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Ion BUZAªI
Ion MOLDOVAN

IDEEA UNITÃÞII NAÞIONALE LA SCRIITORII BLÃJENI

„Ca-n basme-i a cuvântului
putere…” Poetul are dreptate:
cuvântul poeziei înnobileazã
spiritul uman, înflãcãreazã
conºtiinþele, îndemnându-le
convingãtor la acþiuni energice
spre binele umanitãþii. De aceea
Andrei Mureºanu constatã cu
justeþe cã „poezia a fost ºi va fi
totdeauna apostolul libertãþii, cu
care ea este aºa de strâns ruditã”.
Vorbind despre trãsãturile specifice
ale literaturii române, Tudor Vianu subliniazã printre altele, ºi caracterul ei
social-militant, iar în strânsã legãturã cu remarca esteticianului român, Ion
Chinezu consemna în eseul „Gânduri despre Ziua Unirii” cã actul de la 1
Decembrie 1918 e plebiscitul ce însumeazã nu numai adeziunile unei generaþii,
ci ale tuturor acelora ce ne-au precedat ºi care, nãdãjduind ºi crezând în aceastã
zi, ne-au pregãtit-o pe tainicele drumuri ale sângelui, ale graiului ºi ale datinilor.
Scriitorii ºi publiciºtii blãjeni se înscriu în aceastã temã fundamentalã a literaturii
române: aspiraþi spre unitatea naþionalã – care este totodatã ºi ideea forþã a
istoriei Blajului.

Din vorbe dãltuite frumos de cronicari „De neamul românesc ºi Þara
româneascã”, ideea unitãþii naþionale capãtã mai multe ºi variate argumente în
scrierile reprezentanþilor ªcolii Ardelene, iar în paginile Þiganiadei lui Ion
Budai-Deleanu avem o viziune profeticã asupra Unirii, printr-o alegorie, înruditã
ca formã cu basmul popular: dupã numeroase peripeþii, Parpanghel ajunge la
„raiul … frumos”, unde tatãl sãu, mort de mult, i-l aratã pe Jundadel, strãmoºul
lor. Acesta îi dã un inel miraculos ºi-l pofteºte sã priveascã prin el într-o fântânã
adâncã: Zãrii întâiaºi datã trii fete/Dã împãrat, ca când ar fi robite,/Amar
plângând, nici voind sã încete;/Pre tâlhari cu lacremi umilite/Sã sâlea sã plece
spre omenire,/Iar ei n-arãta nici o sâmþire.//Doar dintr-înse era îmbrãcate/Ca
neºte doamne stãpânitoare./Dar totuºi fãcea slujbã dã argate;/Iar una, în
vãºminte ovilitoare/Dã roabã, era silitã a face/Orice rãpitorilor sãi place.

Cele trei fete de împãrat înrobite sunt þãrile româneºti: spre deosebire de
Moldova ºi Muntenia, situaþia Transilvaniei, cea dea treia fiicã de împãrat, era
încã ºi mai grea, aici la oprimarea socialã adãugându-se cea naþionalã. Ca
profeþii Vechiului Testament însã, Ioan Budai-Deleanu nu crede în veºnicia
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rãului în lume ºi anticipând imagini ce le vom regãsi în forme asemãnãtoare în
lirica lui Octavian Goga, prevesteºte cã un voinic ivit din fundul mãrii va rãpune
pe balauri, adicã pe asupritori. Pe cele trei roabe surori le aºteaptã încã multe
umilinþe, dar ºi o zi plinã de bucurie, „în carea ºi lor va luci soare”. D a r ã
sosi-va, mãcar târzie,/Ziua, lung dupã a ta rãposare,/Ziua cea plinã de
bucurie,/În carea ºi lor va luci soare;/Iar pânã atunci sub robie amarã/Pururi
vor fi ºi sub ocarã.

Discursul din Catedrala Blajului din 2/14 Mai 1848 al lui Simion Bãrnuþiu,
pentru libertate ºi unitate naþionalã „se va repeta în tot lungul veacului, fragment
de fragment, în poezia transilvanã, cu forþa originarã a ideilor care nu cunosc
opreliºti omeneºti” (Emil Giurgiuca). ªi în primul rând în „Rãsunetul” lui Andrei
Mureºanu, poezie emblematicã pentru literatura Transilvaniei de la 1848, ºi
nucleul poetic pentru lirica ardeleanã în douã direcþii tematice majore: libertatea
ºi unitatea naþionalã. „În poezia ardeleanã – scrie Liviu Rebreanu – de la
„Deºteaptã-te române!” la Octavian Goga ºi pânã la poezia estetizantã a
tinerilor poeþi – peisajul ardelean e un component de prim rang … Nu ca simplu
peisaj desigur – ci ca spirit general. „Deºteaptã-te, române” nu se putea scrie
decât în Ardeal – care a impregnat bãrbãþia ºi asprimea verbajului”.
„Rãsunetul” sãu, aºa cum s-a mai spus, „nu e expresia simþirii unui singur om
ci porunca veacurilor de istorie transilvanã. În ora compunerii ei, poetul va fi
simþit în jurul sãu prezenþa legiunilor de martiri, sculaþi din morminte, umbra
roatei lui Horea, sufletul fãrã hodinã al lui Mihai. ªi icoana Transilvaniei ca un
rug nestins de jertfe româneºti se va fi ridicat în faþa sa, crâncenã,
cutremurãtoare” (Emil Giurgiuca). Nicicând n-a rãsunat în poezia româneascã
mai imperativ, îndemnul la Unire: „Români din patru unghiuri acum ori
niciodatã / Uniþi-vã în cuget, Uniþi-vã-n simþiri”. Unirea românilor este vãzutã
de cãtre poetul ardelean dintr-o largã perspectivã naþionalã: mãreþele umbre
invocate, Mihai, ªtefan, Corvine, sunt domnitori glorioºi din cele trei þãri
româneºti, ºi þara însãºi este „o mamã vãduvitã de la Mihai cel Mare”,
înfãptuitorul primei uniri a românilor, „Care pretinde de la fiii-ºi azi mânã d-
ajutor”. Este revelatoare comparaþia fãcutã de Coºbuc între poeziile „Marºul
oºtirii române” de Vasile Cârlova, „Deºteptarea României” de Vasile
Alecsandri ºi „Un rãsunet” de Andrei Mureºanu: „Toþi trei poeþii cer întâi de
toate unire, dar o înþeleg în trei feluri: Cârlova apeleazã mai ales la unirea
partidelor din Muntenia, Alecsandria mai ales la unirea principatelor, iar
Mureºanu la unirea în cuget ºi simþiri a românilor din patru unghiuri”.
Îndemnul poeziei lui Mureºanu va reverbera puternic în poezia ardeleanã
paºoptistã. În „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã” din anul 1848 apar multe
poezii, adevãrate manifeste ale unitãþii naþionale. Oda „La fraþii mei români”
(semnatã „Un filoromân”) este una dintre acestea. Într-un ton patetic ºi vibrant,
poetul proclamã reînvierea libertãþii ºi zdrobirea tiraniei. Pentru înflãcãrarea
patrioticã a contemporanilor se invocã mândria originii române ºi gloria



trecutului. Tirania ºi asuprirea vor fi învinse nu prin rãzboaie sângeroase, ci prin
unire. Perspectiva unitãþii naþionale este „pretutindenarã”, ca sã folosim un
cuvânt la epocii paºoptiste, pe care poetul o imagina într-o viziune extaticã:
„Ridicã-te acum ºi tu o! Românie!/Renalþã-þi capul cela, acel triumfãtor!/Sculaþi
Români cu toþii, sculaþi cu bãrbãþie/Cãci timpul ne soseºte, un timp mântuitor.//
Uniþi-vã! C-o mamã avem noi împreunã/ªi-a noastrã mamã-i Roma!, o, nume
glorios!/Noi suntem fraþi de sânge ºi soarta ni-i comunã,/Sã alungãm tiranii cu
jugul urâcios/[…]/Din Tisa pân’ la Nistru ºi-n Dunãrea râpoasã/Întinde
românimea pe-al patriei altar/O mânã de frãþie. Vai! Cât e de frumoasã/A
noastrã þarã scumpã pe-ntinsul ei hotar!”

„Din Tisa pân’ la Nistru”, început de vers ce aduce îndatã în memorie
începutul îndureratei „Doine” eminesciene: „De la Nistru pân’ la Tisa …” E
posibil ca sugestia sã fi venit din lectura acestei poezii din colecþia „Foii pentru
minte, inimã ºi literaturã”, cãci Aron Pumnul, la Cernãuþi avea obiceiul sã
îndemne, pentru multiplicare, la copierea mai multor numere din revista
braºoveanã. În aceastã atmosferã a crescut marele nostru poet, care a fost ca
ºcolar bibliotecarul gimnaziului. Dacã Eminescu a cunoscut poezia „La fraþii
mei români”, atunci oda „Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie” se revendicã, prin
patosul patriotic ºi prin vizionarismul luminos, de la aceastã creaþie a
paºoptismului românesc. Iar visul la unirea românilor, aºa cum apare în finalul
poemului postum „Mira” este înflãcãrat de acelaºi extaz profetic: „Eu vãd o
stâncã albã, o stâncã de granit,/Lucind din veacuri negre, prin moarte mãri
lucind,/Lucind peste morminte cu faþa ei seninã,/ªi vãd cã-n lumea asta fui
umbra-i de luminã; /Acea stâncã sublimã ce stã cu capu-n cer/E-unirea
românimei … E visul meu de fier/Ce l-am visat de-o viaþã, fãr’ sã-l pot
ridica./Azi sufletu-mi înceatã, se stinge viaþa mea…/Dar las o moºtenire ce-am
scris-o cu-al meu sânge,/Las românimei toate grozav frumosul vis,/Ca-n fruntea
ei seninã etern sã steie scris!”

O poezie a lui Andrei Mureºanu despre Câmpia Libertãþii se intituleazã „15
Mai 1848”. Poetul, care a nutrit un adevãrat cult pentru Vasile Alecsandri; vãzut
ca poetul cel mai de seamã al generaþiei paºoptiste, a vrut sã-l secondeze ºi în
aceastã privinþã publicând o poezie omonimã. Ea este într-un fel un reportaj liric
al Adunãrii de pe Câmpia Libertãþii descrisã, într-un prezent etern, de la faþa
locului. Speranþa, laitmotivul poeziei lui Alecsandri, este implicatã în poezia lui
Andrei Mureºanu. Ca ºi la Alecsandri unele versuri cheamã în memorie imagini
din „Deºteaptã-te, române”, dar originalitatea lui Mureºanu constã în
accentuarea unor profeþii în legãturã cu destinul neamului românesc în relaþie cu
„Rãsunetul” sãu. Ideea unitãþii naþionale, de pildã, apare tot ca în „Rãsunet” într-
o fireascã îngemãnare cu „mãrirea strãbunã” ºi cu dreptul natural al popoarelor
la libertate: „Mãreaþã-i serbarea când fraþii de-un sânge/Se leagã-ntre sine prin
viu jurãmânt,/A nu lãsa pradã ºi nici a se-nfrânge/Mãrirea strãbunã ºi dreptul
cuvânt.”

4
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„Rãsunetul” lui Mureºanu devine o „lecþie poeticã” pentru poezia patrioticã
a lui Coºbuc, în care vom gãsi, reluate cu vigoare artisticã, ideile cardinale ale
nemuritoarei poezii. Ideile „Rãsunetului” pot fi urmãrite, în „rãsfrângerile”
sale, în lirica patrioticã a lui Coºbuc: elogiul latinitãþii ca semn al tãriei neamului
ºi al nobleþei sale dãtãtoare de vigoare naþionalã este prezent nu numai în „Podul
lui Traian” ci ºi într-unul din „Cântece” în care versul „Din stejarul Romei, tu
mlãdiþã ruptã” – pare un ecou din versurile ce respirã atâta mândrie a
descendenþei noastre romane: „ªi cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un
nume/Triumfãtor în lupte, un nume de Traian”

Influenþat de V. Alecsandri ºi Andrei Mureºanu, poetul Aron
Densuºianu, fost elev al ªcolilor Blajului, exaltã virtuþile ardelenilor ºi îndeamnã
energic, cu vizibile ecouri din Rãsunetul Mureºanului la unitate naþionalã:
„Românilor din unghiuri pe oriºiunde-n lume! / Noi astãzi vã întindem un dulce
sãrutat, / Sã ºtiþi cã ºi românii voiesc sã aibã-un nume / Pe-acest pãmânt, ce-un
tatã la toþi ni l-a donat”. Teodor Murãºanu slãveºte un Ardeal, eliberat de
lanþurile robiei naþionale ºi, în forma poeziei populare exprimã sentimentele de
recunoºtinþã pentru ostaºii români din rãzboiul de întregire a neamului. Aron
Cotruº are viziunea unei Românii „pe cãile renaºterii latine”, iar Ovidiu Hulea
închinã zilei de 1 Decembrie 1918, o vibrantã Odã „la praznicul unirii tuturor
românilor”, în care succesiunea propoziþiilor exclamative transcrie ceva din
entuziasmul mãreþei sãrbãtori: „Tresaltã cuib de vultur, scump Bãlgãrade Mare
/ Tu Argeºul, ce-n ziduri ai încã plângeri vii; / Din patru pãrþi a lumii grãbesc
la sãrbãtoare, / Români trecuþi prin toate a sorþii vijelii …”

Din aceeaºi generaþie de scriitori, Ion Agârbiceanu are pagini de povestire,
roman, sau poem în prozã ce înfãþiºeazã aspiraþia spre unitatea naþionalã sau
bucuria împlinirii acesteia. Învãþãtorul Mihai Mureºan din povestirea
Singurãtate se înroleazã în armatã ºi pleacã în primul rãzboi, rãzboiul pentru
întregirea neamului. Dupã întoarcerea de pe front, datoritã nerãbdãrii cu care
aºteaptã Marea Unire, comportamentul sãu le apare ºi elevilor ºi sãtenilor,
ciudat. El poate fi considerat, dupã expresia memorabilã a lui Cornel Regman,
un „romantic ciudat” pentru cã în exaltarea sa patrioticã recitã versete de
inspiraþie biblicã pentru iubirea de patrie. Neînþeles de ceilalþi el trãia în
singurãtatea „în care se pot auzi ºoaptele sfinte”. Un erou asemãnãtor este
Ionicã Albu din romanul Licean…odinioarã, un caracter dârz, din stirpea
veºnicilor corifei ai ªcolii Ardelene pentru care „fericirea naþiei” era scopul
vieþii. Pe tabloul de absolvire, Ionicã Albu ºi colegii sãi graveazã aceste cuvinte-
legãmânt, izvorâte parcã din Jurãmântul depus cu ani în urmã pe Câmpul
Libertãþii: „În foc vom intra / Venin vom lua / Pentru idealul nostru naþional”.
ªi tot ca în mãreaþa adunare din 3/15 mai 1848 când mulþimea ºi-a spus rãspicat
vrerea de a se „uni cu þara”, pentru tinerii absolvenþi ai ªcolilor Blajului de la
finele veacului trecut, „idealul naþional” era eliberarea naþionalã ºi apoi mult
aºteptata unitate naþionalã. Cartea lui Ion Agârbiceanu este din acest punct de
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vedere ºi un document obiectiv al contribuþiei Blajului la Marea Unire,
completând cu mijloacele artei literare ce ºtim din documentele vremii adunate
ºi publicate în anii din urmã în cele douã volume tipãrite sub titlul Consiliul
Naþional Român din Blaj (1918). Pentru acest ideal, Ionicã Albu pleacã pe front,
luptã în rãzboiul de eliberarea Transilvaniei ºi cade eroic, având înscris pe piatra
funerarã legãmântul de pe tabloul de absolvire care i-a direcþionat sensul vieþii.
Alãturi de cãrturari, dorinþa de a contribui la împlinirea visului de unitate
naþionalã e la fel de fierbinte în sufletele oamenilor simpli, ale sãtenilor ardeleni:
Moº Miron, þine otava cu mare grijã, o pãstreazã, spre uimirea rudelor ºi
consãtenilor, pentru a o dãrui ostaºilor români ce au dezrobit Ardealul. Acesta
este „darul” sãu; iar pentru oastea þãrii Ion Agârbiceanu are Cuvinte… ºi O
lacrimã fierbinte ce reînvie într-o prozã poematicã, admiraþia exprimatã de
Vasile Alecsandri pentru ostaºii noºtri din Rãzboiul de Independenþã: „Te-am
vãzut în coliba de la þarã ºi-n tranºeele de la Oituz. Acolo te-ai ascuns, cu
sufletul tãu, o, Patrie! Acolo îþi þeseai o nouã ºi strãlucitoare hainã, o nouã
întrupare. Pe haina ta de nuntã, pe haina ta nouã, ce se urzea acum, vãzui
urmele lacrimelor bãtrâne, vãzui pecetea sângelui ce þâºnea din pieptul
viteazului, vãzui urma braþului ce te-a îmbrãþiºat în agonie!”

Din perioada interbelicã, antrologicã este poezia lui Radu Brateº,
Balada Episcopului Inochentie. Structuratã compoziþional sub forma unui
cvintet, balada exprimã istoria concentratã a Transilvaniei, a Blajului ºi a
credincioºilor români. În final, episcopul ne apare ca un vizionar al jertfei ce a
adus atâtea daruri þãrii, prin Blaj: valoarea revoluþionarã a anului 1848 cu
Deºteaptã-te, române, textul Memorandumului care în bunã parte a fost gândit,
scris ºi semnat de „oamenii Blajului”, ºi fãclia ca a luminat vremea lui 1918 prin
prezenþa majestuoasã a episcopului Iuliu Hossu, heraldul Unirii. ªi, în virtutea
dreptãþii creºtine vor trece toate obstacolele, calea va deveni liberã, binele va
birui nedreptatea. „ªi, clãdind la Dunãre o þarã / Ca un rai din sfintele
scripturi… / Neamþul creºte, þara se lãrgeºte / Ca tãrâmurile din poveºti”.

Ziarul blãjean „Unirea” devine în zilele premergãtoare marii sãrbãtori
o cronicã fidelã a entuziasmului popular, articolele devin patetice chemãri,
publiciºtii transmit slovei de articol ardoarea trãirii lor. 

Poeþii contemporani (Ion Brad, Negoiþã Irimie, Virgil Nistor, Petre
Bucºa º.a.), cei mai mulþi elevi ai ªcolilor Blajului, evocã Blajul, Alba Iulia sau
momente din istoria Transilvaniei ca trepte ale Marii Uniri, adeverind prin
curentul poeziei, adevãrul profetic rostit de Iuliu Hossu, sintezã memorabilã a
contribuþiei Blajului la Marea Unire: „Dacã nu ar fi fost Unirea religioasã pe la
1700 cu Biserica Romei, nu ar fi fost nici Revoluþia de la 1848 pe Câmpia
Libertãþii de la Blaj, ºi fãrã acestea nici Unirea din 1918”.
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TREI CRAI DE LA RÃSÃRIT

Acum, în apropierea Crãciunului, sã ne amintim de cei ce dãdeau atâta
strãlucire sãrbãtorilor de odinioarã, de cei trei crai de la rãsãrit.

Totul era atunci, în Crãciunurile copilãriei noastre, fermecat, de pe celãlalt
tãrâm: ºi cetele de colindãtori aºteptaþi în zarea scãzutã a lãmpii, ºi steaua cu
sclipirile ei ca ninse de polenuri siderale, ºi cerbul încãrcat de podoabele însoritei
ancestralitãþi. Pe noi, copii, dar ºi pe cei mari, întorºi de vraja sãrbãtorilor la vârsta
candorii, cel mai mult ne exalta însã intrarea în scundele ºi strâmtele noastre odãi
a crailor cu coifurile lor strãlucitoare, cu straiele împestriþate de toate culorile
curcubeului, cu sãbii adevãrate, împrumutate de la postul de jandarmi al comunei.

Dar vom semnala o înfãþiºare neobiºnuitã a celor trei magi.
În superbele mozaicuri de la Ravenna, executate pe timpul ºi dupã indicaþiile

lui Iustinian, aceºtia nu apar nici cu coroane regale pe cap, aºa cum erminia
bizantinã îi indicã, nici cu turbane orientale cum i-a înfãþiºat iconografia mai nouã
ºi cum ei trebuie sã fi fost, ci cu inconfundabilele bonete de tarabostes daci.
Iordanes, trãitor în acel timp, al executãrii mozaicurilor, explicã faptul cã la geþi
aceastã acoperitoare a capului nu era doar un articol vestimentar ci avea o
semnificaþie deosebitã, ea indicând pe de o parte rangul nobiliar al purtãtorilor ei,
iar pe de alta calitatea acestora de sacerdoþi. Aºadar, prin înzestrarea crailor cu
boneta dacicã artiºtii ravennaþi exprimau plastic ceea ce exegeþii susþin în studiile
lor, cã, adicã, cei trei cãlãtori de la rãsãrit, plecaþi în cãtarea Pruncului divin, sunt
totodatã înalþi demnitari ºi slujitori ai templelor, regi-magi. 

Insolita înfãþiºare a magilor de la Ravenna îºi poate gãsi explicaþia în diferite
moduri. Astfel, pentru italieni dacii înºiºi erau un popor oriental, de unde, dacã nu
la Betleem, la Ravenna oricum magii puteau sosi ca “de la rãsãrit”. Apoi, în
antichitate, geþii erau vãzuþi ca niºte “drepþi”, practicanþii unor canoane religioase
extrem de severe, un ordin monahal al lor fiind luat de cãtre istoricul evreu Iosif
Flaviu drept termen de comparaþie pentru a-i caracteriza pe esenienii pe care el îi
adora. Aºadar, comparaþi cu decãzuta societate a prãbuºitei antichitãþi romane,
dacii puteau fi asimilaþi cu magii credincioºi, cercetãtori ai tainelor pãmântului ºi
cosmosului.

În cartea noastrã Dacia edenicã aducem însã o explicaþie ineditã curiosului caz
semnalat. Noi credem cã înfãþiºarea de cãtre artiºtii ravennaþi a crailor de la rãsãrit
sub chipul unor tarabostes daci s’a fãcut la porunca împãratului însuºi. Iustinian,
“cel mai ilustru bãrbat al rasei sale”, cum l-a caracterizat învãþatul tracolog I. I.
Russu, era trac romanizat. Or, þinând seama de aceasta, este cât se poate de firesc
ca el sã-ºi fi dorit strãmoºii, la care þinea, cu care se mândrea, el însuºi numind
Dacia Mediterranea “prea fericita noastrã patrie”, sã ºi-i fi dorit pe acei strãmoºi
eternizaþi în iconografia creºtinã, ºi încã tocmai în mozaicurile rãmase pânã azi
cele mai celebre din lume.

Noi înºine, cinstindu-ne înaintaºii, aceiaºi cu cei ai lui Iustinian, ne bucurãm ºi
ne mândrim cã în minunatele mozaicuri de la Ravenna de o mie cinci sute de ani
în cãutarea Pruncului ceresc cãlãtoresc cei trei crai de la rãsãrit purtându-ºi pletele
acoperite cu cãciulile strãmoºilor noºtri. 
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CINCI COLINDE STRÃVECHI

Laudã-mi-se laudã
Dalb de pãcurar

Ioi, Domnului, Doamne
Cã el cã mi-º are
Câte flori pe munte
Atâtea oi de multe.
Da’uni’le vãrare
ªi uni’le iernare?
La vârºor de munþ
Cu brãduþ mãrunþ.
Da uni’le-adãpare?
‘N vadu Dunãrii.
Vadu Dunãrii
Din grai îmi grãiere:
Þie nu þi-i fricã
Dalb de pãcurar
Marea c’o venire,
Marea cât de mare
ªi-þi va da’necare
Fruntea oilor?
Dalb de pãcurar
Din grai îmi grãiere:
Mie nu mi-i fricã
Dalb de pãcurar
Cã eu cã mi-º am
Doi berbeci de-i lai
Din stâna lui Crai
Cu lâna de-argint
Lanþ pânã’n pãmânt,
Din coarne-or pomnire
Oile-or pornire.
Pe cea coastã luce
Merg oile’n cruce
La linã fântânã
La stânã bãtrânã
Unde iarba-mi creºte
‘N tri sã împleteºte
‘N cinci se cununeºte
Nime n’o pliveºte;
Ba cã o plivesc
Nouã cerbi de-i suri
Din nouã custuri
Cu cerbicele

Cu corniþele.
Da noi o’nchinãm
Dalba-i sãnãtate
La gazde la toate.

Este-o casã’n drum’ol mare
Linã-milinã

Lero-milinã
Cu fereºtile la soare
Dar în casã cine-mi ºede?
ªede-un galben de Luceafãr,
Ziua luce cu soarele,
Noaptea ºede’n codru verde
ªi-mi ascultã toaca’n ceri,
Toaca’n ceri ºi slujba’n rai.
Slujba’n rai cine-o cântare?
Cânt’o nouã popi bãtrâni
Cu nouã cãlugãrei
ªi cu nouã diecei.
Zice diac cel mai mare
Cãtre diac cel mai mic:
Ia ieºi diac pân’afarã
ªi dã’n toacã de tri ori
Sã rãsune’n tri chipuri,
Sã sune ºi clopoþeii
Sã pomeanã* creºtineii.
-------------
* sã pomeanã = sã trezeascã

Colo sus la rãsãrit
Cununã de flori vinete

Este-un pom mare’nflorit
Cu vârvu ajunge’n ceri
Cu ramuri prejur sub ceri
Da’ la umbra pomului
Este-o masã de mãtasã
Da’ la masã cine-mi ºede?
ªede-mi dragu Dumnezeu
ªi judecã lui Adam:
- Mãi Adame, prost Adame,
Slobozâre’n rai þ-am dat
Din toþi pomii sã mãnânci
Dar din pomul contenit
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Sã nu mânci cã eºti oprit -
Tu porunca þ-ai cãlcat
ªi poame din pom ai luat.
Adam rupse ºi rãspunse:
- Doamne, eu nu-s vinovat,
Eva-o luat ºi ea mi-o dat.
Eva rupse ºi rãspunse:
- Doamne eu nu-s vinovatã,
ªarpele m’o îndemnat,
P’ângã pom s’o’nfãºurat
ª-am fãcut mare pãcat.
Dumnezeu din grai grãiere:
- Na, Adame, ie-þi ce ai
ªi din rai afarã hai
ªi te du în câmpuri mari
ªi-þi cumpãrã boi sã ari,
Sã ari ºi sã ogorãºti
Pâinea sã-þi agoniseºti.
Adam iar din grai grãiere:
- Evo, Evo, ce-ai fãcut,
Tu de rai m’ai izbãvit,
ªi de rai ºi de viaþã
ªi de-a pomilor dulceaþã,
De mirosul florilor,
De zvonul albinelor.
Trandafir sucit în masã,
Rãmâi gazdã sãnãtoasã.

Scrisu-i tare, lucru-i mare,
Domnului, Domnului, Doamne

Mãnãstiri cu nouã-altare
Da’n fundu altarului
ªede Maica Domnului
C’un fiuþ micuþ în braþe.
Fiul plânge, stare n’are
ªi’n braþe la Maica sare.
Maicã-sa din grai grãiere:
Taci fiule, taci dragule,
Cã Maica þie þi-o dare
Douã mere,
Douã pere,
Douã þâþe dalbe-a mele.
Vai, Maico, nu mi-i de ele,
Mi-i de puntea raiului
Cã-i ca pãrul capului.

Care om nu-i pãcãtos
Trece pe punte frumos;
Care om îi pãcãtos
Cade de pe punte jos,
Cade’n iadu’ntunecos.

Vezi, acolo-i locu nost.

Colo josu, mai dinjosu,
Doamne, ioi, Domnului, Doamne!

Dalbu-mi-i câmpul de flori,
Da’ mi-i dalb de mii de oi.
Da’ la oi cine-mi ºedere?
ªede-mi dragu Dumnezeu
C’un topor îmbãrburat,
Stã pe puºcã rezemat
Cu fluiera pe tureac
ªi din grai aºa-mi grãiere:
Dragile mele de oi,
Pus’am gând ca sã vã las,
Sã vã las ºi sã-mi cobor,
Sã-mi coboru jos la þarã
Sã mã fac gazdã de casã,
De copii ºi de nevastã.
Mioriþa d’ociºelã
Ea din grai aºa-mi grãiere:
Dragu nost ºi bun stãpân,
Cum ne-ai vãrat astã-varã,
Ierneazã-ne ºi-astã-iarnã,
Cã ºi noi te-om dãruire
La Crãciun
c’un mieluþ bun,
La Pãscuþã
c’o mieluþã,
La Ispas
c’un bruj de caº,
La Rusale
-o lânã moale.
ªi noi o’nchinãm
Dalba sãnãtate
La gazde la toate!

(Culese de Miron Scorobete din
satul Poieni, comuna Densuº, judeþul
Hunedoara).
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Adrian BOTEZ

EMINESCIANISMUL LUI GOGA

George Cãlinescu – care, deºi extrem de intuitiv, chiar vizionar, a fãcut destule
gafe critice… -  nu exagera cu nimic, de data aceasta, atunci când afirma, în Istoria
literaturii române – de la origini pânã în prezent (1941) cã : “În poezia lui Goga
dãm de structura poeziei lui Eminescu, dar astfel acoperitã, încât abia se bagã de
seamã. Goga a intuit, mai bine decât oricare, geniul poetului Doinei ºi a ºtiut sã-l
continue cu materie nouã(…). Goga e întâiul poet mare din epoca modernã, sortit
prin simplitatea aparentã a liricii lui sã pãtrundã tot mai adânc în sufletul mulþimii,
poet naþional totdeodatã ºi pur ca ºi Eminescu”(s.n.).

Ca ºi Eminescu (mai târziu, ºi Coºbuc!), Goga, prin poezia sa, este
“portdrapelul” expresiei naþionale româneºti ºi se identificã, organico-spiritual (ca-
ntr-un fel de “manºon eteric”, care transcende individul-Poet ºi-l întâlneºte,
sintetic, cu colectivitatea-Neam) cu Neamul Metafizic Românesc – redând, astfel,
Poetului, calitatea anticã semi-divinã de BARD/AED - dupã uimitoarea “reþetã”
poeticã a celui din Hordou: “Sunt suflet în sufletul neamului meu/ªi-i cânt bucuria
ºi-amarul”…

Cã este un poet al simplitãþii geniale, orfice, dar ºi profund vizionare, con-
substanþial, fratern spiritual cu Doina eminescianã, stau mãrturie poeme liturgico-
psalmice, de tipul Noi, Oltul, La groapa lui Lae, De la noi, Profetul - sau mirabile
epopee ardelenesc-româneascã De demult…

De la Eminescu ºi Goga, nimeni n-a mai scris, cu condeiul muiat în propriul lui
sânge, direct pe inima românului… – inima fiecãrui român devenind, prin miracol,
Carte a Neamului (a reuºi sã determini individul sã transcendã, din egoismul sãu,
pânã la entitatea sacrã Neam, n-au izbutit, la noi, decât Doi Poeþi Sacri, ALEªII
LUI DUMNEZEU: Eminescu ºi Goga…) – versuri de felul bocetului care trece,
aiurind/doinind zeieºte, prin inima Inimii României – Ardealul: “La noi sunt codri
verzi de brad/ªi câmpuri de mãtasã/La noi atâþia fluturi sunt/ªi-atâta jale-n casã” –
aceste versuri pot deveni probã iniþiaticã, pentru verificarea calitãþii empatiei cuiva
cu starea de a fi român…

Prin Goga, ROMÂNUL (ca ºi la Eminescu, “român” având sensul/semnificaþia
de “iniþiat în mari taine soteriologice terestre”!) a devenit “stegarul” Durerii
Cosmice – durere cu propensiuni spre soteriologic: numai la Goga, lacrima
creºtinã îºi redobândeºte (prin re-deºteptarea semnificaþiei stãrii de comuniune, de
Neam-Cinã de Tainã!!! – altruismul creºtin eliminând, ca semn suprem al
ÎNVIERII!!! - egoismul pãgân…) semantica implicatã de Învierea Hristicã, lacrima
creºtinã devenind nu simbol al slãbiciunii/înfrângerii, ci prolog/”predoslovie” a
Victoriei Mistice, al FORÞEI DE VICTORIE ÎN NUMELE LUI HRISTOS-
DUMNEZEU (un Dumnezeu implicat în dinamica misticii COSMIC-
TRICOLORE – galbenul Focului Vieþii+albastrul Închinãrii Rosturilor Vieþii cãtre
Cer + roºul Pãtimirii Hristice Învietoare de Noi Rosturi, Celeste…= RE-
ÎNVIEREA COSMICÃ!!!… - adicã, Noul Manvantara, “scuturat” de toate
“ponoasele vechiului”…):  “ Nu rostul meu, de-a pururi pradã/Urditei maºtere ºi
rele,/Ci jalea unei lumi, pãrinte,/ Sã plângã-n lacrimile mele (…)//Durerea lor
înfricoºatã/În inimã Tu mi-o coboarã.//În suflet seamãnã-mi furtunã,/Sã-l simt în
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matca-i cum se zbate, Cum tot amarul se revarsã/Pe strunele înfiorate;/ªi cum sub
bolta lui aprinsã (s.n.), /În smalþ de fulgere albastre(s.n.),/Încheagã-ºi glasul de
aramã (s.n.)/Cântarea pãtimirii nostre”. Numai “pãtimirea întru orfic-hristic”,
numai Cântecul Lacrimii/Lacrima  în Stare de Cântare Orfic-Soteriologicã – poate
aduce STAREA DE MÂNTUIRE. 

