adânc de la viaþa pe care a rãscolit-o”. 

Panait Cerna descifreazã în suferinþa eminescianã tragedia unui suflet mare
în mijlocul unei lumi înguste, egoiste ºi efeminate. Criticul literar Petru Poantã
relevã ideea criticã de substanþã a studiului: „Deºi afectat de o solemnitate
encomiasticã, studiul despre Eminescu e construit pe o idee criticã de substanþã.
Eminescu, spune criticul, este o naturã faustianã, ceea ce înseamnã asumarea
existenþei ca experienþã directã, precum ºi a idealului de salvare a omenirii din
starea sa de decadenþã. Omul însã e iremediabil cãzut, iar umanitatea nu are
nicio finalitate. Mântuirea poetului rãmâne totuºi posibilã în comuniune cu
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natura. Ar fi de reþinut, apoi, observaþia asupra structurii oximoronice a
sensibilitãþii eminesciene, acel amestec de iubire ºi urã, de blesteme fulgerãtoare
ºi de resemnare, observaþie de ordin psihologic însã, neaplicatã ºi modului de
constituire a imaginii artistice”.7 Ioana Em. Petrescu – criticul literar clujean ºi
eminescolog de mare rafinament, dupã pãrerea noastrã cea care subliniazã latura
de teoretician inteligent ºi profund a lui Panait Cerna – observa: „În
interpretarea lui Eminescu, naturã faustianã ºi eroicã (Dintre toþi eroii pe care
ni i-a furat mormântul el a fost sufletul cel mai eroic), C.(erna) prefigureazã
adesea interpretarea lui T. Vianu (în special din studiul Junimea, capitolul
Pesimism ºi naturã)”.8 Suntem de pãrere cã, mai degrabã, Eminescu este un eseu
decât un studiu sau, mai precis, „crochiu comparatist”9, aºa cum îl defineºte
Constantin Cubleºan. „Panait Cerna încheie, în aceeaºi notã oximoronicã: Îºi
iubea neamul cu durerea de suflet a unui Neculce ºi cu fanatismul superb al unui
Maior. Nimeni n-a cunoscut ºi n-a scris mai bine în limba doinelor ºi a cronicilor
bãtrâne. Nimeni n-a simþit atât de fin frumuseþile naturii mari ºi n-a vorbit cu
atâta duioºie cu secularul codru, fratele de suferinþã al românului. Un astfel de
portret omagial e opera, fãrã îndoialã, a poetului mai mult decât a
esteticianului”10, conchide criticul ºi profesorul Cubleºan, cu care, în aceastã
ultimã formulare nu suntem întrutotul de acord. Chiar dacã limbajul este
preponderent poetic, strãdania lui Cerna se constituie, totuºi, într-o abordare ºi
din punct de vedere estetic a lui Eminescu. Asemenea lui Maiorescu, Panait
Cerna intuieºte în Eminescu – atât de devreme dupã moartea sa – o
individualitate creatoare care nu se înscrie doar într-o nouã direcþie în poezia
românã, ci anunþã instituirea noului statut al Poeziei.

Note:
1 Publicat în „Convorbiri literare”, nr. 6, iunie 1909, p. 588-598.
2 Publicat pentru prima datã în volum: Panait Cerna, Eminescu & Faust. Studii, ediþie

îngrijitã ºi note de Dumitru Cerna, prefaþã de Petru Poantã, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2001, 72 p.

3 Mihail Dragomirescu, în revista „Convorbiri critice”, ianuarie, 1907.
4 Ion Trivale, în „Noua revistã românã”, 7-14 aprilie 1913.
5 Constantin Cubleºan, O naturã fausticã (Panait Cerna), în volumul Eminescu în

reprezentãri critice, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2003, p. 181.
6 Dumitru Stan, O excepþie rarã – eseu despre o experienþã spiritualã a poetului

Cerna în receptarea poeziei eminesciene, în revista „Steaua Dobrogei”, anul IV, nr. 2-4
(14-16), decembrie 2002, p. 13-14.

7 Petru Poantã, Prefaþã la volumul Panait Cerna, Eminescu & Faust. Studii, ediþie
îngrijitã ºi note de Dumitru Cerna, editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2001, p. 8.

8 Ioana Em. Petrescu, Panait Cerna, în Dicþionarul scriitorilor români, A-C,
coordonatori: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 1995, p. 537.

9 Constantin Cubleºan, op. cit., p. 183.
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Theodor DAMIAN (S.U.A.)

Între un pustiu ºi o femeie

Parcã-mi aduc aminte de
Maria Egipteanca
de pe vremea când duhul meu
sãlãºluia în pustie
probabil cã duhul meu
mai hãlãduieºte încã pe acolo
de aceea o vãd în minte
o nãlucã umblând pe nisip
ca pe norii cerului.

A zis “Effrata” ºi
pustiul s-a deschis
ca sã intre
cine pe cine
o luptã ce nu s-a mai dus vreodatã
un pustiu ºi o femeie
desigur pustiul este mai tare
gândeau târâtoarele
dar ele nu ºtiu cã egipteanca 
ascundea în inima ei un pustiu
ºi mai mare
îngerul pãmântesc a înghiþit
pustiul lumii acesteia
l-a înghiþit pentru cã l-a cunoscut
pre dânsul
l-a înghiþit pentru cã nu s-a temut
l-a înghiþit pentru cã de Cel vechi de zile
nu s-a lepãdat...
Îmi aduc aminte de Maria Egipteanca
cea care s-a luptat cu pustiul
ºi l-a biruit
aºa cum îmi aduc aminte
de locul de unde-am uitat c-am venit.
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La fiecare rege un ºarpe

Regii vin ºi pleacã
nu se ºtie unde
desigur divide et impera
e rugãciunea lor subþire
ºi ascuþitã
Ne trebuie un ºarpe la toþi
un ºarpe de aramã
de plastic de hârtie
sã ne izbãveascã de demonul
împãrþirii
Tu pleci 
unde crezi c-ai mai fost
dar nu ºtii drumul
se vor desface baierele firii
la fiecare rege
un
ºarpe
sau unul singur pentru toþi
regii istoriei
trecute prezente ºi viitoare
o ºarpele nostru mântuitor
cine se uitã la el nu mai moare.

Noi ºi iluzia

Erai acolo când strada 
ºi-a revãrsat toþi morþii
în casa mea
Toþi morþii de pe o stradã 
în zece milenii
ce fel de casã e aceea
întotdeauna mi s-a pãrut
cã abia încap eu acolo
tot timpul am avut probleme cu spaþiul
pe care l-am închiriat
scriitorilor ºi filosofilor
celor ce scriau contra morþilor
poate contra morþii vrei sã zici
mã va corecta cineva
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nu, nu,
aþi auzit bine
contra morþilor
moartea sãraca e cuminte
îºi vede de jobul ei
uneori ne mai pãsuieºte
ea ºtie mai bine când trebuie sã vinã
noi nu ºtim
ce ni se dã în dar
ni se pare cã ni se cuvine
de aici toatã confuzia
De atunci cãdem într-una nu singuri
cã n-ar avea nici un sens
noi ºi iluzia.

Poemele þãrii

Peste marile poeme ale þãrii
au trecut uragane migratoare
ºi le-au smuls penele colorate
le-au inversat metaforele
le-au stricat sensul

Fãrã de sens
curg flendurile din
poemele þãrii
ºi vine iarna
frigul se simte tot mai intens

Poemele noastre
au fost înghiþite de cârtiþe
au fost prelucrate medical
sã nu se mai cunoascã nimic
apoi, vândute la biºniþe
de noii lor autori
cu trupul de ºarpe
cu glas de privighetoare

Poemelor þãrii
nu le-a rãmas
decât sã-ºi piardã câte-un vers
la fiecare jumãtate de ceas
fiecare.
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Ion BUZAªI

PAVEL DAN ªI BLAJUL
(Ion Buzaºi, Sergiu Pavel Dan, Aurel Podaru)

Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007

În 2003 am publicat (tot în acelaºi trio
auctorial) un volum de Amintiri despre Pavel
Dan – un fel de biografie memorialisticã a
prozatorului Câmpiei Transilvane. ªi din acel
volum reieºea o constatare, cu care sunt de
acord majoritatea exegeþilor prozatorului, ºi
anume cã perioada blãjeanã este, poate, cea
mai importantã ºi cea mai rodnicã în  creaþia
scriitorului. Iatã de ce, la centenarul naºterii
scriitorului ne-am hotãrât sã înfãþiºãm într-o
crestomaþie istorico-literarã acest capitol în
complexitatea lui biograficã ºi creatoare,
prezentând reperele sigure ale vieþii într-o
cronologie sistematicã ºi reproducând din
monografiile ce i s-au consacrat pânã în
prezent, semnate de Monica Lazãr, Ion Vlad ºi

Constantin Cubleºan paginile referitoare la momentul blãjean – 1932-1937,
care nu ocupã mai mult de un lustru.

Capitolele urmãtoare înfãþiºeazã colaborarea cu schiþe, nuvele ºi articole în
revista „Blajul”, publicaþie cãreia colaborarea lui Pavel Dan i-a conferit
prestigiu literar; un capitol important este consacrat „proiectelor” literare,
acelor „prefigurãri” ale unor nuvele ºi povestiri, reproduse dupã ediþia alcãtuitã
de Nicolae Florescu ºi publicatã sub titlul Ultimul capitol în seria „Restituiri” a
Editurii Dacia. Dupã un dens capitol de memorialisticã blãjeanã, se reproduc
pagini de corespondenþã, în care valoarea documentarã se completeazã cu
liniile esenþiale ale unui portret psihologic, conturat ºi mai bine, uneori cu
accente dramatice în Memoriul autobiografic adresat Mitropoliei blãjene, cu
câteva luni înaintea pretimpuriului sãu sfârºit lumesc.

Texte felurite, scrieri ale autorului ºi scrieri despre autor, memorialisticã ºi
corespondenþã, ciorne ºi pagini cunoscute din ediþiile operei, contureazã
importanþa acestui fragment de viaþã, în care intensitatea neliniºtii creatoare ºi
conºtiinþa puternicei sale înzestrãri artistice configureazã o personalitate
artisticã exemplarã.

În transcrierea textelor am adaptat normele ortografiei actuale, pãstrând însã
în scrierile prozatorului formele pentru care el a manifestat în mod evident o
preferinþã.
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Ioana GEIER (Germania)

ERATO
1.
Sunt o virginã sãlbaticã 
aruncatã pe urmele unui bãrbat parcã orb
cum nu duc nicãieri  cãlcâiele lui sunã 
ca un ultim ceas 
noaptea devine incertã  
pe toate laturile felinarului 
ce-mi observã ropotul de 
monologuri al inimii  
Oricum nu vede nimeni 
nu, nu aude nimeni   
ai tu perechea de ochi potriviþi  
pentru o nouã dragoste
cu ochii închiºi în afarã ?
2.
Ne izbim de oglinda cerului dansând
vieþile noastre de fluturi însetaþi
pe-o culoare
mi-aº face rost de tine schimbat
în clipele acestea potrivite trãdãrii  
dar mai întâi aº bate cu pumnii în 
cealaltã rãtãcire  aruncându-i 
nisipul reîntoarcerii 
în ochii oricum închiºi  aº bate 
în vechitura aceea prãbuºitã între 
parabole  ºi braþe ce nu-ºi mai pot 
continua trecerea  când 
mugurii pe ramuri  strigã 
cã se retrag în seva tulbure 
pentru o nouã înrãmurire 
3.
Frânghiile din flori de cireº 
se rup  iar fereastra  întredeschisã
înspre tine n-o pot încã atinge 
de teamã cã s-ar destrãma
nu pot sa mã ridic 
sa despic vântul de  neagrã luminã
alergând într-acolo  tãlpile îmi sunt grele 
de la nuntã 
nunta care mi-a împachetat 
sufletul ºi cerul în nori mincinoºi
zãvorându-le într-un inel
îngheþat
sub limbã 

Emigratã, prin cãsãtorie,
în Germania, Ioana Geier a
publicat în România romanul
„ Femeie, ia-o spre Vest”, „
Gongul din Altenmuenster” –
nuvele; „Gongul din
Altenmuenster, ediþia a doua,
roman, „Rochia de nisip”-
poeme. În curs de apariþie, „
Paºaport pentru iubire”-
poeme .
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Adina UNGUR

PELERINAJELE MARIEI PRIN MAGDALA 
ÎN ROMANUL HANNEI BOTA

Romanul “Maria din Magdala”, apãrut în
2007 la Editura Limes din Cluj-Napoca,
promite ºi chiar porneºte încã din primele
pagini cu aventurã. Mai precis, aventura unei
cãlãtorii în Þara Sfântã, ce nu se prefigureazã
a fi una obiºnuitã, cu evenimente sau conflicte
previzibile, ci o aventurã de tip iniþiatic,
împlinindu-se prin cunoaºtere spiritualã.
Procedeele stilistice alese de scriitoare vor
revela multiple întoarceri la arehetipurile
întruchipate de personajele biblice, în
apropierea unui decor potrivit acestui tip de
cunoaºtere, respectiv ºantierul de sãpãturi
arheologice din Haþor “cea mai mare cetate
canaanitã din mileniul al II-lea, perioada
bronzului mijlociu ºi târziu”, dupã cum ne
oferã mult mai multe detalii istorice despre
acest loc, Iacob, unul din personajele
romanului. Trãsãturile protagonistei principale a romanului se contureazã
printre primele pagini sau chiar primul fragment, ca fiind cele de tip
temperamental, curiozitatea mai cu seamã, desemnându-se a fi pionul
principal în realizarea cunoaºterii, în derularea firului acþiunii, respectiv
metamorfozele acestui personaj principal. Pare o carte care va centra acþiunea
în jurul ideii de „destin”. Probabil aceste presupoziþii pe care le putem avea
de la început au importanþa lor în a atrage continuitatea lecturii. Dar „Maria
din Magdala” nu este doar atât, ci dincolo de semnele ºi semnificaþiile
simbolice, cartea reþine atenþia ºi din punct de vedere cultural ºi istoric prin
informaþiile sau trimiterile pe care le face, dar nu în ultimul rând epic ºi
narativ ºi prin însãºi povestea unei iubiri întâmpinând felurite dificultãþi. La
nivel de mesaj, respectiv simbol, Hanna Bota încearcã ºi cred cã a ºi reuºit sã-
ºi transmitã propria convingere faþã de imaginea dihotomicã a Mariei
Magdalena din Biblie ºi ceea ce simbolizeazã ea sau ce considerã cã a devenit
de-a lungul istoriei, respectiv suprapunerea trecutului peste prezent sau
identificarea lor.

Au existat multe Marii ºi multe prostituate în istorie dar numai despre
Maria Magdalena a fãgãduit Mântuitorul cã se va vorbi oriunde în lume,
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unde se va vesti noua împãrãþie, pentru cã iubirea înseamnã renaºtere.
ªi eu îmi spun: tot neamul omenesc a ajuns o Maria Magdalena, tânjind

dupã iubire, dar împieducându-se trãdãtoare la toate colþurile  uliþei, unde se
oferã îndestulãri înºelãtoare pentru suflet ºi trup.

Romanul este episodic, scenic, perspectiva observatorului extern,
respectiv a autorului este una a relatãrii în cât se poate, detaºate de
interioritatea trãirilor imanente a personajelor. De pildã, în primele 4
fragmente, portretul Mirunei este cel al unei tinere cuprinsã de entuziasmul
cunoaºterii ºi al deschiderii faþã de noutatea unei lumi arãtate pentru prima
datã ei la practica în arheologie. Într-un alt fragment, însã, portretul fizic ºi
cel al tipologiei axiologice a conduitei vor rupe ritmul firului epic într-un mod
descriptiv, suficient de detaliat pentru a stârni curiozitatea cititorului prin:
“dorinþa de a asculta ºi a înºelege glasul pietrei” sau informaþiile istorice ºi
culturale pe care nu doar cã le deþine, dar ºi doreºte sã le îmbogãþeascã,
deschiderea spre studiu ºi cunoaºtere, în general. 

Din punct de vedere stilistic, de remarcat este expunerea curatã a
discursului. Frazarea scurtã ºi simplã, plinã de acurateþe. Ca tehnicã narativã
va alege descriptivismul combinat între prezent ºi trecut. O datã cu
parcurgerea volumului, cititorul o va descoperi pe Miruna, evoluând,
metamorfozându-se ºi trecând de la o imagine picturalã sau de atitudine, pânã
la declaraþii pe care le vom descoperi doar la fine de roman, în scrisori. În
mod secvenþial fiind prezentatã naraþiunea, analepsele ºi prolepsele au statut
de fragmente. De aceea, în acest tip de scriiturã sincopele dintre paragrafe nu
vor îngreuna lectura, ci am putea spune cã Hanna Bota a rezolvat narativ
trecerile de la firul epic al prezentului la cel oniric sau vizionar, într-un mod
cât se poate de firesc, întru o acurateþe a percepþiei cât mai bunã la lecturã.
Momentele mistice, sunt inserate perfect în naraþiune prin tot ceea ce este
viziune ºi devin gesturi simbolice împletindu-se ºi revelându-ºi utilitatea în
realitatea prezentului. Dialogurile, deºi nu extrem de uzitate în text, converg
ºi ele aproape exclusiv spre cunoaºtere spiritualã respectiv, simbol.

- Crezi cã Dumnezeu ne poate ierta ºi pe noi? întrebai nedumeritã.
Meritãm sã fim pedepsiþi, ºi de fiecare datã mã îngrozesc, gânindu-mã ce
pedeapsã ne poate aºtepta. Nu mi-e fricã sã pãþesc ceva, mi-e fricã sã nu fie
lovit cineva din preajma mea, cineva din familie; Dumnezeu ºtie cã aºa aº
suferi mult mai mult. Vinovãþia m-ar înnebuni. Merit sã mã facã sã sufãr ºi
pândesc momentul în care, ºtiindu-mã la colþ îºi va declanºa pedeapsa.

- Nu cred cã ne vâneazã ca sã ne gãseascã vreo vinã; chiar fãrã
situaþia în care ne aflãm, suntem plini de mizerii, dacã asta ar vrea sã vadã.
Dumnezeu poate ierta orice, sunt sigur de asta; pânã acum doar am afirmat
teologic, abia acum încep sã simt pe propria-mi piele. 

- Aºa, necondiþionat, doar cerând iertare?
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- Singura condiþie e sã renunþi la pãcat.
- Adicã sã nu te mai iubesc?
Încuviinþã din cap.
- Cum sã fac asta? Mã depãºeste. 
- Nu ºtiu, sunt ºi eu neputincios. Te iubesc ºi nu ºtiu cum sã nu te

iubesc. ªi problema e cã nu vreau sã nu te iubesc.
- Trebuie sã ne despãrþim.
- Adicã, sã nu ne mai întâlnim?
- Da.
- Dar asta nu e despãrþire. Aceasta e doar neîntâlnire. Despãrþirea

trebuie sã aibã loc în inimã.
- Dar eu nu pot sã te scot din inimã.
- Nici eu nu pot sã te scot din inimã.
- Poate cineva sã facã asta?
- Doar Dumnezeu poate, spuse el, sigur de sine. Am sã-l rog s-o facã.
Mã privi trist. 
- Vrei sã mã scoþi din inima ta? Mai lasã-mã un pic. 
- E periculos pentru tine. O sã-l rog sã mã scoatã pe mine din inima

ta, ca sã rãmânã acolo doar El, cum era înainte.
- ªtii, niciodatã n-o sã mai fie ca înainte. Dupã ce ai trãit iubirea,

nimic nu mai e ca mai înainte, spuse Teofil,  melancolic, apoi continuã:
- ªi dupã ce ai gustat pãcatul, chiar iertat, niciodatã nu mai e ca

înainte. Înþeleg acum, de ce i-a dat Dumnezeu atâta timp lui Lucifer sã se
rãzgîndeascã, înainte de a-l îndepãrta definitiv. Pãcatul deterioreazã
sistemul de gândire ºi trebuie mult timp ca sã te întorci, dacã mai vrei sã te
întorci...