Nu existã, în toatã poezia lumii terestre, o mai vastã deschidere cosmicã spre
Dumnezeiasca ºi Mântuitoare DURERE METANOICÃ/SOTERIOLOGICÃ,
precum plecarea epopeicã a þãranului/jitar (“vechi cãprar de cãtãnie”), RADU
ROATÃ (“roata”-ouroboros fiind semnalul credinþei neînduplecate de nimic!,
cãtre Dumnezeu Re-Creatorul Lumii acesteia, pe care duhuri rele au spurcat-o …),
“În sclipirea dimineþii, care rumeneºte satul,/ Radu Roatã pleacã-n lume, cu
scrisoare la-mpãratul”. Cine nu se simte cutremurat ACUM, la aceastã plecare a lui
Radu Roatã, “la-mpãratul” (forþa spiritualã cardinalã a NÃDEJDII îl
transfigureazã pe bicisnicul împãrat – terestru.. -  de la Viena, în Împãratul-
Hristos – LUMINA LUMII!!!) – nu va mai avea prilej, în toatã viaþa lui, sã încerce
sentimentul cutremurãrii, ca prefaþã a metanoiei…Tot aºa, nu va mai avea prilejul,
cât trãieºte/vieþuieºte pe acest pãmânt, sã simtã cosmica tragedie, care s-a produs, în
Neamul Metafizic Românesc ºi în Lumea Terestrã, a dispariþiei/dizolvãrii acelei
entitãþi cu valenþe soteriologice, numitã SAT, în care era posibilã mistica strângere
la un loc, a “patru juzi din patru sate” (pe dimensionarea Cosmic-Simbolicã a
Crucii), cu “popa”-Hrist, care “moaie peanã nouã-n cãlimarã” …întru Nãdejdea
Noului Ierusalim, de dupã “cutremurarea” temeliilor acestei lumi, ajunse la Capãtul
de Jos al Axei ACESTEI Lumi-Creaþie…Aceastã comuniune misticã, în noaptea
Tainei Tansfigurãrii, prin Rãbdare întru Durere – este echivalentul CELOR
ªAPTE/NOUÃ STÂLPI AI ÎNÞELEPCIUNII, datoritã cãrora se mai pãstreazã
lumea/ciclul existenþial cosmic, dar ºi datoritã cãrora va fi posibilã “sclipirea
dimineþii” noului Ciclu-Manvantara, purificat prin pãstrarea Nucleului-Logos
Hristic: Credinþã-Nãdejde-Iubire…

Orfismul Poetic, în misticul proces spiritual, numit de teologi
Metanoia/Transfigurare,  va “întoarce pe dos” lumea, dintr-o CÂNTARE…va
transforma Lacrima întru Cântec a Lui Dumnezeu – în Nou Destin al
Neamului/Planetei Terra: “S-ar întuneca pãmântul,/C-ar veni, veni, þigane,/Toate
stelele s-asculte/Glasul strunei nãzdrãvane.//Blând zâmbire-ar milostivul…/Iar din
geana  lui de-argint/Lacrim-ar cãdea-n adâncul/Norilor de mãrgãrint.//Ni s-ar
stinge-atunci necazul/Ce de mult ne petrecea:/ Între stelele de pazã/Am avea ºi noi
o stea”. 

Iatã, în viziunea lui Goga, cum ar fi posibilã adevãrata “revoluþie” –
REVOLUÞIA SPIRITUALÃ, în continuitatea (atenuatã întru “mioriticul/orficul”
specific românesc): “învârtejirea” stelelor/constelaþiilor (care, la Eminescu, se
transforma în cataclism cosmic renovator de Manvantara: “Ca ºi frunzele de
toamnã, toate stelele-au pierit”) – la Goga ia chipul TRANSFIGURÃRII
COSMICE, PRIN LACRIMA “STÂRNITÃ” DE BENEFICA/ DEMIURGICA
LACRIMÃ A DUMNEZEULUI RE-ORFICIZAT…Sinea Cosmicã (noicianã…)
re-adusã în matca ei – MATCA MÃREÞIEI BUNÃTÃÞII /ECHILIBRULUI.
DEMIURGIC. Iar cauza “cosmicei revoluþii paºnice”/transfigurãrii(aceasta nu
înseamnã cã Goga nu cunoaºte ºi “viforul în care urlã/ ªi gem robiile de
veacuri”…), într-o teandrie perfect ortodoxã, este “cântecul lui Lae” – Cântecul
Metanoic al Poetului/Orfeu.
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Adrian BOTEZ...

PROLOG
cel ce întoarce pagina
rãmâne pe amândouã 
palmele – cu sânge

*
pieliþa ochiului s-a tãiat spre cuvânt

pacificaþi în rãstignire:
pretutindeni – valul deschis al
þãrânei

unduirea viermilor – în urechea
imoralã
a beznei

ochi în agonia credinþei

se deschide corola fiecãrui lucru: fremãtând
primeºte polenul paºilor morþii

CHEMAÞI VISELE LA VORBITOR

chemaþi visele la vorbitor – ºi spuneþi-le
cã eu – în adâncul temniþei – mor

sã-ºi caute – tot printre cei cu înspinatã

coroanã – stãpân: sã uite
din mine – tot ce nu
am sângerat sã rãmân

SCULPTORUL

în toiul nopþii – se trezeau vecinii
auzind zgomot de ciocan izbit în daltã

dimineaþa dezvelea chipul meu – marmoreean de insomnie:
pe masã – în faþa mea – se zãreau
braþele minunat pierdute ale Venerei

PLÂNGERE CÃTRE DUMNEZEU

ce sã facem – Doamne – cu suferinþa ºi cu moartea
cu pãsãrile care zboarã doar noaptea
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ce sã facem cu trupul – când i s-a prelins inima
ce sã facem cu ziua – când simþim cã e ultima?

prea multe lãsaºi – Doamne – sã se zvârcoleascã-n
sfântul vãzduh ºi sã se
rãzboiascã întru putere:

cântarul lumii se stricî
chiar toate-ale totului când se ridicã
spre luminã: trebuie puþinã
asprime ºi plivire
altfel degeaba  -  Doamne – ai trudit la nemãrginire

DRUM CU CAVALERI

venit-am din Arhipelag – sub
aceeaºi flacãrã-a Morþii sã stau – cu
inepþii Cavaleri ai Apocalipsului

imperial drum: sã stingi – rând pe rând
sub surzenia apei – insulele
care s-au depãrtat mistic – una de alta – pentru
a închipui hieroglifa cântatã a
nemãrginirii

când vei trãi – într-o altã viaþã
Apocalipsul -  acum doar visat
îþi va pãrea plictisitor ºi-ntunecat – blestem
prea des încercat

*
geometrie perfectã – Aerul: luminã retezatã
cu sabia
fumegã muntele de tãmâie:
numai îngerii mai pot aici sã-ntârzie

*
se-ncaierã caii
strãnutã craii
când fâlfâie luna prin cântecul de leagãn al zeilor

salvaþi cavalerii –
turnirul serii
a-n-ceput cu-o greºealã de lance în pieptul Furtunii

culeg melci de zale
funingini astrale
înfundã coºul respirãrii domestice de vise
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plângi don Quijote –
plânsul pe note
umple de sânge palmele-aplauzelor

Selenarei Curþi
*

Ierusalime – cavalerii zgurii
clãditu-te-au în visele din Nord:
când cãlãrim pe racii graºi ai urii
eºti când cetate – când ceþos fiord

LÂNCED NEAM AL AURULUI

lânced neam al aurului: Bizanþ
mã-ntorc la incendiul mistic al
Crucii

nu-mi ajung apele – pentru-a 
pluti pânã la Tine: iau cerurile-n piept – se terminã ºi
cerurile – ºi Tu-mi ceri – fãrã contenire – înainte
sã navighez – spre
de nimeni bãnuitul
VID

ºi  doar din neam de Sfinþi Matrozi
m-am tras spre lagunele Cerului:
o zdreanþã din naufragiul cântecului
va pluti veºnic peste mãrile mele
peste îngheþatele mele suflãri

un vierme face vocalize în inima catargului
mãsor cu valul – cât mai e
pânã la Ithaca
comori de aur lânced – incendii
nestemate – mã cheamã stãpân
gnom sacru – proteja-voi focul acestor boli
cumplite ale pãmântului – voi coborî
mai adânc în somn – minerale suferinþele – fulgerând
sãlbatic – ale întunericului

o razã mãcar – nu voi lãsa sã strãbatã spre voi
degenerate – vlãguite odrasle – ale
ipocritei lumine a Soarelui
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mi s-a întins – pe mantie – incendiul
Crucii

El m-a ales ca trãsnet – herald puterii
m-a smuls din praful gloatei – ºi
m-a-nchinat Durerii

m-a aºteptat sub minunãri sã gem
mi-a pus
pe frunte – mir: Steaua din Bethlehem

BIZANTINÃ

armurã de dor – cruciat al cântãrii
tot vin – dinspre culmea copacilor – pãsãri
dezastru – al privirilor

îngroape-se-n propria sticlã
fecioarele – arhanghelii sã ardã
pe propriile spade
crucificaþi

e-atâta dreptate în lumea crepuscularã: Potirul Graal
gângureºte în
leagãnul palmelor mele

UMBRA – ne-a pãrãsit furiº – scurgându-se
De partea orbitoare – cealaltã – a
ZIDULUI

*
zarvã ºi-nghiontealã-ntre aºtri: Patronul
azi lichideazã ºi – porþi închide

toþi demonii siles sã prindã-n cerul gurii
mãcar un iz din încheiatu-ospãþ

*
sunt aºa de subþire: nu apar
în nici o oglindã
pãcãlesc astfel lumile – trecând printre ele
provoc ireala colindã
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Constantin CUBLEªAN

POVESTEA VORBELOR (Ioan Adam)

Critic ºi istoric literar de o þinutã întru totul meritorie (Monografia consacratã
lui Duiliu Zamfirescu constituie lectura cea mai modernã a operei autorului Vieþii
la þarã), publicist cu o vastã activitate în timp, editor ºi realizator al unor incitante
emisiuni literare radiofonice, Ioan Adam se prezintã astãzi în faþa cititorilor sãi ca
un veritabil erudit, un hermeneut subtil în labirintica alcãtuire a expresiilor,
zicalelor, ideomatismelor fixate în mentalul românesc, utilizate (unele mai mult
odinioarã dar constituind, oricum am lua-o, un fond lexical stabil pentru cercetarea
istoricã a evoluþiei limbii), cu dezimvolturã în vorbire, fãrã sã ºtim, fãrã sã ne
întrebãm de unde ºi cum s-au format. Demersul acesta este rodul unor vechi
preocupãri în domeniu (“<Biografia> cuvinterlor m-au fascinat dintotdeauna”, se
confeseazã domnia sa în prefaþa la volumul Povestea vorbelor – Editura Paralela
45, Piteºti, 2007, Colecþia Universitaria), a preocupãrilor pentru pãstrarea tradiþiilor
în limba românã, foarte receptivã, de altfel, la intruziunea unor cuvinte din afarã,
dar adaptate ºi structurate în utilizare dupã regulile gramaticale româneºti, a
spiritului de exprimare naþional, manifestându-ºi nemulþumirea, chiar teama, faþã
de abuzul de barbarisme penetrat în vorbirea de zi cu zi ºi cultivat cu nonºalanþã,
ca sã nu spun iresponsabilitate sau lipsã de instruire adecvatã afoarte multor
lucrãtori actuali din... media. Domnia sa manifestã un “refuz instinctiv al
cenuºiului” exprimãrii, revoltat acum, cu drept cuvânt, “când se instaleazã alarmant
o nouã limbã de lemn, un hãu între limba de sus, þeapãnã, mortificatã, codificatã
sinistru pentru < iniþiaþi > ºi aceea de jos, încã vie, rebelã, plinã de seve în pofida
constrângerilor de tot felul”. E vorba, la urma urmelor, de un stil de exprimare, pe
care Ioan Adam îl vede colorat, vivant, dar nu oricum, aºa încât explicitarea unor
expresii ca “a spune braºoave”, “a cãra apa cu ciurul”, “a umbla cu fofârlica”, “a
înghiþii hapul” etc, etc, pe care le utilizãm  în firescul vorbirii de fiecare zi într-o
automaticã a discursului liber, devine pentru domnia sa un soi de obligaþie nu atât
profeionalã cânt intelectualã, pentru tot ... natul (ca sã utilizez, la rându-mi, o vorbã
pe care însã domnia sa n-o cuprinde în breviarul oferit; de altfel, o întreprindere
exhaustivã în acest sens nici nu e posibil a fi susþinutã de unul singur ºi, poate, n-
ar strica iniþiativa vreunei instituþii de profil în a-l angaja, în fruntea unui colectiv
entuziast, pentru realizarea unui atare dicþionar, nici vorbã, de-o utilitate
neîndoielnicã). Pentru intreprinderea pe care o desfãºoarã Ioan Adam e nevoie, pe
lângã pasiune ºi interes, de o culturã temeinicã - o culturã generalã ºi o culturã a
limbii, a literaturii, române ºi nu doar -, de o bunã orientare în etnologie  ºi în
folclor, nu mai puþin un simþ al limbii, ce se cultivã ºi el cu tot dichisul. Sunt calitãþi
însã, pe care Ioan Adam le posedã  indiscutabil. Iatã, bunãoarã, o asemenea
demonstraþie: “Douã expresii mult folosite ºi în aceastã epocã de teribilã presiune
informaþionalã dau impresia cã viaþa românilor ar fi marcatã de o neobiºnuitã
ardoare religioasã. E vorba de zicalele : a fce (cuiva) capul calendar (într-o variantã
popularã se mai spune cãlindar!) ºi a se uita (la ceva) ca mâþa-n calendar. Luându-
ne dupã aparenþe, s-ar zice cã ne mãsurãm timpul dupã vieþile sfinþilor, cã
respectãm cu scumpãtate posturile, canoanele, ca într-un Ev Mediu continuu [...]
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Când zicem cã i-am fãcut (cuiva) capul calendar, ne referim mai ales la lucruri
laice, din viaþa de toate zilele. Calendar e un cuvând ce coboarã din latinescul
calendarium, termen ce ar trebui sã ne ducã cu gândul nu la o foaie, ci la o carte.
Dupã liturghiere, octoihuri ºi evangheliere, calendarele au fost  primele cãrþi citite
de strãbuni. Ele erau un fel de publicaþii anuale, azi le-am zice almanahuri, ce
cuprindeau, pe lângã tradiþionalul calendar religios, un bogat material ºtiinþific,
informativ, sfaturi ºi p preziceri, povestiare moralizatoare, recomandãri pentru
agricultori ºi gosdpodine, mici cronici  politice, notaþii enciclopedice de o varietate
adesea derutentã ºi de un folos, tot adesea, îndoielnic [...] Acestea erau de multã
vreme lecturile românului nepretenþios. De pe la 1600, când s-au dedulcit la zãbava
lecturii, românii citeau cu plãcere aºa-zisele cãrþi populare: Albinuºa, Fiziologul,
cronografe, gromovnice ºi trepetnice, cãrora azi le-am zice zodiacuri [...] Un
Gromovnic tipãrit în 1639, cu litere aduse din #ara Româneascã, de Mitropolia din
Alba-Iulia, prevestea ce se va întâmpla dacã tunetul va cãdea în zodia
Capricornului, adicã între 22 decembrie – 20 ianuarie [...] Nu cumva aþi citit ceva
asemãnãtor ºi în ziarele, revistele ºi almanahurile de azi? [...] Dar creadau românii
în prevestirile, informaþiile ºi povestioarele din calendare? Mai degrabã nu!
Sceptici cum îi ºtim, ei au nãscocit expresia a face capul calendar, vredinc sinonim
al zicalei a spune braºoave. Nãuciþi de mofturile lui Gerilã, prietenii lui Harap-Alb
izbucnesc semnificativ: <Ia tacã-þi gura, mãi Gerilã! /.../ Al dracului lighioaie mai
eºti! Destul acum, cã ne-ai fãcut capul cãlindar. Cine a mai dori sã facã tovãrãºie
cu tine aibã-ºi parte ºi poarte-þi portul. Cã pe noi ºtiu cã ne-ai ameþit”. Vertijul
acesta este efectul ultim al agresiunii informaþionale sterile. Finalmente, a face
capul calendar înseamnã a împuia capul cuiva cu vrute ºi nevrute, a-l zãpãci cu
lucruri inutile, la care se uitã ca mâþa fãrã a pricepe nimic. Dar dspre eflorescenþa
expresiilor apãrute pe seama felinei respective mai demult ori chiar de curând, în
agitata noastrã tranziþie, s-ar putea scrie un studiu întreg”. 

Exemplele s-ar putea înmulþi. Fiecare fiºã de acest fel, realizatã de Ioan Adam,
are o anume încãrcãturã pitorescã, dezvoltatã dintr-o realã plãcere a digresiunilor
savante, a excursului prin culturi ºi tradiþii învecinate, dintr-o mare grijã a utilizãrii
corecte ºi în spiritul limbii noastre a oricãror expresii, mai vechi ori mai noi,
pãtrunse în uzualul verbal. E, în tot acest demers, un îndemn la cunoaºtere, la
fidelitate faþã de cultura limbii române, la vigilenþã, dacã îmi pot îngãdui, în
introducerea expresiilor de aiurea în uzualul nostru verbal. 

Crezând în “posibilitãþile pe termen lung ale limbii române”, avertizeazã,
optimist totuºi, Ioan Adam, având în substratul preocupãrii sale tocmai perspectiva
europenizãrii nesãbuite, “acum îmi pare primejduit – prin pragmatism atroce,
trivializare, marºandizare, cultul cursului valutar ºi graficul bursier – fondul însuºi.
Se schimbã accentul (cel protonic e tot mai frecvent), se clatinã topica ºi sintaxa
[...] limba românã îmi pare cã se micºoreazã, dar nu prin pofte nesãbuite, prin acte
de voinþã imprudente, ci ãrin nepãsare, dezinteres, lenevie levantinã [...] spectrul
unei noi limbi de lemn, cu întorsãturi negustorieºti, ne pândeºte pe toþi”. 

Cartea lui Ioan Adam, Povestea vorbelor, e un îndemn la cunoaºterea
intimitãþilor spiritului ºi culturii noastre lexicale, dar ºi o lecþie de respect pentru
tradiþie, pentru limba ce ne statorniceºte, în fapt, identitatea naþionalã în faþa lumii.
Cartea se citeºte cu mare plãcere ºi cu un interes cultural aparte. 
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Maria PAL

COLIVIA

gâlgâind de neliniºte
înserarea se-ntinde rãsuceºte ghimpii 
din tãcerile încremenite

un personaj negru neguþãtor de
vârtejuri
proptit într-o cârjã cu noduri
mânã grãbit constelaþii

o scarã ºubredã-i rezematã
de colivia cu aspect sãrbãtoresc

negurile se cojesc peste umeri

tu ca un fluture orb ce-ºi cautã lampa
când bufniþa ospãteazã pe zei

EA

strãzile sunt înghiþite de lei
cerul se taie-n felii ºi se-ascunde în
grâne
pe undeva 
se pierde câte-o parte ruginitã din tine

copilãria-i stingherã

prin cârjele sprijinite de uºi 
trec pãsãrile
huruie moara

trupul despletit uºor ca un fum
se-nvârte prin casã scoate junghere 
din lumina rãmasã prin colþuri
prin ulcele cu miros de lapte 
de scrum

liniºtea 
se scorojeºte pocnind prin odãi

cum pãstãile toamna

vrejuri de mucegai iþesc la capete 
ºoaptele ei
cãptuºite din plin cu proverbe
spectrul merelor spânzurã 
pe garduri de noapte
îi cautã mâinile ascunse-n gravuri

ca-n rana fãcutã de cuie
când se-ngroapã-adânc în cãlcâi
se-nfige-n noi 
singurãtatea

NIMENI NU MAI COBOARÃ

cu cretã 
cineva traseazã pe cer
linii strâmbe ºi tremurate

tu primeºti bucata cea mai îndepãrtatã
unde vânturile cad rupte de obosealã
stâlpii de telegraf mucegãiesc
felinarele împrãºtie o luminã
îngãlbenitã
ca a dovlecilor culeºi toamna târziu
de pe câmpurile brumate

acolo 
trenurile sosesc cu mare întârziere
din vagoanele adormite 
nimeni nu mai coboarã

bucãþi de cer se desprind în cruste
buboase
schimbã relieful nisipul

acolo pe ascuþite pietre 
în genunchi
spui în fiecare zi o altã rugãciune
cu palmele îndreptate în sus 
cu buze uscate
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dar nici un zeu nu-ºi scuturã deasupra ta
praful de aur de azur de pe pleoape

CA PE-UN STRÃIN

timpul exerseazã capricios
folosind la-ntâmplare partiturile-
mprãºtiate
prin labirintul tãu neumblat

cad þipete din ghearele ºoimului

unde sunt jefuitorii de ceaþã

scâncete 
sub frivolitatea aºternutã de nisipuri
rãni lãsate de lumina unui înþeles 
sosit prea târziu

din chihlimbar
ca pe-un strãin te privesc ursitoarele

liniºtea îºi lustruieºte clopotele
cerul continuã sã vorbeascã în ºoaptã

NICI O FRUNZÃ

într-o garã de la capãtul lumii
aºtepþi trenul
în jur copaci scheletici carbonizaþi
nici o frunzã

într-un târziu se-aud roþile
muºcã din ºine într-un ritm infernal

inima ta sare în copilãrie
cu-acelaºi ritm înnebunitor
stârnit de glasul duhnind a scandal 
ºi a urã

se piteºte în cãpiþa de fân
din colþul grãdinii

ritmul nebun naºte flãcãri 
cu limbi ascuþite
ce muºcã haotic hulpav 
cãpiþa

în jur copaci scheletici 
carbonizaþi
nici o frunzã
ºi tu aºtepþi
aºtepþi

MIªCÃRILE AU FLUIDITATE

bolizi târâie dupã ei bulevarde
frâne târzii þipã scurt ºi sperie case

în bodega de sub platanii desfrunziþi
alcoolul împrãºtie o luminã palidã
pe feþele celor din jur

umbrele se-ntind rapid 
în piepturile ca un deºert
miºcãrile lor au fluiditatea balerinilor

îi priveºti cu un ghem în stomac
rãmas din copilãrie

privirile îi pãrãsesc ca niºte insecte

îºi cautã sprijinul în scaune
în cuvintele bolborosite ce le scapã
printre dinþi
în pereþii ce se îndepãrteazã
clãtinându-se

frigul îþi zornãie-n oase 
tãlãngile scuturate cu furie de groazã
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ANIVERSÃRI LITERARE BLÃJENE 2007

Dragã Ion Buzaºi,

Regretând sincer cã nu pot rãspunde invitaþiei de-a cinsti, la Blaj, centenarul
Pavel Dan, împreunã cu eminentul sãu fiu ºi cu voi toþi, colegii mei dragi din Cluj,
Alba Iulia ºi celelalte centre culturale ardeleneºti, te-aº ruga sã citeºti, dacã timpul
vã îngãduie, ºi aceastã evocare subiectivã pe care am intitulat-o:

O SFÂNTÃ TREIME A CREAÞIEI

Acesta mi se pare titlul cel mai potrivit, acum când inima ºi conºtiinþa ne
îndeamnã sã cinstim împlinirea celor 125 de ani de la naºterea marelui prozator Ion
Agârbiceanu ºi a celor 100 de ani de ani de la venirea pe lume a celui mai
important ºi mai tragic succesor al sãu Pavel Dan ca ºi a teologului ºi episcopului-
martir Ioan Suciu. Într-adevãr, o „Sfântã Treime” a creaþiei spirituale româneºti,
fiindcã toþi trei au crescut ºi s-au afirmat în celebrele ºcoli din „Mica Romã”, care
înconjoarã Catedrala istoricã „Sfânta Treime”, ca o cetate de luminã.

Mi-a fost dat sã-i cunosc, într-un fel sau altul, pe fiecare în parte dintre aceºti
trei corifei ºi maeºtri spirituali, strãluciþi ºi exemplari purtãtori ai condeiului.

Viaþa ºi opera lor, observate în oglinda retrovizoare a zbuciumatului secol 20,
ne pot da nouã, tuturor, sentimentul ºi convingerea cã, prin ei, luminile ªcolii
Ardelene nu s-au stins niciodatã, n-au putut fi înãbuºite de voinþa ºi vinovãþia
oamenilor, de toate nedreptãþile ºi loviturile istoriei.

În chiar primele sãptãmâni ale unei asemenea nedreptãþi, l-am vãzut prima oarã
pe Ion Agârbiceanu, pe strada Timotei Cipariu – fostã „Uliþa plãcintelor” – din
Blaj, în toamna lui 1940, dupã Dictatul de la Viena, care-l alungase din casa lui, de
pe strada Andrei Mureºanu din Cluj. Figura lui venerabilã, fiinþa lui energicã dar
de-o mare sensibilitate, parcã mã luau de mânã ºi mã treceau pragul Liceului „Sf.
Vasile cel Mare”, absolvit de el în anul ºcolar 1900/1901, ca sã-mi arate tabloul pe
care se putea citi deviza: „Venin vom lua, / în foc vom intra, / pentru idealul
naþional”. Un tablou real dar ºi simbolic consacrat prin romanul evocator
Licean…odinioarã, în paginile cãruia citeam noile episoade ale îndelungatei
strãdanii prin care dascãlii Blajului îºi educau elevii în lupta pentru redeºteptarea
naþionalã, în efortul necurmat de salvare a limbii ºi culturii româneºti.

L-am revãzut ºi l-am cunoscut apoi, la Cluj, în toamna lui 1948, dupã ce fusese
ºi mai rãu lovit de istorie, împreunã cu Biserica Blajului, pe care o slujise, cu
strãlucire, toatã viaþa, în condiþiile evocate recent ºi pe larg în volumul Ion
Agârbiceanu – Sfânt pãrinte al literaturii române, cum atât de inspirat l-a numit
Lucian Blaga, tot atunci lovit ºi el, chiar mai dur, de aceeaºi nedreaptã istorie. Nu
e cazul sã repet aici cât de greu ne-a fost, celor mai tineri ºi solidari în admiraþia
faþã de Ion Agârbiceanu sã trecem pe sub Furcile Caudine ale cenzurii staliniste
opera ºi exemplul vieþii sale. Dar nu mã pot opri sã nu amintesc faptul cã acea
admiraþie, salvatoare ºi pentru sufletele noastre, mi-a fost cultivatã mie, ca ºi
ultimei serii de absolvenþi ai liceului blãjean „Sf. Vasile cel Mare” (pe al cãrui
tablou tradiþional, în anul ºcolar 1947-48, parcã prin reflex la cel din 1900-1901
figurau cuvintele lui Simion Bãrnuþiu: „Þineþi cu poporul toþi, sã nu rãtãciþi”), cu o
perfectã cunoaºtere ºi devoþiune de dascãlii noºtri de la catedra de limba ºi
literatura românã: Nicolae Comºa, Virgil Stanciu, Radu Brateº. Adicã foºtii colegi
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ai lui Pavel Dan, cei care au editat împreunã ºi revista literarã Blajul.
Tot înainte de anul 1937, când se stingea prematur ºi dupã îndelungi suferinþe,

Pavel Dan, îi fusese coleg la liceul nostru ºi tânãrul strãlucit teolog, întors de la
Roma, Dr. Ioan Suciu. El era acela care, dupã zece ani, când fusese aºezat în
scaunul de Administrator Apostolic al Bisericii Greco-Catolice, a þinut sã
organizeze, pentru elevii din Blaj, un concurs literar dedicat operei ºi amintirii
fostului sãu coleg, Pavel Dan. Aºa s-a fãcut cã îndrumat de poetul Radu Brateº, am
împrumutat de la biblioteca liceului, pe care o conduceam, volumul alcãtuit ºi
prefaþat de Ion Chinezu, apãrut la Editura Fundaþiilor Regale, iar lectura nuvelelor
din Urcan bãtrânul, rãscolindu-mã, mi s-a lipit de suflet pentru toatã viaþa. Am
dobândit, astfel, la acel concurs, primul meu premiu literar, care mi-a fost înmânat
chiar de arhipãstorul Blajului. Cu cei 100 de lei mi-am cumpãrat, în primul rând,
ediþia a doua a lui Urcan bãtrânul, ca ºi un volum din poeziile lui Lucian Blaga.

Nu bãnuiam atunci, în vara lui 1947, cã în toamna anului urmãtor, Ioan Suciu
avea sã fie arestat nu înainte de-a rosti celebrele sale predici din catedrala „Sfânta
Treime”, ca apoi sã fie batjocorit ºi sã moarã în temniþa sinistrã de la Sighet, unde-
i sunt cãutate acum osemintele în Cimitirul fãrã cruci.

Iar în toamna lui 1948, grav bolnav, înainte de-a ajunge târâº-grãpiº, sã dau
examenul de admitere la Cluj, tãvãlugul dealurilor din Câmpia Transilvanã a
prozelor lui Pavel Dan mã îndemna, încã o datã, sã recitesc schiþa Îl duc pe popa.
Doamne, câte paralelisme ºi câte coincidenþe ne poþi scoate în cale!

De atunci ºi pânã în ziua de azi, ori de câte ori simt nevoia unui catharsis,
recitesc capodopera concentratã a lui Ion Agârbiceanu, Fefeleaga, apoi Zborul de
la cuib, o altã capodoperã a lui Pavel Dan, ca sã ajung ºi la paginile din cartea
Rãnile Domnului, scrisã de Ioan Suciu în 1943, când era episcop-auxiliar la
Oradea, sub ocupaþia aceloraºi jandarmi, care-l „duceau pe popa”, înainte de 1918.

Recomandând acest procedeu de purificare sufleteascã, þin sã aduc, totodatã, un
omagiu tuturor acelor care, prin scrisul lor, mai vechi sau mai proaspãt, ne-au
învãþat ºi ne-au ajutat sã vedem în viaþa ºi opera lui Ion Agârbiceanu, Pavel Dan ºi
Ioan Suciu, icoanele unei credinþe statornice în puterea frumosului ºi binelui, în
biruinþa asupra rãului întunecat al istoriei.

Am convingerea cã toþi cei trei iluºtri înaintaºi ai noºtri de la care ne-am strãduit
sã învãþãm nu doar arta scrisului, cunoºteau bine ceea ce antemergãtorul lor,
Timotei Cipariu, participând la o adunare a ASTREI, la Sibiu, în 1880 spunea, de
parcã ar fi fost astãzi, printre noi: „Încã ºi în zilele noastre, oricât de materialistice
sã fie ºi cu multe scãderi, vedem cã numai cultura ºi civilizaþiunea distinge pe
naþiunile stimate, de cãtre cele dispreþuite ºi stãruinþa tuturor popoarelor Europei,
ca sã trecem peste celelalte, astãzi întreagã este îndreptatã cãtre progres în culturã
ºi civilizaþiune, împinsã de un foc ºi o ardoare neastâmpãratã în alergarea lor pre
câmpiile nemãrginite ale culturii de toate speciile, în literaturã, ºtiinþã, arte,
industrie, comerþ ºi altele.

În aste timpure atât de agitate ºi pline de viaþã, oriîncotro dãm cu ochii, a sta
cu mâinile în sân, ca morþi sau amuþiþi, ºi fãrã miºcare, ne era cu neputinþã, - ne-
ar fi fost ruºine”.

Ce ruºine ne-ar fi ºi nouã dacã am uita, fie ºi o zi, de învãþãturile acestor mari
înaintaºi!

Bucureºti, octombrie, 2007
Ion BRAD
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Diana TOCACIU

PORTRETUL LITERAR ªI CRITIC ÎN 
MEMORIILE LUI EUGEN LOVINESCU

Eugen Lovinescu a ajuns sã-ºi ciopleascã
ultimele pietre puse la edificiul operei sale.
Cariera sa a strãbãtut toate etapele unei mari
vocaþii: de la cronicã a trecut la portret, de la
studiu s–a îndreptat spre monografie ºi
construcþia de sintezã. În momentul de faþã,
personalitatea sa dominã genul prin întinderea
ºi varietatea operei, prin formula unui stil ºi a
unei structuri intelectuale, ca ºi printr-un punct
fix de vedere teoreticã. ,,A creat o metodã, o
tehnicã a scrisului ºi o ideologie de o prestanþã
pe care nu am mai întâlnit-o de la Titu
Maiorescu”1, mãrturiseºte Pompiliu
Constantinescu. 

Dupã ce a dat o redactare definitivã
Criticelor sale ºi dupã ce ºi-a încheiat lucrarea
sinteticã asupra literaturii noastre
contemporane, E. Lovinescu a dat urmare
filonului portretistic, prin redactarea Memoriilor sale scriitoriceºti. Perspectiva
de la care porneºte este Cercul literar al ,,Sburãtorului”. 