Dincolo de naraþiunea de suprafaþã, pe care invit cititorul sã o descopere
în lectura romanului existã un cadru mitologic simbolic, pe care l-aº numi:
chemarea Magdalei. Poarta deschisã spre trecut. Pietrele. Tãrâmul Sfânt.
Labirintul trecutului, din care Miruna va iesi cu greu spre suprafaþa
prezentului ºi vom afla la final ºi în ce fel. De asemenea, faptul cã personajul
devine un Hozeh – sau un aºa-numit profet vizionar. Tot între fragmente
descoperim rescrierea istoriei biblice, cu pasaje din ea. În felul acesta,
naraþiunea pãºeºte gradual ºi îºi împleteºte firul epic cu istoria, avem de-a
face cu  personaje mai mult sau mai puþin fictive: Femeia în alb, Ierushalaim,
iar motivaþia apariþiei acestora în scenã este însuºi delirul vizionar al fetei.     

Ca o contrapondere firii curioase, nestãpânite ºi nestatornice aºa cum ne
este prezentat dintru-un incipit de roman personajul principal Miruna,
remarcãm faptul cã dezvãluirea misterului cuprins în tainele fiinþei ei, va fi
supus la amânarea sau aºteptarea pânã la prolog a etalãrii câtorva dintre
emoþiile ei. Ca tehnicã, frazarea în concizie, simplitate, claritate vin sã
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prezinte scenic naraþiunea ºi doresc a se impune aducând impresia de
verosimil, chiar ºi în faþa împletirii miraculosului cu realul, a întâmplãrii date,
cu istoria, respectiv vizionarismul tinerei protagoniste principale a romanului,
supusã nu numai la cunoaºtere ci ºi la devenire, transformare, împlinire,
spiritualã. În urma unor cunoaºteri de tip iniþiatic, Miruna devine Miriam,
soþia lui Isus în ultima ei experienþã vizionarã, unde ea se simte împlinitã ºi
înþelege cã sensul existenþei ei este cel de a se dãrui întru mântuirea sufletului
ei, de a se sacrifica. 

Dacã nu am ºti cã Hanna Bota este licenþiatã în teologie pastoralã ºi
teologie litere ne-am putea întreba la lecturã, de unde izvorãºte pasiunea
pentru istoria, cultura ºi tradiþiile Þãrii Sfinte? Fiindcã aceastã cãlãtorie a
personajului principal în Israel este una spiritualã, în drumul ei, cititorul aflã
sau îºi reaminteºte de pildã de vechi obiceiuri, dar mai cu seamã de istoria
biblicã a timpurilor lui Iisus. O istorie rescrisã, poveºti imaginate sau viziuni,
þin sã se califice a fi mici argumente în ideea cã Maria Magdalena ar fi, dupã
cum mãrturisea autoarea în prolog, însuºi întreg neamul omenesc ce tânjeºte
dupã iubire, sfãrºeºte prin a deveni frivol, dar are posibilitatea mântuirii prin
sacrificiu sau dãruire.

Maria din Magdala ne aminteºte oarecum de Eliade, ca istoric al religiilor
ºi Eliade cu proza fantasticã, pe de altã parte, unde experienþele mistice se
împletesc în mersul epic al naraþiunii cu suficient firesc pentru a crea ideea de
verosimil. 

Interesante sunt fiecare dintre puþinele personaje ale romanului,
impresionant îmi pare acest Iacob care are nu doar un destin înºelãtor (aºa
cum existã credinþa cã numele îþi influenþeazã soarta) ci se dovedeºte a fi prin
definiþie un om extrem de altruist ºi generos în momentele importante ºi
dificile prin care trece Miruna. Teofil, pe care îl descoperim ºi în naraþiune dar
foarte mult ºi în scrisori ºi nu în ultimul rând personajele istorice, care prind
viaþã ºi devin vii în sufletul ºi spiritul Mirunei. De-a dreptul fascinante sunt
povestirile de tip viziuni despre Miriam, sora Martei, îndrãgostitã ºi trãdatã
de preotul Shimon ºi viaþa pe care ajunge sã o aibã, momentele prin care ea
va trece. Liantul dintre cele douã lumi, viaþa realã a Mirunei, respectiv cea din
viziunile trãite de ea vor fi însãºi obiectele regãsite pe aceste tãrâmuri sfinte,
vasul cu mir care se sparge, una dintre mãrgelele gãsite pe ºantierul Haþor,
drumurile prin Magdala, Via Dolorosa. 

Cartea se citeºte uºor, iar împletirea dintre iubire, pãcat ºi spirit,
aduce nu numai conflictul, ci dã ºi frumuseþea romanului.



46

Lucia DÃRÃMUª

DESPRE UNIVERSALII
Comentarii la Porfir, Editura „Polirom”, Pierre Abélard.

Volumul, în ediþie bilingvã, latinã-românã,
adunã cele mai importante texte despre
universalii, gîndite de filosoful Abélard. Desigur,
dupã cum surprinde ºi textul de faþã, primul autor
latin care problematizeazã natura universaliilor
este Boethius. Disputele Evului Mediu cu privire
la universalii îºi au sorgintea tocmai în lucrarea Al
doilea comentariu la Isagoga lui Porfir, numitã
astfel de Boethius care, dupã ce traduce în latinã
lucrarea Introducere la categoriile lui Aristotel –
Isagoge – a lui Porfir, îºi asumã necesitatea unui
comentariu propriu. 

Se cunoaºte cã pînã la Porfir Categoriile
aristoteliene au beneficiat de priviri diferite,
interpretate fiind printr-o grilã clasicã:

1. comentariul ontologic din perspectiva cãruia Categoriile au drept scop
otologicul.

2. interpretarea logicistã, conform cãreia ?á  ëåãüìåíá  ar fi íïÞìáôá.
3. punctul de vedere gramatical, ce susþine cã Aristotel dezbate tipologia

termenilor: ëÝîåéò, öùíáß 
Interesante sînt argumentele ºi contra argumentele aduse de Boethius la

aceastã controversã, argumente conþinute în Despre Universalii, Comentarii la
Porfir, Editura „Polirom”, Pierre Abélard.

Situîndu-se pe o abordare alternativã – argument &  contra argument, mai
apoi asumîndu-ºi poziþia de mijloc, tehnicã numitã mai tîrziu quaestio,
Boethius, în final, se serveºte de soluþia lui Alexandru din Afrodisia, dupã cum
însuºi mãrturiseºte.

Într-o graficã de excepþie, cartea, pe lîngã nota introductivã, tabelul
cronologic, note, bibliografie, comentarii, conþine corpusul propriu-zis, foarte
bine gîndit, punînd în imagine varianta latinã cu cea românã.

Primul text al corpus-ului este Porfir – Isagoga I (Porphyrii Isagogen I),
varianta latinã aparþinînd lui Boethius, în limba românã traducerea fiind
asiguratã de Gabriel Chindea, dupã originalul grecesc. Frumuseºtea
fragmentului ar fi avut o mai mare consistenþã  a ideii, dacã s-ar fi oferit în
paralel textul grec. Urmeazã Boethius, Comentarii la Isagoga lui Porfir,
fragment latin român, în care se subliniazã modul de abordare a lui Porfir cu
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privire la chestiunea în cauzã: „(...) Altiores, inquit, quaestiones praetereo, ne
eis intempestive lectoris animo ingestis initia eius primitiasque perturbem. Sed
ne omnino faceret neglegentem, ut nihil praeterquam quod ipse dixisset, lector
amplius putaret occultum, id ipsum cuius exequi quaestionem se differre
promisit, addidit, ut de his minime obscure penitusque tractando nec lectori
quicquam obscuritatis offunderet et tamen scientia roboratus quid quaeri iure
posset agnosceret.” (p.20) – „(..) Porfir afirmã cã lasã deoparte unele probleme
mai complexe, ca sã nu primejduiascã începuturile ºi primele roade ale
lectorului prin pãtrunderea lor inoportunã în mintea acestuia. Dar, pentru a nu
proceda cu prea mare neglijenþã, cititorul sã creadã astfel cã nu existã alte
lucruri ce sînt în mai mare mãsurã ascunse decît cele enunþate, el a adãugat
acest „enunþ”, a cãrui expunere a promis cã o va rãspîndi.”

Al treilea fragment ales pentru comentarii este Epistola Prima – Historia
Calamitatum, Abelardi, ad amicum scripta (Epistola I – Istoria nenorocirilor
mele, scrisã cãtre un prieten). Dincolo de mintea ascuþitã a acestui erudit,
dincolo de problemele ridicate de el, de dezbaterile filosofice, religioase,
dialectice, retorice, etc,  pe care le aºeazã în diversele lui scrieri, poate, cele mai
umane sînt epistolele, redactate într-un stil confesiv. Ajuns la Paris, Abélard
povesteºte unui bun prieten despre cauza nenorocirilor lui, despre invidia celor
din jur, despre dispreþul preceptorului sãu, pe care îndrãzneºte sã-l contrazicã,
desigur, argumentat.

Începînd cu  Logica „ingredientibus” sive Glossae secundum Magistrum
(Logica „ingredientibus” – Glosa a II-a la Porfir, numitã ºi Glosa de la
Milano) avem corpul cel mai consistent al cãrþii, în care noþiunea de logicã este
teoretizatã de pe fundamentul ei filosofic, referindu-se la tripartiþia fãcutã de
Boethius: speculativã, moralã, raþionalã.: „Huius autem tres species Boethius
distinquit speculativam (...), moralem (...), rationalem (...). p.45

Logica „nostrum petitioni” reprezintã a treia glosã la Porfir, cunoscutã ºi
sub denumirea Glosa de la Lunel, în care accentul cade peste o altã teorie
despre universalii, cu nuanþe raþionale, „care nu atribuie comunitatea nici
lucrurilor, nici cuvintelor, ci rostirilor cu semnificaþie.” p.140

Ultima punere faþã în faþã este Metalogicon, II, 16-17 – Iohannis
Saresberriensis. Acest fragment face obiectul unui discurs polemic, arãtîndu-se
în ce manierã periculoasã a fost predatã logica de-a lungul istoriei, referindu-se
la opiniile filosofilor în cauzã.

Conform lui Peter Dronte – A History of Twelfth – Century Western
Philosophy, Cambridge University Press, 1988 - filosoful de tradiþie latinã se
naºte în 1079 în localitatea Le Pallet a provinciei Bretagne. 

Abélard, sub numele sãu real Petrus Palatinus, studiazã din Cicero,
Horatius, Virgilius, Lucan, Ovidius ºi din alþii, în Tours, apoi în Paris.

Disputele pe marginea universaliilor erau întreþinute de maestrul sãu,
Guillaume, pe care, nu de puþine ori, îl depãºeºte, atrãgîndu-ºi aprecierea din



48

partea studenþilor, dispreþul din cel al maestrului. Deºi îºi manifestã inteligenþa
prin arta predãrii, la catedrã, dupã o perioadã, în 1118 Abélard ia calea
cãlugãriei la St. Denis, unde practicã ceea ce ºtia mai bine – arta de a transmite
tainele teologiei ºi ale filosofiei. În acelaºi an 1118 va scrie Logica
„ingredientibus” ºi Dialectica, apoi, în 1921 urmeazã Theologia Summi Boni.
Ca orice spirit pãtrunzãtor, geniul sãu nu rãmîne neobservat ºi necondamnat de
Sinodul de la Soissons.

Se pare cã fiecare timp îºi are Sinodul lui!
Astfel, Theologia Summi Boni este consideratã ereticã ºi destinatã focului,

iar Abélard închis la St. Menard.
Înrîurirea acribiei intelectuale asupra personalitãþii sale îi va face rost de alte

conflicte de interes religios, Abélard ofensîndu-i pe cãlugãri în momentul în
care pune la îndoialã identitatea lui Dionisie Areopagitul ca patron spiritual al
mãnãstirii (St. Denis). O nouã lucrare este acuzatã de erezie de cãtre Conciliul
din Sossions. Abélard, datoritã acestei lucrãri – De unitate et trinitate divina –
datoritã animozitãþilor de tot felul, suportã chiar o tentativã de crimã  împotriva
propriei vieþi.

În 1929 devine, însã, duhovnic, perioadã în care începe sã însemneze
Historia calamitatum – scriere autobiograficã. În 1941 Sinodul îl acuzã din nou
de erezie, decizia fiind susþinutã ºi de Papa Inocenþiu al II – lea, care îi interzice
sã mai scrie, iar paginile existente sã fie arse. În 1142, la 63 de ani, Abélard
moare.

Textele propuse de volumul amintit adunã cele mai importante fragmente,
care pun în luminã  atît spiritul pãtrunzãtor al filosofului teolog, dar ºi calitatea
acestuia de dialectician, ceea ce i-a atras, nu de puþine ori, dupã cum s-a putut
vedea, nenumãrate acuzaþii ºi condamnãri repetate.

Lucrãrile acestui filosof sînt de o importanþã majorã, înscriindu-se pe linia
ideilor cu privire la universalii, aºa cum au fost stabilite de Aristotel în Topica
I, 5, 102 a 31.

Cartea reprezintã un act de culturã autenticã, nu doar în privinþa
fragmentelor în latinã ºi românã, ci ºi datoritã adãugirilor, fiind completatã cu
pasaje din Porfir cu privire la universalii. Parcurgînd aceste pagini, atît în latinã,
cît ºi în românã, în traducerea Simonei Vucu, deºi filosoful s-a poziþionat pe
linia polemicii, e greu de spus care a fost pãrerea lui unitarã cu privire la
universalii, negînd cu siguranþã, însã, realismul lui Guillaume ºi nominalismul
lui Roscelin. Uzitînd de noþiunile lui Aristotel, Abélard aratã atributele
universaliilor, demonstrînd cã nu sînt res (lucruri), dar putînd fi predicate pentru
lucruri.

Cartea se sprijinã pe o bibliografie bogatã, pe texte consistente, astfel încît,
amãnuntele oferite la sfîrºit, notele de subsol nu lasã loc întrebãrilor,
comentariilor.
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Hanna BOTA

CONSECVENÞÃ
( din colecþia MEMORII)

M-am întâlnit zilele trecute cu un prieten din adolescenþã. M-am înfiorat
vãzându-l. Purta în sine tot zbuciumul tinereþii mele, dorurile nedefinite, durerile
neformulate, aºteptãrile, purta iubirea mea veche pentru el, neîmplinitã,
amãruie, asemenea fructelor necoapte.

L-am iubit tãcut. Dupã ce a trecut o vreme, crezând cã m-am înþelepþit, i-am
vorbit despre iubire. I-am spus-o simplu, neaºteptat, aproape brutal,
nepregãtindu-l. Eram convinsã cã ºtie, dar tacit, hotãrâsem sã nu vorbim despre
ea, ca sã nu complicãm ceea ce oricum nu puteam descurca. I-am spus ca sã mã
eliberez, sã ºtiu cã ea aparþine trecutului, cã trecerea vremii o plaseazã într-un
timp care primeºte numele de amintire. N-aveam nici o pãrere de rãu cã mi-am
trãit iubirea tãinuit. Nu aºteptam nimic de la ea, de atunci ºtiam cã renunþând la
un lucru, cu atât mai valoros poate sã devinã.

Toatã adolescenþa îmi era îngrãmãditã în el pentru cã el m-a format, ne
înþelegeam prin necuvinte, mi-a descoperit sensul, sau, cine ºtie, poate iubirea
ºi renunþarea mea înþeleaptã a fãcut-o. De ce renunþare? Pentru cã el promisese
alteia ce ar fi putut sa-mi dea mie. Nu anticipase cã exist, cã o datã voi fi eu,
mai altfel decât toate celelalte, o parte din el însuºi, o ºansã de comunicare  care
nu taie, nu sfredeleºte, ci lumineazã coclaurile minþii pânã sufletul rodeºte. A
promis alteia ºi în consecvenþa felului sãu de a fi nu putea da înapoi. Eu iubeam
aceastã consecvenþã ºi am renunþat. De dragul lui, nu de al ei.

Dacã totuºi mai târziu i-am vorbit despre iubire, am fãcut-o ca sã-l protejez
ºi sã mã protejez, considerând-o o întâmplare printre atâtea altele, excluzând
astfel dintre noi subiecte ce ar fi fost tabu. M-a îmbrãþiºat ºi m-a sãrutat, iar eu
– deºi gestul era atât de important pentru mine, singurul care mã lãsa sã înþeleg
reciprocitatea – puteam analiza detaºat fiecare înfiorare. A fost ca un gest de
despãrþire conºtientã, o împachetare a dragostei pentru alte tãrâmuri ºi altã
unire.

Am fost la nunta lui. Mi-a dat voie sã-i calc cãmaºa de mire, netezind-o sub
degetele-mi tremurânde. N-am plâns, puteam sã-l privesc în ochi, însã acolo
descopeream o încrâncenare strãinã care mã speria, dar nu mai aveam dreptul
sã-i dau buzna în suflet ºi sã-l eliberez. Renunþasem, ca urmare trebuia sã fiu ºi
eu consecventã. Închideam ochii sã nu vãd chipul ei surâzãtor ºtiind cã din
noaptea ce va urma îl va avea în braþe pentru totdeauna. Chipul lui nu surâdea.

ªtii, s-a întâmplat ceva teribil: în noaptea aceea el n-a fost al ei. ªi nici în
noaptea urmãtoare. ªi niciodatã! Eu nu am aflat decât foarte târziu, dupã mulþi
ani. Eram deja departe, adolescenþa trecuse, trecuse ºi tinereþea, îngropasem
zbuciumul ºi iubirea aceea, senin încrezãtoare în alte vremuri. Dar el trãia
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prezentul în continuã renunþare. Nu înþeleg nici acum. Pe cine pedepsea: pe sine,
pe ea pentru ameninþãrile pentru care nu i-a putut întoarce spatele? Oricum, au
trecut atâþia ani, orice se iartã, nu cred cã mai poate  fi vorba de pedeapsã. E
doar rezultatul nemãsuratei sale consecvenþe. De ce a fãcut-o? Pentru cine?
Pentru sine, pentru mine? Nu mi-a spus niciodatã cã mã iubeºte ºi nici nu m-a
cãutat de-atunci niciodatã. S-a întâmplat sã telefoneze ca sã intervinã pentru
cineva, sã cearã lãmuriri în legãturã cu ceva, dar niciodatã nu m-a cãutat pe
mine, pe cea care eram parte comunã dintr-un suflet al nostru. ªtiu cã dacã ne-
am întâlni, ar întoarce privirea spre alte zãri, nu ar dori sã priveascã spre noi.
Renunþaserãm împreunã, dar  nu ºtiam ce conotaþie dãduse acestei atitudini ºi
acum nu mai înþeleg nimic.

Þi-am spus cã l-am întâlnit zilele trecute. Vocea lui mi-a rãscolit neaºteptat
vremea ºi m-a trântit în adolescenþa-mi nebuloasã. L-am întrebat unde eºti?, dar
nu a vrut sã înþeleagã întrebarea. Abia apoi am plâns, mi-am plâns adolescenþa,
neiubirea iubitã, viaþa lui netrãitã, împlinirea mea de mai târziu care pãrea un
reproº pentru consecvenþa sa.

Spune-mi, tu crezi cã oamenii se vor mai întâlni ºi dincolo, dar aºa,
sufleteºte, pânã în profunzimile celulelor minþii, aºa cum aici doar rareori poþi
sã guºti? Acolo unde se trãieºte într-un mod absolut, n-ar putea fi ºi întâlnirile
la acel nivel? Poate aºa ar avea un sens tot ce aici rãmâne fãrã rãspuns.
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Valeria Manta TÃICUÞU

OGLINDA ASCUNSÃ-N ADÂNC

Poemele din volumul „De la Anna la Caiafa” (Editura Ardealul, 2007),
scrise în dulcele stil clasic, au o tematicã generoasã: filosofie, religie, dragoste
ºi moarte, destinul creatorului ºi actul de creaþie ca ritual mistic, punte de
legãturã între sacru ºi profan. Construcþia uºor clasicizantã ºi tonul mãrturisitor
îºi gãsesc explicaþia într-o credinþã aproape uitatã în rolul cathartic al scrisului:
cel care compune parcurge treptele iniþierii ontologice, se purificã, penitent,
cautã iertarea ºi relaþia pierdutã cu divinitatea, dupã care urmeazã iluminarea,
comunicarea propriu zisã, ascultarea ºi refacerea, prin discursul liric, a gestului
creator originar: „M-aºtern la drum cu vrerea de-a strãbate / Prin taina grea, ca
printr-un vechi descânt / Prin lumile în mine sigilate // Dar nu e cer deasupra-
mi, nici pãmânt; / Doar umbra se întinde peste toate / ªi e Cuvântul pus peste
cuvânt!” („Doar umbra”).

Aºezate în trei cicluri („Umbrele înserãrii”, „Perdelele nopþii” ºi „Printre
silabe”) elegiile molcome ale lui Adrian Erbiceanu pornesc de la ceea ce este
iluzoriu, fragil ºi perisabil: valul, spuma, umbra, visul, dorul, pentru ca, dupã
trãirea dureroasã a discrepanþei dintre realitate ºi aspiraþii („Mã poartã, uite-aºa,
o unduire [...] / Între ce vreau ºi ce am sã gãsesc”), sã se ajungã la echilibrul
clasic dintre bine, frumos ºi adevãr. Poetul rãmâne îndrãgostit de formele
perfecte împodobite în straiul sobru ºi elegant al figurilor de stil tradiþionale:
„Ca lacãtul ce nu se mai descuie / când ai nevoie ºi-l înfrunþi febril / în braþe te
strângeam ca pe-o statuie / care ardea în simþul meu tactil” („Ca lacãtul”);
metafora eminescianã a iubitei ca statuie de marmurã, sugerând perfecþiunea ºi
rãceala, este transferatã în câmpul semantic al focului, procesul incluzând
sinestezia de tip modern, pe care nici chiar poeþii cu alte gusturi estetice n-o
refuzã. 

Obsesia spaþiului închis, neliniºtea ºi neîncrederea au în contrapondere
„fereastra luminatã”, credinþa în ordine ºi în liniºte  - condiþii necesare ºi
suficiente pentru aflarea Cãii;  un uºor ermetism semnalizeazã, din când în
când, pericolul în care se aflã cititorul: acela de a trece prea uºor peste versuri,
citind numai în planul de suprafaþã ºi ignorându-l pe cel al semnificaþiilor
ascunse. Uneori, Adrian Erbiceanu exileazã în metatext un mesaj destinat doar
iniþiaþilor, dar, aºa cum se întâmplã în cazul poeþilor cu talent, procedeul nu
uzurpã bucuria simplã a lecturii: „E-o ordine – o Ordine în toate / Un Solitar –
în drum spre împlinire - / Dã semn evocator de libertate... / Dar câte nu zvonesc
a risipire?...” („Semne”).

Lumea ca teatru, culisele, mâna nevãzutã ce trage sforile ºi statutul de
marionetã într-o vale a plângerii cu ciclicitate istoricã spiralatã sunt teme de
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meditaþie ºi, totodatã, elemente de construcþie; poate cã, pentru receptarea
poeticã modernã, prezenþa mai multor simboluri    într-un singur poem,
arhitectura barocã a figurilor de stil, precum ºi redundanþa cultivatã ca procedeu
artistic pot pãrea preþios-artificiale, aºa cum pare orice bijuterie prea îndelung
ºlefuitã: percepi numai efortul, nu ºi arderea lãuntricã a artistului, tulburarea lui
din momentul când s-a nãscut ideea: „Îmi cad pe clape notele rãzleþe - / Eresuri
strecurate prin cuvânt; / Lumina când mã scol îmi dã bineþe / Dar sunt luat de
ape ºi de vânt. // Un fel de dãnþuire-nvolburatã / Ca vremea care arde în
imberbi, / Îmi arde rãsuflarea ferecatã / De ale clipei otrãvite ierbi. // E valea
mea, laguna mea, e marea / E liniºtea ce strãjuie cu foc / Speranþele în care
desfãtarea / Îºi cautã ºi nu-ºi gãseºte loc; // E presimþirea mea neîmplinitã / Ori
sunt doar niºte jocuri de opal? / E patima ce trage obositã / Ca barca înecatului
la mal? // Cã tot ce-am cãutat în legi nescrise / - Va fi oare cândva sã ºi gãsim?
- / Stã în balansul porþilor deschise / Care ne joacã-n rosturi, legitim...”
(„Cãutare”).

Înserarea este conotatã ca trecere ºi moarte, treptele ei marcând urcuºul
anevoios, acceptarea târzie ºi silitã, nevoia de a ºti cu siguranþã cã mai existã
ceva dincolo ºi întrebãrile menite sã nu-ºi afle rãspuns în plan fenomenal: „Din
adâncimi – pe ape dispersate / Ce-ºi catã vad sã-ncalce alt hotar / Cãlãuzit de-
un simþãmânt primar, / Sui treptele-ntrebãrii ferecate. // La poarta înserãrii
gândul bate / Incertitudini – trepte de altar - / Grãbite se preling pe minutar: /
Nimicnicie ºi... eternitate! // Aºa adun corvoadã la corvoadã / Inscripþii –
tãinuind aspru consemn - / Vizibile, când n-aº vrea sã se vadã // Nu-i fricã sã
mã-mpingã, nici îndemn; / Doar ghemul care singur se deznoadã / Sã-mi lase
mie, ºi pe toate, semn” („La poarta înserãrii”). Sonetele de acest tip (petrarchist-
danteºti), de o muzicalitate perfectã, reuºite ca formã ºi transmiþând o viziune
amarã asupra destinului pãmântesc al creatorului de artã, sunt destul de rare în
volum. Adrian Erbiceanu preferã madrigalurile ori poemele de meditaþie
nesupuse în formã fixã, care-i dau posibilitatea unei desfãºurãri emoþionale
incandescente. Între iubire ºi moarte diferenþa fiind nesemnificativã, este greu
de spus unde se terminã madrigalul ºi unde începe revolta metafizicã; din
îmbinarea celor douã planuri rezultã nota particularã a poetului care, deºi umblã
pe drumuri arhicunoscute, reuºeºte sã-ºi pãstreze prospeþimea mirãrii,
ingenuitatea percepþiei, aceasta în ciuda a ceea ce deja am amintit ca fiind o
meditaþie lucidã asupra statutului ontic al creatorului de frumos.

Ciclul „Perdelele nopþii” reia temele din „La poarta înserãrii”, numai cã, de
data aceasta, privirea peste, aºteptarea, bãnuiala se transformã în privire
dinlãuntru, certitudine ºi renunþarea la speranþã / visuri deºarte. Ceea ce transmit
versurile poate fi înscris în romantismul elegiac eminescian: elementele de
decor se interiorizeazã, primesc semnificaþii morale ºi ajutã la conturarea unui
univers personal în care nimic nu mai este ceea ce pare a fi. Desemantizarea /
semantizarea termenilor se produce dupã mecanisme ce nu mai au la bazã
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normalitatea, conformitatea cu vreun model ori cu rânduiala. Cuvintele-obiecte
sunt înlocuite de cuvinte-stãri / atitudini / procese psihice, din interconexiunea
lor rezultând un profil de personalitate poeticã. Alunecarea, plutirea, umbra ºi
valul trimit la o percepere dinamic-voliþionalã a propriului univers: „Nãscuþi
întru durerea ce atestã / Deºertãciunea unui timp pierdut / În tâlcuri, vorba
scapãrã modestã / Paºii ne sunt mereu la început... // Alunecãm ca umbrele pe
ape / Spre largurile care ne ascund / Cu fiecare clipã mai aproape / De liniºtile
cele fãrã fund // Ne rãtãcim în noi pe o cãrare / Al cãrei capãt dã în infinit, /
Mânaþi de vechea vieþii întrebare.../ Rãspunsul însã oare l-am gãsit? // Umblãm
prin noi nãdãjduind lumina / Cu paºi mãrunþi ºi veºnic visãtori / Neºtiutori cã-
n noi rodeºte vina / Celei mai vechi, celei mai dulci erori” („Ca umbrele pe
ape”).

„De la Anna la Caiafa” este o expresie a incertitudinii poetului, a neputinþei
lui de a se lãsa locuit de mituri, de a alege dintre variante pe cea mai apropiatã
de dimensiunea lui lãuntricã. Un sonet intitulat „Cabala” transmite starea de
neliniºte, de cãutare, precum ºi încercarea de a scoate la luminã, din stratul
subliminal, a ceea ce este arhetipal, profund misterios ºi stabil: „Mã rãsuceam
prin lumea sideralã, / Pe patul ancestral de muribund / Ca într-o vrajã neagrã,
colosalã / Bizarã, prada unui vis profund // [...] O liniºte-adânc transcendentalã
/ Odihnitoare-n plinul ei rotund / Mã-nvãluia, luându-mã în poalã, //  Cerându-
mi cu tãcere sã-i rãspund. / ªi în tãcerea lumii abisalã / Cãdeam prin mine-n
mine sã mã ascund” .

În ultimul ciclu, poetul scãpat de „forfota înserãrii”, de naufragiul clipei,
trãieºte spaima unui nou început, emoþia lui febrilã, ºi descoperã în minte
aceeaºi „Fântânã a Veacului”, ecluzã pentru „Minciuna travestitã-n adevãr”:
cuvântul nu mai dezvãluieºte nimic, ci devine unealtã pentru consumarea în
imaginar a tuturor iluziilor. Cuvântul-complice, desacralizat ºi lipsit de valoare
ºi putere ajunge sã creascã artificial într-o butaforie de teatru în teatru:
„Complice-mi sunt, cât mã îndeamnã ºoapta / Descãtuºatã, darnic, dintre foi /
Mã oglindesc spre stânga-n cel din dreapta / Dar oare cum ajuns-am sã fim
Noi?/ Silabele se leagã de cuvinte, / Ca strugurii de vrejul lor amar / prin
toamna ce aleargã înainte...” („Printre silabe”).

Speranþa într-o refacere a unitãþii ºi echilibrului pierdut dintre lume ºi
creator se aflã adunatã în puterea artistului de a oglindi / sublima realitatea: „ªi
totuºi când nimeni nu pare sã vinã / o mânã sã-ntindã prin veacul de ploi /
existã-n adânc, undeva, o luminã: / lumina oglinzii ascunse în noi!” („Oglinda
ascunsã”).
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Ionel ANDRAªONI 

DRUMUL LUI PÃCALÃ 
„ÎN CONªTIINÞA PUBLICULUI CITITOR”

„Patologia” lui Pãcalã sau Simptomatologia
sãnãtãþii este titlul lucrãrii Angelei-Monica Jucan, carte
apãrutã în 2006 sub egida Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” din Baia Mare, în cadrul Programului cultural
„Maramureºul perpetuu”, seria „Un univers de
excepþie”, coordonator Teodor Ardelean. Angela-
Monica Jucan este cunoscutã multora prin activitatea
publicisticã, culturalã, prin articole apãrute în
„Bibliotheca septentrionalis”, „Cetatea culturalã”,
„Fascinaþia lecturii”, „Tribuna”, „Tribuna afacerilor”,
„Scutul patriei” º. a., ea fiind ºi autoarea volumului
Optimismul bacovian apãrut la Cluj-Napoca (Casa de

editurã Dokia, 1999). Descoperirea începutului drumului lui Pãcalã în conºtiinþa
publicului cititor se datoreazã lui Petre Dulfu care, în 1894, a tipãrit epopeea
popularã Isprãvile lui Pãcalã, lucrare pentru a cãrei valoare Academia Românã
i-a acordat premiul „Eliade Rãdulescu”. Angela-Monica Jucan, în 2003, trateazã
personajul Pãcalã în „Bibliotheca septentrionalis”, fãcând menþiunea cã, deºi s-
a spus „totul”, subiectul nu este epuizat. În Prefaþã, bibliotecara Ioana Dragotã
menþiona: Ce se mai poate spune despre Pãcalã, dupã ce s-a spus „totul”,
demonstreazã cu succes autoarea pe parcursul întregii lucrãri în care, pas cu
pas, descifreazã în cheie modernã celebrul personaj al lui Petre Dulfu. [...]
Având o structurã polifonicã, eseul „Patologia” lui Pãcalã sau Simptomatologia
sãnãtãþii evitã cliºeele ºi captiveazã prin asociaþii ºi trimiteri surprinzãtoare,
relevând deosebite calitãþi interpretative. Autoarea penduleazã cu eleganþã între
versurile de facturã popularã ºi citatele elevate care-i susþin ºi nuanþeazã
opiniile, reuºind sã le integreze într-un tot unitar. Pe lângã viziunea originalã,
ea ne oferã cu generozitate noi chei de lecturã, sugereazã noi metode ºi moduri
de abordare. La rândul ei, autoarea ne face urmãtoarea destãinuire: Cercetând,
cu mijloace amatoristice ºi fãrã o bibliografie sistematicã (din care unii autori
nici nu sunt agreaþi de semnatara acestor rânduri), patologia lui Pãcalã, am
ajuns la „patologia” lui. N-am gãsit la el nici durere fizicã, nici dereglãri
funcþionale, nici malformaþii, nici tulburãri psihice, somatice sau viscerale. Dar
am gãsit deviaþii majore de la standard. Pânã la urmã, Pãcalã se va încadra, ca
tot omul, în niºte tipologii (uneori intermediare sau mixte) dupã diverse criterii
stabilite, dar nu va intra în nici o „uniformã”. Pentru cã Pãcalã nu e normal.
Pãcalã e geniu. Hoc ipso tempore, Pãcalã e geniu. Nimic contagios, deci...
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Lucian BAGIU

II. ANIZOCRONIE1

Îmi cer mii de scuze, dar trebuie sã preiau oficiile maestrului de
ceremonie. Eu sunt Naratorul Omniscient Anonim. Puteþi sã îmi spuneþi, pe
scurt ºi colocvial, Noa. Din timpul intern al istoriei romanului au trecut, sã
zicem, zece ani. Multe s-au întâmplat în aceastã vreme. Da, Tristan ºi Isolda
s-au cãsãtorit. ªi da, Paul ºi Virginia se iubesc în continuare, deºi în ultimii
ani anumite disensiuni mocnind latent s-au accentuat ºi, în cele din urmã, au
rãbufnit imprevizibil. Cam aºa cum se întâmplã în viaþa fiecãrui cuplu, dupã
primii ºapte ani de cãsnicie. Cu toate cã protagoniºtii istoriei noastre au
convingerea fermã cã atât povestea lor de dragoste, cât ºi conflictul imediat
ulterior sunt un unicat fermecãtor ºi deconcertant. Nici aici nu fac excepþie
comparativ cu imaginarul cuplului standard. 

Dar sã luãm evenimentele pe rând, recurgând la o concentrare accentuatã
a timpului intern al istoriei. Adicã vom acorda un numãr foarte limitat de
pagini unui interval deosebit de amplu consumat în viaþa personajelor,
perfect contrar secþiunii anterioare, unde, unei durate aproape insignifiante,
de doar câteva zile, i-au fost rezervate zeci de pagini. Gerard Genette, un om
cu foarte mult timp liber, dar ºi cu un spirit analitic fascinant, ar desemna
acest procedeu  ca o anizocronie banalã, cunoscutã popular sub numele de
„sumar”. Lãsându-l deoparte pe Gerard Genette, pe care îl vom mai reîntâlni,
sã ne focalizãm atenþia asupra lui Tristan ºi a Isoldei2. Vã amintiþi, desigur,
cã ne-am despãrþit de ei pe când se îndreptau cãtre o petrecere unde plãnuiau
sã punã capãt relaþiei de cuplu, relaþie care nici nu exista, mã rog, e mai
complicat. Eu fiind Noa, aºa, cam ca un fel de deus absconditus al
naraþiunilor, dar un deus foarte locvace, vã pot asigura cã la petrecere nu au
ajuns – de fapt Iza nu avea nici o intenþie în acest sens – iar în ceea ce
priveºte despãrþirea, vorba lui Nichita, nici pomenealã. De fapt, susþine
Tristan, atunci, pe întuneric, în maºinã, pierduþi undeva în univers, au comis
o eroare fatalã: s-au îndrãgostit lulea unul de altul. Iza nu susþine nimic, dar,
în repetate monologuri interioare, îºi spune cã fatalitatea nu are nimic de a
face cu un plan foarte bine stabilit de ea însãºi, dar cã eroarea trebuie sã fi
existat pe undeva de vreme ce, zece ani mai târziu, s-a dovedit cã ceva nu a
ieºit conform previziunilor3 

Tristan a fost complet sedus de cãtre Iza, iar Iza s-a lãsat sedusã de
Tristan. Sau se prea poate sã fi fost invers, dar parcã ce mai conteazã.
Rezultatul nu pãru însã deloc surprinzãtor sau imprevizibil pentru „bunel”.
Satisfãcut, acesta se felicitã pentru ingeniozitatea ºi flerul de care dãduse
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dovadã. ªi cu acestea bunelul a ieºit, discret, din prim-planul evenimentelor.
Scena a fost acaparatã ºi monopolizatã de cãtre tineri. Totul s-a conformat
unei admirabile poveºti de iubire. Tristan a învãþat, finalmente, limbajul
florilor, dar a plãtit un preþ scump: costurile aferente au ameninþat serios cu
destabilizarea bugetului propriu. Nu ºi-a luat carnetul de ºofer nici pânã azi.
În schimb, a descoperit uimitoare veleitãþi de bucãtar, astfel încât sarcinile
au fost echitabil împãrþite în familie. Cãci, da, inevitabilul s-a produs: dupã
nenumãrate ºi ameþitoarea slalomuri printre folosirea – ºi mai ales
nefolosirea – mijloacelor de contracepþie, testele de sarcinã ºi-au dovedit pe
deplin eficienþa, odatã cu apariþia celei de a doua linii roºii. În acel moment
Tristan ºi Isolda se aflau de douã sãptãmâni la Vama Veche ºi, dupã ce a doua
liniuþã roºie îºi fãcu simþitã prezenþa în lume, privirã cu deosebit interes
înspre graniþa bulgarã, ce li se pãrea mai atrãgãtoare ca oricând. Dupã câteva
zile în care stãrile celor doi pendulaserã aleatoriu între agonie ºi extaz, între
fãgãduinþã ºi tãgadã, se trezirã din reverii într-o dupã-amiazã, într-o barcã,
foarte departe de mal – care, de fapt, nici nu se mai zãrea – împinºi cãtre larg
de un curent suspect, pe care însã îl catalogarã ulterior de comun acord ca
providenþial. În urmãtoarele ore avurã o singurã preocupare, aceea de a face
tot posibilul de a salva „copilul”. Când furã pescuiþi de paza de coastã – care
îi avusese tot timpul sub supraveghere, se îndreptau inconºtient cãtre graniþa
maritimã bulgarã – nu mai trebuirã sã rosteascã prea multe cuvinte. Totul era
deja hotãrât implicit.