Momentul apariþiei Memoriilor sale coincide cu o etapã în care „Lovinescu
îºi poate permite o detaºare de sine, el poate fi privit ca instrument întâmplãtor
al unei necesitãþi ideale a spiritului românesc”2. Omul nu mai existã, trãieºte doar
opera lui, din spatele cãreia se înalþã umbra unui prestigiu care îl ajutã sã-ºi
judece contemporanii ºi sub aspectul omenesc, dupã ce i-a judecat ca scriitori.
Afecþiuni, interese, relaþii personale trec dincolo de timp; memoria sa literarã s-
a purificat de miºcare, criticul îºi priveºte lucid tovarãºii care au bãtut acelaºi
drum al idealului; a intrat împreunã cu ei în istorie. 

Volumul al treilea al Memoriilor sale prezintã o ultimã serie de ,,Portrete
literare” ºi câteva ,,Scene din viaþa literarã”, reprezentative pentru moravurile
scriitoriceºti, încheindu-se cu un ºir de ,,Dezbateri literare”. Formula acestor
memorii este sinteticã: portretul literar ºi critic. 

În portretisticã, dupã afirmaþia lui Serban Cioculescu, Lovinescu nu
urmãreºte descoperirea adevãrului moral , ci realizarea frumosului autonom.
Descoperindu-ºi talentul de portretist în figurinele schiþate sub prestigiul
realizãrilor similare ale lui Jules Lemaître ºi privite admirativ de publicul literat,
Lovinescu a dat urmare acestui filon, ducându-l la dezvoltare ºi perfecþiune. 
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Dupã cum mãrturiseºte memorialistul în prefaþa celui de-al treilea volum,
acest volum, ca ºi celelalte douã, nu e un volum de „memorii” propriu-zise, ci
de reconstituire a atmosferei literare din jurul Sburãtorului, pe bazã de
anecdotism psihologic ºi portretisticã moralã. Oamenii sunt vãzuþi, înregistraþi,
în caracterul aparte al aparenþei lor, din care particularitatea moralã se desprinde
firesc, aºa cum cãldura se desface din luminã. Iatã, de exemplu, un portret.
Despre Duiliu Zamfirescu, memorialistul mãrturiseºte cã stilul sãu rãmâne
modelul cel mai realizat pânã acum al literaturii noastre: ,,un simþ al formei
precise, fãrã digresiuni ºi pitoresc voit, o eleganþã ieºitã din simplicitate ºi din
discreþie, o reþinere evidentã, un amestec judicios al limbii curente a omului de
culturã generalã, fãrã excese de specializare, cu neologisme ºi arhaisme venite la
locul lor…”3

Gândindu-ne la faptul cã Lovinescu a avut o existenþã dedicatã în primul rând
literaturii, nu e greu sã concepem cã n-a avut ºi prieteni, rude, colegi, iubiri, în
afara speciei bizare a oamenilor de litere. În Memoriile sale, Lovinescu îi trece
sub tãcere pe toþi acei eroi ai existenþei sale care nu au apãrut, mãcar fugitiv, pe
scena literaturii. 

Lovinescu nu e un evocator duios sau numai sentimental al unui trecut, ci
posesorul unei priviri pãtrunzãtoare, nicicând întunecatã sau îndulcitã de vreo
umbrã afectivã. Uneori, autorul evocã o personalitate pentru a susþine o judecatã
criticã asupra operei acesteia. E cazul celor trei Caragiale: Ion, Luca ºi Matei, în
care tatãl ºi cei doi fii ai sãi sunt prezentaþi numai ca niºte fizionomii morale. ,,
Luca purta o destulã sprintenealã pe umerii tineri (…). În fizionomia moralã a
fiului, se simþea totuºi moºtenirea tatãlui…O mare inteligenþã de suprafaþã, ce
prindea, reþinea, dar nu adâncea; o memorie uimitoare…”4 Referindu-se la
Matei, criticul afirmã cã acesta ,,moºtenise ceea ce, considerat numai în
rezultate, se numeºte sterilitate, iar privit ºi în cauze, ia numele de înaltã
conºtiinþã artisticã.”5 Dar pentru cã arta ºi nu viaþa dureazã, arta lui Matei s-a
fixat într-o singurã carte, Craii de Curtea Veche, ,,fãcutã din incantaþie, din
coloare, din pitoresc, (…), paletã descriptivã bogatã; ton evocator, larg, muzical;
fâlfâit de eºarfe multicolore; prozã plinã ºi de suavitãþi poetice, dar ºi de
miresmele maidanelor pãrinteºti”6.

Concepute mai mult ca o galerie albã de portrete, fiecare capitol se poate
susþine independent. Ion Peltz este ,,cântãreþul tristeþii sale ºi a altora”. ,,Dacã ar
fi sã se mãsoare umbra valorii literare a scriitorului, s-ar mãsura pe douã piscuri:
pe Calea Vãcãreºti ºi pe Foc în hanul cu tei, operã de vastã compoziþie, cu
furnicarul vieþii puþin cunoscute a ghetto-ului, prins în valorile sufleteºti, în
boalã, în iubire, în moarte, de unde ºi intensitatea rezonanþei lor emotive (…).
Adevãratul talent al lui Peltz stã, în realitate, în mânuirea elementelor sufleteºti.
(…) Fãrã sã fie pesimist, Peltz e cel mai mare urzitor de tristeþe din literatura
noastrã, ea nu-i scoasã din mizerie ºi boalã, ci din esenþele volatile ale sufletului.
Niciun scriitor roman n-a sugerat mai impresionist melancolia labilitãþii
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cosmice, a irosirii tinereþii ºi mai ales a ireversibilitãþii a tot ce a fost pentru a nu
mai fi niciodatã.”7

I. Peltz aduce un Omagiu lui E. Lovinescu cu ocazia împlinirii a 50 de ani de
viaþã ºi a 30 de ani de activitate literarã: ,,Si m-a izbit figura lui albã ºi zâmbetul
lui. Mâna s-a dat prieteneºte - aproape fratern. Peste micile zbateri terestre,
sufletul maestrului a fost punte între douã lumi ºi între douã poluri spirituale -
acum opuse. E. Lovinescu a fost singurul artist în viaþã, nud de prejudecãþi,
cavaler al gândului liber exprimat, imun jalnicelor prejudecãþi autohtone. De
aceea: aristocrat între þigani. De aceea: viteaz între laºi”.8

Memoriile constituie o operã unitarã ºi axul lor e destinul intelectual al
criticului, urmãrit în toate fazele evoluþiei, de la foiletoanele din Epoca pânã la
disociaþiile stãpânite de ideea morþii din Aqua forte . ªi în volumul al treilea al
Memoriilor, autorul aduce în luminã ideea morþii, evocând ,,trei mãºti funerare”:
Cincinat Pavelescu, Petre Sturdza ºi Anton Holban. ,,Cincinat nu lasã în urmã o
operã trainicã, ci amintirea unei personalitãþi rare, ciudate, anacronice, originale
(…) reprezenta expresia reuºitã, dar perimatã a poetului de odinioarã, cu o
tradiþie împlântatã departe, în evul mediu, a trubadurului înzestrat cu un complex
de calitãþi personale de graþie, de spontaneitate, vervã, fantezie ºi spirit.”9

Regretul ºi sentimentul apãsãtor al morþii apar ºi în evocarea lui Petre
Sturdza. În amintirea memorialistului persista încã statura masivã ºi “leoninã” ce
se înãlþa deasupra biroului sãu. „Petre Sturdza s-a scuturat sub forma unui pumn
de cenuºã albã într-o urnã de piatrã.” „Omul acesta mare ºi voinic, ieºit din altoi
domnesc, suflet bun de boier moldovean, dulce ºi tãrãgãnat la vorbã, afectuos cu
prietenii, gingaº cu copiii, trecut prin succese artistice remarcabile, în anii ultimi
ai vieþii lui de dupã rãzboi era un amãrât, un înveninat…îl dureau nedreptãþile ce
i s-au fãcut”10. Dupã o activitate dramaticã de patruzeci de ani, dupã o serie de
creaþii neuitate în Apostolul, în Azilul de noapte, rãmase încã vii în amintirea
generaþiei noastre prin naturalismul ºi umanitatea artistului, Petre Sturdza a
zugrãvit icoana nu numai a vieþii sale artistice, ci a întregii dezvoltãri a teatrului
nostru de pe ambele versante ale veacului.

Amintirea morþii este cu atât mai apãsãtoare cu cât îl aduce în prim-plan pe
nepotul memorialistului: Anton Holban. „Bietu’ Anton! Atât a putut scoate din
micul ei piept încleºtat fetiþa mea, Monica, la vestea morþii vãrului ei”. În nuvela
sa, Bunica se pregãteºte sã moarã, Anton Holban, cu arta lui miniaturisticã de
colecþionar de amãnunte strict autentice, a reuºit sã dea atât de bine fizionomia
moralã a bunicii sale ºi atmosfera familialã a casei autorului. Dupã observaþia
memorialistului, bunica „se pregãteºte” de mult de moarte ºi o doreºte poate, dar
iatã cã i-a luat înainte nepotul, care nu numai cã nu era „pregãtit”, ci fugise de
dânsa cu o panicã trezitã poate din sentimentul obscur al apropierii ei premature.

E. Lovinescu a revãrsat cu abundenþã efluvii de graþie ºi sensibilitate peste
figurile evocate, aºa cum remarcã Pompiliu Constantinescu. „Varietãþi de fine
cizelãri în humã sau în porþelan catifelat, portretele mãrturisesc, dincolo de
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pitorescul moral, mijloacele mari de expresie ale scriitorului”11.
Criticul îºi îndreaptã atenþia asupra a trei tineri: Dan Petraºincu, Ieronim

ªerban ºi Horia Liman. Aceºtia ardeau de unica pasiune a scrisului, având
dorinþa de a scoate o revistã care sã le afirme existenþa literarã. Un an mai târziu
au reuºit sã scoatã Discobolul, care nu le-a îngãduit numai sã pãºeascã în lumea
publicisticii, dar ºi sã afirme o literaturã psihologicã, puþin cultivatã la noi.

Dan Petraºincu afirma, referindu-se la marele critic: „A fost un maestru, în
sensul cel mai grav ºi totodatã mai simplu al cuvântului (…). Toþi marii scriitori
ai zilelor noastre au trecut prin faþa proverbialului birou, din care E. Lovinescu
risipea geniul nuanþei critice, cu generozitatea unui mare sceptic ºi a unui mare
iubitor de oameni. Imensa pasiune însã – devoratoare – a lui E. Lovinescu tot
tineretul a fost. Omul acesta a apãrut la o rãscruce a istoriei noastre culturale,
când se simþea nevoia unui îndrumãtor în sensul cel mai direct al cuvântului. Iar
cel dintâi talent al îndrumãtorului este dragostea pentru tineret. Timp de
patruzeci de ani, E. Lovinescu a stat în slujba talentului tânãr.”12

În Ion Iovescu, „un þãran descãlecat în literaturã”, memorialistul a descoperit
un nou Ion Creangã. Chiar dacã tânãrul Iovescu nu are simþul artistic al celui mai
colorat, mai ritmic, mai muzical dintre prozatorii noºtri, el foloseºte acelaºi
material de savuroase vorbe populare, de zicale, de expresii figurate, de vorbe,
de glume, de obiceiuri, de versuri, minã folcloricã însufleþitã de interesul unui
umor amar. „Pe când Creangã e un mineral extras, curãþat, ºlefuit, tânãrul
romancier se prezintã, deocamdatã, sub forma unui enorm zãcãmânt de materii
prime, de folclor, de umor popular”13.

Volumul al treilea al Memoriilor însumeazã atât portrete literare, cât ºi scene
din viaþa literarã. În biroul criticului pãºesc militari solemni, „comersanþi” faliþi,
nenumãraþi pensionari deºteptaþi la viaþa literarã, adolescenþi extravaganþi.
Memorialistica se dizolvã aºadar în literaturã, afirmã Eugen Simion. „Se
remarcã arta autorului de a divaga, de a introduce anecdota, scena lãmuritoare,
menite sã reducã din asperitatea demonstraþiei ºi sã dea viziunii critice culoarea
necesarã”14. În Memorii, anecdota, întâlnitã la tot pasul, tinde sã caracterizeze un
individ sub aspect moral. Astfel, anecdota devine o sursã pentru caracterologie.

Prezentând scene din viaþa literarã, pretenþia autorului este de a „fixa” o
imagine a unui scriitor, de a da o judecatã asupra unei opere, o viziune a unei
epoci literare: „Memoriile sale au caracter de document de epocã, de buletin al
stãrii ei de temperaturã ºi a autorului ei: este o imagine complementarã a
primului sfert de veac al literaturii noastre vãzut de cea mai importantã conºtiinþã
criticã a lui”15. 

Lovinescu este vizitat într-o zi de un soldat din Ieud, Maramureº, care a fost
trimis de plugarul Gheorghe Chindriº cu o scrisoare prin care îi cere un exemplar
din Bãlãuca. Autorul îi oferi un exemplar cu dedicaþie. Printr-o altã scrisoare,
Gheorghe Chindriº solicitã ºi romanul Mite, tot prin acelaºi soldat „cu ochii mici,
albaºtri ºi luminoºi”. Criticul aflã de la acesta cã Gheorghe Chindriº îºi vânduse
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pãmântul ºi s-a ales doar cu vreo trei dulapuri de cãrþi. Dupã câteva luni,
primeºte o scrisoare de la plugarul din Ieud prin care acesta îi mulþumeºte pentru
cele douã romane: Mite ºi Bãlãuca, pe care memorialistul nu i-a luat bani.
Plugarul mãrturiseºte cã „înainte de a citi pe bunul Panait Istrati, L. Rebreanu,
C. Stere, M. Sadoveanu, M. Eliade, Camil Petrescu, Cezar Petrescu ºi alþi
scriitori streini, ca M. Gorki, Dostoievski, Tolstoi, Emil Zola, V. Hugo, Goethe,
St. Zveig, eram o bestie; un om rãu care bãteam animalele de muncã ºi oamenii
cu care aveam de-a face. Dar citind, mi-a venit o milã ºi o scârbã de mine
însumi! ªi aºa pot zice cã sunt mai bun.”16 Criticul e de pãrere cã e de necrezut
cum într-un sat maramureºean se poate gãsi un suflet atât de râvnitor de luminã
ºi cã „aceste lecturi n-au cãzut în suflet sterp, ci au semãnat într-însul omenia”.

Volumul al treilea al Memoriilor se încheie cu ºir de „Dezbateri literare”.
Despre Titu Maiorescu mãrturiseºte cã „este omul pe care l-am admirat de la
primul contact cu slova sa (…) credeam cã reprezint adevãratul spirit junimist în
evoluþia lui ºi cã trag mai înainte brazda învãþãtorului meu”17. La citirea unei
scrisori a lui Titu Maiorescu cãtre Mihai Eminescu, Lovinescu se gãseºte în faþa
celei mai puternice emoþii resimþite vreodatã. Dar emoþia produsã nu vine din
valoarea ei literarã, ci din valoarea oamenilor, din pateticul situaþiei. În 1884, în
timpul revenirii din boalã a poetului, o datã cu primele zile de luciditate, au
apãrut ºi primele îngrijorãri, nu numai asupra viitorului, ci asupra situaþiei
financiare pentru a putea rãmâne într-un sanatoriu costisitor. Titu Maiorescu îi
rãspunde: „Vrei sã ºtii cu ce mijloace eºti susþinut deocamdatã? Bine, domnule
Eminescu, suntem noi aºa strãini unii de alþii? Nu ºtii d-ta iubirea ºi admiraþia
adeseori entuziastã ce o am ºi eu, ºi tot cercul nostru literar pentru d-ta, pentru
poeziile d-tale, pentru toatã lucrarea d-tale literarã ºi politicã? Dar a fost o
adevãratã exploziune de iubire cu care noi toþi, prietenii d-tale (ºi numai aceºtia),
am contribuit pentru puþinele trebuinþi materiale ce le reclama situaþia. ªi n-ai fi
fãcut ºi d-ta tot aºa, când ar fi fost vorba de orice amic, necum de un amic de
valoarea dumitale?”18 În încheiere îi ureazã: „ºi la întoarcere mai încãlzeºte-ne
mintea ºi inima cu o razã din geniul d-tale poetic, care este ºi va rãmâne cea mai
înaltã încorporare a inteligenþei române”.

Sub titlul Aqua forte, autorul se revarsã într-un memorialism de obiecte
foarte felurite: „ambianþã domesticã ºi animalierã, prin urmare faunã adevãratã,
ambianþã literarã, prin urmare faunã figuratã, portretisticã ºi, la urmã, o faunã de
idei strânse la un loc prin caracterul lor de notaþii pe bazã de observaþie nu lipsitã
de oarecare incizivitate – de unde ºi titlul”19.

„Fauna domesticã ºi provincialã” din Aqua forte aduce în luminã miniaturi,
descripþii, portrete animaliere cu o valoare pur literarã. Singurul element comun
cu restul memoriilor e cadrul fãlticean: curtea casei pãrinteºti.

Întorcându-se în târgul natal, memorialistul îºi pregãteºte starea sufleteascã a
fiului risipitor întors la un cãmin pãrintesc fãrã pãrinþi. În locul viþelului gras, fiul
înstrãinat fu primit cu porþile curþilor închise, cu bâjbâieli în noapte, pe la uºi ºi
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pe la geamuri, fãrã ca mãcar bãtrânul Ursu sã-i onoreze sosirea cu lãtratul lui
principial. Regãseºte pe biroul camerei sale un numãr vechi al Revistei
Fundaþiilor Regale, cu una din cele mai bune schiþe ale lui Anton Holban,
Bunica se pregãteºte sã moarã. În cadrul familial al casei pãrãsite brusc ºi de
„bunicã” ºi de „nepot”, pagina aceasta trezeºte în sufletul criticului ecouri
profunde.

În realizarea portretelor animaliere, memorialistul se opreºte ºi asupra
câinelui Ursu, „decanul de vârstã al întregei curþi”. Cu fiorosul lui lãtrat, el nu-i
întâmpina cu duºmãnie decât pe câini; nu-ºi iubea neamul. Un hoþ s-ar fi putut
strecura în casã fãrã ca Ursu sã dea de veste; el nu apãra casa de oameni, ci…de
câini. Dar, dupã trecerea anilor, Ursu nu mai lãtra decât de foame ºi de sete.
Greierul e asemuit poetului. „Nevãzut, din pragul gãurii lui, greierul îºi aruncã
monotona-i notã armonizatã în melancolia toamnei, suspin al pãmântului spre
bolta înstelatã. Noctambul, ziua doarme cu perdelele trase; nu începe sã trãiascã
decât o datã cu primii licurici ai stelelor”20. Din farmecul amintirilor copilãriei,
Lovinescu retrãieºte scena când tatãl sãu este deranjat de cântecul unui greier ºi
îi cere unui copil sã-l scape de greier pentru un leu. Scriitorul îi oferã doi lei ca
nu cumva sã-l „dibuie” pe „nefericitul poet al nopþilor de august”.

„Fauna vieþii literare: scene ºi portrete”, înfãþiºatã în Aqua forte, surprinde
aceeaºi intenþie de caricaturã. „Tipurile cresc pe o axã sigurã, vorbesc,
gesticuleazã ºi prind contur din anecdota purã; portretele circulã, ies din carte,
pãºind alãturi de tine (…). D. Lovinescu e un sceptic atras mai ales de laturile
negative ale pãpuºilor sale umane (…). Cel mai mare elogiu pe care-l aducem
Memoriilor este puterea lor de viaþã, fluidul care miºcã existenþele evocate;
cartea se citeºte cu pasiunea unui roman ”21. (Pompiliu Constantinescu).

Lovinescu introduce în galeria de portrete ºi povestea lui Nessir ºi a celor opt
cocoºaþi. Bãtrânul poet Nessir, „umeri aduºi, spate încovoiat de Atlas purtând în
cârcã globul; barbã mare pânã în brâu, albã înainte de vreme (…), ochi iscoditori
pe jos, ca dupã ceva pierdut, pe care-l cautã mereu, deºi nu-l va gãsi probabil
niciodatã,(…), cãrturar de slove vechi”22. A scris în tinereþe poezii tot atât de
umile ca ºi dânsul, „versuri cu plumb în aripã ºi cu câlþi în sunete”, apoi multe
povestiri, dar fãrã circulaþie. Însã a cunoscut în tinereþe ºi binefacerile admiraþiei:
o lucrãtoare cocoºatã, Zelima, pe care Nessir o luã de nevastã, aceasta dãruindu-
i opt copii cocoºaþi. Nessir solicitã cea mai mare pensie, douãzeci ºi cinci de mii
de þechini pentru cã a cântat munca manualã în povestirile sale. Primeºte doar
opt mii, mia ºi cocoaºa. Distrus pentru cã nu i se rãsplãtiserã versurile, singurul
lucru pentru care trãise, ci cocoaºele Zelimei ºi ale copiilor, Nessir se spânzurã,
scãpând de vrãjmãºia oamenilor.

Memoriile configureazã ºi romanul unui destin intelectual. Trãieºte în aceste
pagini de o mare frumuseþe stilisticã o întreagã epocã literarã, cu eroii, avânturile
ºi iluziile ei. Volumul Aqua forte este strãbãtut ºi de ideea sfârºitului apropiat,
este „un poem al presimþirii destinului” (Eugen Simion). Autorul evocã figura lui
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Bebs Delavrancea (Margareta Delavrancea), care, cu toatã discreþia fiinþei ei
modeste, îi sugera autorului schimbãri radicale. „Moºtenise puterea de a expune,
fãrã patos însã, ºi avea o rezervã de lecturi felurite ce puteau umili pe oricine;
dar, mai presus, se simþea într-însa o simplicitate de moravuri ºi de atitudini ºi o
lealitate ce strãlucea din toatã mica ei fãpturã prea repede ofilitã”23.

În Memoriile sale, „d. Lovinescu n-a realizat numai excelenþa artisticã a unui
gen, ci ºi-a redactat, printre tipuri pitoreºti, un educativ testament literar, în
tremurul unui lirism, optimism în idealitate ºi melancolic în umbrele care-l
dominã din neant”24.   
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13 Eugen Lovinescu, op. cit., p. 334.
14 Eugen Simion, E. Lovinescu. Scepticul mântuit, Editura Cartea Româneascã.
15 Al. George, În jurul lui E. Lovinescu, eseu, Editura Cartea Româneasca, p. 196.
16 Eugen Lovinescu, op. cit., p. 358.
17 Ibidem, p. 393.
18 Ibidem, p. 402. 
19 Ibidem, p. 427.
20 E. Lovinescu, op. cit., p. 458.
21 E. Lovinescu interpretat de Pompiliu Constantinescu, cap. D. E. Lovinescu –

memorialist, p. 93.
22 E. Lovinescu, op. cit., p. 483.
23 E. Lovinescu, op. cit., p. 617.
24 E. Lovinescu interpretat de Pompiliu Constantinescu, cap. D. E. Lovinescu –

memorialist.
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V. FANACHE

SIMBOLISMUL RELIGIOS ÎN OPERA LUI 
LIVIU REBREANU (DOINA BUTIURCÃ)

Odatã cu încheierea ediþiei integrale Rebreanu (în 23 de volume), realizatã
impecabil de Niculae Gheran, suntem beneficiarii unui eveniment cultural
excepþional pentru cititorul dornic sã parcurgã în totalitate opera scriitorului, dar ºi
pentru exegetul, mai ales pentru el, preocupat sã abordeze creaþia marelui prozator
din alte perspective estetice decât cele de pânã acum. Dacã ediþia Rebreanu a ajuns
la final, putem spune cã adevãrata exegezã abia se deschide. Citite sistematic,
paginile lui Rebreanu faciliteazã contemplaþia criticã de ansamblu, din parþial
semneficativã, prin referire la o singurã operã, creaþia autorului determinã relevarea
unor structuri de fond, în care diferitele fragmente de operã se unesc laolaltã într-o
viziune care impune un alt profil, mai profund, întemeiat pe o filosofie imposibil
de ignorat. Lectura integralã a operei lui Rebreanu oferã criticului ºansa de a depãºi
opiniile banalizate sau ipotezele hazardate ieºite din mâneca unor critici
improvizaþi, tentaþi sã ºocheze ºi mai puþin sã explice meandrele unei creaþii, ale
cãrei înþelesuri de adâncime vizeazã însãºi pãtrunderea misterului uman, indiferent
de poziþia pe care un individ sau altul o deþine în lume. Tipologic vorbind,
Rebreanu nu a pierdut din vedere pe nimeni: þãranul, orãºanul, bogatul, sãracul,
omul politic, revoltatul, laºul, soldatul, îndrogãstitul, criminalul, puºcãriaºul,
vizionarul, bãrbatul dilematic, femeia în ipostazã purã sau înclinatã spre aventurã
etc., etc. Oglindirea lumii este aproape completã. La fel sentimentele pe care le
încearcã personajele sale: ura, iubirea, moartea sunt cele dominante; lor li se alãturã
altele, care þin de „spaþiul domestic” al individului, cum ar fi dorinþa de înavuþire,
infidelitatea etc. Oricât de extins ar fi inventarul tipologic, dacã ne-am limita la
simpla lor enumerare contabilã, n-am reuºi mare lucru. Rãmâne suveranã
urmãtoarea întrebare: la ce bun acest efort de a înfãþiºa lumea în diversitate
urmãtoarea întrebarã: la ce bun acest efort de a înfãþiºa lumea în diversitate ºi
totalitatea ei, pe care o întâlnim ºi la alþi autori notorii, precum Balzac ori la
Caragiale al nostru? Sã se fi nãscut sub impulsul unei vanitãþi, care, oricum ai privi-
o, nu depãºeºte scara unei performanþe cantitative? Integrala rebreanu sugereazã un
rãspuns diferit. În mintea autorului stãruie obsedant deslegarea acelui „dincolo”
situat deasupra avatarurilor încercate de om de-a lungul vieþii. Variatele tipologii,
trãirile, sentimentele, nesfârºitele nuanþe de comportament se concentreazã în
ultimã analizã în enigmatica idee de om. În faþa porþilor închise ale misterului, omul
nu conteneºte sã se întrebe: Ce este viaþa?, Ce este iubirea?, Ce este moartea?,
întrebãri care strãbat ca niºte nervuri neliniºtitoare sufletele personajelor. În ce
mãsurã, se întreabã ele, a avea (avere) coopereazã cu a fi (fiinþã)?

Personajele lui Rebreanu îºi pun aproape fãrã excepþie astfel de întrebãri în
clipa în care destinul lor se aflã la porþile necunoscutului. Rãspunsurile, dacã nu
salvatoare, cel puþin calmante sunt oferite de simbolurile religioase, care însoþesc
în permanenþã individul. Ele sugereazã nu neapãrat o convertire misticã (uneori
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posibilã), mai curând sunt privite ca niºte metafore ale transcendenþei, par a fi
chipurile revelate ale lumii de „dincolo”, niºte semne de acces la fericirea refuzatã
în viaþa pãmânteanã. Fiinþa îºi dovedeºte sieºi cã, în clipele finale, nu rãmâne
singurã. Ajunsã pe treapta ultimã a existenþei, i se relevã calea spre transcendenþã.

Componentã esenþialã a operei lui Rebreanu, studiatã puþin ºi fragmentar pânã
astãzi, ea îºi aflã în cartea Doinei Butiurcã o amplã ºi sistematicã analizã,
tulburãtoare prin semnificaþiile metafizice. Imaginând personaje, conflicte, aspiraþii
ireconciliabile, drame existenþiale cu sfârºit tragic, Rebreanu nu se limiteazã la
simpla lor descriere, realitatea faptelor constituie doar partea de suprafaþã a unei
drame umane unice, din adâncuri se degajã aspiraþia de a depãºi „materia” brutã,
anostele întâmplãri ale vieþii cotidiene. În viziunea lui Rebreanu iubirea, creaþia,
moartea se asociazã tainei, ele transcend, dezmãrginesc fiinþa proiectând-o într-un
orizont metafizic, de facturã misterioasã, comunicat prin intermediul metaforelor
religioase: „opera de artã, mãrturiseºte autorul însuºi, nu este o alcãtuire de
cuvinte sau fraze, oricât de meºteºugite, ci duhul dintre cuvinte, dintre rânduri,
dintre pagini. Numai graþie acestui duh tainic se animã materialu, dobândeºte
viaþã cuvântul, se creeazã o atmosferã, o lume ºi mai presus de toate oameni”
(Jurnal). 

Cum este firesc, Doina Butiurcã începe analizarea simbolurilor religioase cu
romanele. În Ion se constatã relaþia dintre hierofania crucii ºi destinul personajului.
Izomorfismul crucii este aprofundat în Pãdurea spânzuraþilor, unde crucea,
asimilatã spânzurãtorii, sugereazã relaþia cu divinul. Un loc aparte îl ocupã în
cadrul romanului lumina, prezenþã simbolicã a posibilei cãi spre mântuire.
Semnificaþia simbolizantã a crucii se întâlneºte ºi în Iþic ªtrul dezertor. În Crãiºorul
Horia lupta oprimaþilor se desfãºoarã sub semnul simbolic al crucii. Crucea
îndeplineºte ºi o funcþie sociologizantã, legatã de manifestãrile Cruciadelor. Un loc
aparte îl ocupã sensurile mistico-religioase ale iubirii, prezente în majoritatea
scrierilor rebreniene. Rebreanu însuºi ºi-a exprimat punctul sãu de vedere în amplul
articol Literatura ºi iubirea, cu freferiri la iubirea pasiune ºi a predestinãrii relaþiei
de cuplu. Iubirea hotãrãºte, dincolo de moarte, destinul omului, cum se întâmplã în
romanele Ion, Pãdurea spânzuraþilor, Ciuleandra. Simbolurile religioase statueazã
comuniunea fiinþelor îndrãgostite cu veºnicia, ca în romanul Adam ºi Eva.

Meritul cãrþii Doinei Butiurcã stã în degajarea componentei religioase în
înaintarea naraþiunii, în determinarea personajelor ºi justificarea acþiunilor.
Asumându-ºi prin  trãire totalã consecinþele contactului cu sacrul, personajul
rebrenian se depãºeºte pe sine, îºi contrazice datul social, împrejurãrile
circumstanþiale. Destinul sãu, traversând experienþa religioasã, suferã un puternic
impact, pe care autoarea îl numeºte dezmãrginire, el îºi abandoneazã „starea civilã”
iniþialã. Vãzutã ca parte a procesului de dezmãrginire, experienþa religioasã explicã
crima lui Puiu Faranga sau cãderea lui Ion.

Interpretarea creaþiei lui Rebreanu suferã un proces de revizuire continuã. În
acest context, studiul Doinei Butiurcã are o pondere incontestabilã. Simbolismul
religios în opera lui Liviu Rebreanu aduce o mai bunã cunoaºtere a raporturilor
prozatorului ardelean cu marile texte sacre ale umanitãþii precum ºi identificarea
vectorilor ce orienteazã imaginarul religios în romanul rebrenian.
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Maria-Daniela PÃNÃZAN

PAVEL DAN ªI BLAJUL1

Conceputã ca un omagiu adus
scriitorului Pavel Dan la centenarul
naºterii, cartea “Pavel Dan ºi Blajul” este o
adevãratã istorie în texte a vieþii ºi a operei
marelui prozator ardelean. Perioada
petrecutã de cãtre Pavel Dan la Blaj (1932-
1937) a fost rodnicã ºi bogatã pe plan
literar, lucru evidenþiat înainte de toate în
acest volum aniversar. Aºa cum remarcã
fiul scriitorului, Sergiu Pavel Dan, în
rãstimpul celor câþiva ani în care a fost
profesor la Blaj, deºi aflase cã suferinþele îi
sunt cauzate de o boalã necruþãtoare,
“Pavel Dan va refuza multã vreme sã se
comporte ca un condamnat definitiv, cel
puþin în planul creaþiei. Desfãºurat febril ºi
pânã acum, ritmul muncii (socotit un fel de
“beþie” într-o scrisoare cãtre T. Murãºanu)

intrã tot mai desluºit într-o competiþie dramaticã cu timpul”2. Schiþele ºi
nuvelele publicate în presa blãjeanã a vremii confirmã cele spuse. Abordând
teme ºi idei care-i marcau existenþa cotidianã, se regãsesc în aceste scrieri mai
ales lumea preoþilor ºi cea  a ºcolii cu inerentele lor probleme. Un tablou
literar splendid zugrãvit apare astfel în “Corigenþe”, “Îl duc pe popa”,
“Întâlnire”, “Studentul din livadã”. 

Volumul este valoros ºi pentru cã, înafara scrierilor literare având ca
subiect viaþa Blajului, autorii aduc în luminã ºi alte scrieri relevante pentru
opera lui Pavel Dan, scrieri care dovedesc complexitatea preocupãrilor sale.
Regãsim în acest volum studii despre poezia popularã, articole pe teme
diverse dar ºi recenzii, precum cea dedicatã cãrþii lui Ion Breazu, “Michelet ºi
românii”, care se bucurã de o receptare elogioasã. Relevante sunt ºi scrierile
în care existã referinþe la acest loc care musteºte de istorie, Blajul, adevãrate
capodopere: “Înmormântarea lui Urcan Bãtrânul”, “Note din Blaj”,
“Profesorul”, “Profesoara” etc.