Spre amuzamentul nedisimulat al colegilor – ºi invidia nemãrturisitã a
colegelor – avu loc o nuntã intempestivã care, ca orice lucru neplanificat din
timp, a ieºit perfect. La fel ºi copilul, care se dovedi a fi o fetiþã ºi pe care,
spre stupoarea socrilor bunici, nu o denumirã nici Isolda, nici Virginia, ci
Sânziana, pe considerentul cã nimeni nu e atât de tâmpit sã îºi boteze bãiatul
Pepelea4.  Tristan a ocupat vrând nevrând postul de asistent dar, intuind cã i
se pregãteºte titularizarea pe disciplina Profesorului pensionar, a profitat de
cel mai just articol al legislaþiei cu privire la îngrijirea nou-nãscuþilor, care
nu fãcea discriminãri sexuale ºi stipula dreptul de a beneficia de concediu de
paternitate. Singurul comentariu al proaspãtului tãtic, pe care însã nu a
îndrãznit sã îl expunã în ºedinþa de Catedrã, a fost cã sistemul ar putea
beneficia de o îmbunãtãþire, în sensul lãrgirii termenului la mai mult de doi
ani, ºi vreme de câteva zile a fost chiar tentat sã candideze ca independent
pentru un loc în Parlament, pentru a iniþia un astfel de amendament. Curând
constatã însã cã un concediu de paternitate nu e echivalentul unei vacanþe ºi
cã atribuþiile de dãdacã presupun o imprevizibilã cantitate de timp pierdut în
mod misterios, aºa cã perspectivele unei cariere politice furã abandonate
definitiv5. 

În urmãtorii doi ani, Tristan se specializã în douã activitãþi fundamentale
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ºi definitorii oricãrui tânãr tãtic universitar: redactarea tezei de doctorat ºi
schimbatul scutecelor. Cu o strângere de inimã, Tristan îºi spunea adeseori,
imobil în faþa computerului, cã, dintre cele douã operaþiuni intelectuale,
schimbatul scutecelor era de departe mai simplã, mai plãcutã ºi mai bogatã
în satisfacþii personale. Întotdeauna când aerisea dupã încheierea acestei
îndeletniciri trãia o stare apropiatã de beatitudine, dar niciodatã dupã ce
încheia culegerea unei pagini doctorale nu pãrea sã fie nici mãcar aproape
de catharsis. Pânã la urmã combinaþia se dovedi eficientã: Sânziana crescu
beneficiind de o grijã cu totul ireproºabilã – ba chiar exageratã: în
momentele foarte dese de blocaj mental, tãticul îºi afla imediata scuzã în
schimbarea unor scutece fictiv udate de cãtre bebe – iar teza de doctorat,
spre stupoarea sincerã a autorului ei, beneficie de magna cum laude din
partea comisiei. Acum, riscurile subzistã oriunde. Ca urmare a acestui
succes, tãticul asistent fu chemat telefonic de cãtre rector, introdus în ºedinþã
de senat ºi felicitat la scenã deschisã: era cel mai tânãr posesor al
calificativului. Asta nu ar fi fost chiar aºa o calamitate, dar rezultatul se
dovedi cu totul imprevizibil: profitând de o menþiune mârºavã a statutului
personalului didactic, ce spune cã vechimea în câmpul muncii nu este
afectatã de perioada concediului de paternitate, ºeful de Catedrã îi comunicã
lui Tristan, în prima zi a revenirii la serviciu, cã îndeplineºte toate criteriile
academice ºi administrative pentru a deveni lector ºi implicit titular de
disciplinã. Cum s-ar zice, de ceea ce îi fu fricã, nu scãpã6.

În urmãtorii ani Tristan fãcu cele mai elucubrante demersuri pentru a i se
încredinþa ºi alte discipline, ceva mai atrãgãtoare, dar eºua întotdeauna prin
a fi nevoit sã accepte – din fericire, niciodatã definitiv – acele cursuri exotice
pe care niciunul dintre colegi nu se arãta deosebit de grãbit în a ºi le însuºi,
beneficiind astfel ºi de recunoºtinþa lor deplinã: lingvisticã generalã,
indoeuropenisticã, dialectologie, istoria limbii române, istoria limbii române
literare, filologie romanicã. Când ajunsese sã se discute necesitatea
reintroducerii cursului de paleografie chirilicã, Tristan îºi privi sumbru
colegii ºi rosti peremptoriu: „De acord doar dacã mi se încredinþeazã ºi un
curs de literaturã. Orice, doar literaturã sã fie. Altfel voi lua în considerare
opþiunea ca Sânziana sã beneficieze de un frãþior, iar eu, de un nou concediu
de paternitate.”. Situaþia ameninþa sã devinã disperatã, aºa cã lui Tristan i se
fãcu hatârul, astfel încât în prezent are în statul de funcþii un curs opþional
care abordeazã segmente ale literaturii române mai puþin familiare
studenþilor, cum ar fi capodopera Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul
sãu Teodosie, redactatã în limba slavonã, cu caractere chirilice, precum ºi
alte titluri care incitã un interes moderat deopotrivã încã tânãrului lector, cât
ºi mereu tinerelor studente. ªi cu asta am atins o problemã sensibilã.
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Ce a fãcut Isolda în toatã aceastã perioadã? A dat dovadã de o
perseverenþã impecabilã ºi implacabilã în a-ºi asigura deplina configurare a
planurilor existenþiale. Adicã, odatã ce ºi l-a arogat atât de hotãrât pe Tristan,
principala ei preocupare a fost acela de a nu-l mai lãsa sã-i scape dintr-o
pânzã domesticã þesutã cu o migalã demnã de admirat. Tristan descoperi
încet, dar sigur, cã draga lui Iza are o trãsãturã – greu definibilã prin
conceptul de calitate – crucialã în relaþia lor de cuplu: posesivitatea. Uneori,
îndeosebi în timpul acelor nenumãrate ore petrecute cu schimbatul
scutecelor, lui Tristan îi trecea prin minte gândul insidios cã incidentul de la
Vama Veche fusese de asemeni premeditat, evident, nu de cãtre el. Cert este
cã Iza, printre preocupãrile ei profesionale, anume decorarea interioarelor cu
cele mai fanteziste accesorii, îºi fãcea mereu timp „sã se intereseze”, într-un
mod foarte natural, de programul soþului ei mult iubit. Telefonul mobil
devenise un indispensabil mijloc de comunicare pentru cele mai
deconcertante probleme pe care Iza considera necesar ºi oportun a i le
comunica soþului cu o asiduitate sufocantã. De fiecare datã când aparatul
emitea un anumit cod sonor, îndeosebi în timpul cursurilor ºi al seminariilor,
Tristan lansa cele mai fanteziste speculaþii cu privire la ce anume urma a-i
spune draga lui de Iza. Dar arareori ghicea. Virginia avea o imaginaþie
debordantã. A nu-i rãspunde nu era o opþiune viabilã. Înrãutãþea doar
considerabil suspiciunile. 

Apoi Iza nu îl încurajã pe Tristan sã îºi ia carnetul de ºofer. Îl ducea ºi îl
aducea ea, întotdeauna, cu maºina la ºi de la Universitate, spre amuzamentul
îndeosebi al colegului burlac7, dar spre încântarea colegei feministe. Pe de
altã parte Iza însã nu împãrtãºea nici o înclinaþie aparte înspre curentul
acaparant de emancipare a sexului frumos, care dãdea semne certe de
reinstaurare a matriarhatului într-o perspectivã apropiatã a civilizaþiei
umane. Ba dimpotrivã, Iza considera orice purtãtoare de fustã un virtual
atentat la fericirea ei personalã, ºi cum majoritatea studentelor aveau
neinspiratul obicei de a apela tocmai la respectivul articol vestimentar, viaþa
lui Tristan se transformã încet, dar sigur, într-o cursã plinã de obstacole în
care principala sa grijã era aceea de a eluda suspiciunile fictive ale soþiei. Pe
de altã parte trebuie sã recunoaºtem cã eroul nostru dãdea o luptã inegalã.
Studentelor nu le trebui multã vreme sã înþeleagã starea de fapt ºi nu e greu
de ghicit cã aflarã imediat o ºansã nesperatã de a anima conþinutul unor
discipline altfel greu de înghiþit. Îl asaltarã pe sãrmanul tânãr lector cu cele
mai tentante propuneri de activitãþi extracuriculare, între care cercul de
lecturã din fiecare vineri seara, desfãºurat, la iniþiativa Izei – de ce oare? – la
domiciliul lor, acel vechi conac boieresc moºtenit de la bunelul Virginiei, era
de departe cel mai plin de neprevãzute câmp de bãtãlie din istoria culturii
umanitãþii. Atenþia pe care studentele o acordau Sânzianei ºi Iza studentelor
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îl plasa pe Tristan într-un indefinit ºi foarte tensionat punct nodal din care
ieºea, mai întotdeauna, complet epuizat. Ceea ce nu înseamnã cã vineri
noaptea dormea cel mai bine. Ba dimpotrivã. Era, invariabil, acea noapte a
sãptãmânii în care Iza gãsea de cuviinþã sã îl þinã cât mai îndelung treaz ºi
activ, astfel încât sâmbãtã dimineaþa Tristan dormea atât de profund încât,
chiar dacã ar fi fost sunat pentru a i se propune cursul de literaturã comparatã
sau cel de naratologie – culmea deliciilor pentru un literat – telefonul nu ar
fi aflat pe nimeni în putinþa de a rãspunde.

Momentul de crizã la care m-am referit la începutul acestui sumar a fost
declanºat, inerent, de cãtre o studentã mult prea interesatã de cercul de
lecturã – ar fi spus Tristan, cu picioare mult prea lungi ºi mult prea tânãrã –
gândea Iza. Cert este cã posesivitatea ºi gelozia cronicã a Izei, pânã atunci
aflate în imposibilitatea de a-ºi afla un punct referenþial exterior asupra
cãruia sã îºi îndrepte întreg arsenalul, acum se fixarã cu o încrâncenare ºi o
tenacitate absolutã înspre prezumtiva rivalã. Deznãdãjduit, Tristan propuse
încetarea ºedinþelor cercului de lecturã, ceea ce doar înrãutãþi lucrurile. Iza
considera cã trebuia sã o menþinã pe intrusã sub supraveghere strictã, pentru
a urmãri „evoluþia stãrii de fapt”. Încordarea atinse paroxismul când Iza
începu sã devinã conºtientã de faptul cã Eva – da, nume predestinat – era
deosebit de cultivatã, o armã infailibilã pentru a suscita interesul unui
universitar, iar Tristan se lãmuri cã, într-adevãr, fata avea picioare foarte
lungi. Ajuns în acest punct, adicã în prezentul în care protagoniºtii au:
Tristan treizeci ºi patru de ani, Iza douã zeci ºi nouã, Sânziana ºase, iar Eva
douãzeci, voi întrerupe anizocronia, dar nu înainte ca eu, Noa, sã vã spun
ceea ce s-a întâmplat în lume în aceºti zece ani parcurºi în câteva pagini.

Brad Pitt ºi Angelina Jolie au intenþionat sã divorþeze, dar principala
problemã s-a ivit odatã cu împãrþirea echitabilã a copiilor cuplului. De
dragul acestora, cei doi trãiesc încã formal împreunã. Copiii sunt fericiþi.
Trupele americane nu s-au retras din Irak. Acum sunt denumite trupe O.N.U.
de menþinere a pãcii ºi bombardeazã strategic cuiburile de insurgenþi
teroriºti. Victimele colaterale din rândul civililor s-au diminuat la un numãr
acceptabil. Osama bin Laden a lansat un nou mesaj audio cãtre necredincioºi,
care l-au transformat în personaj – nu cel negativ! – într-o piesã de mare
succes pe Broadway. Urmãtorul papã nu a fost, spre dezamãgirea multora,
dar ºi satisfacþia ipocritã a ºi mai multora, nici african, nici sud-american.
Oricum Sfântul Paul al II-lea nu are ºanse de a pierde prea curând statutul de
number one. Pentru el nu s-au scris piese pentru Broadway, ci s-a resuscitat,
cu un succes imprevizibil, specia miracolelor medievale în aer liber. Premiul
Nobel pentru Literaturã  a fost decernat urmãtorilor scriitori: J. V. Jensen, H.
Laxness, J. R. Jiménez, N. Sachs, P. W.  White, Johnson ºi Martison, Jaroslav
Seifert, Naguib Mahfouz, Dario Fo, Gao Xingjian. Naþionala insulelor
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Tuvalu –  populaþia zece mii de locuitori, suprafaþa douãzeci ºi patru
kilometri pãtraþi, capitala metropola Funafuti – condusã de inspiratul
Kamuta Laatasi al II-lea, a fost pe punctul de a se califica la turneul final al
campionatului mondial de fotbal. Au pierdut la baraj, dupã executarea a
patru runde de lovituri de la unsprezece metri, doar când portarul tuvalian a
început sã alerge brusc înspre vestiare. Ulterior a declarat cã tocmai se
hotãrâse sã o cearã în cãsãtorie pe Hiiaka, aleasa inimii sale de pe insula
vecinã. Kamuta Laatasi al II-lea a devenit zeu protector al arhipelagului, iar
Hiiaka cea mai celebrã fecioarã de pe mapamond.

Iar eu, Noa, care am fost martor, sub forma unei pale de vânt omnisciente
ºi anonime, la cãsãtoria celor doi, depun mãrturie cã alegerea portarului
tuvalian a fost pe deplin justificatã. Hiiaka era plinã de minunãþii, ºi nu
vorbim de pielea precum abanosul, dinþii ca mãrgãritarele, buzele un ananas
prelins, sânii - douã nuci de cocos, picioarele ca doi palmieri în nisipul
strãlucitor al plajei ºi privirea sfielnicã pierdutã departe, dincolo de orizont.
Anume, Hiiaka nu era nici posesivã ºi nici geloasã. E drept cã pe întregul
recif nu mai locuia nimeni altcineva8.

Note:
1 Fragment din Salatã orientalã cu universitari închipuiþi, roman în lucru. (cap. I:

Ingredientele, publicat în „ProSaeculum”, revistã de culturã, literaturã ºi artã, Anul
V, nr. 7-8 (29-30), septembrie-octombrie 2006, pp. 76-81 ºi consemnat de Felix
Nicolau în Mãºti bârfe ºi tristeþi universitare - recenzie la Javier Marias, Romanului
Oxfordului - „Luceafãrul”, februarie 2007).

2 Aici simpaticul domn Genette m-ar combate hotãrât: secþiunea de faþã fiind o
povestire cu narator omniscient, perspectiva impusã este aceea „non focalizatã”. ªi
gândiþi-vã cã susþinea aceste lucruri încã din 1972! Vã daþi seama câte amendamente
naratologice au fost aduse în urmãtorii treizeci ºi cinci de ani? Cert, cercetãtorii
literari sunt cea mai încâlcitã specie a oamenilor de ºtiinþã. Cum, nu ºtiaþi cã specia
existã? Nici nu vã închipuiþi ce eroare comiteþi. Ei se considerã mai importanþi decât
romancierii. Haideþi sã facem un exerciþiu: nu-i aºa cã aþi auzit cu toþii despre Gerard
Genette? ªi nu-i aºa cã fãrã operele acestuia amãrâtul ãla de David Lodge nu ºi-ar fi
putut scrie nici un roman al campusului universitar? Cum, ce ziceþi? Cã aþi citit toate
romanele lui Lodge. Pãi atunci mi-e teamã cã nu mai e nimic de spus. Revenim la
Tristan ºi Isolda.

3 Eu vã voi spune cã soarta lor era hotãrâtã înainte ca ei sã fi ºtiut cã existã. ªi
pentru asta vã voi ruga sã urmãriþi cum se comportã cu propriile personaje Mircea
Cãrtãrescu.

4 Încurcate ºi imprevizibile sunt cãile botezului. Aceasta este o prolepsã, predicþie
anticipativã a unui eveniment care se va petrece ulterior în timpul intern al istoriei
romanului. A se vedea capitolul care urmeazã.
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5 Existã o vreme pentru fiecare. Celui care nu cautã i se va da. Încurcate ºi
imprevizibile sunt cãile politicii. A se vedea capitolul care urmeazã.

6 Mai mult chiar. Ca un suprem semn de apreciere a performanþei sale academice,
analizând competenþele pe care trebuie sã le deþinã posesorul unui magna cum laude,
consiliul facultãþii hotãrî, în ºedinþã solemnã, sã îi fie încredinþatã înalta
responsabilitate universitarã a instruirii tuturor colegilor de Catedrã în domeniul
umanist al protecþiei muncii. Administratorul facultãþii fu în mod deosebit plãcut
impresionat când semnã documentul.

7 Este momentul sã lãmuresc, totuºi, problema. Sunt cãsãtorit.
8 În timpul primei sale incursiuni transoceanice, James Cook a plecat, în 1768,

spre Tahiti, comandând nava Endeavour, ca lider al unei expediþii ºtiinþifice care
urmãrea observarea unei eclipse solare pe Venus. De asemenea avea ordine secrete
de a cãuta un continent sudic pe care geografii demult îl bãnuiau cã þine globul
terestru în echilibru. Cãlãtoria spre Tahiti a fost un succes. Cea spre continentul sudic
(„Terres Australes” sau þinuturile sudice) nu. În octombrie 1769 James Cook a fost
primul european care a vizitat Noua Zeelandã. Pe 22 august 1770 Cook a pretins
pentru Marea Britanie coasta esticã a Noii Olande, aºa cum Australia era cunoscutã
de cãtre olandezi la acea vreme. El a pretins acea parte a Noii Olande pe care
olandezii nu o cartografiaserã. Numele Australia nu a fost folosit pânã în anii 1800.
Pe 27 octombrie 1770 James Cook a acostat în Insulele Tuvalu ºi l-a cunoscut pe
regele tuvalian Toomu Malaefonu Sione. Cum temerarul explorator britanic tocmai
împlinea patruzeci ºi doi de ani sãrbãtorirea prieteniei dintre cele douã naþiuni a fost
încununatã de un meci de fotbal organizat ad-hoc în capitala Funafuti. Spre
deconcertarea sideratã a echipajului britanic, tuvalienii au câºtigat partida, e drept,
printr-un gol suspect de ofsaid, dar, dând dovadã de fairplay ºi diplomaþie, echipa
britanicã nu a contestat rezultatul. Acest eveniment a rãmas neconsemnat în jurnalul
de bord – se înþelege cã englezii nu se puteau întoarce acasã spre a raporta
suveranului cã observaserã eclipsa pe Venus, dar fuseserã înfrânþi la fotbal de
tuvalieni. Pãstrat însã în memoria colectivã a naþiunii tuvaliene ºi considerat o
legendã contrafãcutã de fenomenul globalizãrii, meciul istoric explicã douã aspecte
altfel neelucidate: performanþele din prezent ale echipei naþionale a Insulelor Tuvalu
la Campionatul Mondial, precum ºi identitatea regelui întâlnit de James Cook pe
când comanda Endeavour.  

Douã sute treizeci ºi ºase de ani mai târziu clubul oraºului natal al lui James
Cook, Middlesborough, a rãzbunat acest insucces stânjenitor al cãpitanului, reuºind
a se califica miraculos în finala cupei UEFA, învingând în prelungiri o echipã din
estul Europei. În finalã au pierdut însã regretabil, dar la fel de miraculos, cu scorul
relativ concludent de 4-0. Unul dintre tuºierii care au arbitrat partida era de origine
tuvalianã. Dând dovadã de acelaºi fairplay, englezii nu au contestat nici de aceastã
datã rezultatul.
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Debut: 
CRISTINA STOIANOV  (Hunedoara)

ROMANÞA MESCHINÃ

Dac-ai crezut c-ar fi putut sã fie
Ceva mai mult de-atât, te-ai înºelat
N-a fost decât un semn de nebunie
De care-ntâmplãtor ne-am vindecat.

N-a fost decât ce-a trebuit sã fie
ªi dacã-a fost cu-adevãrat ceva
N-a fost decât un strop de veºnicie
Desprins dintr-un meschin „etcetera”

A UNSPREZECEA PORUNCÃ

Ascultã- priveºte ºi taci
Ascultã- sã-nveþi sã vorbeºti
Priveºte- sã-nveþi sã clãdeºti
ªi taci – sã- nþelegi ce sã faci
Ascultã – priveºte ºi taci.

Adrian ÞION

VOCAÞIA LITERARÃ A UNOR 
PEREGRINI PRIN TIMP

Cenaclul literar-artistic „Octavian Goga” nu se lasã. Periodic, la intervale
mai mari sau mai scurte de timp, tot mai scoate câte o antologie cu ultimele
producþii literare ale membrilor lui, tot mai organizeazã câte o lansare de
carte sau gãseºte simeze pentru niºte tablouri, cum a fost recenta expoziþie a
tânãrului Marius-Lucian Miclea.

Sprijinit cu entuziasm nelimitat de unii, (mai ales printre cadrele
didactice care ºi-au gãsit mai târziu vocaþia scrisului), contestat de alþii
(elitele veºnic cu nasul pe sus), cenaclul cadrelor didactice din judeþul Cluj
a împlinit recent 33 de ani de existenþã, afirmându-ºi prezenþa imposibil de
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ignorat în viaþa culturalã a cetãþii. Faptul meritã
consemnat ca atare. Cu acest prilej a apãrut la
Editura Eurograph un substanþial volum de
aproape 400 de pagini, purtând titlul Pelegrini
prin timp. În cuvântul introductiv  Aprilie
aniversar, Ioan Hentea, unul din preºedinþii de
onoare ai cenaclului, face o succintã prezentare a
antologiilor de cenaclu publicate anterior, ºapte
la numãr, enumerând personalitãþi clujene care s-
au perindat prin acest atelier de creaþie, apreciind
calitatea scrierilor care se citeau aici: de la
Teohar Mihadaº ºi Ion Oarcãsu, la Petre Bucºa ºi
Bazil Gruia. Se pare cã acest grup de literaþi ºi
artiºti, oscilând mereu între 60 ºi 150 de membri,
s-a format „într-o frumoasã zi de aprilie a anului 1974”, dupã cum îºi
aminteºte Ioan Hentea. 

Pagini evocatoare adaugã Florentina Florescu în continuare. Ea porneºte
de la o altã zi. Anume aceea în care a citit pentru prima datã în faþa unui
auditoriu dispus sã-i facã praf versurile. Tensiunea ºi emoþiile acelei zile s-
au topit în scrierile care au urmat. Convingerea ei de azi însã este cã „timpul
acela, timpul nostru sfânt va rãmâne în litera fiecãruia dintre noi”. Vorbind
în numele celorlalþi cenacliºti, mai tineri sau mai în vârstã, Florentina
Florescu surprinde de fapt configurarea unui crez, mai presus de o motivaþie
conjuncturalã. Este crezul celor ce þin condeiul în mânã, condei transformat
în tastaturã, cãci plãcuta zãbavã de a visa în faþa calculatorului înseamnã
„electronizarea” gândului ºi a trãirilor, acoperind dezinvolt ecranul cu litere
cât furnicile.

În competenta postfaþã a volumului, Constantin Zãrnescu avanseazã chiar
termenul de „miºcare” aplicat activitãþii cenaclului „Goga”, analizând cu
deferenþã autori ºi scriituri de o diversitate stilisticã ºi valoricã uimitoare.
Demersul sãu atrage atenþia asupra interesului documentar, sociologic sau
literar pe care îl poate stârni fenomenul. Dupã cum se vede un câmp de
observaþie dens, viu colorat pentru ochiul criticului sau istoricului literar.

Figurile emblematice ale cenaclului sunt prezente în volum cu selecþii
reprezentative. Elanul inimii îmbracã tot mai reticente expansiuni vesificate
în poezia scrisã de Rodica Scutaru Milaº, în vreme ce Persida Rugu îºi
înscrie demersul liric într-o unitarã concepþie formalã dominatã de apetenþa
cunoscutã spre ocultism ºi miraculos ontic. Înviorãtoare apariþia în prezentul
volum al lui Florin Constantin Verdeº cu ludice sclipiri ale versului
coagulând efectele derivatelor în imagini-surprizã. Ancorat în viaþa cetãþii,
notaþiile lirice ale lui Eugen Coþa evocã un crâmpei din boema oraºului ºi pe
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unul din actorii ei – I.V. Bãdicã. Biografismul ironic al lui Ionel Andraºoni
alterneazã cu poezia religioasã a Lidiei Dan Lidana sau cu extensia
picturalitãþii spre însemnarea gnomicã la Cornel Vana. Poezia omagialã a lui
Emil Perºa aduce în faþa cititorului figuri importante din istoria interzisã
pânã nu de mult, ca Regina Maria ºi Regele Ferdinand. Arabescuri voalat
genuine descriu versurile tânãrului poet Victor Constantin Mãruþoiu, în
vreme ce Vasile B. Gãdãlin nu renunþã la versul clasic pentru a-ºi prezenta
conflictul imaginat din fabulele sale. Versul clasic debordând de interogaþii
retorice îºi gãseºte un fidel reprezentant în Marius Mãlai. Simplitatea
catrenelor scrise de Cornelia Inovan Cociº rezoneazã cu structura metricii
populare, înlnitã în versurile Mariei Racolþa, una dintre fondatoarele
cenaclului.   

Din rândul prozatorilor se detaºeazã Alexandru Jurcan, profesor de limba
francezã, cu un fragment de roman scris cu abilitate de profesionist, Maria
Pãdureanu, cunoscutã mai ales prin scrierile ei cu caracter evocativ, Lola
Maria Þâmbrescu-Ciupeiu cu ale sale „Cugetãri” ºi Nicolae Benea, dispãrut
tragic dintre noi, cu o încercare de eseu. Nostalgia Danei Deac, înveºmântatã
în stilul epistolar, este legatã de Turda veche ºi malurile Arieºului. Tot la
secþiunea eseu semnalãm prezenþa distinsului profesor universitar Ioan
Chirilã cu „Anastasis”, o meditaþie despre Noaptea de Paºti. Un elogiu
dascãlilor adreseazã Gabriela Genþiana Groza. Volumul mai conþine ºi o
încercare de teatru pentru copii aparþinând Sebastianei Norica Moise. 

Activitatea Cenaclului „Octavian Goga”, aºa cum reiese ºi din actuala
antologie Peregrini prin timp, are ºi un susþinut merit educativ, atrãgând noi
talente din rândul elevilor. În volum sunt prezente cu versuri ºi prozã elevele
Adina Apetroae ºi Iulia Bãgãrean, cãrora le vor urma în viitor, desigur, ºi
altele, cãci generaþiile se schimbã. Cine urmãreºte evoluþia în timp a acestui
cenaclu poate sã-ºi dea seama de aceastã grijã de a transmite dragostea de
literaturã ºi scris celor ce vor urma. Este un fapt cultural susþinut de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Cluj ºi de inimoºii cenacliºti pe care îl
semnalãm cu plãcere. Este limpede cã vocaþia literarã a acestor mânuitori de
condei „peregrini prin timp” nu poate fi opritã. Sã le urãm noi împliniri. 
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Dan Marius DRÃGAN
I

De mult pribeag, risipitor de semne
În toate adunate, fãrã rost,
Închipuind parabole solemne
Din salbe de nimicuri care-au fost,

Ajungi la miezul veºtejirii,
Acolo unde timpul se înnoadã
Ca ºarpe pãcãtos de-al amintirii,
Din vremuri când copacul avea roadã...

ªi-þi numeri, poate, de-i putea arginþii
Ce-i dobândeºti, de peste tine,
Când te-ai pierdut în truda minþii
ªi ai muºcat doar din suspine

Þi-au mai rãmas din îngeri doar jivine
ªi numai cinci icoane, de-unde te vãd sfinþii!

Cluj Napoca 21.04. 2007

II

De te priveºti în ochiul de rouã al dimineþii
ªi te gãseºti pierdut ºi rupt de fire,
Rãmas-a poate în strãfund o amintire
Din cele ce-au trecut, de dinaintea ceþii.

ªi nu-i vârtej de gând tot ce e faptã,
ªi nu-i vârtej de vrere tot ce-i gând,
Cum nici orice îndemn nu e Cuvânt,
ªi nici orice cuvânt nu este ªoaptã!...

Aºa cã stai pribeag printre însemne
Ca ºi un fel de ranã, ca timpul sã te doarã.
Te vor cãlca pe sufletul întors cãtre afarã
Mulþimi încolonate ce merg cu feþe demne!...

De-azi corbul coronat þi s-a schimbat în cioarã
ªi þi-a cãzut din herb ºi semne!

Cluj Napoca 22.04.2007
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III

Îþi e, de tot, privirea ca începutul zilei
Burat cu aurora gingaºã de pe cer
Ce-a frânt în cale-i cea legãturã-n fier, 
Ferecãturã nopþii - ca ºi coperta filei...

ªi nu-mi sunt la-ndemânã cuvintele de spus
Vãzându-þi mâna-ntinsã, cu pumn-uºor deschis,
Cum mângâie molatec un vãlãtuc de vis,
O scamã de luminã, o clipã ce s-a dus...

Sã-nchipui, în sclipirea dorinþei care vine,
Ecouri de-ntuneric schimbate-n jar ºi spuze
De floarea-þi, cea de zâmbet, ce înmugure-þi pe buze,
Cupolã de tãcere, departe de mulþime...

Se-nvolburã vârtejuri scãpate din ecluze,
Sfãrmate de puhoiul de fluviu care vine!

Cluj Napoca 30.04.2007
IV

Se lasã iarãºi tãcerea crescutã peste fire
Din val strãin de neguri, ce þi se-aruncã-n faþã,
Încovoind puterea luminii ce te-nvaþã
Sã-þi cheltuieºti fiinþa în pace ºi iubire.

De rosturi, ce se-nchinã la 
faptele mãrunte,

Þi-e timpul încãrcat, ca o 
cãruþã plinã,

ªi cugetarea-þi este 
departe ºi strãinã.

Eºti numai tu ºi râpa-þi  
ce are în faþã-un munte!

Ai obosit cãrarea cu paºii ce repetã
Acelaºi drum ºi zãri, aceeaºi concreteþe,
Oameni ce-i vezi au tot aceleaºi feþe,
Încolonaþi de-aceeaºi cântare de trompetã...

Te spune, cuta din obraz, de visele-þi rãzleþe,
De rana ce-ai în suflet, atât de desuetã!

Cluj Napoca 02.05.2007
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Iuliu STIER

COMOARA LIVIEI BACÂRU, MOªTENIREA NOASTRÃ 

Livia Bacâru, cercetãtoare de origine sãtmãreanã, poetã sensibilã, înzestratã
cu harul traducerii, cum o caracteriza profesorul ºi corespondentul de o viaþã,
Nae Antonescu, discretã cu propria-i existenþã, modestã, era generoasã în a-ºi
împãrtãºi bogãþia de idei, îndemna la descoperirea tainelor cãrþilor. Potrivit
cuvintelor colegei sale, Ioana Lupu, avea orgoliul lucrului bine fãcut, cu un simþ
analitic remarcabil. Îndemna pe cei tineri la cercetare, fãrã a se lãuda cu
realizãrile proprii.

S-a nãscut la 10 noiembrie 1921 la Valea Vinului. ªi-a fãcut studiile liceale
la Satu Mare. Dupã absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Istorie din
Bucureºti. În anul 1956 debuteazã publicistic în ziarul sãtmãrean Buciumul,
probabil cu poezia “Privighetoarea”. Dupã absolvirea facultãþii, ocupã, prin
concurs, funcþia de paleograf la Biblioteca Academiei Române din Bucureºti. În
cursul activitãþii sale, a mai lucrat la Bibiloteca Centralã de Stat Bucureºti, ca
cercetãtor ºi redactor la revista Cãlãuza bibliotecarului, devenitã ulterior revista
Biblioteca. În anul 1970 publicã douã lucrãri: Catalogul incunabulelor din
Biblioteca Academiei ºi Stolnicul Constantin Cantacuzino : un umanist român
(lucrare scrisã în colaborare cu Corneliu Dima-Drãgan).

Livia Bacâru, specialist în bibliologie, a îmbinat formaþia de istoric cu
activitatea de bibliotecar ºi de cercetãtor înzestrat în domeniul istoriei cãrþii. 
S-a ocupat de carte sub toate aspectele ei: ca obiect, conþinut, ilustraþie, legãturã,
fãrã sã neglijeze nici posesorii ºi însemnele de proprietate. Activitatea ei s-a
întins pe vaste arii ale bibliologiei, publicând în: Ateneu ; Atelier literar ;
Bibliophilie au Point Euxin, Constanþa, 1975 ; Biblioteca ; Buciumul (Satu
Mare) ; Cãlãuza bibliotecarului ; Geneze (Satu Mare) ; Luceafãrul ; Magazin ;
Manuscriptum ; Revista bibliotecilor ; Revista muzeelor ; Revue roumaine ;
România literarã ; Sãptãmâna culturalã ; Simbolismul european, vol.3, Buc.,
1983 ; Steagul roºu (Satu Mare) ; Studia bibliologica ; Studii ºi cercetãri de
bibliologie ; Studii ºi cercetãri de documentare ºi bibliologie ; Studii ºi
comunicãri (Satu Mare) ; Teoria ºi practica în informarea documentarã ºi
biblioteconomie ; Viaþa româneascã. Amintim câteva teme ºi titluri de articole:
istoria cãrþii ºi a bibliotecii: Noþiunea de carte rarã în trecut ºi în prezent, 1971
; Trei stihuri pentru Psaltirea în versuri ; fondurile tradiþionale: Situaþia
fondurilor tradiþionale în biblioteci, 1970 ; Fondul tradiþional din vechile
biblioteci sãtmãrene, 1970 ; legãturi de cãrþi: Legãturi de cãrþi brâncoveneºti,
1971 ; ªtiri noi despre legãtura primei tipãrituri româneºti, 1972 ; Vechi legãturi
de cãrþi româneºti. Introducere în istoria legãtoriei din România, 1974. În
“Revista bibliotecilor” a recenzat multe lucrãri de specialitate: Dan Simonescu.
Codex Aures, Bucureºti, 1972; Dan Simonescu ºi Victor Petrescu. Târgoviºte -
vechi centru tipografic romînesc. Studiu monografic cu repertoriul cãrþilor vechi
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tipãrite la Târgoviºte ºi catalogul colecþiei muzeului “Carte româneascã
veche”. – Târgoviºte : Muzeul judeþean Dâmboviþa, 1972;

Liber librorum, 1973; M. Bodinger. Catalogul cãrþilor rare ºi preþioase
strãine. Vol. I. Incunabule ºi secolul XVI. Iaºi: Biblioteca Centralã Universitarã
Iaºi, 1974; Gabriel Cocora. Tipar ºi cãrturari. – Bucureºti : Editura Litera, 1977;
Gabriel ªtrempel. Catalogul manuscriselor româneºti. Biblioteca Academiei
Române, 1 - 1600. Bucureºti : Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1978; Elena
Dunãreanu ºi Aurelia Popa. Cartea româneascã sibianã (1544 - 1918). - Sibiu :
Biblioteca “Astra” Sibiu, 1979. Lucian Cornea. Cartea strãinã veche în
Biblioteca Astra. Catalog, vol. I, sec. XVI-XVII; vol. II, sec. XVIII. - Sibiu :
Biblioteca “Astra” Sibiu, vol. I, 1978 ; vol. II, 1982. A tradus ºi prezentat în
periodice româneºti lucrãri sau activitãþi ale unor biblioteci din Ungaria, Franþa. 

Liviei Bacâru nu i-au scãpat nici alte zone ale biblilogiei, de exemplu
filigranologia. În acest domeniu i-au apãrut articolele: Valoarea documentarã a
filigranelor, cu privire specialã asupra cãrþilor româneºti tipãrite în sec. al XVI-
lea, 1965 ; Filigranele cãrþilor tipãrite la Câmpulung în sec. al XVII-lea.

A fost interesatã ºi de vechile ex-librisuri. Dintre articolele referitoare la
acestea amintim: Ex libris-ul românesc cu blestem, 1968 ; Ex libris-ul cu
variante al lui G. Em. Filipescu, 1970 ; Prima expoziþie de ex libris-Biblioteca
municipalã Braºov (23 feb. - 8 mar. 1972), 1972 ; Ex librisul românesc, 1977 ;
Un ex libris autograf al lui Antim Ivireanul.

N-a uitat meleagurile sãtmãrene, publicând articolele: Ce se întâmplã cu
Biblioteca municipalã din Satu Mare ; Stampe medievale reprezentând cetatea
Satu Mare, aflate în colecþiile Bibiotecii Academiei, 1975.

Livia Bacâru a tradus poezii din limbile maghiarã, germanã, francezã ºi
ucraineanã, din care majoritatea (50 de poezii) au apãrut în lucrarea
“Simbolismul european” Vol. 3. A mai tradus în limba românã romanele lui:
Kemeny Zsigmond - Vãduva ºi fiica ei; Kemeny Janos - Întoarcerea lui Apollo;
Balogh Jozsef - Rãzbunarea lui Pirgoteles; Jancso Elemer - Studii literare;
meliusz Jozsef - Secþiune transversalã; Mehes Gyorgy - Raport confidenþial
despre un tânãr; Kosztolanyi Dezso - Poeme; Mester Zolt - Cheile; Jako
Zsigmond - Philobiblon transilvan; Csehi Gyula - Clio ºi Caliope sau despre
limitele istoriei ºi literaturii ºi din Jokai Mor, Îmblânzitorul de suflete, traducere
rãmasã în manuscris. Din literatura ucraineanã a tradus douã volume de poezii. 

S-a bucurat de stima ºi prietenia unor personalitãþi ca: ªerban Cioculescu,
Dan Simonescu, Gabriel ªtermpel, Emil Bologa, Ioana Lupu, Jako Zsigmond,
Domokos Geza, Balogh Jozsef, Borsa Gedeon, Hervai Ferenc, Ecsedy Judith,
Holl Bela, care i-au recunoscut priceperea ºi realizãrile în toate domeniile în care
a lucrat.

Creaþia liricã a Liviei Bacâru a apãrut postum cu titlul Cãlãtorii.
A fost membrã a Uniunii Scriitorilor ºi a Organizaþiei Internaþionale a

Ziariºtilor.
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Victoria MILESCU

Nãscut din hohot
Între mine ºi lunã – oraºul
duhnind a somn
despic umbra
pregãtindu-mã sã fiu umbrã
poemele se devorã reciproc
printre resturi
oraºul îºi trage ceaþa pe faþã
vãd printr-un geam aburit
viaþa pe ºinele ca ºerpii
încolãcind cartierele
unde poemele zac nescrise
într-o baltã de tuº.