Un merit deosebit revine autorilor acestui volum omagial pentru cã au
avut fericita inspiraþie de a aduna pe lângã scrierile lui Pavel Dan ºi diverse
fragmente din studii critice, monografii, evocãri, scrisori sau chiar poezii
dedicate lui Pavel Dan. Astfel, cartea vine în întâmpinarea cititorilor care,
citind-o, pot sã aibã  o viziune de ansamblu atât asupra operei lui Pavel Dan
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cât ºi asupra receptãrii critice. Am recitit cu multã plãcere pagini scrise de Ion
Vlad, Ion Buzaºi, Constantin Cubleºan, Nicolae Comºa la fel cum am
descoperit texte inedite precum Scrisorile cãtre Ion Chinezu ºi Ion Breazu ca
ºi poeziile scrise de Radu Brateº, Radu Stanca, Ion Horea sau Bazil Gruia. În
timp ce Notele bio-biblio-grafice întregesc imaginea receptãrii critice a
marelui scriitor ardelean.

Pavel Dan este “un continuator al lui Liviu Rebreanu în presa
transilvãneanã. Visându-ºi volumul de nuvele (n-a mai apucat sã-l vadã
tipãrit, cãci moare înainte de a împlini 30 de ani!), scriitorul era convins cã de
la “Balade ºi idile” n-a mai apãrut o carte atât de ruptã din pãmântul acesta.
Existã însã în opera lui Pavel Dan destule scrieri (unele în fazã bruionarã)
inspirate din viaþa ºcolarã a Blajului, zugrãvitã [...] cu un condei caragialesc
care demascã existenþa în venerabila urbe transilvanã a unui lanþ al
slãbiciunilor (v. schiþa “Corigenþe”)3.

Continuând ºi îmbogãþind receptarea operei lui Pavel Dan, tot mereu
redescoperitã ºi reanalizatã, cartea de faþã continuã preocupãrile autorilor din
“Amintiri despre Pavel Dan”4, ºi reuºeºte a dovedi faptul cã Pavel Dan “este
mai mult decât un destin frânt. E un model ºi rãmâne, iatã, nu doar pentru
blãjeni, un nume luminos.”5 Este o carte deosebitã care intrã în patrimoniul
istoriei noastre literare. O carte al cãrei merit   este acela de a scrie ºi a rescrie
destinul unei opere valoroase, care îmbogãþeºte la rându-i ºi care redã într-un
tablou bogat universul unic al satului ºi  imaginea societãþii ardelene din
perioada interbelicã. 

Note:

1 Ion Buzaºi, Segiu Pavel Dan, Aurel Podaru, Pavel Dan ºi Blajul, Clubul Saeculum,
Beclean 2007.

2 Sergiu Pavel Dan,Cronologie, în op. cit., p. 16.
3 Ion Buzaºi, Pavel Dan – profesor la Blaj, în op.cit., p. 239.
4 Amintiri despre Pavel Dan, Ediþie îngrijitã de Ion Buzaºi ºi Aurel Podaru, Prefaþã

de Ion Buzaºi, Cronologie de Sergiu Pavel Dan, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
5 Aurel Podaru, Pavel Dan în evocãrile unor dascãli blãjeni, în op.cit., p. 251.
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Emilia PARPALÃ 

DRAGOSTE TÂRZIE, POEZIA

ªocul alteritãþii reliefeazã sau, dimpotrivã, poate reprima identitatea; se
spune cã devenim noi înºine privindu-ne în oglinda celuilalt. Experienþa
americanã a Mihaelei Albu - lector de limba românã la Columbia University
între 1999-2002 - a declanºat o conduitã genuin-reflexivã propice activãrii
potenþialului liric latent. Pentru cã practicase eseul ºi critica literarã (Ion Biberi,
Suferinþã ºi cunoaºtere, Craiova, 1994; Relatare/Reprezentare. De ce avem
roman?, Craiova, 1997; Citind la New York scriitori români, Botoºani, 2000;
Iscusitã zãbavã, New York, 2004),  Mihaela Albu îºi calificã starea poieticã prin
metafora unei iubiri întârziate: „Ca o dragoste târzie, Poezia”.

Debutul poetic din 2002, cu Între douã porþi (titlu-pastiºã, în intertextualitate
cu psalmul arghezian, Între douã nopþi), urmat de Ca o dragoste târzie…
(Ramuri, 2005)  ºi Catharsis (Libra & Humanitas, Montreal, 2006) configureazã
silueta unei poete care-ºi structureazã volumele în jurul unor teme existenþiale ºi
metalingvistice, gândite complementar ºi grefate pe un tip de personalitate
dedublatã, adesea paradoxalã. 

În ciuda aparentei juxtapuneri a celor ºapte cicluri ce alcãtuiesc volumul Ca
o dragoste târzie (I. Ca o dragoste târzie, Poezia; II, Luminã ºi noapte; III.
Panta rei; IV. Suprarealistã: V. Catharsis; VI. De dragoste; VII. Newyorkeze),
pãrþile „se-ngânã ºi-ºi rãspund”, comunicã între ele ºi se resemantizeazã astfel la
nivelul metaforico-simbolic.

Cartea se deschide cu tema interogãrii sinelui surprins în starea de graþie a
Poeziei ºi se încheie cu inserarea poetei în megalopolis, cu peregrinãrile sale prin
New Yorkul revelator de ambivalenþe. Cãlãtoria în afarã declanºeazã cãlãtoria
înlãuntru; trezite, resorturile introspecþiei declanºeazã valenþele regeneratoare
ale poeziei: „deschid poarta Poeziei/ ºi plec în pelerinaj cãtre mine însãmi” (În
pelerinaj, 14). Poezia este definitã în douã planuri: (1)  ca „îmbujorare a
sufletului” ºi (2) ca „putere a metaforei” – ca resuscitare a cuvântului viu
(„cuvântul ca o fãpturã”).

Dincolo de ºi prin teme precum: cuvînt, poezie, întuneric-luminã, timp,
dragoste, catharsis etc., supratema identitãtii constituie nucleul generator al celor
mai bune poeme din acest volum. Poeta se identitifcã cu Ovidiu, poetul
exemplar pentru transcenderea crizei existenþiale în creaþie poeticã (Rãtãciri,
45). Izotopiile deceptive („suflet însingurat”, „drumul neînþelesului”, „La ce bun
Poezia/la vremuri sãrace?”) sunt contrabalansate sistematic de teme euforice ºi
optimiste („vãlul de borangic palid al speranþei”, „vraja bucuriei”, „puterea
luminii”). 

Ciclul Luminã ºi noapte este construit, pe linia lui Arghezi si Blaga, pe ideea
ambivalenþei ºi a complementaritãþii registrelor: luminã, zori, vis, mister,
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speranþã vs întuneric, iluzie, deznãdejde, disperare, moarte. Tristeþea, melancolia
toamnei de suflet sunt subminate de stãrile opuse, mereu îngemãnate: „ªi frunze
cad ºi toamne trec/doar timpul trece în pas de melc/purtând în spate o casã
tristã/ºi-uitând mereu cã primãveri …existã!”. Toamna, drumul, roata, corabia,
valul, oceanul otrãvit conoteazã, în linie clasic-romanticã, melancolia trecerii,
proximitatea morþii, tranzitarea – motive subordonate iluziei temporale: „Mergi
acum pe drumul neînþelesului/ºi te amãgeºti cu un nou început”(Pe drum.., 44);
„vântul zbate val dupã val/ºi-nvaþã malul gustul durerii”(Infinire,40). Lipsite de
profunzime ºi de stabilitate, stãrile depresive sau grave funcþioneazã mai
degrabã ca termen antinomic, de intensificare a elanurilor spirituale. 

Trãit ca iubire târzie, erosul marcheazã o cotiturã, o rupturã în fiinþa înrãmatã
în antecedenþã; eliberatã prin identificarea cu acel „tu” enunþat ilocuþionar, fiinþa
poeticã îndrãzneºte sã vadã, dincolo de rama vieþii, dragostea. Dragostea-
dorinþã, droagostea-aºteptare ºi, elegiac, caducitatea, înstrãinarea ºi indiferenþa
iubirii. Flacãra ºi gheaþa sunt axele oximoronice ale ciclului De dragoste:
„Numai tu ai ºtiut sã vezi,/dincolo de acel întuneric,/lumina ce ardea/ºi
lanþurile/ºi zidurile/ºi gândurile/þâºnind – când tu m-ai atins - /flacãrã.”(Nici
mãcar n-am ºtiut, 83) vs. „Ce iarnã grea ºi nemiloasã/ rãci speranþa ºi-o
trecu!/Ce greu troiene mã apasã/când le îngheþi cu gândul tu!”(Ce frig!Ce
întuneric!, 89). 

Stilistic, volumul se aºazã sub zodia postmodernã a recilãrii: paºtiºele
semantico-prozodice acopãr referinþe autohtone eterogene, de la ritmurile
sprinþare gen Minulescu ºi Iosif, la dualitãþile argheziene, la misterul lui Blaga,
la temele metalingivistice ale lui Nichita Stãnescu ori Grigore Vieru. Poemele-
dedicaþii întregesc registrul afinitãþilor elective ale autoarei. 

Retoric, poezia Mihaelei Albu este de tip modern, de o metaforicitate
mãrturisitã („dar tu începi sã crezi în mâine,/în puterea metaforei,/în
mangâiere,/în praful de stele.”) ºi excesivã: „Sunt o frunzã sprijinitã de creanga
strãmoºilor,/sunt stropul de apã desprins din nepãsarea/norilor/sunt o floare de
nufãr hrãnitã din comoara adâncurilor”(Cea care sunt..., 56).

Nivelul alegoric, „însumãrile” poemelor în nuclee finale, ca ºi tendinþa de a
traduce sensul trãdeazã un magnetism conceptual care intrã în contradicþie cu
nivelul poetic de naturã metaforico-simbolicã. Poeta îmbogãþeºte codul
resematizând simboluri consacrate în cunoscutul stil oximoronic al îngemãnãrii
ºi al oscilaþiei între contrarii: „ºi poate atunci când/nobilului trandafir i-a crescut
pe creºtet/-ca o cãciulã tãrãneascã – un start de zãpadã, /el n-a înþeles/cã
moartea/vine dansând,/îmbracatã în strãlucire/ºi amãgire/de alb.”(Ninsoare în
Manhattan, 104). 

Substanþa barocã a stãrii de crizã sufleteascã este sublimatã, în Ca o dragoste
târzie…în expresia (post)modernã a cãlãtoriei în sine, în timp, în umanitate.



35

Mihaela ALBU

TRECERE

Rãbdarea cu care piatra aºteaptã 
Râul
Ce-i mângâie perfid spinarea
E asemenea omului spãlat de unda 

Clipei.

Timpul ºi-a pierdut încãlþãrile
ªi umblã de colo pânã colo
cu picioarele goale…

de aceea nu-l auzim
cum intrã tiptil-tiptil; 
deschide poarta 
cu bãgare de seamã;
eu îi privesc chipul perfid
în oglinda sufletului.

INFINIRE

Rotirea roþii în rotunda infinire
poartã cu sine gând de-nfãptuire;
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Cum unda duce frunza rãtãcitã
din ramul ce-o nãscu cândva,
vântul zbate val dupã val 
ºi-nvaþã malul gustul durerii;

În aceastã fãrã de capãt rotire
limba de ºarpe a timpului
îmi culege cu lãcomie
fir dupã fir
din þãrmul vieþii
ºi-mi topeºte 
pânã-i vasul plin
în faptã nouã durerosul chin..

ÎNCEPUT

În geana zilei, când nimic nu-i început,
iar gândul lumii mai trãieºte din trecut,
candela nopþii trimite toate visele
cãtre marile ºi necuprinsele 
aºteptãri;

e vama zilei, când se desfac cojile visului
ºi zeci de-amintiri ating miezul aprins al irisului;
e ceas de tainã când omul nu ºtie
nici ce împlinire are sã învie, 
nici ce asfinþit;

e zvon de luminã ce-alungã primejdii,
când soarele-ºi trimite sãgeþile-sãbii
sã taie în douã sfârºit de-nceput;

iar aburii nopþii cu-ncet se desfirã ...

cãci gând ºi-mplinire în zi locuiesc,
trecut ºi speranþã în fãpturã nuntesc;
ºi ziua-i o viaþã, iar viaþa-i o zi
când lumina în noapte începe-a muri.
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Bogdan I. PASCU

VÃ VOI CHEMA

De dincolo vã voi scrie 
Cea mai frumoasã poezie
Uºoarã ca roua 
Amarã ca lacrima, ultima, noua 
Rãsãritã aici pe poteci de gând 
Unde întrebând afli suflete 
Ce se-ntrec cãutându-se 
Silabe ce vor sã se – adape
Sã-ºi stâmpere setea, sã-ºi rupã pecetea 
Topindu-ºi cuvintele, cuvintele sfintele 
Umbre de candele farã de foc 
Ce se sleiesc ºi se-mpietresc 
Lacrimi ºi rouã doar amândouã
De pe acolo de unde voi scrie o poezie 
Razã ce creºte, ce-nmugureºte 
Ramurã verde – suflet ce vede 
Lumea de-aici – lumea de-acolo
Ruptã in douã 
De unde vin tot mai puþin
Oameni ce ºtiu versul cel viu
De dincolo vã scriu acest poem târziu,
Târziu ca o ºoaptã ce urcã 
Spre lume treaptã cu treaptã 

gând cu gând 
lacrimã si rouã 

azând…

CÃRÃRI PRIN GOLUL LUMII

Doar golul toate poate-a le cuprinde 
Doar golul inimii fierbinte 
Doar golul ce în El se cascã 
Minunea unei lumi ce dã sã nascã 
Primul ei þipãt – trãsnet ºi luminã 
Doar golul dragostei ce stã sã vinã 
ne-o prinde-n el sau va voi sã ne arunce 
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în hãul rãzvrãtirii fãrã cruce 
acolo unde îngerul prãvale 
neobosit-
fãrã-ndurare 
crâmpeiele de suflet mãcinate  
de frica drumului spre moarte 
Acolo golul se rãzbunã 
din gol in gol mai tare sunã 
chemarea duhului neîmpãcãrii 
ºi teama goalã de tãcuta vamã;
Doar golul toate poate-a le cuprinde 
Doar golul inimii fierbinte …

SUB CURCUBEU GÂNDUL …..

Din gândul pribeag mereu se-nfiripã 
A dorului mare, albastrã aripã 
Ce frânge secunda sã zboare-napoi 
La poarta cu stele pe care-amândoi 
Atunci, într-o varã pustie de sete 
Timid am deschis-o, cuprinºi de regrete, 
Iar dincolo, drumul suia cãtre-un munte 
Cu vãi de fantasme cãrunte, cãrunte, 
Cu steiuri clãdite aproape de cer, 
Cu albe poiene ce paºii ni-i cer, 
Cu-albastre unghere sculptate de ger, 
Cu râuri ce-aduc pe sub stânci argintate 
ªuvoaie de ºoapte nestinse, furate, 
Cu-n cerb ce-i stãpânul uitatelor creste,
Cu zile albastre cu doru-n ferestre.
Cum gândul pribeag întinsã aripã 
Secundele frânge-n eternã risipã 
Doar dorul mai poate veni înapoi 
Pe poarta deschisã atuncea de noi 
Ce da spre un munte vrãjit de luminã 
Cuprins de o zi ce e pururi   seninã.
Prin vara aceea topitã de sete 
Doar noi rãtãceam cuprinºi de regrete 
Copii ce odatã am fost într-un vis 
Cuprinºi de o vrajã ce-n veci nu s-a stins 
Ce-ºi cerne cenuºa de aur în noi 
La poarta cu stele chemându-ne, doi, 
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Sã trecem iar pragul poveºtii de vis 
Cînd dorul ne cheamã cu glasu-i nestins…

CALEA

Stau neclintit între plus ºi minus infinit,
Stau neclintit între ce-a fost ºi ce n-a venit
Munte din valuri de mare nãscut,
Drum cãtre cer neabãtut 
Foc mãruntaiele – sângele-n vene 
Dar peste toate se-ntinde alene 
Gândul – genune ce toarce ºi geme;
Stau neclintit – în mine doar apa 
Susurã – susurã ºoapta 
De din afund de lume ieºim
Oºti nemiºcate – clipe de fum, 
Fãrã sfârºit 

Fãrã sfârºit 
Nelumescul meu drum!
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Henri ZALIS                              

POEZIE A PROSPEÞIMII 

Prin sensibilitate, prin înclinaþia femininã spre adoraþie, aplicatã la lumea
vegetalã în simbiozã cu himericul, Alexandra Firiþã animã echilibre lirice, scurte
avânturi senzoriale în notaþii fruste, proprii simplitãþii rafinate. 

Retorica artistei uzeazã de termeni ,, sãnãtoºi “, are oroare de metafizicã. Din
miezul lor se desprinde, delicatã, orientarea spre decorativ, preluatã din figuraþia
folcloricã fãrã o anumitã specificitate freneticã. Suntem pe teritoriu muntenesc,
în peisaj argeºean ºi intermitent silvanic. Semnele distinctive vin de regulã, cum
era ºi normal, din elementele decorative aferente: iarba, crângul, vãzduhul
încins, izul de frunzã, nesomnul norilor.

Când ºi când intervin surprize plãcute, inedite, legitimând sonuri hieratice:
,,Se fãcuse de vis carnea mea,albã se fãcuse noaptea netrecutã, /aripa stelei
lãcrimândã /în fereastra tãcutã a clipei bãtea /Pasãrea verde cu ochii de foc prin
vãzduhul privirii mele umblândã /se prefãcea cã-ºi rãtãcise cântecul /undeva în
spatele limbii ºi /fãrã de inþeles ea semne fãcea” (Ochi de salbã ) 

Dupã anul 1999 (singurul în care se afirmã cu douã plachete de versuri)
cadenþa poetei Alexandra Firiþã confirmã o anumitã periodicitate, deopotrivã
semn de dialog cu cititorii, pe cât ºi exerciþiu selectiv în productivitatea
imagisticã.

Desigur, nicãieri nu întrevãd, însã, mari resurse, totuºi, netãgãduit,
compoziþia tinde spre acel univers de miresme, sunete ºi gânduri, toate
promiþãtoare: “ Ochiul tãu ostenit de prea / mult mine se scurge /  peste lucruri
ºi ziua de mâine/  pipãind spre nicãieri ºi / niciunde urma plânsã / de poarta ce-
mi ºtie absenþa /  ºi râde” (Pândã) 

Am putea în lumina exemplului dat (dar ºi al altora ) sã o catalogãm pe artistã
drept o contemplativã.Doar cã versurile deloc monocrome, implicã ºi o altã
esteticã. Una a miºcãrilor lãuntricului, chiar a evaziunii în palpitul senzual, în
psihismul resemnãrilor. ,, Mi-e vechiul rotund / dinspre ploaia fugarã de varã
/trec zile ºi nopþi /trec ºi lotuºi ºi paseri / ce au fost pribegite /Se scurg printre
gratii /doar pulberi ºi jocuri de iele /ºi doruri sirepe /ce-mi macinã umbra tãcutã
/Mi-e dulce amarul /strâns între coaste, între /þe de ghem încâlcite/de o mânã
stângace./Arsã mi-e tâmpla /în febra nesfârºitului vis” (Rotund) 

Dacã la acest explicit cântec al eului Alexandra Firiþã va ºti sã aducã febra
trãirilor feminitãþii, acea parte din ea înfometatã de comunicare cu realul, putem
spera într-un spor de expresivitate. Semne încurajatoare existã, rãmâne ca sã iasã
din recluziunea impusã de timiditate pentru a se confensa mai emotive ingenuu,
chiar mai ºocant. Condiþia literarã nu exclude chiar, dinpotrivã, cautã decantarea
presentimentului erotic, provocarea, frenezia intimitãþii, spontaneitatea ,,
copilãreascã” în faþa instinctului împlinit.
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De la feciorelnicul candid
din ,, Vrajã ”:  ,, Deseori /îþi
caut mirosul / ploaie de varã -
/prin patul de ierburi rãvãºit
/de o zânã subþire /cum aburul
de lunã ” mãrturisirea poate
urca spre alte cote.

Nu doar candoarea
produce lirism uneori,
transfigurarea devine
interesantã daca invocã
,,pãcatul ”, dacã rugãciunea
cheamã extazul, moartea în
plinã plãcere.

Nimic nu o va împiedica
pe poetã sã-ºi cuibãreascã

fiinþa în ,,braþele toamnei”, cum îºi doreºte, dar cum ar fi sã-ºi solicite într-un
ceas dat de tânjirea dupã alte fericiri, sã iasã din inefabil ºi ,, þipãtul cãrnii ”!

Îi sugerez sã reia ,, Poemul mai multor poeme ” ºi sã-l transforme într-un apel
patetic la delir. Acel delir care sã încorporeze anotimpurile, stãrile materiei,
alergarea dupã fluturi, tânjirea dupã bãrbat ºamd. Am impresia cã poteca pe care
a mers pânã acum Alexandra Firiþã este prea îngustã; sã invoce duhuri noi,
accente mai personalizate ca naturismul ei sã devinã orgiastic.

Dacã ar cuteza sã nu-ºi mai cenzureze temperatura lãuntricului, nu vom mai
întâlni poezii, probabil copiate din vechile ei caiete de adolescentã, de genul
,,Reveriei”: “ Te-ai cuibãrit frumoaso în sufletu-mi pribeag/Ce dor mi-era de
tine, ce dor mi-era de noi/ Sã colindãm cu gândul cu macii printre grâne /S-
aprindem licuricii în candela-nserãrii /ªi sã ne pierdem unul, în ochiul celuilalt” 

Nu i-aº fi adresat Alexandrei Firiþã invitaþia conþinutã în aceste rânduri ca sã
dubleze buna simplitate a versului ei cu tente de abstracþii spiritualizate.
Plachetele pe care mi le-a transmis, cinci la numãr, pãstrazã în sunetul lor
incantatoriu ºi alte implicaþii spre care ar tebui sã-ºi îndrepte atenþia.

Valorificarea motivelor neo-tradiþionale nu exclude pe lângã antihotomism ºi
atitudini integrate modernismului.Un modernism care sã convinã modului ei de
a cununa panteismul cu inspiraþia obºteascã ºi vaporosul serafic afiºat mai mereu
cu sacralul.

Feminitatea autoarei, ca model uman ºi estetic, activeazã baza scrisului ei
melodic, structural proiectiv. Este vectorul care o reprezintã.
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Viorel  Horea ÞÂNÞAª

RUGÃ PENTRU SUFLET

Doamne,
sufletul meu încolãcit cum îl ºtii
s-a înnodat târziu în noapte.

M-am zbãtut zile ºi nopþi în ºir
sã-l deznod de unul singur.
Un prieten
ºi-a dat sufletul sã-l deznoade oamenii.
S-au repezit cu unghiile, cu dinþii,
cu sabia.
Câtã durere, cât sânge
pentru o împãrãþie…

Doamne,
ia-mi sufletul, rogu-Te, în mâinile Tale,
mi-e groazã de unghii,
de dinþi, de sãbii, de sânge.

Mai bine pe cruce
cu Tine!

MI-E DOR                   

Doamne,
mai lasã o parte din mine
pentru semãnat în ogor.

Mi-e dor de þãrânã,
mi-e dor de un pui de somn 
sub brazdã.

Mi-e dor sã mã nasc din nou,
ca bobul de grâu,
sã mã leagãn în spic,
apoi,
sã mã înalþ spre Tine,
în aburul pâinii
de pe masa sãracului.

UNEORI VISEZ   

Uneori am vise ciudate…

Visez cã primãvara,
cei ce au murit în Tine



43

se caþãrã prin rãdãcini în copaci,
se leagãnã în frunze
cât e vara de lungã,
toamna se întorc în þãrânã,
mânã în mânã cu frunzele,
apoi aºteaptã,
în tãcere,
venirea Ta pe norii cerului. 

CAUT UN SEMN  

Mi-ai spus sã dau nume
tuturor vitelor, fiarelor câmpului,
pãsãrilor cerului, lucrurilor fãrã glas.

M-am întors acasã cu mintea-nrobitã
de nume,
de semne înlãnþuite-n simboluri.

De-atunci, caut un semn,
un nume, un cuvânt,
un numãr,
ceva, sã Te cuprind în el,
dar nu-i de gãsit sub soare.

Ce mare Eºti, Doamne,
ce mare Eºti!

DIN OCHIURI DE APÃ   

Din ochiuri de apã,
pierdute-n poieni, 
îmi place sã sorb cerul
cu lumina jucãuºã,
minunându-mã 
cum poate sã-ncapã cerul,       
cu lumina lui,
în urma de copitã a unei iepe albe.

Mã tot minunez,
cum cerul cu lumina lui
încape în mine, 
ºi mã întreb
de ce nu mã satur sã-l sorb 
din urma de copitã a iepelor albe, 
ce pasc liniºtite-n poianã,
noapte de noapte, 
pãstorite de lunã.
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Valeria MANTA TÃICUÞU

ZBOR DESÞELENIT DIN HUMÃ

Volumul de poeme „Jocul flãcãrilor umbrelor” (Editura Ardealul, 2006)
debuteazã cu eludarea elegant metaforicã a întrebãrilor privind statutul ontic al
creatorului: „Nu ºtiu cum ºi unde sunt nãscut ºi unde voi ajunge”, Zeno
Ghiþulescu topind în retortã neliniºtile metafizice, incertul existenþial ºi poezia,
pentru a întreþine monotonia mãºtii din „mahalaua visurilor prãfuite”.
„Avatarurile verbului” înseamnã o permanentã ºi necesarã reîncarnare/renaºtere
a semnificaþiei, pentru a face mai puþin sinistru drumul „prin strâmtoarea
neantului”: identitatea „stâlcitã”, complicitatea „cu ºiretenia cerºetorului”,
strecurarea, escamotarea, ºoapta sunt tertipuri prin care se evitã rostirea
adevãrului tragic ºi simplu, potrivit cãruia, în ciuda „meºteºugite(lor)
întocmiri”, nimic nu este nou ºi totul se îndreaptã spre dispariþie.

Cãlãtoria misticã a fiinþei care încearcã sã iasã din propriile-i „abise” ºi sã-ºi
ordoneze „circuitul itinerantelor tentaþii”, este, de fapt, un mers în cerc, profan,
prin „târgul fantomelor”, ºi nu unul ascendent, spre sacru; lutul ºi duhul, deci
dualitatea trup/suflet, din mistica tradiþional-creºtinã, par din ce în ce mai greu
de armonizat: pe de o parte, ar fi lucirea „miradoarelor”, a lucidelor instanþe
capabile sã organizeze „absenþele ºi crinii”, pe de altã parte,
uniformele/uniformizarea, propulsiile robotice, „lumina cea bolnavã /sevã din
infern”, obstacole în obþinerea transcendenþei. Pãcatul protopãrinþilor continuã
sã-i stigmatizeze pe urmaºi, astfel cã ieºirea din contingent va fi imposibilã,
atâta vreme cât reprezentãrile despre  pomul cunoaºterii vor oscila între
„ascunziºul lutului” ºi „rugul minþii”, iar creºterea va fi doar „în carne ºi în
gând”.

Vindecarea fiinþei de bolile veacului este posibilã printr-o întoarcere
romanticã la naturã, la substanþa ei divinã, la „sãrbãtoarea salbaticelor flori”,
opusã „balastul(ui) greu / al orei rãstignite”; speranþa în „asfinþitul frontierelor
lugubre” înseamnã descãtuºare din „temniþa de vise” ºi propensiune spre
„zeiasca lume”, spre „galaxiile albastre”. Zeno Ghiþulescu opune mundanul,
iluzoriul, „caierele de fum” unei „simfonii de argint” sacre, singura în mãsurã
sã-i dea eului poetic certitudinea unui nou început: „amarul adevãr schimbând
în giuvaier/sãdind în trup cântarea îngereascã/în gând seminþele din sori”
(„Taumaturgia nopþii”). Cu toate cã poemele adunã poate prea multe metafore
la un loc, pânã când, din hãþiºul lor, pare aproape imposibil sã desprinzi un
centru de gravitaþie, meditaþia, melancolia, înþelepciunea socraticã ºi un fel
detaºat de a se privi pe sine ca pe un exemplar uman sortit aceluiaºi destin ca al
plebei consumatoare de „slove de urzici în ovaþiile procesiunii mute”, reprezintã
semnele clare cã avem de-a face cu unul din „veghetorii neantului”, convins cã
„logica fiinþei nu ajutã cu nimic” („Sceptrul de fum”). Poezia rãmâne, metaforic,
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„eleºteul poleit cu bolnavele lumini”, o copie imperfectã, murdarã, stãtutã, a
unui univers din ce în ce mai îndepãrtat, de unde starea de lâncezealã: „Gestul
cade gong fãrã ecou/ materia visãrii s-a retras / în relieful placidelor reptile/din
ere revolute/îndrãgostite de lentoarea/ înaintãrii spre niciunde/grija zilei de
mâine dizolvatã/în cubul de zahãr din ceaiul fierbinte/eres regãsit în auriul
mâl/logodit cu nimicul/itinerar al gândului amorþit/de bucuria verii”
(„Lâncezealã”).

Unele poeme, de-o simplitate tragicã, pornesc de la dimensiunea terestrã a
fiinþei, pentru a ajunge la ipostaza ei idealã, care înseamnã desprinderea de

gravitaþie, plutirea, muzica, „jocul
pur de nenufar” amintind de jocul
secund barbian: „ninge peste
gânduri negre/peste tot ce-a fost ºi
va mai fi/peste zilele pustii//muzici
albe nelumeºti/în vãzduh vrãjit
plutesc/parcã niciodatã/nu s-ar
stinge pe pãmânt//Aripãri din
neºtiut/Timpul a murit sã-nvie/jocul
pur de nenufar/lumea mântuitã de
sicrie//ninge peste noi/albul fãrã de
hotare/poate zei am fost de
totdeauna/printre tainele astrale”
(„Ninge”). Apare frecvent
stravechiul motiv al lumii ca teatru,
dar ºi ca ritual, ceremonie trucatã,
care ºi-a pierdut semnificaþia
magicã ºi a cãzut în derizoriu: „ºi-
mi pun cravatã violetã de
octombrie/o ultimã privire în
oglindã/ºuviþa de pãr în

derivã/pantalonul în treimea inferioarã/cu dunga ºtearsã/sentiment catastrofic
dar nu mai/e timp de pierdut/alerg prin bãlþi gropi ºi frunze moarte/bombeul ocru
lamentabil pãtat/îngrozit privesc lumea ieºind ... /ceremonia se sfârºise./un ultim
efort, intru în sala/întunecatã/sub o lespede tombalã” („Pedanta pregãtire la
ceremonie”). Moartea, ca ºi viaþa, sunt „ceremonii” din care sacrul lipseºte,
pentru cã lumea noastrã este una de suflete ruºinate „de apartenenþa/la lacrimi ºi
argilã”, o lume a „dezmoºteniþilor” care nu mai ºtiu „lupta cu arma nici cuvântul
/ sã-ºi apere un drept un vis/zvârliþi de centrifuga sorþii/în viermuiala
beznei/bãtrâni sunt de copii/cu inimi îngropate în disperarea mutã/alaiul câinilor
himerici/îi alungã/pe uliþe pustii cu porþile închise” („Dezmoºteniþii”).

Unele poeme au graþia ºi laconismul stampelor japoneze: „Nu-þi cunoºteam
adevãrata/singura iubire drumurile lumii/ þineai ascunsã/febra nerãbdãrii/cartea
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surprizelor/imprevizibilã cum/viaþa ºi moartea împreunã/vârtej smulgând în joc
petalele visarea/sãlbaticã vietate/cum aº fi putut sã te-mblânzesc/într-o temniþã
de abur?/Curând ai plecat/eºarfã portocalie/surâzând/ploaie de varã/fãrã de
urmã” („Hoinara”). Autoironia spulberã, definitiv ºi cu graþie, o întreagã
„logisticã medievalã”, discursul scãpând din întunecatul labirint al întrebãrilor
existenþiale ºi transmiþând doar starea de imponderabilitate care-o învecineazã
cu norii ori cu apele: „Jignit în cele mai alese sentimente/de comportamentul ei
barbar/mã pregãteam/de un rãzboi total./Totuºi cercetându-mi arsenalul/nu
gãseam decât logisticã medievalã/ cercând sã mãsoare/cu ineluctabile
dispozitive/din fiinþa-i virginalã/memento al degringoladei/clipitul rar de
gene:/ºtii cã de totdeauna te-am iubit/soporific ºopteau buzele-i
roz./Rãzbunarea cumplitã pregãtitã /s-a nãruit deodatã/furtuna sângelui/presãra
petale sub paºi-i lini/de ape lustrale” („Rãzbunare eºuatã”).