Alcãtuirii ce sunt

A muri este tot
un fel de a scrie poeme
a muri este un fel de-a hoinãri
printre cuvinte
cu mâinile în buzunare
uºor ca un fluture
împrãºtiind pulberi de aur
printre îngeri
ei vor avea grijã
sã nu scrii prea mult…

Cel ce decide
Sorb mireasma trandafirului 
care voi fi
beau vinul dulce-acriºor
care vei deveni 
merg pe pãmântul
sub care ne vom odihni
în uitare
cãci ºi ea ne-a iubit
respir aerul
pãzit de santinele de iarbã
cu pãsãri pe umeri – cerul
ca un general…
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Viaþa ca un ecou al morþii

În locul meu rãspund pãsãrile
brune, marine
în locul meu rãspund pajiºtile
alpine
în locul meu rãspunde poemul
greu de aur, argint, rubine
venind
dintr-o þarã frumoasã
ce nu vindecã, nici nu ucide…

Puterea tãcerii
Trecutul arde
ca o ranã adâncã
ce nu mai necesitã îngrijiri
din orice poþi muri
din orice
spune viermele harnic
meritã sã încerci
sã fii o zi vierme
tu, care zbori 
protejat împotriva fericirii
rãstignindu-ne 
între virtute ºi necredinþã. 
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Daniela GÎFU

MARIA DIN MAGDALA

În romanul Hannei Bota, Maria din Magdala, aºa cum apare scris ºi în
prolog, e vorba despre iubire, o iubire tridimensionalã (teluricã, raþionalã,
spiritualã) – care poartã un singur nume – DUMNEZEU.

Miruna, în dorinþa ei de a deveni un arhitect renumit, se cautã de fapt pe ea
însãºi. Este o cãutare karmicã, care o însoþeºte peste tot ºi, abia pe tãrâmul sfânt,
o conºtientizeazã cu toatã fiinþa. Unde altundeva…?!

Asocierea numelui Miruna de cel al Mariei poate fi privitã, în cele din urmã,
ca fiind cheia acestei cãrþi. Pentru mine semnificã împlinirea iubirii prin
sacrificiu, asemenea Mariilor din Noul Testament, care nu ºi-au aflat liniºtea
eternitãþii decât prin puterea sacrificiului.

Sã ne amintim de Sf. Fecioarã Maria care, încã de la venirea ei pe lume -
când Sfinþii Pãrinþi Ioachim ºi Ana erau îmbãtrâniþi de ani ºi de povara sterilitãþii
- a avut destinul însemnat, fiind dãruitã, din  fragedã pruncie, Casei Domnului.
ªi în curãþie a trãit pânã la sfârºitul vieþii ei pãmântene, dãruindu-ºi singurul Fiu
spre mântuirea neamului omenesc…

Dar volumul de faþã ne trimite spre o altã Maria, Maria Magdalena, motiv
pentru care voi încerca, destul de stângaci, sã fac unele aprecieri.

Romanul este structurat în cinci pãrþi:
Prima parte – numitã Haþorul – ne dezvãluie misterul alegerii Mirunei de a

cãlãtori pe plaiurile canaaniene. 
Tânãra de 27 de ani, cu o structurã fizicã delicatã, se lasã antrenatã de

provocarea regãsirii propriului EU, dupã parcurgerea unui lanþ însemnat de
eºecuri amoroase. Entuziasmul manifestat în munca ei de arheolog îl copleºeºte
pe cel care o va însoþi cu toatã dãruirea în cãutarea ei pãnã la înãlþarea
dezrobitoare. „Înºelãtorul” Iacob va ºti sã descopere ºi sã stingã „amãrãciunea”
Mirunei, care acum pãtrunde în labirintul revelaþiilor mântuitoare. 

Iacob realizeazã misiunea Mirunei, îndrãznind sã o numeascã naghid (trimis
al Domnului) ºi vrea sã facã parte din „oastea” ei nevãzutã, de entitãþi care o vor
îndruma pe calea înþelepciunii universale.

Partea a doua – Ierusalimul teluric – ne relevã cea de-a doua viziune a
Mirunei, viaþa Mariei Magdalena, aici cu numele de Miriam. 

Într-o descriere emoþionantã a sacrificiului perpetuu, trãit de Miriam,
descoperim naiva fetiºcanã, ispititã sã guste din dulceaþa amorului cu, cel care ar
fi trebuit sã o îndrume pe calea aleasã, „bunul” Shimon. Aici identificãm
semnificaþia mirului care este în egalã mãsurã, simbolizat atât ca preþ al deflorãrii
infantilei „mieluºeli” cât ºi ca dovadã a credinþei ºi iubirii absolute pentru
Hristos.

Miruna, în delirul febrei, înþelege din secvenþele retrãite din viaþa lui Miriam
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cã trecutul vrea sã fie dezvãluit ºi îndreptat prin chiar însãºi sacrificiul ei. 
Vieþile celor douã eroine seamãnã uluitor de mult. Dãruirea în braþele

fariseului Shimon devine la fel de neîngãduitã ca ºi cea trãitã de Miruna cu
preotul romano-catolic, Teofil.  Cele douã iubiri sunt atât divine (datoritã puritãþii
dãruite de cele douã tinere femei, Miriam ºi Miruna), cât ºi luciferice (prin
încãlcarea jurãmintelor castitãþii de cei doi bãrbaþi, Shimon ºi Teofil).

Partea a treia – Magdala – pãtrunde ºi mai adânc în înþelegerea semnificaþiei
febrei Mirunei ºi a rolului ei misionar. 

Ajunsã, alãturi de Iacob, în satul Azariyeh, cunoscut ca Vechea Betanie, va
pãtrunde ºi mai mult în viaþa lui Miriam, care ne apare drept Maria Magdalena,
sora lui Lazãr ºi a Martei. Neputinþa Mirunei se adânceºte ºi, totodatã, se
risipeºte o datã cu ultima ei iubire, trãitã alãturi de Iacob. Acesta în braþele
Mirunei, rezonând neaºteptat cu lumea ei interioarã, în ciuda deciziei de a nu se
mai cãsãtori nicicând (era vãduv de ºapte ani), simte nevoia prezenþei ei
permanente.

Miruna conºtientizeazã viaþa uºoarã pe care a trãit-o, asemenea lui Miriam,
care alesese acest defãimãtor drum în locul ruºinii judecãrii pe nedrept a familiei
ei de cãtre comunitatea, cu legi foarte aspre, în care trãiau. 

Desfrãul existenþei ei este încununat cu acelaºi parfum al virginitãþii pierdute
(mirul), primit, ironie!, tocmai de la unul dintre cunoscuþii lui Shimon. Acum
mirul ne va conduce în misterul iubirii biblice, consemnat ºi analizat ºi de alþi
iubitori ai condeiului, iubirea femeii pãcãtoase pentru Hristos. ªi totuºi femeia
blestematã de semeni este preþuitã ºi iertatã de însuºi Hristos.

Partea a patra – Drumul îngust – întãreºte legãtura karmicã dintre Miruna ºi
Miriam.

Miruna, deºi din ce în ce mai bolnavã, nu cedeazã presiunilor corpului ei din
ce în ce mai slãbit, care o chemau într-o nouã aventurã spitaliceascã, ºi decide sã
deznoade misterul vedeniilor în cãutarea propriei mântuiri sau, cum apare în
carte, în aºteptarea vorbelor sacre, „nici Eu nu te osândesc!”.

Starea de delir a Mirunei este absolut necesarã, fiindcã – oricât de dedicaþi lui
Dumnezeu am fi – starea de inconºtienþã este cea care ne dezvãluie cel mai clar
ºi coerent firul sacru, fãrã a cãdea în smintealã. 

Apocalipsa îºi cere un nou tribut, o nouã nuntã a Mielului. Miruna deja ºtia…
Trebuia sã se întoarcã acasã la Teofil.

Ultima parte – Acasã – devine ºansa Mirunei de a accepta sensul iubirii,
acum identificatã cu cea kenozicã, dintre ea ºi Teofil ºi, în sfârºit, de a se ierta pe
ea însãºi.

ªi cum iertarea cerea sacrificiul suprem, Miruna va deveni donatorul ales
pentru sora ei mai micã, Dora, care revenise din rãtãcire la acelaºi Teofil. 

Teofil salveazã astfel trei vieþi: a Mirunei,  a Dorei ºi pe a lui însuºi. 
Blestemul se risipise… Miruna fusese aleasã mireasa Mielului. 
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Aurel PODARU

DRAGOSTE ªI SOCIALISM

La nouã ºi jumãtate, Lili urcã la Dinu ca sã-l anunþe cã dupã-amiazã, la trei,
în oraº va avea loc un miting, la care trebuia sã participe ºi el, chiar dacã se afla
în concediu de odihnã.

Lili era singura persoanã care ºtia unde locuieºte acum Dinu, era colega lui de
serviciu, purtãtoarea lui de armã, ajutoarea lui.

Miting la Dumbrava? se holbã Dinu la ea. Cu ce ocazie? Cu ocazia vizitei
celui mai iubit, spuse Lili. Prima vizitã la cel mai înalt nivel, acum înþelegi ?

Dinu era încã în pat, hainele-i stãteau îngrãmãdite pe scaun, ºi Lili se aºezã pe
pervazul ferestrei.

N-ai nimic de fãcut? o întrebã el. Nimic pânã la miting, rãspunse Lili. ªi pânã
la miting ai de gând sã stai pe fereastra aia? zise Dinu. Te deranjez? întrebã Lili.
Dacã te deranjez, plec ! Nu mã deranjezi! spuse Dinu. Numai sã-mi zici ºi mie ce
se mai întâmplã prin minunata noastrã Dumbravã; de trei zile eu n-am ieºit din
casã.

Se întoarse pe partea cealaltã ºi se uitã la soarele patriei care, intrând pe
fereastrã mai strãlucitor ca niciodatã, îºi lipea cu drag de perete degetele lui de
luminã binefãcãtoare. 

În ultimele trei zile s-au asfaltat  strãzi întregi, zise Lili. Faþada clãdirilor din
centru a fost muruitã cu var. Gunoaiele au dispãrut, cât ai zice peºte, de la faþa
locului, iar pe traseul prezidenþial au fost plantaþi brazi aduºi direct din pãdure;
împrospãtarea agitaþiei vizuale a fost o altã preocupare permanentã a organelor
locale de partid ºi de stat în aceste zile istorice, a adãugat, cu mândrie, Lili, de
parcã ea ar fi autorul acestor mãreþe înfãptuiri. Apoi, îl întrebã pe Dinu: Dar tu n-
ai ciorapi de cârpit? Nasturi de cusut? Cãmaºã de cãlcat? 

ªi se ridicã sã vadã ce-ar putea sã facã pentru el, dupã care se aºezã iar pe
pervazul  fereastrei, îºi trase picioarele sus; ºi cârpea.

Dinu urmãri degetele lungi ale soarelui de la perete înspre geam. Se opri s-o
priveascã pe Lili. N-ai nimic pe dedesubt? o întrebã cu  tot respectul.  Cum sã n-
am, rãspunse Lili. Am chiloþii, nu se vede?  ªi se ridicã într-un cot ca s-o
priveascã mai bine. Îi ai? se mirã el. Parcã nu i-ai avea. ªi totuºi îi am, îl asigurã
Lili. ªtiu foarte bine cã-i am. Ciudat! spuse Dinu, dar aveam impresia cã te vãd
pînã-n suflet.

Lili îºi privi picioarele, mai sus de tivul rochiei. Îmi vezi coapsele, atîta tot,
spuse ea. Apoi îºi desfãcu picioarele, se aplecã sã priveascã iar ºi îºi trecu o mînã
peste chiloþi. Erai aproape indecentã, zise Dinu. Mira-m-aº ! spuse Lili. Chiar nu
mai ºtii din ce e alcãtuitã o femeie în socialism?

Dinu îºi încruciºã braþele sub cap. Sunt ani de cînd nu m-am atins de o femeie,
spuse. Ce vorbeºti? se mirã Lili. Ani de când nu te-ai atins de o femeie ? ªi o clipã
se opri din cârpit. Cum aºa?
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Acum, Dinu privea în tavan cu capul pe pernã. Se gândea la anii de socialism
ºi-i numãra. Se gîndea la întreaga lui viaþã. Când îmbrãþiºase ultima oarã o
femeie? Spuse: Nu-mi amintesc.

În schimb, îi era proaspãtã în memorie ziua în care oamenii muncii de la
Fabrica de nituri – o unitate micã, dar fruntaºã în întrecerea socialistã –, profitând
de o tradiþionalã pauzã de curent, s-au adunat în sala de ºedinþe ca sã înfiereze
capitalismul putred din Occident. L-au întors pe toate feþele ºi l-au fãcut troacã de
porci. Cînd mânia proletarã s-a mai domolit, Dinu, provocat sã-ºi dea ºi el cu
pãrerea, a pus urmãtoarea întrebare: Dacã spuneþi cã la ei e aºa de rãu ºi la noi aºa
de bine, de ce la noi e aºa de rãu ºi la ei aºa de bine? 

Urmãtorii ani, i-a petrecut departe de casã. Când a revenit pe meleaguri natale,
oamenii muncii de pretutindeni sãrbãtoreau douã decenii de mãreþe realizãri
socialiste. Iar fabrica lui, fruntaºã pe ramurã, se afla deja la a V-a ediþie a
Festivalului cântecului muncitoresc de dragoste « Hai, mândrã, sã-þi bat un
nit »…

ªtii tu ce-þi lipseºte þie acum? îl întrebã Lili. Nu ºtiu, zise Dinu. Nu ºtii, zise
Lili. O tovarãºã de viaþã îþi lipseþte, adãugã ea. Tu nu ai încã o tovarãºã, nu-i aºa?
Nu am, spuse Dinu. Nu ai, zise Lili. ªi fãrã o tovarãºã, viaþa e nicicum. Te duci
în oraº. ªi ce faci? Te plimbi pe stradã ºi numeri lozincile cu Trãiascã ºi
înfloreascã! Te întorci acasã. ªi ce faci?  Ai un pat ºi te culci. ªi? Ce þi se-ntîmplã
când te culci de unul singur? Nimic. Nici mãcar nu dormi. ªi asta, fiindcã tu nu
ai o tovarãºã de viaþã. Toþi bãrbaþii din lagãrul socialist -  de la cel mai iubit ºi pînã
la cel din urmã - au câte o tovarãºã. Tu de ce nu? Eu de ce nu? se mirã Dinu. În
fond, de ce da? Ca sã fii fericit! spuse Lili. Eu vreau ca  tu sã fii fericit.
Mulþumesc, zise Dinu. Mulþumesc, Lili, dar… Dar pe naiba! spuse Lili. Noi de
ce muncim? Noi, femeile din lagãrul socialist, muncim pentru ca tovarãºii noºtri
de viaþã sã fie bine ºi fericiþi. Pentru asta muncim. Nu muncim pentru asta? Pentru
asta, spuse Dinu. Dar, Lili, tu ai un tovarãº? întrebã el. Ai un bãrbat cu care… mã
rog. Eu? rãspunse Lili. N-am. N-ai un bãrbat, Lili?  Din lagãrul socialist ? întrebã
Lili. N-am. Vrei sã spui cã n-ai avut niciodatã? zise Dinu. O datã am avut, spuse
Lili. Înainte de congresul trei, un tovarãº de la raionala UTM, care venea în
control periodic. Era tînãr ºi cu simþul rãspunderii. Mi-a zis el odatã ceva, ceva ce
n-am sã uit niciodatã: Tovarãºa Lili, dacã socialism nu e, nimic nu e. Asta s-o ºtii
de la mine.

Lili cîrpea ºi bãrbatul Dinu o privea. 
Lili, tu crezi cã nu pot trãi ºi fãrã femei? spuse el. Pot, dar nu-mi pot da seama

dacã mai sunt bãrbat. Se ridicã ºi rãmase aºezat pe pat. Fire-ar sã fie! exclamã.
Mi-ar pãrea rãu sã nu fiu. De ce n-ai fi? zise Lili. N-ai aerul cã n-ai fi. Nu? spuse
Dinu. Tu crezi cã sunt? Cred cã eºti, zise Lili. De ce crezi, Lili? Nu ºtiu, dar aºa
simt eu, spuse Lili. Cã eºti!

Stând pe pat, cu faþa spre Lili cãþãratã pe pervazul ferestrei, Dinu îºi îmbrãþiºã
genunchii sub pãturã. Îºi propti bãrbia pe genunchi ºi stãtea aºa, privind þintã la
Lili, când deodatã se rãsti la ea: Nu poþi sã-þi dai jos picioarele alea? Ce naiba!
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Lili nu-ºi dãdu picioarele jos. Îºi ridicã privirea. Ce-þi fac picioarele mele? zise
ea. Þi-am mai spus, Lili. Sunt ani de când nu m-am mai atins de o femeie. ªi ce-
þi fac picioarele mele? întrebã Lili. Mã fac sã-mi amintesc ce-i o femeie, spuse
Dinu. ªi ce-i cu asta? Te supãrã?  întrebã Lili. Pentru Dumnezeu, Lili! Ar trebui
sã-þi fie fricã. De ce sã-mi fie fricã? zise Lili. S-ar putea sã-mi vinã chef sã mã culc
cu tine, spuse Dinu. ªi-ar trebui sã-mi fie fricã? întrebã Lili. ªi adãugã zâmbind:
Nu mi-e fricã de asta.

Dupã un minut, Dinu o chemã încetiºor: Tovarãºa Lili…
Lili coborî  de pe pervazul ferestrei. Ce doreºti ? ºi se apropie de pat. Fire-ar

sã fie! zise el ºi o apucã de poala rochiei. Þie ar trebui sã-þi fie fricã, zise Lili. De
vreme ce-ai hotãrât sã nu te mai atingi de femei, þie ar trebui sã-þi fie fricã.

Mîna lui Dinu alunecã de-a lungul coapselor ei. Nu vreau sã mã culc cu tine!
strigã el. ªi cine te roagã sã te culci cu mine? zise Lili.

Mâna-i ajunse sub chiloþii ei. Ce-ar trebui sã fac sã mã culc cu tine, Lili? Nu te
culca, spuse ea. Ce þi-aº oferi eu, Lili? Ce-aº putea sã-þi ofer? Nu te culca dacã n-
ai chef, zise Lili. Nu pot sã-þi ofer nimic, Lili. De ce vorbeºti aºa? În locul tãu eu
n-aº spune asemenea lucruri, zise Lili. Ce-ai spune, Lili? N-aº spune nimic, zise
Lili. M-aº culca cu tine ºi atât. Ai fi mulþumitã dacã ne-am culca ºi atât? Aº fi
mulþumitã, zise Lili.

Începu s-o dezbrace.  Ah, Lili!  exclamã Dinu. Aº vrea sã ºtiu dacã mai sunt
bãrbat. Dãdu pãtura la o parte ºi o trase spre el. Eºti, spuse Lili. O sã vezi cã eºti.

Se contopi cu ea.
Nu te iubesc, Lili, spuse el dupã. Bãrbat! zise Lili. Dar eu nu te iubesc! Nu te

iubesc! spuse Dinu. ªi ce conteazã? fãcu Lili. Iubesc o altã femeie, Lili. Din
lagãrul socialist ? întrebã Lili. Eh ! spuse Dinu. Atunci, nu conteazã! zise Lili. Nu
conteazã, Lili? Nu conteazã, zise ea.

Apoi simþi nevoia sã fumeze. E bine sã fii bãrbat, zise Dinu. ªi sã fii femeie  e
bine, spuse Lili. Te mulþumeºti cu atât? întrebã Dinu.  Mã mulþumesc, rãspunse
Lili. ªi n-o sã te rãpesc nimãnui. Zâmbi chiar. Dar când vrei sã te simþi bãrbat, lasã
mofturile. Incalec-o ºi n-o cruþa ! Iartã-mã, Lili, spuse Dinu. N-o sã se mai
întâmple. Ar fi pãcat sã nu se mai întâmple, zise Lili. Ba n-o sã se mai întâmple,
spuse el. Sper din tot sufletul sã se mai întâmple, zise Lili.  Cã dacã socialism nu
e…oftã ea.  Eu nu vreau sã se mai întâmple, Lili. Nu vreau!

Lili se îmbrãcã, Dinu începu ºi el sã se îmbrace. Lili se apucã iar de cârpit.
Chiar nu înþelegi ce-þi spun? o-ntrebã Dinu. 

Lili continuã sã cârpeascã. Te rog, isprãveºte! zise Dinu. Lili se uitã la el: Nu
vrei sã termin de cârpit? Lasã, spuse Dinu. Da’ de ce? întrebã Lili. Nu vreau sã fii
tovarãºa mea, spuse el. Oh! fãcu Lili. Nu poþi sã încetezi, Lili? Mai întâi sã
isprãvesc…zise ea.  Înceteazã imediat! þipã Dinu la ea.

Lili lãsã totul pe pervazul ferestrei ºi îºi luã pardesiul. Dinu i-l luã din mânã ca
s-o ajute sã se îmbrace.  

Atunci, la miting, zise Lili. 
La miting, spuse Dinu.
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Ion CRISTOFOR

PICTORUL VASILE GHEORGHIÞÃ

Urmãresc, cu uimire ºi încântare, de peste douã
decenii, evoluþia pictorului clujean Vasile
Gheorghiþã. Indiscutabil, numele sãu se confundã cu
cel al unuia  din cei mai  originali artiºti plastici
contemporani. Originea lui de mãnãºturean,  de om
care-ºi afirmã adevãrul cu orice risc, e evidentã în
toate creaþiile sale.

Încã din perioada dictaturii, pictorul nu s-a
sinchisit de mode sau de indicaþiile preþioase ale
cerberilor oficiali. Vasile Gheorghiþã a  pictat mereu
dupã cum l-a tãiat capul, cu un curaj artistic rareori
întâlnit. Lumea pânzelor sale e cea a unei mahalale în
care duhul proletcultist sau convenþiile realismului

socialist n-au putut pãtrunde. Celebra formulã -“Pânã aici e democraþie, de aici
încolo e Mãnãºtur”- a dat roade în compoziþiile sale, populate de figurile unor
inºi situaþi înafara istoriei oficiale. În plinã dictaturã, Vasile Gheorghiþã picteazã
personaje atinse de voioºia limbutã a alcoolului. Cu o sticlã de rachiu în mânã,
mãnãºturenii sãi trãiesc la umbra celebrei bodegi “Broasca verde”. Sunt cãrãuºi
de nisip, pietrari sau lucrãtori cu ziua, ce nu se sinchisesc de regulile vieþii
sãnãtoase, stabilite în birourile partidului. Alãturi de ei, mereu prezent în
compoziþii, este calul înhãmat la cãruþã, privind cu ochii sãi mari, binevoitori, la
voioºia stãpânului cu sticla de monopol în mânã sau cu o pântecoasã halbã de
bere. Culorile sunt puternice, aproape fauviste, liniile sunt energice, lipsite de
ezitãri. Nu gãsim la pictor nimic din mohoreala ºi convenþiile artei academice
socialiste.

Întotdeauna vioi, ochiul pictorului se îndreaptã mereu spre lumea din care 
s-a ivit - cea a Mãnãºturului rebel. Un Mãnãºtur ce-ºi mascheazã amãrãciunile
soartei într-o blândeþe a femeii umile ce taie pâinea, cu gesturi solemne, ritualice,
în faþa gravã a soþului ºi a fiului sãu zâmbitor. Tabloul, unul din multele pe care
le-a pictat, aparþine unui artist care iubeºte viaþa obiºnuitã, familiarã, care-þi
vorbeºte simplu ºi direct, cu mijloace sobre ºi, în acelaºi timp,  rafinate. 

Verile, pictorul evadeazã din lumea mãnãºturenilor sãi, dintr-un Mãnãºtur
invadat între timp de blocuri, pentru a explora o altã lume, la fel de frustrã ºi
adevãratã. Descinde în  Deltã, în lumea lipovenilor, pictând figurile aspre ale
pescarilor sau casele lor pitoreºti, acoperite cu stuf. Un tablou de o frumuseþe
sãlbaticã surprinde un colþ al mesei pescarului, cu câþiva peºti în apropierea unor
legume de  un roºu intens. Impresia de sãrãcie a decorului e prezentã ºi aici.
Dupã cum se simte, mereu, prezenþa generozitãþii oamenilor ce trãiesc cu uºa
casei deschise. Pictorul se miºcã ºi aici familiar. Se simte la el acasã printre
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pescari sau dobrogeni cu feþe smolite.
S-ar pãrea, cel puþin în faza de început a activitãþii sale, cã pictorul e mai

degrabã un intuitiv decât un cerebral, unul care-ºi calculeazã, atent, efectele.
Tehnica picturii sale pare dictatã direct de subiect. Privitorul are impresia cã
mâna artistului ar fi miºcatã pe pânzã de însãºi puterea miraculoasã a naturii.
Pentru Vasile Gheorghiþã esenþial este sã fie în acord cu natura atotputernicã, cu
oamenii ºi lucrurile din preajmã. Prospeþimea artei sale provine din acest
echilibru dintre el ºi mediul explorat, din capacitatea pictorului de a se confunda
cu viaþa plenarã. 

Deloc monoton sau acaparat obsesiv de temele predilecte, Vasile Gheorghiþã
exceleazã în ultimii ani prin nudurile sale, spiritualizate, cu linii prelungi,
rafinate, cu un colorit ce cucereºte ochiul ºi simþurile privitorului. Aflat la
deplina maturitate a marelui, incomparabilului  sãu talent, pictorul clujean îºi
continuã aventura artisticã într-o solitudine pe care o împarte doar cu personajele
sale. Indiferent cã picteazã personaje umile, într-un decor sordid, cum e cel al
cârciumei sau în austeritatea unei locuinþe de pescar, scenele sale au o
extraordinarã puritate, iradiind o luminã interioarã, rãsfrântã de un spirit generos
ºi profund original. Nudurile din ultima perioadã au o nesfârºitã delicateþe, fiind
desenate cu o superioarã înþelegere a misterului feminitãþii, într-un secol invadat
de pornografie ºi trivial. 

Existã în toate tablourile lui Vasile Gheorghiþã o notã implicit polemicã, o
atitudine a unei conºtiinþe care spune mai mult printr-o patã de culoare decât orice
discurs. Toatã opera sa emanã în fond o poezie asprã a elementarului, precum ºi
o emoþionantã vibraþie a existenþei, surprinsã în cele mai pure, mai familiare
ipostaze ale sale. Om al candorii, construindu-ºi cu tenacitate opera, ca pe un
refuz al brutalitãþii ºi inumanului, Vasile Gheorghiþã este unul din cei mai mari
artiºti ai noºtri. De acum ºi din toate timpurile.      

Numãr ilustrat cu
lucrãri de graficã ºi

picturã ale maestrului
Vasile GHEORGHIÞÃ
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G. MOSARI (Israel)

CUBA - DE LA UN CAPÃT LA ALTUL 

Santiago de Cuba, al doilea
oraº ca mãrime, cu un milion
de locuitori. De aici a pornit
revoluþia lui Castro, ni se
spune, ca sã constatãm ulterior
cã nu existã localitate care sã
nu-ºi lege numele de anumite
evenimente istorice privind
independenþa Cubei, revoluþia
“socialistã” etc.

Aºadar la Santiago existã o
ºcoalã-muzeu care confirmã cã
Fidel Castro a declanºat actul
revoluþionar ce l-a condus la
victoria din 1959, în sudul þãrii

ºi anume la Santiago de Cuba. Cum aratã oraºul ? Strãzi lungi, înguste, case
cubice, aproape toate clãdirile nevãruite, cu tencuialã cãzutã. Doar într-un
anumit cartier am vãzut niºte construcþii mai rãsãrite, cãrora localnicii le zic
“vile”. Ele au aparþinut bogãtaºilor care au fugit din Cuba la revoluþie, au
fost naþionalizate ºi repartizate familiilor sãrace. Asta înseamnã cã în Cuba
nu existã oameni care n-au locuinþã – ºi, se adaugã – loc de muncã.
Proprietatea imobilelor e a statului, iar cetãþenii primesc locuinþele gratis
ori plãtesc sume derizorii. 

Pe strãzi remarci cã majoritatea locuitorilor acestui oraº au pielea
neagrã, ai impresia cã eºti în Africa. Dar Cuba are o populaþie alcãtuitã din
toate culorile, doar cã repartiþia geograficã e cam aºa: la sud, majoritatea o
formeazã negrii, dar cu cât înaintezi spr e nord sau nord-est (Havana) se
mãreºte numãrul mulatrilor, ca în capitalã majoritatea sã o deþinã albii; în
Cuba nu se ºtie ce înseamnã “ura de rasã”, toþi cetãþenii se simt bine
împreunã. 

În magazinele din Santiago am constatat anumite “unicate” cubaneze:
oamenii aºteaptã la rând în faþa prãvãliilor, iar înãuntru sunt primite opt-
zece persoane. Dupã ce acestea ºi-au terminat treburile ºi au plãtit, ies toþi
odatã, ca apoi sã fie introdus un nou grup de cumpãrãtori.

Dar sunt ºi locuri de desfacere a produselor fãrã bani: acolo vezi “cozi”
destul de lungi, localnicii primesc alimente sau îmbrãcãminte pe cartelã. 
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Se înþelege cã am vizitat mai multe magazine, mici sau mari, dar afarã
de produsele care reprezintã “marca Cubei” nu te poþi atinge de nimic.
Textilele reprezintã de fapt cârpe, pantofii, cu mici excepþii, nu plac nici ca
formã, nici ca…greutate. În schimb, Cuba e renumitã pentru producþia de
zahãr, rom ºi þigãri de foi, “havane”. Nimic nu-i ieftin, preþurile sunt mari,
ca pentru strãini, care asigurã Cubei un venit strãlucit. De aceea, þara poate
fi subdivizatã în Cuba localnicilor ºi Cuba turiºtilor. Diferenþele: cubanezii
n-au voie sã foloseascã altã monedã decât pesos cubanezi, în timp ce turiºtii
beneficiazã de pesos convertibili, la cursul de un peso pentru un dolar.
Aºadar, Cuba e probabil unicul stat din lume care are douã monede proprii,
nu permite decât cumpãrãri-vânzãri direct în valutã, eºti obligat sã foloseºti
pesos convertibili. Dar ca sã-i obþii, plãteºti statului cubanez un comision de
8% dacã schimbi euro sau 18% dacã predai dolari, diferenþa atât de mare
datorându-se faptului cã ura cubanezilor faþã de americani e atât de uriaºã
încât ei se rãzbunã chiar ºi pe cei care deþin dolari SUA. 

Alte diferenþe: strãinii (turiºtii) sunt gãzduiþi în hoteluri de categorii
superioare, construite cu contribuþia unor reþele internaþionale, cum ar fi
“Melia”, “Panorama” ºi altele. Localnicii n-au dreptul sã foloseascã
asemenea hoteluri, ci numai pe cele locale, unele reprezentând doar cabane
din lemn. Fiindcã am vãzut asemenea locuri de cazare, pot spune cã ele sunt
de la foarte proaste la mizerabile…Transportul în comun: turiºtii au la
dispoziþie autobuze de lux, cu aer condiþionat (am strãbãtut Cuba   într-un
frumos autocar Volvo), localnicii cãlãtoresc în autovehicule vechi, ruginite,
hodorogite, ce-þi lasã impresia cã se vor dezmembra pe drum.

Reþineþi: ceea ce am scris despre Santiago e valabil pentru toate
localitãþile din Cuba, cu foarte mici excepþii în regiunile din apropierea
Havanei. 
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Franz HELLENS (Belgia)

ÎNSEMNÃRI PRINTR-O LUCARNÃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Traducere din limba francezã 
de Camelia-Meda MIJEA 

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

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

Note de lecturã

HORIA ROMAN PATAPIEVICI 
SAU PROFETUL BATJOCORITOR 

La Editura Humanitas, fizicianul filozof Horia Roman Patapievici oferã o
carte tulburãtoare, prin minuþiozitatea de operaþie cu lasser, oarecum indusã
de chiar specialitatea lui inginereascã. Am citit-o în anii 90 ºi recent am reluat
detaºat lectura.Sunt 300 de pagini fluente, numerotate „ psalmic”, impregnate
de enorma erudiþie a celui mai controversat, poate, din elita actualului
director al  Fundaþiei Culturale Române, în dauna lui Augustin Buzura…

(Apropos, o amãrãciune grea m-a ars când l-am gãsit pe dr Buzura, a cãrui
operã o preþuiesc statornic ºi cuvenit de mulþi ani, încã din anii când redacta
la Cluj Tribuna (cu Negoiþã, Prelipceanu º.a.) …Cotidianul îl include pe lista
foºtilor colaboratori ai securitãþii, ca ºi pe Doinaº, Paleologu … Numele dlui
Buzura l-am gãsit cu stupoare ºi eu, în dosarul „ Cerna”, la lista celor cãrora
le trimiteam scrisori prin anii 80….Le interceptau cei de la poºta Timiº-
Hunedoara, apoi i le re-trimiteau). O cronicã despre aceastã carte am semnat
în revista efemerã fondatã de Bîrgãu la Deva, „ Constelaþia Dragonului” , 
în 95.

H. R. Patepievici are în cartea sa o listã bibliograficã intimidantã, autori,
filozofi, citaþi savuros ºi pertinent…Am reavut, diminuat, ºocul primei
lecturi, dificlutatea de a stãrui pe fiece paginã suficient, textul e doldora de
informaþie, e a unui semiotician rece, ultra-lucid, dar paradoxal pãtimaº.
Erudþia autorului fizician este sclipitoare. Se glosseazã un amalgam
(compozit) de izvoare, greu departajabile de enunþurile afostrtice tãioase,
mereu între picanterie ºi metaforism menit a înveli textul în hlamidã de
sãrbãtoare…

Esenþe extrase superfluu, din câteva sute (!) de filozofi antici ºi
contemporani…Un big recital al spãiritului lacom a se panorama pe sine, prin
oglindire în text, lacom de lume, de increat parcã. Lacom de dumnezeire,
pânã la aparentã erezie, rebeliune.

Este statua filozofului –cãrturar ºi orchestrarea unui dirijor absolut
fantastic, transfigurat, criere ºi cutie rezonantã a unui întreg consonant.

Cultura occidentalã ºi cea orientalã par sã fuzioneze prin comentariul sãu,
pe coordonatale substanþiale, structurale, primodiale …. O pledoarie pentru
Tot ºi o explozie în lanþ care se redreseazã temporar în acalmii reci,
pragmatice….Cartea este un laborator alchimic modern. Eliade este evocat
din tinereþea bucureºteanã a marelui  istoric al religiilor exilat în India apoi în
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America. … Profetul H. R. P. - ( un profet batjocoritor) – devine vizionar
Tofflerian spre finalul op-ului sãu….Un super-ego  incendiat, controlându-ºi
delirul ºi capabil sã exploreze interiorul unei mari conºtiinþe civice, poate
prea acide, sarcastice ºi necruþãtoare faþã de rãul lumii, în general.…

Este atitudinea unei reacþii în faþa  iubiri trãdate, a unei dezamãgiri pe care
autorul nu o poate extirpa altfel decât prin strigãt acuzator: catarsisul se
contopeºte cu exerciþiul exorcist. Patapievici previne rãpul „omului
modificat”, fãrã a cãdea în ispita lui Nietszche, a lui „neo mensch”… El
desfide grobianismul, subcultura ºi duplicitatea indusã de sistemele
patibulare . Consider cã autorul român este un Umberto Eco, dar mai corect
spus, este el însuºi, Horia Roman Patapievici ! 

Memorabile pagini despre filozoful – maestru Anton Dumitriu, sau despre
pelerinajul la mînãstririle bucovinene….întâlnirea cu un sfânt ortodox, (dacã
vreþi un guru ortodox)  Paisie Patapievici, redatã cu totuºi detaºatã intelectual
revelaþie, aceea a unui discipol, o veneraþie indianã. H.R.P. a vorbit undeva
destul de vehement despre „ ura de sine” la români, dar ea este un simptom
al degradãrii ºi crizei iodentitare la oricare alt popor ameninþat a fi „
crepuscular”. El introspecteazã analitic prin „ ocheanul întors” în stratele de
profunzime ale Omului, în ancestral, în „memoria freaticã”, am spune printr-
o metaforã proprie.

Trena biograficã este foarte vie, constrândã la fiinþã, analogic
heideggerianã, iar Jung nu avea cum sã fie absent, ca ºi Aristotel, Platon,
Plotin, Anaxagoras …

O enormã aviditate consistã în scrierea lui H.R.P., dar parcã este ºi ceva „
strãin” (straniu) în texte….” Este ceva în om care nu-i aparþine”, mi-am
amintit …

H. R. Patapievici nu este totuºi ciornian, ( cum bunãoarã Paler), nici
eliadesc, ci un înþelept bãtrân cu inimã de adolescent, dacã nu al regresiunilor
în copilãria Uimirii , descoperirii perpetue a Vieþii,  ca suferinþã iniþiaticã ºi
moarte în continuum-ul ACUM 

Oricât extremele îi acuzã sorgintea alogenã, acest mare filozof român, are
accentul revelatoriu în tot ce scrie, al matricei mioritice, tragice ºi blagian
transcedentale .

Marele scriitor ºi filozof român este doar parabolic zicând, profetul
batjocoritor. El este necesar unei culturi bulversate în totalitarism ºi grãbite
firesc a se reintegra în spaþiul european ºi universal.
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Lavinia BÃLULESCU

Adulþii îºi þin picioarele afarã

Lavinucea, mama ºi tata au un singur pat. 
Eu dorm la mijloc. 
Eu dorm sub plapuma de lânã ºi mã tãvãlesc, 
sunt într-o peºterã fãrã ieºire.
Mama n-o lasã pe Lavinucea sã se dezveleascã. 
zice, o sã rãceºti îþi dau una
de nu te vezi dacã te prind cu rinichii pe-afar 
sunt rinichii tãi dar eu tot o sã-þi dau una. 
ªi aºtept pânã pânã. 
Când pot sã scot picioarele pe deasupra, 
oai cât poate fi de bine.
ce fericiþi sunt oamenii mari 
cã pot sã-ºi þinã picioarele afarã. 