În volumul lui Zeno Ghiþulescu, poezia – cânt al orbului – se transformã
barbian în cântec izbãvit,  prin capacitatea ei de a transfigura realul ºi de a
transforma scrisul într-un alt joc secund, la fel de pur: „Tenebre chemãtoare în
culorile speranþei/curgere de semne în pumnul de argilã/valuri cenuºii petrec
luntrea cu solie/din þara nenumitã nesaþul celui/ce adunã rodul înghiþit de-un
hulpav chit/din zãri îndoliate/Izbãvitorul cânt de flaut al orbului rãtãcitor/cu
dureri învinse ºi veºnice ispite/zideºte arcuiri astrale/inexpugnabilul
castel/umbra zborurilor albe” („Cântul orbului”). Dupã trecerea „pãstratã în
oglinzi de ape” urmeazã „împãcarea”, când suferinþele ºi tot ce þine de „bezna
cãrnii” „se spulberã în vânt”, astfel încât „Tot ce-a fost lipsã se-ntregeºte/cu
partea cea zeiascã/cu nevãzutul de dincolo de întrebare/duhul presimþit
tãmãduieºte/umbra corolei solitare” („Împãcare”). Impresia pe care o lasã
lectura poemelor este aceea cã, dupã un drum iniþiatic cu etape filosofice, erotice
ori ludice, dar ºi cu popasuri în câte un turn de fildeº, poetul îºi „descãtuºeazã
sinele” ºi-ºi recapãtã vederea lãuntricã, cea care-i permite sã intre în miezul
lucrurilor: „Tulburele adânc/ºoptea cum lumea e altfel / decât mine ºi eu altfel
decât lumea/potriveala dintre noi minciunã/þesutã-n veac de vrãjitoarea/fãrã
vârstã din petice de ceruri /Solara lance strãpunge / platoºa de gheaþã / sângele
opreliºtilor / sã se scurgã în þãrâna/pãzitã de pãstorul ce vederea ºi-a pierdut/
privind o singurã fãclie.../Cu mii de mâini cu mii de ochi/pe muntele
pleºuv/libertatea bucuriei/propria mãsurã cheamã/sãlbaticele seve/departe/de
plânsul bolnavelor lãute/unde clocotul tãriei/neºtirbirea zorilor/vindecã
fãptura/cu treptele tãiate/în piatrã ºi în moarte” („Sinele descãtuºat”).
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Teodora JURMA

VINOVATÃ

uneori mã simt vinovatã
chiar ºi de creºterea înspre în 
sus a ierbii
ºi de florile portocalii
cu care 
a fost împodobitã
sfera

LINIA PUNCTATÃ

aºa mi-ai strigat:
blestematã fii sã mã cauþi
pânã când toate
lucrurile þi se vor rãsturna
în privire
iar ºerpii indiferenþei se vor 
visa cãlcaþi de picioarele tale
linia punctatã a somnului
se va desprinde din calendare
în ea va urca mãduva
unei simþiri pe care
coboarã in vis 
îngerii

CATAPETEASMA

prietenul meu timpul
mã joc cu el de-a v-aþi ascunselea
uneori rupe catapeteasma subtire
dintre lumi
alteori îºi trece degetele
peste creºtet ca ºi cum 
nu ar fi cu nimic vinovat
de faþa mereu schimonositã
a ferestrelor
el râde ºi rotunjeste sensurile
ca pe niºte
baloane cu sãpun
întristarea este pentru el 
o srãinã-



48

într-o zi m-a rugat sa-i vorbesc
despre ea
dar cuvintele dansau
refuzând sa-l acopere
doar pielea lui mereu
zgribulitã
s-a întins la hotarul peste care
el nu trece
aici am avut impresia cã 
s-a întristat puþin
dar el ºi-a ridicat din nou 
capul ºi mi-a strigat cu reproº:
“tot ceea ce nu este timp
e batjocurã”
atunci pentru a nu-l trãda
l-am pãcãlit puþin
fãcându-mã mic tot mai
mic pentru a putea locui
în porii lui
aici m-am întristat ºi mai mult
atunci el
înduioºându-se mi-a dat voie
sã-l uit uneori

PREA VECHEA POEZIE

am smuls prea vechea
poezie a unui autor 
necunoscut
mi-am prins-o în piept ºi 
i-am cântat în fiecare dimineaþã 
sã se deºtepte
ea mai ºoptitã decât se poate
crede
ºi-a trecut de trei ori mâna
foarte mobilã
prin pãrul meu
“pari a fi tristã
dar nu îndeajuns
pentru a-þi putea despleti
trupul curbat
mãcar în cele ºapte
culori”
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Marius NENCIULESCU:

NICOLAE BOSBICIU ªI CELE 
DOUÃ ANOTIMPURI ALE SINGURÃTÃÞII

În peisajul poetic postrevoluþionar, în care pe mãsura trecerii anilor noii
veniþi fãceau ca miza pe viaþã, realitate ºi biografie, sã câºtige în amploare ºi
intensitate, oferind ºansa coexistenþei unei multitudini de poetici, unele foarte
diferite între ele, Nicolae Bosbiciu ºi-a marcat un loc al sãu prin opþiunea
categoricã pentru o poezie confesivã, de substanþã elegiacã, expresie a unei
personalitãþi de tip insular.

Trebuie remarcat cã încã din primul volum (Manuscris strãin, 1996) ne
întâmpinã un univers poetic deja consolidat. Povestea începe cu intrarea poetului
tânãr “în lume” – entuziasm repede evaporat, deoarece acesta îºi dã seama cã
damnarea dintru începuturi nu va putea fi escaladatã ºi, ca atare, va rãmâne de-
a pururi în închisoarea singurãtãþii, cu trupul “necules”.

“Mãria-ta neputincioase” e imaginea emblematicã a eului, ea definind exact
atât suferinþa devastatoare (poetul vorbeºte de “rãsuflarea întretãiatã a tristeþii”,
de “transpiraþia” ei, o serie întreagã de sintagme, mai mult sau mai puþin directe,
îndreptându-ne în aceeaºi direcþie: “strada nimãnui”, “praful ºi pulberea”,
“dulapul gol”, “s-or lepãda”, “în zadar”, “stinse” etc.), cât ºi o anumitã
complacere, o transformare a postúrii într-un rol, întreþinut în scopul epatãrii.
Punctul cel mai înalt e atins din acest punct de vedere prin cultivarea cu
obstinaþie a motivului “morþii” care, aºa cum ne-o demonstreazã ipostazele
convenþionale în care apare (“o fatã cu pãrul alb / ºi înfãþiºare hilarã”, “moartea
ce-o port pe umãrul drept”, “existã un chiparos / sub care eu ºi moartea ne-am
iubit”), e unul “strategic”, ataºat.

Poezia adevãratã e inevitabil legatã la Nicolae Bosbiciu de singurãtate, de
transcrierea “curatã” a suferinþei unui suflet pentru care damnarea a ajuns sã fie,
totuºi, mai mult o obsesie decât o realitate propriu-zisã. Scurgerea timpului are
în vedere mereu acelaºi scenariu. Noaptea e consumatã într-un perpetuu dialog
cu sine (“stau pe mal lângã mine”) care conduce inevitabil la o invocare a
Divinitãþii (“DOAMNE / VORBEªTE-MI”, “Eli, vino sã vezi”). Ziua e trãitã ca
o stare de asediu, în care e nevoit sã asiste la scoaterea pe tarabã a propriilor
vulnerabilitãþi ºi a consecinþelor acestora. A fi “cercetat” devine sinonim cu a fi
agresat, în urma unor asemenea acþiuni poetul ieºind totdeauna cu sufletul
“schilodit”. Þintuit pe linie moartã, damnatul se vede nevoit – în interminabila
sa aºteptare – sã-ºi umple timpul cu activitãþi nefireºti (“hrãnesc pãsãri
împãiate”) care aruncã asupra sa inclusiv o umbrã de ridicol.

Existã însã ºi momente de trãire autenticã. Aflat “în lume”, poetul dã nu
numai peste “mâini grimase”, “mâini mãºti”, ci ºi peste “mâini nu-mã-uita”.
Îndelung aºteptatã, visatã, dragostea intrã, în sfârºit, pe uºa sa: “vine seara / ºi
femeia îmi vorbeºte despre culori, / lucruri catifelate / apoi se aºterne în faþa mea
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ca o iarbã rãzleaþã / rãscolitã de fiare / beznele ni se izbesc / ºi miroase a fructe
uitate prin cãmãrile sângelui”.

Dar fericirea nu dureazã. Pe mãsurã ce timpul trece, relaþia devine tot mai
distantã, tot mai protocolarã, destrãmându-se în cele din urmã. Poetul asistã,
astfel, la confirmarea obsesiei sale de damnat incurabil (“niciodatã n-am sã pot
intra în sufletul vostru”). Consecinþa va fi un refuz brutal al oricãrei iluzionãri,
deci al oricãrui alt început: ”TREZEªTE-TE, FEMEIE, / ZIUA ªI-A TRIMIS
LECTICI DUPÃ TINE”.

Abandonul (“mã aºez în singurãtatea lumii / ca într-o sanie”) nu înlãturã
starea de inconfort, alimentatã copios de amintire. Rememorarea e cu atât mai
dureroasã cu cât ea reflectã nu numai eºecul, ci ºi o posibilitate nefructificatã a
evitãrii lui: “uitate, lucrurile mi se-aºeazã în poalã / strigând un nume pe care nu-
l cunosc, / un nume de femeie tãcutã / ca pe o învinuire”.

Deficitul de trãire e implicit unul de cunoaºtere (“sunt o apã / ce adâncurile
nu ºi le ºtie”, “viaþa n-o ºtii moartea n-o ºtii”), poezia ieºind ºi ea, inevitabil,
afectatã. “Cântecele” sunt, astfel, “sãrmane”, dar nu ºi nevinovate, deoarece se
dovedesc a fi o ispitã ce-l îndepãrteazã pe poet de “lume”, de o posibilã întâlnire
a fericirii.

E benefic ºi, în consecinþã, de apreciat felul lucid în care autorul priveºte
lucrurile. Faptul cã nu existã pentru el salvare prin artã e reflectat ºi de
dezinteresul faþã de dezvoltarea unei laturi “onirice” în scrisul sãu.

Nicolae Bosbiciu e un confesiv, îi place sã vorbeascã despre sine, sã se
expunã, sã se defineascã ºi poezia sa va merge covârºitor în aceastã direcþie,
excepþie fãcând câte o caligrafie rãtãcitã, unde comunicarea e întreruptã ca
pentru o pauzã de respiraþie: ”dumbrãvi cioplite, palid artizan, / nici o stare-acum
între oglinde, / îngeri grãmãtici în filigran / într-un ceas isopul îþi vor vinde”.
Exprimarea acoperã o gamã largã de registre, de la afirmaþii directe, patetice (“eu
n-am trãit încã // n-am trãit, n-am trãit”) pânã la un vizionarism raportabil, pe
alocuri, la tiparele expresionismului (tãcerea poetului e purtatã de fecioare în
“salbe întunecate”, “sub poduri stau melcii / ºi-ascultã”, “Un clopot de lut ia ºi
azvârle în lume / disperarea unui animal încolþit”, “vântul îþi rãscoleºte
cotloanele ºi scoate în unghii / mici vietãþi nedeprinse cu ziua”).

O notã de inedit aduce ºi absenþa revoltei, a unei atitudini de dispreþ sau
mãcar de reproº la adresa celorlalþi, ca ºi lipsa oricãrei intenþii polemice la nivel
estetic. Poezia bosbicianã curge liniºtit, limpede, epuratã uneori chiar ºi de
orgoliul autorului: “pentru o mare ºi încã o mare / mi-aº fi izgonit la rãspântii /
sufletul / cum arunci o spadã ºtirbitã din teacã // de ce plângi istorie / de ce-þi rupi
veºmintele / dupã amanþii în zale / dupã heruvimii cãrunþi ºi osoºi / ce pragul nu
þi-au trecut niciodatã? // eu am intrat prin porþile tale / ca vântul din Nord / ºi fãrã
de rost te-am sãrutat”.

Volumul Pãmânt de unicã folosinþã – lansat la Cluj în toamna anului trecut
– depune mãrturie pentru intrarea autorului într-un alt anotimp, unul al
singurãtãþii absolute (“Demult n-a mai trecut nimeni pe-aici”), în care nu mai
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existã întâmplãri, nici mãcar eºuate, ci doar, foarte rar, veºti, ºi acelea
contradictorii: “Unii spun c-ai murit, alþii spun cã trãieºti / Ori c-ai fi fugit cu
vreun marinar pe-ntinsele ape”.

Temele sunt aceleaºi: damnarea (“ferestre ºi uºi ferecate mereu”),
singurãtatea, amintirea dureroasã, copilãria ca vârstã fericitã, interpelarea
Divinitãþii, neputinþa salvãrii prin poezie. Speranþa apare acum mult diminuatã,
asta ºi datoritã faptului cã poetului îi revin mereu în faþa ochilor chipul unor
oameni ce ºi-au consumat viaþa fãrã sã obþinã ceea ce doreau: “ostenite corãbii
se-ntorc / fãrã pãmântul fãgãduinþei”. ªi, totuºi, credinþa în izbãvire, în apariþia
– mesianicã – a iubitei e reafirmatã.

Lipsa de întâmplãri, de evenimente existenþiale – devenitã criticã în aceastã
nouã etapã – îl limiteazã pe Nicolae Bosbiciu la ipostaza de “trist croitor”, ce
cautã sã umple golurile printr-o sporire “barocã” a imaginilor (“îþi scriu pe
stâlpul din pridvor despre faptul / de a te fi zãrit în toamna ce vine prãdalnic, /
în strugurii beþi de lumina ca mierea, / în cântecul trist al pârâului / [...] // Mã
plimb prin grãdina de vânt rãvãºitã ºi-ascult / cum se prãbuºeºte moartea printre
firele de busuioc, / ca un orb îþi caut mâinile, / înspãimântat de suava tânguire a
mierlei, / îmi plec tâmplele sub sabia timpului”), la care putem ataºa interesul
pentru un anumit soi de preþiozitate (“Milord”, “Rue de la Providence”, “Dona
Angelicata”), sau printr-o “eminescianã” transformare a melancoliei în vers (a
se vedea poeziile formalizate tradiþional).

Decãzutã la stadiul de retoricã, poezia bosbicianã se dovedeºte a fi ea însãºi
vulnerabilã, deoarece în interiorul sãu pot fi uºor reperate contaminãri din autori
clasici români, dar ºi strãini.

Eminescu este un prim model, de la tema înstrãinãrii pânã la anumite
imagini (“Îþi suni dogit arama, o, clopot...”), sintagme (“idealuri deºarte-am
durat”, “prigoana de soarte”) sau inconfundabila muzicalitate (“Din trupul tãu
acuma nimic nu mã mai doare, / Decât o umbrã vie ce cade pe covoare”). Un al
doilea model îl reprezintã lirica expresionistã, din care meritã sã-l amintim
mãcar pe Georg Trakl, spre care ne conduce nu numai un anumit mod de
configurare a viziunii, dar ºi unele motive tipice cum ar fi “mierla”, “jivina”,
“miriºtea”, “glasul însingurat al tatei” (la poetul austriac: “vocea lunarã-a
surorii”). Sã mai consemnãm la acest capitol apelul la elemente aparþinând unui
imaginar revolut (“vioara-ºi dormea neºtiuta sonatã”) sau preluarea cu
seninãtate a unor sintagme clasicizate ºi reproducerea lor fidelã (“cântece de
pierzanie”) sau uºor modificatã (“Înserare de-nserat”). Uluitoare rãmâne, însã,
cu toate aceste deficienþe, intensitatea trãirii, forþa de coagulare a stãrii lirice.

Autorul a ajuns, fãrã îndoialã, la un capãt. Dupã toamna singurãtãþii în lume
ºi iarna retragerii într-o singurãtate absolutã, fãrã evenimente, e imperios
necesar pentru poet ca ºi pentru om sã vinã primãvara. Intrarea în noul anotimp
– iatã marele pariu pe care Nicolae Bosbiciu trebuie sã-l câºtige pentru el, dar ºi
pentru noi, cititorii, nerãbdãtori sã vedem cum va arãta, prins în versuri, chipul
proaspãt al realitãþii-atinse-cu-mâna.
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Camelia FILIP

ALTERNATIVÃ

Hai sã plecãm departe, într-o searã
Departe de oraºul de carton
Am ºi chemat o aripã la scarã
N-avem semnal, nici act ,nici telefon

La drumul mare, sã-nverzim pãdurea
La sãrbãtoarea paºilor te duc
-Noroaie, inestetic curg,  aiurea

Prin vãmile acestui mare burg-

Sã devenim pârâu ori rispire
De atâta drum spre colþul meu cu cerbi,
Oraºul sã rãmânã într-o ºtire
Sã fie-n vogã ciutele  prin nervi

Scoate din uz ºi zbaterea ºi  ceasul,
Sub norul meu se-ntâmplã un alt rai
Hai sã strivim  cu flori de mãr oraºul
Desculþi, departe-n sunete de nai.

CU MINE-N GÂND

Mã plimbã în gând
La o fereastrã
Prinsã de cer sã nu pier,
Toamna ocol dã
Pe mâini, peste casã
Pe umãrul strâns dintr-un cer

Rosteºte-mã, ºoaptã
De mult, la fereastrã,
Te ascult, tu mai numãrã-n gând
Sub clopotul toamnei
Ce mâine se lasã
Cum clipele devin pãmânt
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NINSOAREA

Ninge, ningea necontenit
Fãrâme  albe de luminã,
Si paºi ºi stele s-au topit
Doar sã se spunã,  sã apunã

Fãrâme mici de alb, în roi
Sã-nvolbureze-n sânge noaptea,
Strãduþe goale, din noroi
Iºi  schimbã numele ºi soarta

Ninsori de  alb ºi alb  hoinar,
Spre spaþii dincolo de aºtri
Ningea cu flori dintr-un cuibar
Cu flori albastre, urma, paºii

Cu flori de rouã mai ningea,
Desculþi, din plete ningeam luna,
Pãmântul în boabe îºi zvâcnea
Albastrul tâmplei purtând lumea
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Victoria MILESCU

CALVARIA

Adina Ungur (n. 23.08.1973, Cluj-
Napoca) este licenþiatã în filosofie ºi
jurnalisticã ºi lucreazã în prezent ca
actor-pãpuºar la Teatrul de Pãpuºi
,,Puck“ din Cluj-Napoca. Dupã volumul
Petale de zãpadã, Calvaria este recentul
volum de poezii inedite ce relevã o
autoare maturã ca scriiturã dar care nu ºi-
a pierdut ingenuitatea percepþiei.
Calvaria lasã impresia unui jurnal intim,
mai ales cã unele poezii sunt datate,
consemnând o poveste de viaþã ºi moarte
în general ºi o poveste de dragoste în
special. Versurile ample sau abrupte,
zdrenþuite, par bandaje peste rãni
zdrenþuite de suflul unei confesiuni când
vulcanice urmând sinusoidele unor
întâmplãri puþin obiºnuite, când delicate
pânã la o deconcertantã candoare. Ceea
ce impresioneazã în primul rând este o
lipsã aproape totalã de prevenþie în

destãinuire. Sufletul se oferã fãrã armurã, lipsit de apãrare în faþa unei lumi
întregi, fie din frondã, fie din disperare, nemaipãsându-i dacã va fi lovit din
nou, cu o cruzime purã ºi mântuitoare. Adina Ungur construieºte o carte de
poezie reconstruind poezia durerii. Rana ,,de hârtie“ sau ,,de stilou“ se
prezintã uneori ca un mic obiect idolatru. Rana e studiatã, i se cerceteazã
originile, i se urmãreºte evoluþia, e clasificatã (ranã fizicã, ranã sufleteascã),
cu înfrigurare, cu rãbdare, cu mila ºi înþelegerea unui mic dumnezeu care
iartã îndurerat cã preþul e pierderea marelui dumnezeu ce vieþuia uneori
protector în proximitatea întâmplãrilor, a dinamicii sentimentelor:
,,Devenisem /vraf/de/scrisori/pentru/tine//ºi-acest miracol sfârºind în
gunoi//nu-mi/pare/atât/de/rãu/pentru /mine//dar plâng, era Dumnezeu printre
noi (Fãrã Dumnezeu). ªi în cazul acestei autoare scrisul se dovedeºte a fi
terapeutic, drama iubirii pierdute se converteºte în poem; acolo unde iubirea
a eºuat, câºtigã poemul. Majoritatea poemelor sunt construite pe ideea de
antinomie, oximoron, paradox, fapt ilustrat uneori chiar de titlu, alteori indus
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în structura textului dându-i acea fermecãtoare greutate de inocenþã
,,perversã“: ,,DincoloDincoace“, ,,RãmâiPleacã“, ,,InjustIlogic“. În
contextul actual când lirica femininã merge spre o tot mai accentuatã
masculinizare brutalã, Adina Ungur aduce în poezia sa o binefãcãtoare undã
de feminitate, aceasta neînsemnând cã îi slãbeºte robusteþea ºi chiar pe
alocuri virulenþa. Atributele feminine diversificã prin nuanþe ºi adâncesc
autenticitatea demersului. Dincolo de un ton frust, grav, ultragiat adie o
feminitate fragilã gata sã ierte dar nu sã uite, gata sã îngenunchieze dar
privind spre cerul înstelat. Efuziunile gracile se lovesc de zidul indiferenþei,
speranþele se risipesc sub vântul rece al trãdãrii. Existã fluxuri adolescentine
ºi refluxuri cu incantaþii de tragedie anticã, existã retrageri în cochilia
singurãtãþii. ªi totuºi câtã energie vitalizantã pot declanºa loviturile sorþi!
Autoarea e o bunã ,,încasatoare“, însã de la un anumit nivel riposteazã cu
ironie, transformându-ºi hohotul de plâns în hohot de râs, un râs amar,
continuându-ºi cu îndârjire parcursul existenþial, ,,prin burta burgului“
îndrãgit, aºteptând noi provocãri. Gustul pentru ludic se observã mai
pregnant în ipostaza dedublãrii, în dirijarea alter ego-ului spre stãri ºi acþiuni
având o încãrcãturã de teatralitate ce alimenteazã latura esteticã a
experimentului: ,,mã scotea din minþi femeia aceea/am pornit în cãutarea
ei/auzisem cã te iubea incredibil de pur//mi-am luat bazuca, luneta, arsenalul
de explozibili/o întreagã aventurã sã le ascund în haine/apoi am strãbãtut în
cercuri concentrice un întreg oraº/pânã sã ajung la gardul/pe dupã care o
pândeam cum îþi scrie//era luminã la fereastra ei/mã aflam la câþiva metri/o
fixam în obiectiv/îi puteam trimite un glonþ în cap//(…) când am privit-o mi-
au cãzut toate armele din braþe/în luminã, femeia avea chipul meu/m-am
apropiat/ºi-ncet cu trupul ei m-am îmbrãcat/pe ea, de-atunci am învãþat sã o-
ndrãgesc/pe tine însã,/nu te-am mai iertat“ (Rãscruci). Extrem de sugestivul
Calvaria poate denumi o þarã, un oraº, o persoanã ori simpla acþiune de a trãi
dar nu oricum, ci ca un sisif luând în fiecare zi în spinare povara vieþii. Adina
Ungur ne dã un semn, un sens despre calvarul vieþii, al iubirii, al scrierii unui
poem care trebuie sã treacã prin cele douã pentru a ieºi la luminã.  Cuvânt
înainte de Marcel Mureºeanu. (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007, 82 p.)
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Luciana   MEDVE

MARIUS  ÞION ªI “VECERNIA IUBIRII”

Surprinzãtor (aproape neobiºnuit ) de plin semantic ºi polivalent ideatic apare
cel de-al doilea volum de versuri al poetului  Marius Þion, Vecernia iubirii.

Diferenþa de rostire ºi rostuire între cele douã volume ( primul, La poarta
umilinþei, ed. Dokia, Cluj-Napoca 1998) este covârºitoare; aºezarea “câmpiei
umane”- “pulsar” sub “zãpezi  alungate” – fiind ca nesfârºitã între mãrginiri
sapiente.

Marius Þion îºi pregãteºte trecerea de la stadiul de om- poet la cel de poet-
om, nu fãrã a plãti un tribut greu: acela de a fi stat  fãrã umilinþã La Poarta
umilinþei; cãci, privirea în sine ºi statuarea faþã cãtre Faþã reprezintã paliere
diferenþiate, interactive ºi complementare ale oricãrui homo-religiosus, context
în care drama cuvântului rostit înaintea rostuirii lui precum ºi replicile aferente
sunt nu atât evidente cât inevitabile.

Desigur, “bardul” de pe coperta IV, în negru cu pãlãrie ºi pipã, pare a se
detaºa senin de ipostasurile anterior  creionate, ca unul ce se aflã de acum în
plinul poeziei sale, care prin dedicaþie ºi opþiune se aflã impreunã cu alþii “...
dincolo, chiar foarte dincolo de zei”.

Este aceasta o mãrturisire de credinþã ºi-o tranºantã conºtientizare a
destinului poetic în general:  poetul fiind orice ºi oriunde  înafarã de timp ºi
spaþiu.

Maturizarea iminentã a discursului liric  lucreazã ca firele de iarbã, o
dezlipire de pleoape, o desprindere de pieliþe, vizualizând matricea îndocrinãrii
peste care-salvator- versul planeazã ca un vultur

“ Cuibul fiinþelor ce scurmã dupã hranã
s-a rasturnat pe ochi-mi de copil
printre vorbe ºi nebuni pluteºte infirmitatea”,

Într-un atare context ( ºi nu numai ) “ e forfotã în suflete” iar “ deºertul
scârþâitului profund” e imatur ºi impropriu numit “ Convieþuire “ unde 

“ Norii târzii mi-au desluºit cãrarea
pe care noi ne-am  întâlnit în drum spre cer”

iar “ecoul eternelor mele trãiri” chiar dacã îmbrãþiºat ºi arzând, rãmâne
numai ecou.

Dominanta impasului existenþial este de naturã principialã ºi este rezultatul
dialogului exclusiv dintre teolog ºi femeie, cãci numai astfel poate deveni

“în valea sâmbetei de oase
femeia nebunã cadavru pustiu”.
Chiar dacã transmutatã sau netransmutatã eshatologic, câmpia de oase (a lui

Iezechiel) este eminamente câmpia tainei ºi nimic nu poate convinge cã:
“vorbãria femeii
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putrezirea din mine”
nu este preluatã din ºi cu izul stãtut al “ teologhisirilor” anacronice.

Existã însã în poezia aceasta un calm al palmei suferinde rãsfiratã învãluitor,
cuvântul intersectazã atât arii nupþiale cât ºi previziuni eshatologice. Imagini în
forþã, uneori tributare,  reverbereazã trecând prin “furcile adolescentine” ºi se
limpezesc în “Septembrie”:

“ vei veni desigur sã-þi încalzeºti inima”
...Totul în lumea aceasta îºi cere timpul ºi locul: ºi dacã Marius Þion a ajuns

în “camera de gardã a tãcerii’ în mod cert ºi  peremtoriu este “lipit de pãmant”
ºi este “demult podeaua lumii de lut” într-un poem intitulat“Apus Dacic”
sfidând “minþi mãrginite”, “strivit de scârbã ºi de timpuri”, unde “îngeri spalã
drumul plecãrii” spre tãmãduirea “cu flori de rai”.

Poetul este o “Litanie” dar o litanie surprinzãtoare prin dominanþa seninãtãþii
ºi prin forþa revitalizantã a fluxului dialogic:

“în tãcerea pietrei m-ai vindecat de golul privirii
cu o floare albã de castan þi-am încãlzit rãsuflarea seninã...
Lespedea dorului tãu mã apasã”

“ Mã sperie razele aurii ce-þi orbesc albastrul simþirii...”
...hic et nunc, într-un paradoxal axis mundi: mormântul incandescent  sub

peceþi.
Iatã aºadar un succint demers de vizualizare a cadrului liric din “Vecernia

iubirii, unde
“În apa învierii mã scald”,

ºi NU
“mã tem de bunãtatea  iertãrii Tale!”

Nu-i aºa, Marius Þion ?
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Antoaneta TURDA

FLAVIA COSMA DIN NOU ÎN 
ACTUALITATEA ROMÂNEASCÃ

Recent, iubitorii de poezie din Baia Mare un prilej de revelaþie spiritualã
pentru cã au avut bucuria sã asiste la lansarea unui nou volum de poezii al
Flavei Cosma, scriitoarea canadianã de origine românã care a mai delectat
publicul românesc amator de literaturã de bunã calitate cu volumele : Pãsãri ºi
alte vise,1997, Editura Eminescu, Bucureºti, Cinã cu demoni, 1999, Editura
Eminescu, Bucureºti, Amar de primãvarã, 2003, Editura România liberã,
Bucureºti, Jurnal :poeme, 2004 Editura Cogito, Oradea, Rhodes sau Rhodos
sau Rodi : Jurnal sentimental, 2005, Editura Limes, Cluj-Napoca, În braþele
Tatãlui,2006, Editura Cogito,Oradea.

Pentru cei care nu sunt familiarizaþi cu numele Flaviei Cosma ,aºa cum din
pãcate, pe nedrept, se întâmplã cu majoritatea reprezentanþilor diasporei
române,  voi spune doar cã s-a nãscut în 5 iunie 1938 la Oradea, rãmânând
repede fãrã mamã , ceea ce îi va marca profund existenþa.În ciuda greutãþilor
legate ºi de schimbarea de regim a anilor ’50, totuºi Flavia Cosma rãzbate prin
viaþã cu o tenacitate de invidiat, reuºind sã urmeze Facultatea Electro-
Energeticã din cadrul Universitãþii din Bucureºti, apoi un Masterat în Inginerie
Electricã precum ºi ªcoala Popularã de Artã, clasa actorie. În 1974, „cu un copil
de 3 ani ºi douã geamantane” pãrãseºte România cu destinaþia Canada, fiind
însetatã de libertate. Impactul cu “lumea tuturor posibilitãþilor” a fost
cutremurãtor, aºa cum a mãrturisit la lansarea ultimelei sale cãrþi : “ O perioadã
de 4-5 ani am urât Canada pentru cã mi s-a pãrut groaznic sã trãiesc doar pentru
a aduna bani.” Dar cu timpul aºezându-se lucrurile, proverbiala Sa tãrie
interioarã a ajutat-o sã pãtrundã în lumea canadianã, unde a lucrat aproape 25
de ani pentru o televiziune multiculturalã din Toronto ºi unde este deja un nume
cunoscut atât în rândurile scriitorilor români cât ºi a celor canadieni (menþionez
aici cã scrie ºi în limba englezã, având ºi volume publicate în aceastã limbã). 

Volumul Cântece la Marea Egee, publicat la Editura Ars Longa din Iaºi în
acest an ºi bucurându-se de o prefaþã semnatã de cunoscuta traducãtoare a
multor opere din literatura românã în limba polonã, Dr.Irena Harasimowicz-
Zarzecka  a fos scris cu ocazia unei ºederi în insula Rhodos (ca de altfel ºi
lucrarea în prozã autointitulatã jurnal sentimental Rhodos sau Rhodes sau
Rodi,apãrutã la Editura Limes din Cluj-Napoca în 2005 )ºi adunã în cele  74
pagini versuri ce amintesc , prin voluptatea trãirilor de lirica Magdei Isanos ºi
a Anei Blandiana dar ºi de cea a  Ioanei Crãciunescu, aceasta din urmã, ca ºi
Flavia Cosma, folosind deseori marea drept cadru de exprimare a tututor
frãmântãrilor sufleteºti..

În poezia Flavei Cosma gãsim acel farmec pictural care ne aminteºte de
poeziile lui Ion Pillat, poeta fiind poate mai originalã prin combinaþii de culori
cum ar fi : galben-albastru, verde-alb, verde-albastru, roºu-verde, roz-galben-
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violet etc. Aspectul pictural fiind predominant în acest volum, cititorul are în
faþa ochilor în primul rând frumuseþea insulei în versuri ca: “Trepte de piatrã,
tocite de timp,/Sãpate pe vremuri în stâncã,/ Urcã anevoie spre
ruine;/Sus pe culme, trei capre ºi-un ied,/Mestecã iarba fiebinte,/Zorele
sãlbatice þes mândre  covoare,/Violete ºi roz…” dar ºi zgomotul mulþimii
vizitatorilor care, deseori alungã misterul insulei încãrcatã de istorie, zgomot ce
impiedicã acea stare de meditaþie care o apropie de Divinatea la care autoarea
autoarea apeleazã mereu:

“Tineri cu ochi stinºi în taverne mã-mbie;/Eu caut o bisericã,/Eu caut o
solie,/Trec fãrã sã iau seama/ Pe sub poarta Sfântului Anton,/Bolþile gem
de flori în cascade,/Uºile-nalte stau ferecate acum/Pasul mã poartã pe cãi
neumblate ;”

Nefiind doar o simplã spectatoare a universului, poeta îºi pune mereu
întrebãri de naturã existenþialã, meditând mult asupra destinului uman, aspect
bine reliefat în Cântecele 27-31 unde urmãreºte ciclul vieþii de la adolescenþã la
bãtrâneþe, reuºind sã redea aceste etape ale existenþei omeneºti atât de bine  prin
folosirea aliteraþiilor conform etapelor descrise : pentru adolescenþã vocala a iar
pentru anii bãtrâneþii a consoanelor m s,º ce redau acel ºuierat ce sugereazã
moartea.