Mama ºi Moº Gerilã au o aventurã

Mama ºi Moº Gerilã au o aventurã.
I-am vazut cum s-au sãrutat pe hol. 
Tata nu e niciodatã acasã când vine Moºul. 
Eu aud vocea lui. 
Pe sub gutui e rãu sã mergi noaptea, zice Mamaie Tocoia.
cã vin ielele ºi te spurcã (sau un alt cuvânt de felul ãsta, 
care seamãnã cu o burtã de pisicã dupã ce a trecut 
maºina de gunoi peste ea). 
care iele sunt niºte femei în þâþele goale. 
Cam rele. 
Pe strãbunicu l-au spurcat, cicã, ºi n-a mai vorbit trei zile. 
bine, cã acolo la þarã se întâmplau tot felul  de lucruri. 
Apãrea dracu în chip de þap ºi te atrãgea nu mai ºtiu unde. 
într-un lac. 
într-o fântânã. 
Lavinucea iese pe alee, seara. 
Deasupra, gutuiul. 
Numãr pânã la nouãºpe, asta e regula. 
dacã mã încadrez în timp, 
nimic rãu n-o sã se întâmple. 
Þuþuroiul de piºu taie lumea în douã.
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Lavinucea scoate picioarele afarã

Mama ºi tata sforãie.
Lavinucea le suflã uºor în ureche.
Atunci ei se opresc pentru câteva minute. 
Tata doarme cu pãtura-n cap. 
Mama zice,
vezi, dacã dorm pe dreapta nu aud prea bine.
Am vatã în urechea stângã. 
Ce îþi trebuie sã auzi când dormi? 
Omul trebuie sã fie mereu pregãtit. 
Mama doarme mai mult pe dreapta. 
Atunci Lavinucea prinde momentul 
ºi scoate picioarele afarã. 

Listã pentru mai târziu

numele pisicilor mele : þiþi, meiþã, codiþã, tanti, domnul tucã. 
numele câinilor : linda, gioni, domniºoara cochi, gogoºar, castravete, cãcãciosu
de simba, grasu de simba, simba bor – bo – lim – ba, simboca umflãþoca.
numele gãinii mele oarbe : gãina albã. 
numele fratelui meu imaginar : nu mi-l mai amintesc. 
numele copiilor pe care o sã-i am : ina, felix, aprilie. 
numele pãpuºilor : bambi, roza, sindi, lili, broasca, 
bãrbatul - broascã, sili - uili, domnul arlechin. 
numele bãrbaþilor de care mã voi îndrãgosti :

Retrospectivã pentru lumi paralele

felix e fratele meu 
pe care mama l-a lãsat sã bea 
pe care tata l-a lãsat sã fumeze
ºi sã aducã femei acas` 
pe care nimeni nu-l cautã la telefon 
sau la poartã. 
eu cred în orice. 
ca ºi cum mi-aº ºterge toate urmele. 
ca ºi cum mi-aº bate toate cuiele. 
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Marcel TOLCEA

Acolo, dupã valea de trandafiri

Acolo, dupã Valea de Trandafiri ºi dupã un râu,
dupã ce treci de un deal printre bucãþile mari de tablã
în care soarele se odihneºte în voie
iar la stânga se vede o casã în care e de presupus
cã pãdurarul se aparã cu demnitate de fiare 
— glumesc puþin —,
dupã ce treci printre pomii ei înfloriþi într-o luminã cenuºie
de searã ºi auzi cum se izbeste de zidul lor o minge cu sunet de pom
doborât,
faci semne lungi unui tren încarcat cu hainele pomilor ei înfloriþi
pe care le înþelegi cã pe niºte Semne clare cã ai mai fost pe Aici.
Apoi, gãsesti, undeva la marginea locurilor, un mãr
ºi þi se pare cã el are o caldurã ciudatã,
de parcã ar fi cãlãtorit îndelung dinspre interiorul pãmântului
pânã în locul în care Acum este primãvarã
ºi pe umerii lucrurilor din jur stã prinsa o dunguliþã rece,
de-oþel care este, poate, chiar sufletul lor.
Am vrut sã îþi spun sã iei fructul ACUM ºi sã îl tai cu
un briceag plumburiu ce va þine, o clipa, forma copilãroasã a unui peºte 
ºi sã închizi ochii, apoi, orbit de lumina oglinzii peste care ai nimerit
în timp ce cãutai un drum de întoarcere.

Athanor

Dacã întrebi ce mai face fratele tãu
ascuns dupã nor ºi dupã frunziºul umed
al iederei semper viridis care a crescut pe la
colþul strãzii, vreme de câþiva ani, ºi a trecut
neobservatã, cu picioarele învelite într-o piele de
culoarea cãrnii proaspat tãiate, roºcat-vineþie,
în care, o clipã, steaua inimii noastre se putea oglindi,
îmi spui cã stã acum într-o casã frumoasã, undeva la
marginea oraºului nostru, spre miazãzi, unde altãdatã,
la Început, plumbul a avut forma unui porumbel cãlãtor,
iar apoi, gãsind pe plac graunþele dimprejur, aurii,
a rãmas acolo, adormit pe pãmânt,
într-un somn liniºtit.
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Robert ªERBAN 

Ce rãmâne din viaþã

oamenii sunt convinºi
cã în poezii nu se întâmplã nimic
cã ele ar trebui citite
dupã moarte
când e bine sã nu mai ai pofte  
idei

oamenii nu deschid cãrþi subþiri
iar dacã o fac
observã imediat cã înãuntru sunt 
puþine cuvinte pe rând
puþine cuvinte pe paginã
în rest
alb mult alb
ºi le închid repede

fãrã sã le spunã nimeni
oamenii ºtiu însã cã 
poezia este ceea ce rãmâne din viaþã
dupã ce o trãieºti

Bocet

o femeie adunã frunzele cãzute
în curtea dintre blocuri
cu o mãturã de nuiele
ºtiu asta fãrã sã vãd nimic 
– stau întins în pat cu ochii închiºi – 
aud însã foºnetul ritmat al mãturii
ºi sunt sigur cã e o femeie
ºi nu altceva
fiindcã doar ele jelesc întotdeauna
într-un fel sau altul
morþii



90

Nasturii de la cãmaºã

poþi sã-mi smulgi cu uºurinþã 
inima
dar înainte va trebui
sã-mi desfaci
nasturii de la cãmaºã

Poate

din maºina sport
coboarã douã femei înalte
cu fustele scurte cât latul de palmã
sunt atât de frumoase atât de frumoase
încât numai gândul cã poate sunt curve
mã mai liniºteºte 

Gest

am sã-mi las câteva zile
obrajii nebãrbieriþi

nu din comoditate
nu din frondã
ci fãrã nici un motiv
aºa cum
câteodatã
las sã-mi treacã viaþa

Femei

o femeie singurã
alta cu un copil 
o alta cu un câine
alta singurã
alta cu un bãrbat
alta singurã
alta singurã
alta singurã
alta singurã
alta singurã
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Diana-Cristina ªERBAN

Burta Laviniei

viaþa mea e ca un pahar Berzelius 
cu gâtul subþire
în care amestec 
cãrþi filme siropoase þoale noi
bãrbaþi strãini 
I was crying when I met you
în loc de past progressive
decupat-lipit 
pantomimã pentru studenþi
ºi casa mea ca o pensiune 
împotriva singurãtãþii

în fiecare marþi
burta Laviniei 
mã întâmpinã
din ce în ce mai mare
ºi îmi râde în nas  

Fãrã lanþ

moartea ca o bicicletã de camerã
adunã praf în dormitorul bunicilor
unde în copilãrie
sub duna de la Polul Nord
ascultam Europa Liberã

eu râd ºi agãþ pe ea
hainele de ieri
iar Buni zice:
ºtiu cã stau pe loc
dar pedalez ºi eu
sã mai îmi treacã timpul
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Miron SCOROBETE

ROMANUL UNEI AVENTURI SPIRITUALE 
SAU SALT ÎN MISTER

Când fãceam selecþia pentru volumul Imperiul unei singurãtãþi, lãsasem
hotãrât în afarã poezia „Cad umbrele de gratii”, gãsind-o nesemnificativã.
Dar un fapt neobiº;nuit a fixat-o totuºi în carte.

Luminiþa, fiica mea, pe atunci la vârsta versurilor de grãdiniþã îndrãgise
aceastã poezie cu atâta patimã încât mã punea sã i-o citesc de zeci de ori, ca
mai apoi, învãþând literele, sã o facã singurã. Dupã ce cartea a apãrut, ea o
þinea pe marginea patului deschisã la poezia preferatã pe care o recitea la
nesfârºt. Ce înþelegea ea de acolo? Ce putea sã o fascineze atât?

Fenomenul cu totul de neînþeles, þinând de paranormal, s’a lãmurit
oarecum când cineva mi-a atras atenþia asupra unei proze-capodoperã a lui
Borges.

Proza aceasta a apãrut în volumul Fãuritorul în 1960, cu mult mai înainte
ca poezia „Cad umbrele de gratii” sã fi fost scrisã. Eu nu o citisem pânã acum
când cunoºtinþa mea a fãcut observaþia cã în parabola sa Borges s’a referit,
anticipând, la aceastã poezie, ceea ce, dat fiind caracterul ezoteric al scrisului
sãu, nu este exclus. În acest caz, cu totul fericit, cum poate poemul de alãturi
sã-ºi aibã locul sãu precis în urzeala universului e prea complex pentru
naivitatea unui poet.

Jorge Luis BORGES

INFERNUL, I, 32

Din zorii zilei ºi pânã la lãsarea nopþii, un leopard, cãtre sfârºitul veacului
al XII-lea, vedea niºte tãblii de lemn, niºte drugi verticali de fier, chipuri de
bãrbaþi ºi femei care nu erau niciodatã aceleaºi, un zid gros ºi, poate, un ºanþ
de piatrã acoperit cu frunze uscate. Nu ºtia, nu putea ºti, cã jinduieºte iubire
ºi cruzime ºi aprinsa dorinþã de a sfâºia ºi vântul care aduce cu el boare de
cerb, însã ceva înlãuntrul lui simþea cã se înãbuºã ºi cã se rãzvrãteºte ºi
atuncea Dumnezeu îi glãsui într’un vis: Trãieºte ºi vei muri în temniþa aceasta
pentru ca un om pe care eu îl ºtiu sã te priveascã de un numãr anumit de ori
ºi apoi sã nu te poatã da uitãrii ºi sã-ºi punã fãptura ºi simbolul într’un poem,
care îºi are locul lui precis în urzeala universului. Înduri captivitatea, însã vei
dãrui acelui poem cuvântul. Dumnezeu, în vis, iluminând grosolãnia fiarei ºi
aceasta înþelese pricinile ºi îºi încuviinþã destinul, dar nu gãsi înlãuntrul ei,
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când se trezi, decât o întunecatã resemnare, o curajoasã; ignoranþã cãci mersul
lumii este prea complex pentru naivitatea unei fiare…

CAD UMBRELE DE GRATII

Cad umbrele de gratii de-a curmeziº pe tigru 
ºi el în somn le simte liniºtit – 
un ritm fãrã abatere, întins ºi sigur: 
o noapte – o zi – o noapte – o zi – la nesfârºit.

Cad umbrele de gratii pe propriile-i dungi 
cum stã întins cu tâmpla pe o treaptã 
ºi cad ca loviturile de bici, prelungi. 
El nici nu se clinteºte ºi le rabdã.

Doar când îi cad pe ochi, deodatã clar 
le simte profunzimea ºi îi par 
ale tulpinilor ce urcã jungla’n cer! 

Atunci se-aruncã’ntreg cu colþii’n fier.

NOI, FIII UITÃRII

Mã recunoaºte uitarea ca pe propriu-i fiu,
mã adulmecã de departe, îmi cuprinde
faþa în palme.
Sãrutul ei cu gust târziu
rãcoreºte ºi arde.

Noi suntem cei mulþi, noi, copiii uitãrii,
cei neîndrãgiþi de ea-s atât de rari, de
stingheri – 
noi nu fugim de adierea ei,
intrãm în ea uneori ca o coastã cu pruni
în toamnã.

Uneori de acolo, de pe tãrâmul ei,
dintre flori fãrã nume
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ce n’au fost ucise în cupe lungi de cristal,
dintre pãsãri al cãror cer
n’a fost parcelat cu grile de sârmã 
dintre izvoare netrecute pe hãrþi,
dintre tot ce-a scãpat înregistrãrilor:
zãpezi necãlcate, 
înserãri comune, fãrã evenimente,
stele nedescoperite ºi fulgere albastre,
dintre toate cele atât de fireºti
cã n’au atras atenþia cronicarilor,
de pe Tãrâmul Uitãrii, 
prin uºoara ei ceaþã albãstrie ca
de septembrie,
ne uitãm uneori la fraþii noºtri
vitregi
ºi, poate, puþin, atât cât putem noi, cei
uitaþi,
îi compãtimim vãzându-i cum dispar,
falsificaþi, desfiguraþi, substituiþi
de propria celebritate.

SUPER FLUMINA BABILONIS

La câte râuri, Doamne, am mai plâns 
cât lacrimile noastre ar fi putut sã stingã 
cuptoarele ce se’ncingeau în lume veac de veac 
ºi peste rugurile noastre vii, într’un amurg, 
ca pe Hermon, ar fi’nceput sã ningã!

ªi câte sãlcii, Doamne, s’au uscat 
de cântecele noastre necântate! 
O, Doamne…
Prin harfe trece vântul sângerând 
pe strune ca pe sârmele ghimpate.
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Roxana GULICIUC

J.M.G. LE CLÉZIO - 
FRÂNTURI DE SINGURÃTATE

Nãscut la Nisa în 13 aprilie 1940, J.M.G. Le Clézio îºi câºtigã celebritatea
doritã romanului Procesul-verbal, publicat pe când nu avea decât 23 de ani . De-
a lungul timpului a scris enorm de mult, devenind astfel cunoscut ºi peste hotare.
Nu ºi-a putut uita locul de baºtinã, loc pe care îl descrie în mai toate romanele.
Astfel, tãcerea ºi singurãtatea redau imaginea feericã a insulei Mauriþius unde
scriitorul ºi-a petrecut o parte din anii copilãriei.

Faptul cã a pendulat mereu între douã lumi l-a marcat în viitoarea sa carierã
de scriitor, Le Clézio plecând de tânãr în cãutarea tatãlui aflat într-o misiune de
binefacere în Africa. La 8 ani reuºeºte, aºadar, sã-l vadã pentru prima datã ºi
rãmâne surprins de severitatea acestuia. Insula Mauriþius, pãmântul tatãlui,
devine, însã, cu trecerea anilor, pãmântul sãu de suflet. Aceastã insulã apare în
majoritatea romanelor, materializându-se sub forma dorului de casã ºi de
frumuseþea copilãriei. 

Analizând opera autorului francez, am putea spune cã J.M.G. Le Clézio
trãieºte într-o lume modernã, sperând, totuºi, la un univers dominat de tãcere,
unde ar putea sã locuiascã la adãpost de oameni. Singurãtatea îi este necesarã
pentru a se înþelege pe sine, pentru a se putea percepe ca un întreg. De aceea, a
vorbi despre solitudine în cãrþile lui J.M.G. Le Clézio înseamnã, practic, a vorbi
despre cartea în sine, despre fiecare paginã în parte. Izolarea voitã de ceilalþi
demonstreazã cã pentru scriitorul francez, singurãtatea nu e legatã de distrugerea
comunicãrii, ci de aprofundarea ei ; nu aduce cu sine neputinþa, ci înþelepciunea,
cãci, pe acest pãmânt, « prieteniile se leagã ºi se dezleagã. Nimeni nu are nevoie
de nimeni.» Izolarea faciliteazã revenirea la primii ani de viaþã, reîntregirea
familiei ºi retrãirea momentelor de fericire prin intermediul amintirilor.  

În marea lor majoritate, oamenii spun cã pentru a te simþi singur ar trebui sã-
þi duci zilele undeva la marginea lumii, pãrãsit de prieteni ºi de rude. J.M.G. Le
Clézio ne demonstreazã, însã, cã pentru a te simþi singur nu ai decât sã mergi în
mulþime, sã porþi conversaþii banale, sã te prefaci cã exiºti. Singurãtatea nu ar avea
aceleaºi valenþe în afara imaginii celuilalt, cãci numai în exil poþi gãsi cuvinte
pentru a-þi reda povestea. Jean Xavier Ridon, un mare critic francez, a relatat de
altfel în eseurile sale cã figura copilului în romanele lui J.M.G. Le Clézio este o
figurã nãscutã din exil ºi cã nu are, în consecinþã, nici un punct fix care sã-i
permitã sã se « povesteascã » celor din jur . Cu toate acestea, punctul fix al
copilãriei îl reprezintã fãrã îndoialã singurãtatea, ea fiind cea care aduce cu sine
posibilitatea fomãrii unei identitãþi proprii. Scriind, J.M.G. Le Clézio reface
cercul existenþei sale, redescoperindu-se. Romanele sale sunt aventuri cu frânturi
de singurãtate ºi meritã sã fie citite pe îndelete.
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MERIDIANE LIRICE – VECHI POEÞI CHINEZI

Tao Yuan Ming (365-427)

Mi+am ridicat coliba printre casele oamenilor
ªi încã nu e zgomot de cãruþe ºi cai.
Tu întrebi: “ Cum e posibil aºa ceva, domnule?”
“ O inimã-ndepãrtatã-ºi creazã propria-i singurãtate”.
Culeg crizanteme de sub gardul de est,
Apoi privesc îndelung dealurile din sud.
Aerul de munte e curat în amurgul zilei;
Pãsãrile se reîntorc în stoluri în zbor.
Aceste lucruri au un înþeles profund;
Aº vrea sã vi-l spu, dar am uitat cuvintele.

Su Ting (670-727)

Anul s-a-ncheiat ºi se-adaugã vârstei mele;
A venit primãvara, dar trebuie sã plec de-acasã.
Pãcat, cãci aceºti copaci din grãdina de est
Vor inflori, totuºi, fãcã mine.

Li Bai (701-762)

Mã întrebi de ce locuiesc în muntele cel verde;
Zâmbesc ºi nu rãspund cãci inima mea e lipsitã de griji
În timp ce floarea de piersic curge-n josul râului ºi 
se duce-n necunoscut,
Am  o altã lume ce nu e aici printre muritori.

Wang Wei (701-761)

Munâi pustii – nici þipenie de om,
Nu se-aude decât zgomot de voci.
Raza soarelui pãtrunzând în pãdurile adânci
Se reflectã, din nou, pe muºchiul verde.

Du Mu (Tu Mu) (803-852)

Dupã ce-am urcat cãrãrile-abrupte ale muntelui rece,
Adânc în norii cei albi sunt lãcaºurile oamenilor.
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Îmi opresc cãruþa ºi stat s-admir luminiºul de arþari la lãsarea nopþii,
Frunzele lor îngheþate-s mai roºii ca florile primãverii timpurii.

Li Shang Yin (812?-858)

Briza ºi roua liniºtesc zorii;
În spatele perdelei e cineva care uneori
e singurul sculat.
Grangurii cântã, iar florile zâmbesc –
Atunci, pânã la urmã, a cui e Primãvara?

Su Shi (Su Dong Po) (1037-1101)

Cu ce s-ar semui viaþa noastrã pãmânteanã?
Cu un cârd de gâºte,
aterizând pe zãpadã.
Uneori lasã o urmã a trecerii lor.

Wen Tian Yiang (1236-1283)

Trecerea Mãrii Singuratece

Rãsfoind Cartea Schimbãrilor, m-am ridicat cu multã greutate,
ªi am luptat disperat cu duºmanii timp de patru lungi ani,
Ca ºi mâþiºorii de salcie, pãmântul rãvãºit de rãzboi pare pustiu.
Mã scufund ºi înnot ca raþele când vine ploaia.
Pentru pericolele de pe Plaja Periculoasã, am suspinat ºi-am oftat,
Acum pe Marea Singuratecã mi-e teamã ºi-s singur;
Din vremuri vechi, care om a trãit fãrã a muri?
Voi lãsa-n istorie un nume de supus credincios.

În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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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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