Lectura volumului, într-o lume atât de pragmaticã ca ºi cea de azi, ar putea
nu doar sã ne ducã cu gândul într-o parte mirificã a lumii ci ar mai putea sã ne
ajute sã înþelegem mai în profunzime câteva mãrturisiri ale autoarei pe care nu
le voi comenta aici, lãsând libertate de interpretare tuturor celor care citesc
aceste rânduri sau a celor ce vor mai trece pragul Bibliotecii “Petre Dulfu”
pentru a se delecta  ºi cu celelalte cãrþi ale Faviei Cosma care se aflã în colecþiile
noastre (Cinã cu demoni :versuri ; În braþele tatãlui : poezii ; Rhodos sau
Rhodes sau Rodi: jurnal sentimental). Aceste câteva mãrturisiri sunt :

1.”Scrisul face parte din fiinþa mea interioara”
2.”Nefericirea cu poezia merg mânã-n mânã”
3.”Scriitorul mediocru nu e mai talentat în exil iar memoria sa nu se

micºoreazã când trece graniþele þãrii”
În ceea ce priveºte condiþia scriitorului în exil, mãrturisirele sunt urmãtoare:
1. “Când pleci, patria e limba în care scrii.”
2. “Scriitorul care pleacã o face dintr-o mare suferinþã, din dorinþa de a

cunoaºte adevãrul”
3.”Odatã ajuns în þara adoptivã scriitorul exilant are câteva variante de a-ºi

alege un drum: sã nu mai scrie, sã scrie cu un foarte mult autocontrol , sã plece
sau sã rãspundã cu dibacie la întrebãri de genul : Dacã tot ai plecat, de ce mai
scrii despre ‚þara ta pentru ca tot nu mai îi  simþi pulsul...”

Având un puternic simþ al realitãþii ºi al adevãrului, Flavia Cosma, în ciuda
tuturor întrebãrilor incomode , rãmâne totuºi o fiinþã a cãrei cãldurã sufleteascã
nu este înlocuitã niciodatã de brutalitatea adevãrului spus tranºant, nu atât din
dorinþa de a pune la punct pe cineva cât din continua cãutare  a acelui adevãr
spre care probabil tindem mulþi dintre noi dar, din diverse motive, nu îl cãutãm
cu atâta ardoare. 
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Aurel POP

SPOVÃDANIA UNUI CREATOR (Vasile Tarþa)

Cine va citi microromanul “Drumul vieþii” aparut în 2006, scris cu patos de
Vasile Tarþa, va gãsi între coperþile lui o viaþã zbuciumatã dusã între douã
perioade ce i-au marcat întreaga creaþie. Cartea redã o parte a vieþii celui care o
scrie, având caracter autobiografic bazat pe fapte reale spicuite cu mare grijã,
urmãrind cronologic acþiuni picante prin care autorul a trecut, înfruntându-le cu
dârzenie.

Autoconfesarea în faþa cititorului prezentatã prin descrieri ample ale fiecãrui
moment crucial din viaþã, pãstrând aspectul strict autentic decupat dintr-un
jurnal, ne duce cu gândul la respectul autorului faþã de cititor. “Drumul vieþii”
este o naraþiune evocatã cu mare sinceritate de poetul Vasile Tarþa: “Dupã
douãzeci ºi trei de ani am luat-o de la început ca sã-mi continui viaþa. Mã
cãsãtorisem în satul acela în care dupã patruzeci de ani era sã mã reîntorc ºi sã
mã stabilesc definitiv pentru tot restul vieþii” (p. 5) Noua carte a lui Vasile Tarþa
este o continuare a primei pãrþi a vieþii sale, descrisã în aceeaºi manierã în
“Autodafe”, carte apãrutã la editura”Signata”, Timiºoara, în 2002. De data
aceasta, însã, cartea diferã prin amplificarea fiecãrei acþiuni. Cele douã volume
de prozã stau mãrturie, alãturi de cele 24 volume de poezie,  de ce e socotit de
istoricii literari autorul cu cele mai multe apariþii editoriale din acest þinut nordic.

Þinând cont de perioada evenimentelor pot afirma cã întreagul microroman
este o întoarcere  în timp, cernut  prin sita amintirilor. Relatarea sinuoasã este
înteresantã uneori lãsând satisfacþie cititorului de a gusta din intuiþia autorului.
Acest aspect de a trece brusc, la o anumitã perioadã, alteori naraþiunea devine
lentã, autorul insistând în detaliu asupra unui plan al evocãrii, ceea ce solicitã
cititorul la o mai mare atenþie spre a nu cãdea în capcanele create de scriitor.
Episoadele incitante sunt sarea ºi piperul întregii naraþiuni. Nu lipsesc scenele
pline  de o ironie macabrã; “... dar rãu mã doare cã mama suferã ºi acolo în
mormânt, trãieºte cu trupul acolo ºi mai greu ca ºi pe pãmânt, cã rãu o apasã
coºciugul tatii, care este mai deasupra ca al ei ºi poate cã acolo sunt mai multe
lipsuri” (p.91) Microromanul parcurge în paginile sale o analizã durã  a societãþii
regimului totalitar: “O Doamne, multe s-au mai întâmplat pe vremurile
acelea...” (p.67), a unor personaje: “tot felul de poeþi, critici ori folcloriºti ºi
politruci,” iar finalul reflectã perioada de tranziþie, scãldatã de mizeria socialã a
zilelor noastre; “când era acea perioadã de loterie falsã ca sã câºtigi din senin
de zece ori, dacã puneai o sumã de lei acolo, la dracoveniile aceleea inventate
tot de ceva escroci care nu ºtiau cum sã se îmbogãþeascã ºi ne pãcãleau pe cei
care am crezut în ei, am crezut ºi eu pânã la un moment dat cã poate aceea
loterie cu FNI-ul ºi cu Stoica merge pe dreptate, dar m-am înºelat” (p. 89).
Unele personaje implicate în acþiunile cãrþii erau niºte rataþi profitori: “... erau
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corupþi, trebuia sã-i atenþionezi cu multe cadouri, sã-i mitueºti...” (p. 48), în
timp ce altele: “ au muncit ca niºte robi.” (p.67), ºi cu toate acestea destinele
acestora  nu provoacã revolte sau proteste de stradã, nu au orientãri de altã
naturã, ies ºi intrã în scenã cu aceeaºi discreþie cu care au intrat, fãrã a tulbura
apele. Interesant este cã toate  personajele microromanului trãiesc într-un
anonimat total, ici ºi colo sunt câteva iniþiale de nume, pânã când ºi locul acþiunii
este marcat cu; “oraºul acela”, “satul acela” ºi cu toate acestea diversitãþi totul
se-nvârte în jurul unui destin singular –  al autorului.

Scenele erotice sunt umbrite de un ritual pãstrat din generaþie în generaþie:
“Diminiaþa dupã nuntã, ca oricare tineri îndrãgostiþi, am vrut sã ne îndulcim cu
toatã mierea cea mai dulce a iubirii, pe care o dãruise Dumnezeu tinerilor, de la
începutul lumii, cu cinste ºi fãrã de pãcate de acum eram soþ ºi soþie” (p. 10)  cu
o sfialã ºi dãruire totalã urmatã de o fidelitate specificã femeii din mediu rural al
acelor vremuri: “ Ea m-a înþeles ºi s-a dãruit cu totul mie” (p.31). Lipsa
dialogului  nu scade  valoarea  microromanului, ci din contrã îi dã o nuanþã
aparte care conferã scriiturii o mai mare credibilitate. Redarea cu sinceritate a
multor întâmplãri într-un limbaj specific zonei unde se petrec acþiunile: “pe
tarlalele CAP-ului”, “într-o fabricã”, “din oraºul nostru”, “fãcând naveta”,
“spiritualiceºte existã un sâmbure de adevãr în tot ceea ce puneam pe hârtie”
(p.51), dar mai ales cãinþa în faþa cititorului: “nu am citit îndeajuns ca sã devin
atotºtiutor”(p.50), fac ca spovãdania sã capete un canon pe care-l transmite
urmaºilor lui asemeni unui testament: “ultima mea dorinþã este adresatã
copiilor mei corora le las tot ce am agonisit, în mod egal la fiecare, sã mã ducã,
când nu voi mai exista în satul în care este îngropat tata ºi mama, sãrãaca, ca
sã mã îngroape cu ei cã oricum, lângã ei am tras necazul mai mult ºi greul vieþii,
pânã când am rãzbit în viaþã, nu pot sã uit cã el mi-a fost tatã, dar rãu mã doare
cã mama suferã ºi acolo în mormânt” (p.91)  

“Drumul vieþii” este un microroman cu o structurã atipicã, dar care se citeºte
cu înteres, fiind captivant ca oricare monografie, iar sfârºitul lecturii obligã
cititorul la unele reflecþii asupra relaþiilor dintre persoane lãsându-le “rob”
destinului pe care ursitoarele l-au ursit la începutul “drumului”. Naturaleþea ºi
dovada talentului de care dã dovadã autorul, dar ºi modul captivant în care a fost
relatatã “viaþa”, precum ºi finalul lui deschis: “Multe aº putea sã vã povestesc
din întâmplãrile de-o viaþã, ..”(p.90) mã fac sã cred cã poetul Vasile Tarþa nu se
va opri aici, cu toate “cã de acum sunt trecut ºi mâncat de toate fiarele, de
reptilele, de þânþarii, de fluturii, de cãrãbuºii, de boii ºi vacile Domnului, ºi de
toate gângãniile pe care le-am amintit în aceastã carte.” (p.91). De fapt,
întreaga carte trãdeazã plãcerea autorului de a se  mãrturisi prin scris, precum ºi
dorinþa lui de autodepãºire.
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Ioan BARBU

„MEDALIA MIRACULOASÃ”

Pe Victor Sotski Domanceau îl întâlnisem, întâmplãtor, în 2001, într-un bar
din Cartierul Latin al Parisului, vizavi de vestitul teatru Huchette. Într-o
duminicã dupã-amiazã, frânt de obosealã dupã ce fãcusem un pelerinaj la nouã
biserici, m-am oprit un sfert de orã în faþa teatrului. Am citit toate afiºele, dar mi-
am legat privirea de unul singur, care anunþa reprezentaþia cu numãrul 14.000 a
piesei „Cântãreaþa chealã” de Eugen Ionesco. Se jucase 44 de ani, searã de searã,
începând cu 16 februarie 1957. Mintea îmi împinse gândul pe o dârã a trecutului.
„ªi pe noi ne-au îndoctrinat cã Ionesco este un dramaturg decadent, a cãrui
operã, strãpunsã de ideologia fascistã, otrãve?te minþile.”

– Sã mã batã Sfântu’ cã tâmpiþi am mai fost de-am înghiþit asemenea gãluºti
amare! 

M-am pomenit vorbind de unul singur. Nici acum, dupã atâþia ani, nu-mi pot
explica uºurinþa cu care am cãzut, la grãmadã, victimele propagandei comuniste.
Golit de putere ca-n faþa unui uragan, am traversat strada ºi am intrat în barul pe
care îl zãrisem mai înainte. Victor, aflat la o masã vecinã, vãzând cât eram de
tulburat, s-a aºezat pe scaunul de lângã mine.

– Amice, gânduri rele te frãmântã. Se vede de la o poºtã. Scuzã-mã cã dau
buzna în sufletul tãu. Dupã ce-o sã le venim de hac tuturor necazurilor cu-un vin
roºu franþuzesc sunt sigur cã te vei înveseli ºi-o sã-mi mulþumeºti. 

Mai mult am îngãimat, neconvingãtor: 
– Efectul oboselii… 
Victor, cam de vârsta mea, un bãrbat frumos, cu pãrul rebel cãzut pe fruntea-

i luminoasã, înalt ºi suplu, ca un plãie? moldovean – nici nu-mi trecea prin cap
cã e nãscut în Basarabia! – a comandat douã ulcele cu vin roºu. În bar se obiºnuia
sã se bea vinul din niºte cãni speciale, din ceramicã. 

– Obiceiul casei, interveni el. Aici îmi petrec multe  dupã-amiezi. La
adãpostul unei bãrdace îmi mai trag din inima strivitã de doruri câte un vers…
Sunt momente când înaripatul Pegas nu-mi dã pace. Necheazã dezlãnþuit!

Parcã ne cunoscusem ºi într-o altã lume, ca într-un roman science fiction.
Discuþia s-a înfiripat repede ºi direct. Poetul ºi-a dezvãluit identitatea fãrã sã i-o
cer eu. Am aflat cã se aflã la Paris de vreo 20 de ani, cã a evadat din Chiºinãu
printr-o cãsãtorie cu o balerinã mult mai în vârstã ca el, pe care a pãrãsit-o când
a ajuns în Franþa. Este de meserie actor, format la celebra ºcoalã Stanislavsky din
Moscova, a jucat ºi în câteva filme, dar în oraºul de pe Sena ºi-a descoperit
vocaþia liricã. Scrie versuri în trei limbi, în românã, rusã ºi francezã. A publicat
deja douã volume. Nu-ºi ascunde sensibilitatea funciarã, trãindu-ºi cu fiecare
vers dorul, dragostea, nostalgiile ºi tristeþile pãmântului în care s-a nãscut, fiind
un înfiorat liric eminescian ºi bacovian. 
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Cum le potriveºte Dumnezeu pe toate! De unde sã bãnui eu cã în duminica
aceea, dupã un tur prin nouã biserici, voi întâlni un român din Basarabia, lacrima
iubirii noastre. Un dram de nebunie la omul acesta! 

– Ai venit la Paris, în oraºul cu zece poeþi pe kilometru pãtrat (exagerez!) ca
sã-þi afli gloria?…

– N-am venit sã aspir la vreo glorie literarã, am venit la Paris în cãutare de
luminã…

– ªi ai gãsit-o? 
– S-ar pãrea cã am gãsit-o în poezie.
A deschis o gentuþã pe care, îmi spune, o poartã totdeauna cu el, ºi-mi întinde

volumul de versuri „Cântecul lãstunului” („Le chant du passereau”). 
– Este primul pe care l-am tipãrit. Citeºte la pagina 62. Cu voce tare!
Citesc, parcã am fi fost doar noi doi în barul acela. Dar celor din jur nici nu

le pãsa.
– „Vezi, dulcea mea, ce trist mai bate vântul/ ªi ploaia crâncenã rãzbate

pânã-n miez/ Cu tine râd, cu tine dorm, cu tine-mi storc cuvântul/ ªi viaþa altuia
o fur ca sã visez.// Stau spânzuraþi cercei de toamnã roºii/ În crengile copacilor
învinºi/ Ne-au îngheþat de-atâta frig strãmoºii/ Ca rugãciunile în ochii tãi
deschiºi.// Priveºte-adânc ºi nu uita, iubito/ Cã totul trece, putrezind în miez/
Mai roagã-te la ziua cea trecutã/ ªi lasã-mã în voie sã visez.”

Fidel spaþiului spiritual în care s-a nãscut, Victor încã viseazã…
Nu i-am spus nimic despre mine. Doar cã vin la Paris, în vizitã,  de câteva ori

pe an. 
– Fiecare  popas este de cel mult o sãptãmânã. Plec apoi la rude, la Frankfurt

sau Köln…
Mãrºãluiesc de obicei prin Paris fãrã þintã. Mã uimeºte câte strãzi are oraºul

acesta botezate cu nume de sfinþi din calendar. Cred cã un duh nevãzut mã
îndeamnã sã culeg doar bucuriile incomensurabile ale marii metropole. Îmi plac
parizienii din metrou, mãsor timpul alãturi de ei. Nu cu ornicul lui Cronos, ci cu
pasiuni ºi observaþii rapide. Cei tineri citesc câte-o carte sau notiþele de la
cursuri, cei mai în vârstã rãsfoiesc ziarele, alþii discutã cu voce tare, fac analize
intrinsece, cu spaþii, culori ºi chiar mari nedumiriri.  În gãrile unde cobor, de
fiecare datã o uimire mutã pune stãpânire pe mine. Vagoanele se deºartã pe
peroanele aproape goale. În câteva secunde, acestea se umplu printr-o rãsuflare
precipitatã, întreruptã doar de vocea mecanicã din megafoane: „Se închid uºile!
Urmãtoarea staþie…” 

Aflasem cã în capitala Franþei existã o tradiþie conform cãreia, din când
în când, e bine sã-þi alegi o zi ºi sã intri în nouã biserici, sã aprinzi câte-o lumâ-
nare pentru sãnãtatea ta ºi a celor dragi. Cine-ar fi crezut cã voi fi în stare sã merg
o zi întreagã? Îmi dau seama cã-l intereseazã cãlãtoriile mele. Întorc filele
„jurnalului” vechi, înspre astãzi.

– Am bombardat cu paºii o mare parte din Paris, ca sã mã închin în nouã
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biserici. Mai spre amiazã credeam cã nu-mi ating þinta, dar cu fiecare popas în
urmãtoarea bisericã mintea ºi trupul mi se înviorau. Am început pelerinajul la
Capela Medaliei Miraculoase. Scriitoarea din exil Viorica Stavilã, autoarea
romanului „O femeie goalã în faþa lui Dumnezeu”, premiat de Academia
Francezã, m-a îndemnat deunãzi sã trec neapãrat ºi pe la aceastã capelã cã o sã
mã minunez. Într-adevãr, un miracol s-a petrecut în sufletul meu. În anul 1830,
Fecioara Maria cere Sfintei Ecaterina Labouré ca în Capela în care se ruga (140,
rue du Bac) sã se batã o medalie a Sa, pe reversul cãreia sã se scrie: „O, Marie
cea zãmislitã fãrã de prihanã, roagã-Te pentru noi, cei care ne îndreptãm cãtre
Tine.” Port de câteva ceasuri „medalia miraculoasã” la piept, în dreptul inimii,
prin care Preacurata Fecioarã Maria nu înceteazã sã-ºi manifeste iubirea. De cum
m-am aºezat pe acest scaun, în sufletul meu împroºcat cu mâzga deznãdejdii a
crescut dintr-o datã un pom roditor, al speranþei. 

– Doar sufletele despovãrate de deznãdejde ºi îmbogãþite cu pomul speranþei
zãmislesc fructe. Panait Istrati aprecia „cât e de puternic graiul în care-þi vorbeºte
tristeþea lucrurilor pãrãsite”. 

– Îmi pare bine cã te-am cunoscut, dragã Victor. De dimineaþã am deschis o
carte pe care am gãsit-o pe noptierã, la hotel, ºi mi s-a întipãrit în minte un verset
din evanghelistul Luca. Un fruntaº a stat de vorbã cu Mântuitorul ºi l-a întrebat:
„Învãþãtorule bun, ce sã fac ca sã moºtenesc viaþa cea de veci?” Iar Iisus i-a zis:
„Pentru ce mã numeºti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.” Bunul
Dumnezeu s-a îndurat de mine sã intru în posesia „medaliei miraculoase” ºi sã
întâlnesc un poet care mi s-a lipit cu prietenie de suflet. Sunt curios sã aflu dacã
existã prietenie  între scenã ºi poezie?

– Da, existã! îºi începu el argumentaþia. Poezia cere o concentraþie profundã,
fiindcã nu poþi scrie un vers înºirând, pur ºi simplu, cuvinte la întâmplare…
Poezia cere o concentraþie deosebitã, o culturã intelectualã adâncã, o cunoaºtere
profundã a vieþii. În prozã mai poþi sã torni ceva apã. Aºa cum faci ºpriþul, adaugi
un strop de apã peste vin, ca sã bei mai mult. Poezia n-are spaþiu larg, ci unul
restrâns. Într-un spaþiu restrâns trebuie sã torni gândul tãu. Sã iasã rima, ritmul,
cântecul… Adicã poezia care-þi rãscoleºte strãfundurile emotivitãþii. Poezia
presupune inspiraþie. Aceasta vine dintr-o profunzime neexplicatã. Scrii o poezie
bunã  numai în clipa când Dumnezeu þi-a dezlegat calea spre inspiraþie.  Numai
atunci îþi torni gândul într-un cuvânt sau într-un vers… Ca ºi în teatru, de altfel.
Fãrã inspiraþie ºi concentrare, fãrã culturã nu existã teatru. Când ieºi pe scenã, ce
vrea spectatorul? Sã audã cum vorbeºti, sã afle ce culturã ai tu, ca artist, cum
exprimi gândurile personajului interpretat. Le exprimi bine sau rãu? Ai sclipire?
ªi asta depinde de cultura lãuntricã a actorului. La fel ca la un poet înzestrat…

– Primele versuri le-ai scris, bãnuiesc,  în limba românã. Faci vreo diferenþã
între „limba moldoveneascã” ºi cea românã? 

– Nu, nu!… Nu existã limba asta, cum i-ai zis tu, „moldoveneascã”! Este o
mare prostie. Trebuie   încetat  de a se mai vorbi despre aºa ceva. Nici nu trebuie
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sã se punã o astfel de întrebare. Este ca ºi cum cineva ar zice cã limba rusã de pe
malul Volgãi nu este una ºi aceeaºi cu limba rusã care se vorbeºte la Moscova.
Ce-ar fi sã se accepte, sã zicem, cã aici, la Paris, se vorbeºte limba parizianã, în
centru – limba francezã, iar în estul Franþei, limba alsacianã… Ar fi o prostie,
domnule, o mare prostie! Limba din Basarabia este limba românã! Faþã de aceia
care susþin cã existã limba „moldoveneascã” nu am nici o consideraþie, mi-e jale
de ei. Repet, mi-e jale de ei. Mã indispun pânã la revoltã personajele acestea
bolnave la cap…

– Nu eu am inventat, dragul meu, „limba moldoveneascã”, ci oficialitãþile din
aºa-zisa Republicã Moldova.

– Este inadmisibil ca oficialitãþile de la Chiºinãu sã vorbeascã despre o limbã
care nu existã. Moscova nu mai trebuie sã dicteze politica din zonã. Lupta
românilor din Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþa, pânditã la tot pasul
de mari primejdii, ar trebui sã fie mult  mai susþinutã – ºi cu mai mare dragoste
– de cãtre þara mamã. Limba, spunea Iorga, nu e numai un mijloc de a ne
înþelege, este ºi forma cea mai înaltã, cea mai deplinã în care se exprimã sufletul
poporului român.

Victor a rãmas ºi astãzi, aºa cum l-am cunoscut atunci, cu o dulce emoþie
esteticã în suflet, un om care arde permanent ca o flacãrã.

(Fragment din romanul în curs de apariþie „Duba din noapte”)
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Dimitrie GRAMA

CE ESTE ROMANUL” MINIMALIST”

Conceptul romanului minimalist, precum ºi ideea preconceptualã, îmi aparþin.
Nu am citit nicãieri în literatura universalã despre aºa ceva “aberant”. Deoarece
un roman “trebuie neapãrat” sã conþinã un “X” numãr de cuvinte pe care le tot
repetã sã se coteze “norma” de cuvinte. Cuvinte schingiute în fond, pentru o
aliniere la un sistem standard. Cine nu a citit, oare, descrieri amãnunþite,
greoaie, de strãzi, de oraºe, de cafenele, de caractere, de animale, pãduri ºi
castele, de, de, de ºi de! Doar pentru a satisface dorinþa idioatã de “umpluturã”,
de “gramaj”. Pentru cã nu este oare formidabil sã te lauzi cã ai scris ºi publicat
un roman de 1235 de pagini! Dar dacã ideea ºi conflictul care stau la baza
romanului sunt slabe, prosteºti de banale sau chiar plagiaturã în mare parte??
Nu este atunci vorba de un fel de bãtaie de joc? Mai ales bãtaie de joc faþã de
cititor! Pentru cã un cititor inteligent, un cititor care citeºte nu pentru a se lãuda
cu “anumite cunoºtinþe de titluri de cãrþi ºi nume de autori”, ci pentru a
descoperi un univers nou, o lume nouã sau o situaþie deosebitã, ei, acel cititor
se mulþumeºte câteodatã doar cu o frazã sau douã, cu o idee, cu un vis. El asta
cautã! Cautã un fundament pentru propriile lui vise ºi imaginaþii, pe care,
desigur, cã le are, cu toate cã nu ºi le expune public, ca poeþii ºi ca scriitorii, ca
pictorii ºi sculptorii ºi ca toþi ceilalþi care, într-un fel sau altul, devin “publici”.
Dar sã nu subestimãm cititorul! 

Eu consider cã este mult mai fascinant sã atrag cititorul într-o situaþie în
care el este silit sã fie pãrtaº, sã se revolte, sã continue sã viseze sau sã schimbe
acþiunea, sau sã mã înjure, sau, oricum, ceva în care eu, cel care am scris, ºi el,
cel care citeºte, sã se completeze, sã întregeascã “lucrarea”. ªi pentru cel care
a scris trebuie sã fie enorm de excitant sã producã ceva care poate fi
“dezvoltat” de diverºi cititori într-o sumedenie de alte posibilitãþi.

În era informaþiilor directe computerizate, în era “stress-ului” fizic, dar mai
ales mintal, în care fiecare individ este victima lipsei de timp, obiectivã sau
subiectivã, romanul clasic, cu mii ºi mii de cuvinte goale, de umpluturã, este
un animal rãnit mortal. Eu, care sunt bãtrân ºi îmi place sã citesc, nu mai am
rãbdare cu tot felul de romane descriptive. Pentru cã sunt banale, greoaie ºi mai
ales repetitive. Arareori apare câte ceva nou, excitant, deosebit ºi diferit de cele
dinainte. ªi atunci, ciudat, acel “roman” este foarte scurt. Scriitorul a avut
talentul simplicitãþii ºi al redãrii esenþialului ºi mai ales a avut decenþa sã nu-ºi
oboseascã cititorul cu tot felul de cuvinte somnifere. Sper cã, în viitor, tot mai
mulþi oameni de talent sã îmbrãþiºeze o liricã directã, plinã de miez ºi fantezie,
care sã ne scuteascã de interminabilele conflicte, dialoguri ºi alte non-sensuri!



67

Dimitrie GRAMA

“SIRENA” (roman de dragoste)

Magdalena s-a trezit si cu miscari lenese si-a intins in laturi bratele,
imbratisind cu ele tot orizontul camerei, care pentru ea era si orizontul
sentimentelor. Da, acum era sigura ca era indragostita, nu ca inainte cind
fiecare noapte de dragoste se termina in deceptia trezirii, in deceptia
conversatiei de dimineata si mai ales in groaza de a continua, de a transpira
linga un corp insufletit de grohaituri scurte si repetate. Nu, Marius era altfel.
Nu stia exact ce-l deosebea pe Marius de ceilalti de dinaintea lui, dar stind asa
si uitindu-se nedumerita in tavan, o revelatie combinata cu o usurare i-a
strabatut adincurile. O amintire vaga despre o sirena care se indragosteste de
un om si il urmeaza, dragostea neconditionata a barbatului fata de sirena .... Asa
era si dragostea lor. Magdalena ardea de nerabdare sa treaca ziua aceasta
plicticoasa si interminabila, sa se faca seara, care, ca un mesager cupidian, il
aducea pe Marius in virful sagetii. Si-a facut o baie, manichiura, a vorbit cu
mama la telefon spunindu-i ca-i foarte fericita si iubeste toata lumea, a dat o
fuga pina la coafor si dupa aceea s-a asezat sa bea o cafea, zimbind lumii din
cel a noualea cer in care plutea de azi dimineata. Vorbind cu ea insasi, exersind
cuvintele de dragoste pe care le simtea ca o nevoie urgenta sa i le spuna lui
Marius, s-a indreptat spre casa, trecind prin parcul de la marginea lacului.
Oprindu-se putin la umbra unui salcim si privind in jur, a tresarit aproape
inspaimintata. Pe o banca jumatate acoperit de crengile unei salcii si pe
jumatate acoperit de trupul unei femei, era Marius!

- Nu se poate, ma inseala privirea, sunt o nebuna! Cu inima palpitind ca o
rindunica prinsa intr-o cusca mica, s-a indreptat ametita spre banca unde nu
putea sa fie Marius. Dar, vai, era el si femeia acum era jumatate sirena, inca
umeda, de parca numai de citeva clipe ar fi iesit din apa.

A fugit inspre casa incercind sa priceapa, sa-si explice aceasta simpla
imposibilitate. “Nu, nu este adevarat, sigur ca este vorba de o neintelegere.
Poate a fost sora lui, sau altcineva care avea nevoie de inbarbatare, de empatie,
sau poate ca am avut o vedenie”, se gindea Magdalena.

In seara aceea, asteptindu-l, a pregatit ceva special, cu raci si tournedos, vin
de Alsace si de Bordeaux, dar Marius nu a venit nici in seara aceia si nici in
serile urmatoare. Se poate sa fi disparut in adincurile oceanului unei alte
sirene?

Psihologul care o trata acum de depresiune pe Magdalena, i-a promis ca o
va ajuta, ca dupa un timp oarecare Marius va fi doar o amintire vaga de basm
cu sirene. Magdalena s-a obisnuit, pina la urma, cu gindul acesta si si-a
acceptat soarta. Singurul lucru care o deranja, erau grohaiturile scurte si
repetate ale psihologului.
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Eliezer PALMOR (Israel)

CONSIDERAÞII DESPRE DIPLOMAÞIA
PROFESIONISTÃ

Noþiunea de diplomat apare în discursul popular ca ºi în acela al
conversaþiilor intelectuale deseori în sensuri divergente, ceea ce mã obligã sã
bãnuiesc ca majoritatea celor ce se pronunþã în tema de fapt nu cunosc obiectul
ei precis ºi nici nu ºtiu dupã care criterii trebuie abordatã analiza termenului în
discuþie. Unii spun, de exemplu, cã X are o alurã de diplomat, alþii în schimb se
exprimã admirativ despre Y –  cred ei – ca un diplomat de când existã sau se
delecteazã observând manierele de diplomat ale unui ilustru necunoscut. Mã
îndoiesc cã cei ce folosesc în metafore noþiunea de diplomat sunt în stare sã
defineascã conceptul investit cu aceste semnificaþii diferite. Repet: mã îndoiesc
ºi –  folosind o expresie din limbajul prozaic, cotidian – aº spune cã nu pot decât
sã deplâng distorsiunea semanticã la care este supusã noþiunea de diplomat de
cãtre cine se foloseºte de ea fãrã sã cunoascã semnificaþia ei adevãratã. Ceea ce
complicã dificultatea clarificãrii problemei în discuþie rezultã din faptul cã ºi
astãzi cariera de diplomat continuã sã excite pofta unor “diplomaþi” prin
autodesemnare. Mã refer la persoane care, profitând de legãturi cu cãpetenii de
partide politice la putere, aspirã – ºi deseori obþin – posturi de ambasadori în
capitale importante ale lumii. În legãturã cu acest fenomen regretabil, þin sã
precizez numasi cã experienþa mea de diplomat care a deþinut funcþii în Europa
occidentalã, în Scandinavia ºi America de Sud timp de treizeci ºi ceva de ani mi-
a crisatalizat convingerea cã competenþa diplomatic profesionalã a acestor
“diplomaþi parauºutaþi” este cât se poate de dubioasã. Cu câteva rare excepþii
“ambasadorii paraºutaþi” numiþi în serviciul diplomatic al þãrii mele în cei
aproape ºaizeci de ani de viaþã independentã au eºuat în exersarea misiunii
conferite.

Vreau sã încerc acum sã definesc, pe scurt, obiectul diplomaþiei profesioniste,
ca sã ajung apoi la definirea noþiunii de diplomaþie. Harold Nicolson, diplomat
englez cu experienþa vastã ºi teoretician subtil al profesiunii, introducând
prelegerile þinute la Universitatea din Oxford în 1953 ºi publicate în volumul The
Evolution Of Diplomacy a precizat cã: ”noþiunile de “diplomaþie” ºi
“diplomat”(în aceste prelegeri ale sale-E.P.) vor fi folosite pentru a desemna arta
negocierii ºi nu politica externã sau dreptul internaþional”.Cu mult înainte de
Nicolson, Francois de Callieres, ilustru istoric francez care a trãit în secolul al
XVIII-lea ºi somitate admiratã de succesorii lui-inclusiv de Nicolson – în a sa
De la maniere de negocier avec les souverains, publicatã în 1716, a subliniat cã
“desfãºurarea unei misiuni diplomatice se caracterizeazã prin negociere ºi
observare; observarea, care nu poate fi un scop în sine, este subordonatã
negocierii”. În sfârºit, Abba Eban, inegalabilul ministru israelian de externe ºi
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strãlucit diplomat profesionist, a relevat în volumul The New Diplomacy,
International Affairs in the Modern Age, apãrut în 1983, referindu-se la
schimbãrile survenite în practica diplomaticã în decursul secolului XX, cã
“negocierea, protejatã în trecut de un voal de discreþie aplicat cu stricteþe, este
expusã astãzi criticii în societate ºi dezbaterilor publice”.

Rezultã cã autorii invocaþi au pus, toþi trei, accentul pe negociere
considerând-o drept caracteristica dominantã a metodei diplomatice; dominantã
dar nu si exhaustivã, cãci diplomaþia ca metodã nu se reduce la negociere.
Negocierea, ca metodã folositã în promovarea unor acorduri între pãrþi în
conflict, a însoþit diplomaþia de la nãscare ºi a exprimat de-a lungul veacurilor
esenþialul tentativelor umane de a soluþiona divergenþe între pãrþi opuse. De
origine relativ recentã, termenul de diplomat a fost integrat de limbile europene
abia la sfârºitul secolului XVIII, însã, diplomaþia în formã embrionarã, apoi
rudimentarã, a fost practicatã cu mult timp înainte de agenþi diplomatici
desemnaþi ca “trimiºi”, ”curieri”,”oratori” sau de-a dreptul “negociatori”.

Existã dovezi cum cã negocierea ca practicã diplomaticã a fost exersatã deja
în antichitatea profundã. Astfel, profetul Isaia relateazã cã în cursul rãzboiului
dintre Asiria ºi Regatul Iudeii, regele asirian Sanherib a trimis în 701 a.c. emisari
la Chizkiyahu, regele Iudeii, cerându-i supunere, avertizându-l în acelaºi timp de
consecinþele grave ale unui refuz. O misiune de negociere asemãnãtoare au
îndeplinit Menelaos si Odysseus care au venit la Troia cu scopul de-a obþine prin
mijloace paºnice restituirea frumoasei Elena, care – precum se ºtie – a fost cauza
discordiei care a declanºat rãzboiul Troiei.

Diplomaþia ca un ansamblu de metode ºi obiective destinate soluþionãrii
conflictelor a evoluat de la etapa rudimentarã a negocierii aplicatã la un obiectiv
ad-hoc pânã la conceperea ei ca un sistem complex de mijloace aservit
promovãrii interesului naþional în spaþiul internaþional. Pe parcursul evoluãrii
sale diplomaþia a acumulat ºi integrat contribuþii hotãrâtoare la elaborarea
structurilor adoptate, provenite din inventivitatea diplomaticã a Imperiului
Bizantin, a Republicii  Veneþia îndeosebi ºi din subtilitatea creatoare a
diplomaþiei franceze în devenire. Aceste contribuþii au fãcut ca ministerele de
externe sã aibã astãzi structuri asemãnãtoare, mecanisme de contact cu misiunile
diplomatice aproximativ identice ºi o politicã externã cu obiective mai mult sau
mai puþin similare în spaþiul internaþional.

În pofida elementelor semnalate anterior, se cuvine subliniat faptul hotãrâtor,
ca obiectivele diplomaþiei ºi practica diplomaticã cotidianã au fost supuse unui
proces de schimbãri îndeosebi începând cu a doua jumãtate a secolului XX.
Aceste schimbãri care au generat concepte noi ºi o practicã insolitã a negocierii
la un nivel politic anterior necunoscut au apãrut în urma unui numãr de
fenomene specifice la timpul respectiv ca, de exemplu: conferinþele ºi
negocierile la vârful autoritãþilor politice în stat, diplomaþia multilateralã,
recursul metodic la emisari speciali, perfecþionarea ºi proliferarea mijloacelor de
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informaþie, dar ºi impactul lor – al televiziunii îndeosebi – asupra acþiunii
politice în general, a acþiunii diplomatice în special în plãsmuirea ingredientelor
care compun acþiunea diplomaticã. Drept urma re, negocierea la nivel de
ambasadori, care a fost fundamentalã în caracterizarea acþiunii diplomatice în
trecut, nu se mai bucurã astãzi de aceeaºi greutate specificã. De fapt, la nivelele
inferioare ale profesiunii negocierea nu a constituit nicicând un instrument
determinant al acþiunii profesionale, iar la nivelele superioare ale funcþiei
diplomatice, inclusiv la nivelul de ambasador, negocierea se practicã astãzi – în
general, dar nu în mod exclusiv – numai când se referã la teme de importanþã
secundarã. Negocierea în legãturã cu temele de importanþã capitalã a ajuns sã fie
astãzi privilegiul autoritãþilor supreme în stat. Gândiþi-vã la întâlnirile între ºefii
de state, la deplasãrile miniºtrilor de externe, întâlnirile între personalitãþi
politice proeminente cu ocazia Adunãrilor Generale ale ONU, sau la cea ce au
însemnat Conferinþele de la Yalta ºi Postdam, spre ºi la sfârºitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, Acordul de la Camp David (1977) negociat direct de
preºedintele SUA, Ji Carter, preºedintele Anuar Sadat ºi primul  ministru
Menachem Begin; gândiþi-vã la impactul acestor fenomene noi asupra
exproprierii negocierii din domeniul diplomaþilor profesioniºti ºi propulsarea ei
la nivelul suprem al politicii naþionale.

În pofida acestor schimbãri, diplomaþia tradiþionalã continuã sã îndeplineascã
funcþiuni importante în plãsmuirea vieþii internaþionale actuale. Abba Eban a
deplorat limitarea atribuþiilor rezervate diplomaþiei profesioniste afirmând cã
“incursiunea liderilor politici atât în domeniul operativ al negocierii cât ºi în cel
al aspectelor simbolice ºi ceremoniale ale diplomaþiei a avut drept urmare
instaurarea unei stãri de disperare ºi generarea unor senzaþii de agasare în sânul
ambasadelor”. La care mai trebuie adãugat ºi faptul cã cele trei elemente
fundamentale apãrute în practica diplomaticã contemporanã ºi anume:
deposedarea ambasadorilor de funcþia de negociator, frecvenþa crescutã în
folosirea unor emisari speciali ºi generalizarea utilizãrii mijloacelor rapide de
comunicare electronicã, au condus cercuri anumite la concluzia eronatã cum cã
diplomaþia exersatã prin ambasade rezidente ar fi devenit inutilã. În acelaºi timp,
existã –în mod paradoxal – cine pretinde cã diplomaþia practicatã în prezent nu
poate fi eficientã întrucât ea este strict subordonatã centralei ºi supravegheatã de
superiorii din minister, ceea ce ar crea o stare de dependenþã privând diplomatul
de dreptul de-a recurge la iniþiativa proprie transformându-l în papagal care, în
cazul mai bun, va repeta sloganurile dictate de centru ºi în cazuri mai grave nu
va fi în stare sã formuleze o replicã substanþialã înainte de a fi primit
instrucþiunile cuvenite.Cum trebuie privitã aserþiunea cu privire la lipsa de
utilitate practicã a ambasadelor ºi afirmaþia referitoare la “impotenþa “ agenþilor
diplomatici de a promova iniþiative datã fiind dependenþa lor riguroasã de
ministere?

În dizertaþia prezentã mi-am propus sã dovedesc cã în pofida transformãrilor
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cu adevãrat revoluþionare survenite în spaþiul profesional, începând cu sfârºitul
celui de-al doilea rãzboi mondial diplomaþia continuã sã aibã obiective legitime
ºi corpul diplomatic sarcini de îndeplinit indispensabile. Mi-am propus sã
dovedesc, ilustrând teza mea prin episoade cunoscute din istoria diplomaþiei ºi
din experienþa mea personalã, cã iniþiativa individualã a diplomatului în
soluþionarea unor probleme ad-hoc nu este numai posibilã ci ºi deseori neapãrat
necesarã ºi efectivã:

1. Primul episod se referã la Hans Kroll, fost ambasador vest-german în
Jugoslavia, Japonia ºi Uniunea Sovieticã. Diplomatul vest-german relateazã, în
memoriile sale, cã în conversaþia de rigoare care a urmat dupã prezentarea
scrisorilor sale de acreditare la Belgrad,la data de 12 februarie 1953, maresalul
Tito l-a surprins cu o întrebare despre  cum concepe guvernul federal german
viitoarea sa politicã balcanicã? ”Pentru noi, iugoslavii –a precizat Tito – se
înþelege cã, dupã experienþele tragice prin care am trecut, este vorba de un
subiect de importanþã capitalã”.

Înainte de plecarea lui din Bonn, Ministerul de Externe nu gãsise timpul
necesar sã prepare documentele de rigoare cu privire la tezele de politicã
generalã a guvernului ºi drept urmare Hans Kroll a plecat la Belgrad fãrã sã fie
înzestrat cu instrucþiunile care urmau sã fundamenteze rãspunsuri autorizate la
întrebãri de felul întrebãrii puse de Tito, însã, adaugã Kroll, ce-ar fi gândit Tito
despre un ambasador care nu este în stare sã rãspundã la întrebarea lui? Drept
urmare ºi fãrã sã ezite Kroll a rãspuns ºi încã detailat la întrebarea despre bazele
politicii externe germane, folosindu-se, zice el, textual,”de resursele
cunoºtinþelor mele proprii”. Relatând cele întâmplate, Kroll precizeazã cã felul
în care a tratat  întrebarea pusã de mareºalul Tito a constituit primul dar nu ºi
ultimul caz de acest gen în cariera sa, aºa cã explicã diplomatul, ”ambasadorul
în misiune a devenit cu timpul propriul sãu furnizor de instrucþiuni”.

2. Al doilea episod se referã la Andrei Gromîko, pe vremea când viitorul
ministru sovietic de externe servea ca ambasadorul þãrii sale în SUA. Rezultã cã
ºtirea despre lansarea primului sputnik sovietic în spaþiu l-a gãsit pe ambasador
la o recepþie diplomaticã la New York. La un moment dat, Gromîko a fost
surprins de un mare numãr de gazetari care îl asaltau cu întrebarea: ”Ce puteþi sã
ne spuneþi despre Sputnik?” În memoriile  sale Gromîko recunoaºte ca habar nu
avea de lansarea satelitului, dar nu putea sã admitã aºa ceva ºi sã rãspundã cã nu
posedã informaþia solicitatã. Atunci, zice Gromîko, s-a strãduit sã pescuiascã
rudimente de informaþie cuprinse în întrebãrile gazetarilor ºi în posesiunea
acestora a declarat triumfãtor, pãstrându-ºi calmul, în felul urmãtor: ”consider
acest eveniment drept o realizare importantã a ºtiinþei ºi tehnologiei sovietice ºi
a poporului sovietic ca atare”.

În treacãt fie zis, un astfel de rãspuns putea sã se producã ºi fãrã ajutorul
rudimentelor de informaþie culese din întrebãrile gazetarilor. Dar, nu am de gând
sã polemizez cu spiritul humorului gromîkian...
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În continuarea mã voi referi la câteva episoade din trecutul meu profesional
ºi la o întâmplare reflectând ingeniozitatea lui Abba Eban ca diplomat.

3. În ultima sãptãmânã a lunii mai 1967 a sosit în vizita oficialã în þara
noastrã biologul academician ªtefan Nicolau,vice-preºedintele Marii Adunãri
Naþionale din România, cu soþia, o premierã politicã semnificativã în acea
perioadã de ostilitate fãtiºã faþã de þara mea din partea blocului comunist. Tânãr
diplomat din cadrul departamentului Europei de Rasãrit din ministerul  nostru de
externe am fost desemnat sã însoþesc oaspeþii de la aterizare pânã la decolare ºi
sã mã îngrijesc de realizarea întocmai a programului de vizitã plãnuit. În
program era prevãzutã, între altele, o vizitã protocolarã la preºedintele statului,
Zalman Shazar. La aceastã întâlnire au participat directorul cabinetului
prezidenþial, directorul departamentului Europa de Rãsãrit din MAE ºi ministrul
României în Israel, eu luând asupra mea funcþia de interpret.Convorbirea ca
atare nu prea avea  importanþã politicã dincolo de însuºi faptul cã avea loc.
Sperasem cã întâlnirea se va desfãºura fãrã surprize, dar surpriza nu s-a lãsat
aºteptatã. Rãspunzând cuvintelor de salut rostite de academicianul Nicolau  ºi
mesajul politic stereotip prescris musafirului de mandatarii sãi, preºedintele
Shazar s-a aenturat totalmente debusolat în câteva direcþii politice, lansând idei
ºi propuneri bizare, în orice caz nepotrivite contextului în care se desfãºura
întâlnirea.

În timp ce Shazar vorbea, directorul meu mã privea îngrijorat dând semne
vãdite de disperare. Conºtient de situaþia delicatã în care ne-am pomenit am luat
hotãrârea, profitând de faptul cã eram singura persoanã care stãpânea limbile
românã ºi ebraicã, sã nu traduc spusele lui Shazar întocmai, ci sã inserez în
frazele lui ceea ce aº fi dorit sã aud cã spune preºedintele nostru. Când
convorbirea a luat sfârºit, directorul meu s-a repezit la mine excitat de îngrijorare
ºi a zis: ”Dar cum vom ieºi din aceastã încurcãturã? Ce vor spune românii când
vor lua la cunoºtinþa de declaraþiile lui Shazar?” Când l-am lãmurit ce am fãcut
ca traducãtor, pe rãspunderea mea, directorul meu s-a luminat la faþã ºi mi-a
strâns mâna cu cãldurã, încântat de cele auzite de la mine. Astfel mi-a fost dat sã
evit un involuntar incident diplomatic între Israel ºi România. Un incident,
primul dar nu ºi singurul sau ultimul...Preºedintele Zalman Shazar avea atunci
78 de ani...

4. Abba Eban, înainte de a fi numit ministru de externe a fost însãrcinat cu
dubla misiune de ambasador în Statele Unite ºi pe lângã Organizaþia Naþiunilor
Unite la New York. În acea perioadã de incidente frecvente la frontierele
tânãrului stat Israel, în anii cincizeci din secolul trecut, conflictul arabo-israelian
(între Israel ºi fiecare dintre vecinii sãi) se aflã înscris frecvent pe ordinea de zi
a Consiliului de Securitate. Unul din incidentele de la frontiera cu Siria, survenit
în urma unei acþiuni de represalii întreprinse de armata israelianã împotriva unor
baze teroriste în teritoriul sirian, a ajuns sã fie dezbatut la Consiliul de Securitate,
înainte ca ambasadorul, adica Abba Eban, sã fi primit instrucþiunile de rigoare
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din partea Ministerului de Externe, deci înainte de a fi obþinut acele precizãri
politice, tehnice ºi militare care servesc la redactarea expunerii fundamentate a
punctului de vedere israelian în consiliul cu privire dezbãtut. Discursul lui Eban
a fost, prin urmare, redactat în absenþa acestor instrucþiuni, ºi totuºi el s-a achitat
de aceastã misiune imposibilã într-un mod atât de strãlucit încât primul ministru,
David Ben Gurion, a þinut sã-l felicite în mod special, adãugând în telegrama ce
i-a adresat, cã “abia acum, dupã ce am citit discursul tãu, m-am convins cã
acþiunea noastrã a fost într-adevãr justificatã”.

5.În sfârºit, deºi exemplele care ilustreazã eficacitatea diplomaþiei
profesioniste, în special ºi utilitatea iniþiativei diplomatice ca tehnicã de lucru
indispensabilã abundã în literatura de specialitate ºi în subsolurile propriei mele
memorii, mã voi referi în continuare la un ultim episod privind demersul iniþiat
pentru deblocarea convocãrii primei conferinþe menite sã reuneascã în jurul
aceleiaºi mese, intelectuali israelieni ºi palestinieni, în cadrul Organizaþiei
UNESCO, în decembrie 1993. Importanþa politicã a unei conferinþe de acest gen
în împrejurãrile istorice de atunci se înþelege de la sine.

Strãlucita victorie militarã a forþelor armate israeliene în rãzboiul de ºase
zile, în 1967, a constituit punctul de pornire al Statului Israel pe plan
internaþional. Au participat la aceastã acþiune desfãºuratã cu preponderenþã în
cadrul organizaþiilor internaþionale þãrile arabe ºi musulmane, þãrile aºa-zise în
dezvoltare din blocul sovietic. Coaliþia acestor state ostile  nu a obþinut sã
realizeze principalul sãu obiectiv, acela de a izgoni Statul Israel din sistemul
Naþiunilor Unite. Ea a obþinut în schimb deteriorarea poziþiilor israeliene în
cadrul acestor organizaþii. În cadrul organizaþiei UNESCO procesul de
deteriorare a atins punctul sãu culminant– stabilizându-se  pe un nivel de
activitate restrânsã la extrem – în 1975. În pofida acestei ostilitãþi agresive faþã
de statul Israel, aflându-se la originea unei perioade obscure în istoria relaþiilor
de cooperare cu oragnizaþia, noi nu am urmat exemplul SUA, Marii Britanii ºi
Singapore care au abandonat UNESCO, exprimându-ºi în felul acesta protestul
faþã de linia politicã în sânul ei, însã faþã de eforturile de discriminare dirijate
împotriva noastrã am reacþionat prin reducerea nivelului diplomatic al
reprezentãrii noastre de la rang de ambasador la rang de consilier.

Situaþia noastrã în cadrul UNESCO va cunoaºte un proces de schimbãri
favorabile desfãºurându-se în mod treptat sub influenþa speranþelor politice
trezite de Conferinþa de la Madrid (1991) ºi în mod substanþial în urma
Acordului de principii adoptat de Israel ºi OLP ºi semnat într-un cadru festiv la
13 septembrie 1993 la Washington. 

Eu am început misiunea mea de Ambasador la UNESCO în septembrie
1991. Preocuparea mea majorã a fost, în mod firesc, sã gãsesc mijloacele care
vor permite ameliorarea poziþiei noastre în organizaþie. Nu am de gând sã vã
prezint aici o dare de seamã asupra activitãþii mele diplomatice în cei trei ani cât
a durat misiunea mea la Paris. Vreau doar sã relatez desfãºurarea unui singur
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demers fãrã de care iniþiativa convocãrii conferinþei intelectuale israelo-
palestinianã ar fi rãmas literã moartã. Este bineînþeles vorba de un demers
întreprins pe rãspunderea mea proprie.

În 1992 Shimon Peres, pe atunci ministru de externe, sosise la Paris într-o
vizitã oficialã de lucru, invitat de omologul sãu francez. Cunoscând
disponibilitatea ministrului de a întreprinde acþiuni insolite i-am propus sã
includã în programul pregãtit de francezi o vizitã oficialã la cartierul general
UNESCO, agrementatã de convorbiri cu directorul general al organizaþiei,
Federico Mayor Saragoza. 

Om politic, înzestrat de o viziune amplã, Peres nu a stat pe gânduri mult timp
sã chibzuiascã  propunerea ºi ºi-a dat consimþãmântul. Vizita – prima vizitã a
unui ministru israelian la cartierul general al organizaþiei din Piaþa Fontenoy,
dupã o pauzã de peste douãzeci de ani– s-a fãcut într-o atmosferã caldã de
prietenie fãrã ca sã se facã oarecare menþiune de adversitãþile trecute. Peres ºi
Mayor se purtau ºi vorbeau de parcã erau prieteni care se regãsesc dupã o
separare îndelungatã. Personalitate care exceleazã prin abundenþa de idei
creatoare lansate în mod spontan, Peres a propus la un moment dat ca UNESCO
sã convoace o întâlnire între intelectualii israelieni ºi arabi, aducând în felul
acesta o contribuþie semnificativã la destinderea atmosferei încãrcate între cele
douã pãrþi, ca o consecinþã a conflictelor ºi a situaþiei beligerante prevalând între
lumea arabã (exceptând Egiptul) ºi Statul Israel. Federico Mayor a acceptat
propunerea fãrã sã ezite ºi fãrã sã analizeze modalitãþile concretizãrii propunerii
lui Peres. La câteva luni dupã vizita lui Shimon Peres,  într-o întâlnire
neplanificatã, Mayor m-a rugat sã-l întreb pe ministrul meu cum concepe el
organizarea întâlnirii propuse între intelectualii israelieni ºi arabi.

Am transmis întrebarea lui Mayor la secretariatul lui Peres, dar ea a
rãmas fãrã rãspuns. Dupã un timp am repus întrebarea, dar ea a rãmas fãrã
rãspuns. Situaþia începuse sã devinã neplãcutã. Între timp, în absenþa
rãspunsului solicitat lucrãrile pentru convocarea întâlnirii erau blocate, iar eu,
aflându-mã imobilizat într-o situaþie penibilã, nu gãseam cum sã justific tãcerea
ministrului meu. Mi se pãrea ridicol sã invoc ca motiv agenda
supraîncãrcatã...am hotãrât atunci sã-i spun lui Federico Mayor cã Simon Peres
propune pentru conferinþã o structurã de cercuri concentrice: în cercul interior,
deci în miezul întâlnirii sã fie plasaþi participanþii israelieni ºi palestinieni,
anturaþi, în cercul imediat urmator, de intelectuali din þãrile arabe (egipteni,
marocani, tunisieni ºi libanezi), înconjuraþi aceºtia în al treilea ºi ultim cerc, de
intelectuali din þãrile democratice (Franþa, SUA, Anglia, Turcia etc. ). Se
înþelege cã propunerea a fost fãcutã pe rãspunderea mea totalã. Spre bucuria
mea, ideea i-a plãcut mult lui Federico Mayor ºi întâlnirea a fost convocatã la
Granada (Spania) între 8-10 decembrie 1993. Scopul întâlnirii a fost definit
drept elaborarea unei fizionomii a pãcii, aºa cum aceasta s-ar cuveni sã arate a
doua zi dupã încheierea negocierilor politice.
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Aº vrea sã adaug aici cã, pe de o parte Andaluzia, simbol al convieþuirii
fructuoase între evrei ºi musulmani în Evul Mediu ºi pe de altã parte Alhambra
– unde, în sala tronului, regii catolici Ferdinand ºi Isabela au semnat Decretul de
expulzarea evreilor în 1494 ºi unde a avut loc inaugurarea întâlnirii actuale – au
creat prin încruciºarea acestor simboluri contradictorii o atmosferã aparte ºi de
naturã sã te facã sã speri într-un conses posibil între douã tabere, pânã ieri
divergente. Din pãcate însã aparenþele noastre s-au spulberat numaidecât,
copleºite de o dezamãgire totalã. Intelectualii palestinieni au dovedit cã sunt
incapabili sã se ridice la înãlþimea momentului. În loc de a se asocia la efortul
comun în vederea elaborãrii unei formule pentru gãsirea pãcii, ei au preferat sã
se angajeze într-o companie menitã sã atragã pe colegii lor israelieni sã militeze
împotriva a ceea ce ei considerã politica de la Ierusalim.

Cu toate acestea ºi în pofida decepþiei intelectualilor noºtri, sincera conferinþã
s-a înscris în istoria conflictului dureros dintre israelieni ºi palestinieni ca un
eveniment de rãscruce care se va repercuta mai târziu în mod favorabil asupra
plãsmuirii relaþiilor de vecinãtate între cele douã popoare. 

În încheiere, vreau sã reiau câte ceva din observaþiile atât de pertinente ale lui
Abba Eban, zicând cã “atunci când Rooswelt ºi Churchil au iniþiat în timpul celui
de-al doilea  rãzboi mondial, întâlnirile la vârf, prestigiul ºi eficacitatea
ministerelor de externe erau deja pe deplin ciuruite ca o roatã de brânzã, datoritã
frecventelor intervenþii din partea ºefilor politici. Guvernele Franþei ºi Marii
Britanii ºi-au astupat urechile faþã de rapoartele precise ºi anunþãtoare de veºti
proaste sosite prin canalele diplomatice tradiþionale. ªefii de guverne erau
convinºi atunci, precum sunt ºi astãzi, cã ei sunt diplomaþi geniali din naºtere ºi
cã nu au nevoie de avertismentele incomode ºi precise transmise de specialiºti”.

Nu sunt cuvintele mele. Autorul lor a fost cel mai strãlucit diplomat israelian
ºi om de stat de reputaþie internaþionalã, bucurându-se de admiraþie consensualã
din partea prietenilor, dar ºi din partea adversarilor deopotrivã.

În concluzie, diplomatul profesionist continuã sã aibã un rol substanþial în
plãsmuirea relaþiilor între popoare ºi promovarea intereselor naþionale specifice,
în pofida marilor transformãri survenite în spaþiul internaþional. Îndeplinirea
constructivã a acestui rol nu numai cã permite dar deseori impune de-a dreptul
obligaþia de a recurge la iniþiative luate pe rãspunderea proprie a diplomatului.



76

Victor ÞARINÃ

RÃSÃRIT

Stai lângã mine când nasc
Aºa gândea Maria ºi singurã
Singurã sub cometã
Iosif stãtea grijuliu lângã ea
Îngerii cântau deasupra peºterii

Nasc, gândi Maria
ªi din pãmânt ieºi Soarele

SPERANÞÃ

Galben sãrut pe un mormânt
De piatrã, coboarã azi soarele
Peste munþi
ªi-mi amintesc ultima despãrþire
Ca ºi cum un soldat roman
Mi-ar frânge fluierele picioarelor
Dar sper în adâncul sufletului
Cã eu am fost tâlharul
Care a plâns pe cruce:
„Adu-þi aminte de mine, Doamne,
Când vei veni în împãrãþia Ta!”

AUREOLELE BUNICILOR

Asta e noaptea cu furtuna promisã
Cu ploaia vestitã de proroci
E timpul sã mã aºez pe un pat de piatrã
ªi cu ochii închiºi sã aºtept

De aici încolo va fi beznã
Aureolele bunicilor trecând la braþ
Singura luminã

VIS DE DIMINEAÞÃ

Merg la El acasã, Îl iau din iesle
ªi-L leagãn în braþe
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Ce luminã coboarã atunci? ªi de ce
Sufletul meu mincinos se înfioarã?

Apar soldaþii ºi mã îmbrâncesc
Din vis îmi curge o picãturã
De sânge pe faþã

VIZIUNE

Ochiul lui Dumnezeu se deschide în cer
Genele Lui mângâie marginile lumii
Oamenii se ceartã prin abatoare
Înjunghie animale fierbinþi
Dar cei doi îndrãgostiþi, întârziaþi
Pe bancã la capãtul iernii
L-au vãzut ºi s-au oprit din sãrut

CELE TREI CUIE

Stau pe întuneric în pat.
Afarã, la geam, douãsprezece aureole
Îºi iau cina cea de tainã, una dispare
Cineva bate în bloc cele trei cuie

Departe, o femeie plânge
Deasupra popoarelor

UN PAHAR DE LUMINÃ

Venirea serii poate fi un semn
Aici unde soarele lumineazã greoi

De ce sã te mint? Am avut cândva trãiri
Mai înalte. Într-o dupã-amiazã îngenuncheat
Sub icoanã, am ciocnit un pahar de luminã
Cu Dumnezeu. El mi-a fost prieten ºi stãpân
Eu i-am fost fiu, cupã ºi sclav
De ce sã te mint? Am avut cândva trãiri
Mai înalte, ca prieten ºi sclav
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Liviu COMªIA

NOTE DE LECTURÃ: 
UN METAFIZICIAN AL CULTURII POPULARE
În percepþia comunã, când vine vorba despre folclorist ne gândim  imediat la

acel om, care, cu pixul ºi carnetul în mânã sau cu magnetofonul sub braþ a adunat
creaþia popularã în cuvânt. În acest moment oralitatea, calitatea dintâi a acestui act
cultural, dispare, fiind, de-aici înainte, înþeles, comentat sau analizat ca orice produs
al spiritului omenesc înveºnicit pe un suport material.  Mai cu seamã cã aceastã
culturã acopere aproape douã milenii din existenþa românilor ceea ce îi conferã
unicitate în cultura universalã. ªi mai mult, ea este documentul prin care se atestã
naºterea, creºterea ºi evoluþia unui popor, experienþa sa existenþialã în expresie
artisticã, Or, tocmai acest fapt esenþial ni l-a dãruit (acesta este cuvântul potrivit),
în mãsura proprie, prof. Iulian Chivu prin cercetãrile sale: „Basmul cu Soarele ºi
Luna” (1988), „Folclor din satele de pe Burdea” (1994). „Cultul grâului ºi pâinii la
români” (1997), „Semiozã ºi deictica semnului în credinþele româneºti” (2006), ºi
acum, de curând ieºitã de sub teascurile tipografice, „Studii ºi articole de etnologie”
(Ed. Universal Dalsi, Bucureºti, 2007).

Despre aceastã ultimã carte ne dãm silinþa sã vorbim acum. Dar mai înainte
trebuie sã adaug faptul cã foarte multe din eseurile cuprinse în volum le-am aflat în
Revista „Caligraf” ºi Revista „Meandre”. Lângã acestea sunt înscrise în cuprins ºi
studiile „Timp ºi spaþiu în basmul fantastic românesc”, prefaþã la volumul antologic
„Basmul cu Soarele ºi Luna”, ºi comunicãri de la Câmpulung Moldovenesc, din
1992, despre „Mioriþa”, sau alte texte publicate în „Revista de Etnografie ºi
Folclor”, ceea ce formeazã Partea I-a a cãrþii sub genericul „Studii, eseuri,
contribuþii”, iar Partea a II-a, uneori polemic, articole despre „Dragobetele ºi
Valentine’s day”, sau evocarea unor folcloriºti ºi etnologi din imediata noastrã
apropiere. În sfârºit, ca o implicitã recunoaºtere a valorii sale de cercetãtor înaintaº,
un document inedit despre Romulus Vulcãnescu.

Acum cã de bine de rãu avem lãmuritã structura cãrþii, sã revenim la discuþia
iniþialã. Departe de mine ideea cã folcloriºtii, în înþelegerea genericã, ar avea un rol
oarecare, de înregistrare mecanicã sub impulsul unor sentimente fireºti,
aparþinãtoare pãmântului natal. Dimpotrivã, munca lor a adus în istoria culturii
româneºti un capitol definitoriu pentru existenþa noastrã multimilenarã. Însuºi
profesorul Iulian Chivu nu s-a sfiit sã adune creaþie popularã din Teleorman, care
n-a mai fost auzitã, vãzutã ºi cercetatã. Este o muncã nobilã ºi e drept s-o apreciem
ca atare.

Dl. Iulian Chivu a fãcut însã pasul urmãtor, care l-a condus spre lumea
fascinantã de dincolo de vers, de poveste, de basm, de culoarea pictorului sau de
lemnul porþii sculptate. A izbutit sã desluºeascã semnele mitice ale unei existenþe
bogate ºi exemplare, supusã unor legi, credinþe ºi concepþii insolite. Dar mai presus
de toate, domnia sa a dezvãluit, într-o primã coborâre în adânc, relaþiile interne ale
culturii populare cu marile culturi ale lumii, cum ar spune eseistul, universalitatea
acesteia. N-am trãit izolaþi pe un picior de plai, în care s-a înfiripat geniul popular,
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ci într-un context cultural, care comunicã continuu ºi productiv cu celelalte valori
spirituale ale omenirii, fie cele apropiate ale grecilor sau romanilor, fie cu cele mai
depãrate în timp ºi spaþiu, ale asiro-babilonienilor, egiptenilor sau indienilor. Nu
întâmplãtor în consistentul eseu despre basmul fantastic românesc dl. Iulian Chivu
reproduce cuvintele lui Ovid Densuºeanu în deschiderea cursului de folclor:
„Folcloriºtii singuri au demonstrat cã cele mai multe din motivele populare se
întâlnesc aproape neschimbate la toate popoarele; ce povesteºte þãranul nostru
povesteºte ºi þãranul din alte pãrþi ori chiar sãlbaticul din Africa ºi din America”.

Aºadar, dl. Iulian Chivu crede cã aceastã formã înaltã de manifestare a
spiritualitãþii româneºti ( fundamentalã ºi definitorie pentru existenþa noastrã ca
neam) este, în fapt, un fenomen cultural unic, singular, dar aflat permanent într-o
relaþie personalã cu marile culturi ale popoarelor indo-europene, care, în acest fel,
i-a conferit ºi i-a întãrit, i-a definitivat specificul. Aºa cum þãranul român gândea ºi
înfãþiºa lumea, viaþa într-o viziune metafizicã, tot astfel prof. Iulian Chivu
sondeazã ºi exprimã multilateral ºi multidisciplinar actul cultura-artistic popular.
Nu mai departe de amintitul eseu despre basmul românesc în care categoriile
filosofice de spaþiu ºi timp sunt determinante în conceperea personajelor, sunt
„manipulate” de povestitor în funcþie de þinta artisticã sau necesitãþile de a da
expresie unei experienþe existenþiale, cu consecinþele ºi moralitatea ei. Scrie
eseistul în concluzia studiului: „Observãm cã în formula finalã nu se exprimã
timpul ºi nici spaþiul, aceasta justificându-se prin aceea cã timpul acþiunii ºi al
narãrii s-au epuizat simultan, iar spaþiul (prezent ºi el în formule, dupã cum am
vãzut) rãmâne o scenã goalã în urma spectacolului care a animat-o. De aceea
formula are valoarea unui deconectant consacrat”.

Dar prof. Iulian Chivu nu se opreºte doar aici, în infinitul facerii lumii, când
mitul ºi legenda sunt vehicule cu care noi am putut circula în acel timp ºi în acel
spaþiu. Domnia sa urmãreºte, cu acribie, cronologia creaþiei culturale. De pildã,
apariþia creºtinismului ºi influenþa asupra creaþiei populare. Este vorba despre o
etapã extrem de importantã când elementele cultului creºtin n-a dislocat în nici un
fel legiuirile de pânã acum, ci le-a completat acolo unde elementele anterioare au
fost mai puþin întemeiate, a conlucrat la naºterea altora noi sau au vieþuit paralel,
cum ne îndeamnã autorul sã citim în „Constante creºtineºti în ethosul popular
românesc”.

În sfârºit, aº opta în al treilea rând pentru demonstraþiile d-lui Iulian Chivu prin
care ne convinge cã cultura popularã a pãtruns ºi a influenþat, în proporþii diferite,
e drept, creaþia cultã. Sã ne uitãm o clipã peste „Trei secvenþe arhietipale din
romanul „Moromeþii” de Marin Preda unde citim: „Avem în faþã o paginã de
autenticã descriere etnograficã a celebrului dans ritual de Rusalii, cu necontestate
virtuþi apotropaice, cãluºul. El, potrivit tradiþiei, reface în viaþa socialã
circumstanþele care determinã repetarea lui ciclicã (anual, la aceeaºi datã)”.

În câteva cuvinte, dupã pãrerea mea, aceasta este calea pe care pãºeºte dl. Iulian
Chivu, care astfel ne aduce aceste restituiri ale cugetului nostru pe care n-avem
dreptul sã le ignorãm sau sã le diminuãm însemnãtatea dintr-o falsã ºi jenantã
înþelegere intelectualistã a unei culturi unice. Dimpotrivã, sã le luãm ca semn
certificabil ºi de necontestat al naºterii spiritualitãþii româneºti în zorii omenirii.
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Lucia DÃRÃMUª

CABALA ªI EROS, MOSHE IDEL.

Studiul de faþã – Cabala ºi Eros - îºi orienteazã întreaga atenþie pe o abordare
fenomenologicã a problemei, punând în luminã sistemele cabalistice în relaþie cu
Eros-ul. Moshe Idel propune 3 modele cabalistice ale erosului:

a. teozofic-teurgic
Acest model priveºte deopotrivã planul divin, dar ºi impactul uman asupra

divinului: „impactul împlinirii poruncilor, sau al încãlcãrii acestora, asupra
planului divin, inclusiv unirea sexualã, este crucialã pentru Cabala teozofic-
teurgicã.” Conform cabaliºtilor, relaþia dintre divin ºi uman s-ar explica prin
modelul izomorf ºi modelul augmentativ.

b. extaticã
Acest tip cabalistic este preocupat cu precãdere de procese psihologice, în

descendenþa gândirii lui Maimonide.

c. Talismanic 
Modelul talismanic este orientat spre „conceptul de atracþie a puterilor divine

spre lumea umanã.” Atragerea puterii divine se realizeazã prin actul sexual,
finalitatea evenimentului petrecându-se în plan uman, nu în cel divin.

Pentru cei care nu cunosc prea multe despre acest subiect, Cabala este nu
doar o doctrinã misticã în interiorul cultului mozaic, ci mult mai mult decât atât.
Istoria cabalei implicã Revelaþia, dar ºi relaþia Dumnezeu-om-lume, în
exhaustivitatea ei. Cabala, aºa cum este prezentatã de învãþaþii evrei, are obârºie
divinã, fiind din vremurile preistorice, chiar dacã Moise a introdus-o în viaþa
poporului Israel. Obiectul Cabalei este Tora, cu poruncile, miþvat. 

Studiul lui Moshe Idel decripteazã relaþia dintre Cabala ºi Eros, arãtând
unitatea în divin. 

„Erosul nu este doar iubirea cabalistului pentru Dumnezeu (care juca,
desigur, un rol major în viaþa lui religioasã), nici doar credinþa în iubirea lui
Dumnezeu pentru om, ci reprezintã ºi conceptualizarea lui Dumnezeu Însuºi ca
un organism care întruchipeazã majoritatea membrelor ºi a proceselor legate de
eros.”

Sofisticatã prin diversitatea abordãrilor Moshe Idel, în cartea amintitã, îºi
concentreazã atenþia asupra întregii literaturi cabalistice care ar putea avea vreo
legãturã cu ideea de iubire. Pe parcurs, arãtându-se un fin cunoscãtor al
semanticii iubirii în limba greacã, va face distincþie între agape, eros, sex,
nepropunându-ºi, în schimb, un studiu lingvistic, dupã cum s-ar putea înþelege,
ci mult mai mult decât atât, un studiu aprofundat teologico-filosofic. Sistemele
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supuse analizei sunt prezentate coerent, evidenþiindu-se cu precãdere relaþia
inter-intra-dependentã a conceptului iubirii cu toate nivelurile de realitãþi
posibile, în lipsa sau în prezenþa erosului: 

„Este important sã înþelegem afinitãþile dintre predilecþia majorã pentru
conceptul iubirii, care, în esenþã, are de a face cu conectivitate, ºi structura ºi
funcþia profundã a sistemelor pe care le analizãm aici, care promoveazã ºi forme
de legãturã între niveluri diferite ale realitãþii, chiar ºi când subiectul erosului
este absent.”

În descendenþa celor spuse anterior, aºa cum reiese din cartea lui Moshe Idel,
erosul nu este un truism al unei trepte decãzute, ci, în mentalitatea cabalisticã,
reprezintã o modalitate de cunoaºtere religioasã, prin „construirea unor
construcþii ontologice mai vaste, care nu doar le reflectã, ci le ºi consolideazã.”

Relaþia dintre atributele divine ºi erotism e fructificatã pe deplin, amintind cã,
începând cu secolul al XIII- lea, depãºeºte cadrul celor douã Sefirot (Tiferet,
Malkhut), sexualitatea polarizând Hesed ºi Gevurah, potrivit fragmentului
cabalistic atribuit lui Rabad, dupã cum aratã Moshe Idel. Parcurgându-i pe
cabaliºti, profesorul de la Ierusalim aratã cã polaritatea sexualã o întâlnim ºi în
Hokhmah ºi Binah, care, „de la cartea Zoharului încoace, funcþioneazã ca Abba’,
respectiv ’Imma’, Tatã ºi Mamã”.

Uniunea divinã, viziunea dualã a Torei ca mirele ºi mireasa, Tiferet ºi
Malkhut este extrem de bine explicitatã de Moshe Idel, care recurge la un
fragment din Catalogus Codicum Hebraicorum:  „Adevãrata unire (realizatã)
prin studiul Torei este cea dintre Tora Scrisã ºi Tora Oralã împreunã ca du-
partzufinii-ii care sunt uniþi spate în spate; apoi toate fãpturile se întorc ºi se
trezesc ºi sunt transformate (aºa încât stau) faþã în faþã, fiecare îºi va îmbrãþiºa
tovarãºul ºi se vor uni ºi nu se vor depãrþi, ºi se unesc unul cu altul prin sãrut ºi
îmbrãþiºare ºi devin unul. Iar feþele lor s-au întors una spre cealaltã. Apoi atracþia
ºi binecuvântarea ºi influxul se vor adãuga din sursa Nimicniciei ( ’Ayin) la
Fiinþã (Yesh)....Aceastã binecuvântare se întâlneºte la toate fãpturile.”

Aºadar, din perspectiva cabalei teozofice-teurgice, divinul nu va fi perceput
ca în alte filosofii drept deus otiosus, planul divin interferând cu nivelurile de
realitate inferioarã.

Cabala ºi Eros, autor Moshe Idel, îºi propune o oglindire a relaþiei dintre eros
ºi divin, plecând în demersul ei chiar de la enunþul rostit înaintea unui serviciu
religios: Le-Shem Yihud Qudesha’Berikh Hu’u-Shekhinteih. (Serviciul divin are
loc pentru unirea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, cu Prezenþa Sa Divinã.)
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Camelia-Meda MIJEA

INVITATA DE SIMONE DE BEAUVOIR. 
GENEZA UNUI ROMAN CONTROVERSAT

Este de netãgãduit cã realitatea ºi ficþiunea se aflã într-o strânsã legãturã ºi
acest lucru ne îndeamnã sã investigãm modurile în care se întrepãtrund aceste
douã tipuri de reprezentare în romanul Invitata de Simone de Beauvoir. Prin
recursul la biografie, ficþiunea poate sã se dezvolte în ocurenþe proteiforme, care
îi oferã scriitoarei posibilitatea de a se analiza ºi de a se înþelege mai bine. Printr-
o abordare psihocriticã, este posibil sã stabilim mãsura ºi maniera în care romanul
menþionat se hrãneºte din experienþele trãite de autoarea sa, care suprapune
ficþiunea realului, în încercarea de a depãºi o poveste traumatizantã, petrecutã cu
câþiva ani înainte de apariþia romanului ºi terminatã neclar. Naratoarea reia faptele
trãite ºi le introduce în operã pentru a le studia ºi în acelaºi timp pentru a-ºi studia
propriile reacþii în anumite contexte, fiindcã ceea ce o intereseazã este înþelegerea
nu numai a faptelor, ci mai ales a modului în care le-a trãit. 

Pe numele sãu adevãrat Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir,
aceastã celebrã romancierã ºi eseistã francezã a înfruntat cu mult curaj mediul
burghez ºi plin de constrângeri în care s-a nãscut, afirmându-ºi continuu dorinþa
de libertate ºi revoltându-se împotriva limitelor care i se impuneau ºi a
perspectivelor convenþionale care i se anunþau. Apariþia primului sãu roman,
Invitata, nu face decât sã confirme reuºita sa de a-ºi fi construit viaþa pe care ºi-a
dorit-o, pe deplin liberã, cu riscul ruperii ataºamentului faþã de pãrinþi.
Sentimentul iubirii, aºa cum este ilustrat aici, are accepþiunea cea mai vastã cu
putinþã, fiind vãzut ca o înþelegere completã înglobând sexualitate, prietenie ºi
colaborare intelectualã. Toate persoanele care au traversat viaþa acestei scriitoare
au fost alese tocmai pentru capacitatea lor de a împãrtãºi cu aceeaºi intensitate
pasiunea ºi interesul pentru literaturã ºi filosofie. 

Nu se poate vorbi despre Simone de Beauvoir fãrã a-i asocia numele cu
persoana lui Jean-Paul Sartre, deoarece alãturi de el trãieºte romanul de iubire cel
mai aparte al secolului al XX-lea, timp de peste cincizeci de ani. Modul lor de
viaþã boem ºi extravagant, ales în mod liber ºi conºtient, le permite sã evolueze ºi
sã cunoascã experienþe cu totul neobiºnuite. Ei stabilesc o nouã definiþie a iubirii,
delimitând foarte lucid iubirea spiritualã de cea carnalã. Dupã depãºirea acestor
limite, le este uºor sã pãstreze intactã relaþia afectivã ºi sã cunoascã senzualitatea
în compania altor persoane. Iubirile paralele ºi predispoziþia pentru împãrþirea
persoanei iubite cu altcineva contribuie la îmbogãþirea experienþelor lor, dar atrag
în acelaºi timp dezaprobarea contemporanilor, îngrãdiþi în cercul prejudecãþilor
epocii. Sartre este cel care dicteazã regulile jocului ºi care nu acceptã ideea unei
iubiri exclusive, propunând întreþinerea relaþiei lor de bazã ºi nerefuzarea nici
unei alte iubire trecãtoare. Deºi geloasã ºi fiindu-i greu sã accepte aceastã manierã
originalã de a concepe relaþiile amoroase, Beauvoir nu face nici o obiecþie
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propunerii, ba chiar sfârºeºte prin a o împãrtãºi, deoarece sub nici o formã nu
doreºte sã intre în vreun conflict sau o cât de micã disputã cu cel pe care îl iubeºte
ºi îl admirã necondiþionat, pentru a realiza într-un final cã oricum nu ar fi fost
pregãtitã sã trãiascã pentru toatã viaþa prinsã în cuºca mariajului, în farsa
conjugalã, cu acelaºi om, dupã modelul pe care îl dispreþuieºte urmat de mama
sa. Relaþia în care se angajeazã alãturi de Sartre sfideazã toate normele ºi le
permite sã-ºi pãstreze libertatea, dar în acelaºi timp sã rãmânã împreunã.
Propunerea lansatã de Sartre ia forma unui adevãrat pact de libertate, menit sã îi
protejeze împotriva obligaþiilor tradiþionale ºi sã le ofere ºansa unei vieþi boeme,
pe mãsura gustului lor. Pactul constã în disponibilitatea de a se lãsa în voia
pasiunii, indiferent dacã este trãitã alãturi de partenerul stabil sau alãturi de alþi
parteneri, pe care Sartre o vede ca o mãsurã de protecþie împotriva monotoniei, a
obiºnuinþei ºi a conflictelor inevitabile datorate rutinei ºi plictiselii. În aceste
condiþii, amândoi îºi arogã dreptul de a nu-ºi refuza nici o plãcere ºi de a
experimenta pânã la paroxism toate trãirile, toate oportunitãþile amoroase. ªi nici
mãcar nu o fac pentru a provoca sau pentru a deranja, ci este un mod de viaþã care
le place, chiar dacã îi plaseazã în afara normalitãþii. 

În conformitate cu acest crez, romanul Invitata, publicat în 1943, descrie, prin
intermediul unor personaje imaginare, relaþia dintre douã femei ºi un bãrbat:
Françoise Miquel, o scriitoare de treizeci de ani, Xavière Pages, o tânãrã burghezã
în vârstã de nouãsprezece ani, originarã din Rouen, ºi Pierre Labrousse, directorul
unui teatru parizian, amantul lui Françoise ºi de aceeaºi vârstã cu ea, care sunt în
realitate: Simone de Beauvoir, Olga Kosakievicz ºi Jean-Paul Sartre. La câþiva ani
de la terminarea acestei relaþii triunghiulare, scriitoarea decide sã compunã pe
marginea ei o biografie romanþatã ºi îi povesteºte ea însãºi geneza în volumul sãu
de memorii Puterea vârstei. În centrul volumului se regãsesc anumite experienþe
trãite la mijlocul anilor ’30, atunci când Sartre ºi Castorul (nume de alint dat lui
Simone de prieteni) au lãsat pe cineva, pentru prima datã, sã pãtrundã în cercul
lor intim. Triunghiul amoros, gelozia, lumea literarã a epocii reprezintã stâlpii de
bazã pe care se construieºte trama romanescã. Întâmplãrile, cu excepþia finalului,
sunt adevãrate. În ciuda schimbãrii numelui personajelor (Simone – Françoise,
Olga – Xavière, Jean-Paul Sartre – Pierre), a mediului artistic (lumea teatrului în
loc de cea a literaturii ºi a filosofiei), este foarte uºor sã recunoaºtem universul în
care evolueazã protagoniºtii din viaþa realã. Printre personaje îl mai recunoaºtem
pe Jacques-Laurent Bost, ilustrat sub chipul lui Gerbert, cel care va deveni
amantul lui Simone ºi al Olgãi, pentru a se cãsãtori în final cu aceasta din urmã ºi
a o smulge relaþiei dãunãtoare din punct de vedere moral ºi afectiv cu cei doi
celebri filosofi. Este de subliniat faptul cã Françoise este numele mamei lui
Simone, pe care fiica decide sã îl utilizeze tocmai pentru personajul care o
încarneazã pe ea însãºi parcã pentru a-ºi pune în sfârºit mama în postura unei
femei hotãrâte, libere, stãpâne pe faptele sale ºi pe destinul sãu ºi a o face sã
reprezinte acest tip de femeie care nu a putut sã devinã astfel prin propriile ei
puteri. Dar adevãrata Françoise nu percepe acest gest ca pe o eliberare, ca pe o
revanºã, dimpotrivã nu vede decât numele sãu târât în scandal, în indecenþã. 
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Xavière este invitata pe care cuplul o aduce în oraþul sãu, în hotelul sãu, în
viaþa sa. Descoperitã de Françoise ºi acceptatã de Pierre, ea este o prezenþã
incomodã care nu se mulþumeºte sã îi încânte pe cei doi „pãrinþi adoptivi” ai sãi,
ci îi bulverseazã în cel mai înalt grad. Aceºtia o conving sã pãrãseascã provincia
ºi sã îi urmeze la Paris, unde ºansele ei de reuºitã profesionalã sunt mai mari, ºi o
încurajeazã sã-ºi creeze o viaþã independentã. Dar dorinþele fetei ºi mai ales
capriciile sale le stricã planurile de dominare ºi de control. Relaþia de dragoste se
înfiripã destul de repede ºi le aprinde imaginaþia. La început, Pierre nu simte
pentru Xavière decât un interes amuzat, iar Françoise o vede ca pe o tânãrã
simpaticã ce are nevoie de ajutor pentru a evolua din punct de vedere social ºi
intelectual, cu un potenþial imens, dar cu posibilitãþi limitate de a-l valorifica într-
un orãºel provincial ca Rouen. Încetul cu încetul, Pierre ajunge la concluzia cã
Xavière are nevoie de multã afecþiune ºi îi propune raporturi mai apropiate,
sperând sã o ajute în acest fel sã se adapteze mai repede. O împrejurare nefericitã
(o boalã gravã) o þine pe Françoise deoparte pentru o vreme, fapt care favorizeazã
intensificarea legãturilor dintre iubitul sãu ºi invitatã. Deºi iritatã de caracterul
schimbãtor al acesteia, ea face eforturi de a nu periclita evoluþia trio-ului, pe care
îl doreºte armonios. Totuºi, slãbitã de boalã ºi îndepãrtatã de la locul ei bine
consolidat lângã Pierre, îºi pierde supremaþia ºi trebuie s-o ia de la capãt pentru a
recupera ceea ce a pierdut, atât complicitatea celeilalte, cât ºi dragostea amantului
sãu. 

Pe mãsurã ce timpul trece, ambiguitatea relaþiilor dintre cei trei se manifestã
foarte clar. Françoise devine geloasã pe Xavière din cauza sentimentelor pe care
Pierre le aratã prietenei lor comune; în acelaºi timp pãstreazã o iubire profundã
pentru Pierre ºi o prietenie pasionatã faþã de Xavière. Þi Pierre este ameninþat de
acelaºi pericol: îºi iubeºte amanta, dar momentan îi preferã o rivalã mai tânãrã, o
apariþie nouã. O asemenea relaþie, oricât de frumoasã ar fi la început, nu rezistã
probei sentimentelor. Gelozia ºi ranchiuna dintre cele douã femei sunt mai
puternice ºi anihileazã iubirea ºi respectul. Pasiunea se pigmenteazã de gelozie,
iar trio-ul se distruge. Suferinþa, care la urma urmei este preþul care trebuie plãtit
pentru a face sã funcþioneze aceastã înþelegere în care primeazã libertatea sexualã,
devine insuportabilã ºi distruge totul. Françoise o iubeþte pe Xavière, dar ca pe un
copil care depinde de ea þi care are nevoie de ajutorul sãu, nu ca pe o adolescentã
care-i ameninþã identitatea femininã. 

Aceasta este expresia fidelã a ceea ce se petrece în realitate. Simone o
cunoaºte pe Olga Kosakievicz în 1936 la liceul din Rouen unde predã filosofia ºi
se apropie de ea, în ciuda statutului (profesor – elev) ºi a vârstei (28 ani – 17 ani)
care le despart. Ele leagã relaþii foarte apropiate ºi devin aproape nedespãrþite.
Împreunã cu Sartre, care este cucerit imediat de aceastã fatã, Simone o convinge
pe Olga sã se stabileascã la Paris, unde amândoi vor încerca sã îi predea filosofia,
smulgând-o astfel din micul oraº de provincie fãrã perspective ºi de sub
stãpânirea pãrinþilor care se opun idealului de libertate al fiicei lor. Aºa cum se
exprimã ºi în roman, Simone se erijeazã în mamã adoptivã a acestei tinere ºi
trãieºte mulþumirea supremã de a fi consideratã ca binefãcãtoarea ei. Cultura ºi
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inteligenþa sclipitoare, precum ºi superioritatea vârstei, îi conferã un puternic
ascendent. 

Paradoxal, atât Beauvoir, cât ºi Sartre, sunt atraºi de alura acestei fete, în ciuda
caracterului sãu morocãnos ºi dificil. Ajung chiar sã se neglijeze reciproc, în
favoarea acestei noi prietene. Olga îi fascineazã, deoarece este exact opusul lor.
Imprevizibilã, versatilã, se ghideazã dupã propriile sale reguli bizare ºi nu ia
nimic în serios. Contrar celor doi adulþi, foarte cerebrali, ea se lasã dominatã de
simþuri, de stãrile sufleteºti, de buna sau de proasta sa dispoziþie ºi trãieºte numai
pentru prezent. Simone ºi Sartre sunt conºtienþi cã o ridicã pe noua venitã pe un
piedestal, cã-i exagereazã calitãþile ºi o mistificã, dar nu pot sã se stãpâneascã,
deoarece aceasta îi cucereºte cu tinereþea ºi entuziasmul ei. Foarte curând, Olga
devine ca un copil pentru familia Sartre – Beauvoir. Cea mai mare parte din timp,
ei locuiesc toþi trei în acelaºi hotel din Montparnasse, iar cuplul finanþeazã studiile
universitare ale tinerei, însã fãrã nici un succes, aceasta nefiind deloc interesatã de
culturã ºi nici dispusã la vreun efort intelectual. 

La început, raporturile dintre membrii trio-ului sunt destul de ambigue ºi
nedefinite. Nici mãcar ei nu pot sã bãnuiascã întorsãtura pe care o va lua prietenia
ºi degenerarea sa în iubire. Iar când acest lucru se întâmplã, în primul rând Sartre
ºi Beauvoir sunt absolut încântaþi de bogãþia ºi de frumuseþea unei asemenea
relaþii ºi îºi imagineazã perspectivele atractive de dezvoltare lângã cineva tânãr ºi
exaltat. Pun astfel la punct un sistem de întâlniri controlat în întregime de ei, fãrã
a se gândi mãcar cã invitata ar putea avea propria sa opinie ºi propriile dorinþe.
Aici este greºeala lor ºi unul din motivele eºecului trio-ului. Implicaþiile pe
termen lung sunt inimaginabile ºi mai ales imprevizibile. Iar când relaþia în trei se
contureazã, totul se deruleazã pe un teren minat ºi este prea târziu sã se sustragã,
în ciuda inconfortului. Dar nu numai cuplul de filosofi este fascinat de Olga. La
rândul ei, aceasta este flatatã de atenþia pe care i-o acordã cei doi ºi în plus, atrasã
dintotdeauna de insolit, are acum ºansa de a duce viaþa extravagantã la care
viseazã. Olga nu este prima amantã a lui Sartre în timp ce este angajat în relaþia
cu Simone, dar de aceastã datã pare cu adevãrat îndrãgostit ºi manifestã o gelozie
atroce faþã de orice altã prezenþã masculinã în jurul ei. Atracþia tot mai puternicã
dintre cei doi o sperie pe Simone, cãci dacã este de acord sã îºi împartã iubitul cu
alte femei, vrea ca poziþia ei sã fie cel puþin de egalitate cu a celorlalte ºi nu
suportã sã fie plasatã pe poziþia a doua. Inteligentã, ea nu se coboarã atât de jos
încât sã facã o scenã de gelozie, ca o amantã trivialã, ci adoptã o atitudine mai
rezonabilã, care îi conferã puterea de control asupra evenimentelor: în loc sã
încerce sã îl îndepãrteze pe Sartre de Olga, ea se erijeazã în confidenta lui, dându-
i sfaturi despre cum sã o stãpâneascã pe tânãrã. Tehnica este însã destinatã a-l face
pe Sartre sã observe defectele rivalei, pentru a fi el însuºi cel care sã ia decizia de-
a o îndepãrta, pe cât posibil fãrã scandaluri. Pasiunea se prelungeºte ºi pe plan
fizic, chiar dacã se limiteazã cel mai adesea la îmbrãþiºãri, sãruturi, mângâieri.
Relaþia pare sã funcþioneze perfect în anumite momente, deoarece partenerii se
înþeleg excelent, iar organizarea triunghiularã îi satisface pe toþi. Dar ea nu poate
rezista probei vieþii zilnice. Micile bucurii care îi unesc contribuie ºi la dezbinarea
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lor, deoarece într-un trio este greu sã te împarþi în aºa fel încât sã fie toþi mulþumiþi.
Încetul cu încetul, fisurile apar, resentimentele nu mai pot fi disimulate. 

Beauvoir sugereazã clar, ºi în memorii, ºi în roman, cã ea nu doreºte trio-ul,
cã este frustratã de noua situaþie de a fi împãrþitã între cei doi prieteni ai ei, cã deºi
relaþia este agreabilã uneori, capriciile interminabile ale Olgãi ºi atitudinea
parþialã a lui Sartre sunt greu de suportat, astfel încât perspectiva unei lungi durate
a acestei legãturi o pune într-o situaþie foarte neplãcutã. Ea refuzã pânã ºi ideea
de a lupta împotriva trio-ului, deoarece nu ar putea sã suporte nici cea mai micã
disensiune între ea ºi omul iubit. Revolta nu este o soluþie, chiar dacã gândul
înºelãciunii ºi al trãdãrii începe sã le obsedeze pe cele douã femei, nemulþumite
de turnura pe care a luat-o relaþia. De o parte, Simone se teme cã rivala ei este
iubitã cu mai multã intensitate ºi cã îºi va pierde locul prioritar alãturi de Sartre.
De cealaltã parte, invitata manifestã tot mai mult egoism ºi reclamã un loc tot mai
important între cei doi protectori ai sãi. Astfel, lucrurile degenereazã ºi la un
moment dat cele douã pur ºi simplu nu se mai tolereazã. 

Trecerea timpului confirmã cã acest mod de viaþã nu poate rezista. Olga este
geloasã pe Simone ºi pe rolul important avut de aceasta în viaþa lui Sartre; la
rândul ei Simone este geloasã pe fosta sa elevã, pe tinereþea ºi noutatea pe care i
le inspirã lui Sartre ºi se teme cã el i-o va prefera, dat fiind cã printre toate
aventurile pe care le-a avut niciodatã nu s-a îndrãgostit atât de tare de cineva.
Suferinþa ei atinge apogeul atunci când realizeazã cã bãrbatul pe care îl iubeºte îºi
duce viaþa independent de ea, mai mult decât atât, cã este fericit fãrã ea. Ceea ce
simte nu este o simplã gelozie, ci durerea cea mai cumplitã, însoþitã de senzaþia
de neputinþã ºi de disperare. În încercarea celor douã femei de a se impune pe
lângã Sartre, este de aºteptat totuºi ca Simone sã câºtige, fiindcã are o influenþã
de netãgãduit asupra acestuia, iar comuniunea lor intelectualã ºi artisticã e
imposibil de înlocuit. Cât despre el, ºi Sartre este incomodat de capriciile Olgãi ºi
chiar de relaþia de prietenie a acesteia cu Simone, simþindu-se exclus. 

Finalul presupune plecarea Olgãi (care se va cãsãtori cu Jacques-Laurent
Bost, un fost elev de-al lui Sartre ºi amant al lui Simone de Beauvoir) ºi regãsirea
vechiului cuplu. Tentativa realizãrii unei trilogii amoroase eºueazã lamentabil, dar
este o uºurare mai ales pentru cele douã femei, rivale în dobândirea iubirii
aceluiaºi bãrbat. Totuºi, prietenia dintre cei trei subzistã dupã ce tensiunile iau
sfârºit ºi va dura chiar toatã viaþa. 

Poziþia lui Simone de Beauvoir ¯ ºi a lui Françoise în roman ¯ este de o
maximã toleranþã faþã de amantele lui Sartre. Ea nu este geloasã pe femeile cu
care acesta întreþine raporturi sexuale, deoarece relaþia lor nu a fost niciodatã
monogamã. Dar trãieºte acest sentiment atunci când Sartre este în pericol de a se
îndrãgosti într-adevãr de cineva, deoarece eroticul trece pe planul doi atunci ºi
intervine cu putere comunicarea spiritualã. Or acest lucru o deranjeazã pe
Simone, deoarece pânã acum comuniunea intelectualã ºi spiritualã cu acest bãrbat
îi aparþineau ei în exclusivitate. Interpretarea metafizicã a triunghiului amoros se
deduce din epigraful lui Hegel ales de autoare pentru romanul sãu: „Fiecare
conºtiinþã urmeazã morþii alteia”, or Xavière reprezintã conºtiinþa ostilã care o
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ameninþã pe cea a lui Françoise. Interpretarea psihologicã a triunghiului aratã
dezvoltarea clasicã a complexului lui Oedip, în care fiica încearcã prin toate
mijloacele sã atragã atenþia tatãlui asupra ei, în detrimentul mamei. 

Contrar realitãþii, unde prietenia reuºeºte sã se salveze dupã ce iubirea moare,
iar protagoniºtii nu mai pãstreazã resentimente, romanul Invitata ne prezintã un
final tragic, definitiv. Pentru personajele sale, Simone de Beauvoir nu întrevede
nici o posibilitate de salvare. Trio-ul nu mai este posibil, cineva trebuie sã fie
eliminat. Evident, invitata este cea înlãturatã, pentru cã a încercat sã îºi impunã
regulile într-o organizare deja guvernatã de propriile norme. Xavière este ucisã de
o Françoise dezamãgitã ºi în acelaºi timp disperatã sã asiste la o turnurã foarte
gravã a faptelor, în care invitata îi contestã autoritatea ºi pretinde, în plus,
exclusivitatea amantului sãu. Romanul rezolvã situaþia printr-o crimã, având ca
scop anularea abisului psihologic creat între cele douã femei. Decizia de comitere
a crimei a fost greu de luat pentru Françoise, care a încercat din toate puterile sã-
ºi reapropie prietena. Însã e prea târziu pentru o întoarcere înapoi, reconcilierea
nu mai este posibilã. Aflând, prin furtul unor scrisori, cã Françoise nu numai cã
este iubitã de Pierre mai mult decât ea, dar între timp a fost ºi amanta lui Gerbert,
tânãrul cu care îºi fãcea iluzii de înfiripare a unei relaþii, Xavière nu-þi mai reprimã
dispreþul ºi ura faþã de aceasta. Simþindu-se de douã ori trãdatã, ea îºi varsã
torentul de sentimente negative asupra fostei prietene, neputându-ºi accepta
înfrângerea. Pe de altã parte, Françoise realizeazã cã de fapt nu a câºtigat
superioritatea pe care ºi-o dorea, datã fiind reacþia dispreþuitoare a tinerei fete.
Dacã gelozia acesteia era greu de îndurat, dispreþul ºi afirmarea unei conºtiinþe
independente ºi ostile sunt de-a dreptul insuportabile pentru Françoise, care în loc
sã fie invidiatã se vede desconsideratã. În aceastã situaþie, ea nu vede decât o
soluþie pentru a ºterge aceastã imagine defavorabilã asupra ei: anihilarea
conºtiinþei duºmane. Acesta este singurul mod prin care ar putea sã ºteargã
punctul de vedere al invitatei ºi sã impunã propria versiune asupra faptelor.
Beauvoir a declarat în memoriile sale cã omorul a avut pentru ea un rol catarctic,
permiþându-i eliberarea din triunghiul amoros ºi afirmarea, chiar ºi tardivã, a
superioritãþii asupra rivalei. 

Romanul Invitata reprezintã transpunerea literarã a unui fapt trãit de autoare.
Sunt reluate aici elemente autentice, din care unele sunt ilustrate fidel, altele sunt
reinventate ºi reinterpretate. Dar tot procesul de scriere a operei ºi de elaborare a
realitãþii sub formã romanescã este o mãrturie a felului puternic în care a fost
marcatã scriitoarea de evenimentele întâmplate ºi a nevoii pe care a avut-o de a
se elibera prin scris de ceea ce a trãit. Viaþa privatã ocupã un loc de seamã în
aceastã lucrare importantã din creaþia lui Simone de Beauvoir ºi îi aduce acesteia
liniºtea sufleteascã pe care ºi-a dorit-o, odatã cu realizarea primei opere dintr-un
ºir care avea sã fie lung ºi consistent. Fenomenul de transpunere este deci un
indicator al raportului care reflectã importanþa unui anumit eveniment în viaþa
creatorului sãu ºi locul pe care acesta i-l acordã fãcându-l sã depãºeascã limitele
cadrului intim ºi împãrtãºindu-l cu ceilalþi, chiar dacã mascat sub vãlul ficþiunii
romaneºti. 
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Dumitru CERNA

REVELAÞII ALE FIRIMITURII

Iosif Stegaru este, nu încape îndoialã, un
poet al reveriilor materiei, stimulate prin
mângâierea îndelungã a adâncurilor în care
lemnul ºi piatra, dar ºi metalul, îºi relevã
misterul. Stegaru reuºeºte sã vadã lumea
precum o vedeau autorii anonimi ai
capodoperelor preistorice, creându-ºi, totodatã,
propriul univers artistic.

Membru al Asociaþiei Artiºtilor Plastici din
judeþul Cluj (2004), al Societãþii Culturale
„Filarmonia”, autor al albumului Limbajul
lemnului – singular pânã acum în peisajul
editorial – al mai multor expoziþii personale ºi
participant la expoziþii colective în þarã (Cluj-
Napoa, Turda, Bistriþa, Tîrgu-Mureº, Piteºti) ºi
în strãinãtate (Ungaria, Elveþia, Austria, Spania,
Italia, Canada), Iosif Stegaru este un artist
plastic de o spectaculoasã singularitate, de o

explozivã energie creatoare ºi, deci, imaginativã, un romantic al formelor care
ascund seve crepusculare, poate ºi lacrima. Lucreazã, de peste 35 de ani, în
forma naturalã a lemnului ºi a rãdãcinilor, dar a preferat sã-ºi dezvolte pasiunea
cu o discreþie culturalã ºi socialã rarã, comunicând prin tãceri semnificante cu
natura ºi, uneori, cu prietenii. ªi-a cultivat, în timp, aceastã pasiune,
transformând-o în vocaþie artisticã, în profesie – cea iniþialã, pentru care s-a
pregãtit temeinic la Timiºoara, de inginer, diluându-se cu timpul. Tehnicianul din
fiinþa sa va fi furat treptat, captivat, sedus de artistul care a fost dintotdeauna. Îl
cunosc de 30 de ani, întâlnindu-ne într-un mediu ostil ºi gregar, cel al industriei
furioase, colerice din anii  ?80, amândoi cãutând salvarea sufletelor noastre.
Prezenþa sa în acele locuri împrãºtia muzica stridentã, metalicã ºi brutalã a
oamenilor ºi a utilajelor; pãrea o ciudãþenie iluminatã, un soi de paria strãveziu,
cu alura sa de lord deghizat spre a îmblânzi, astfel, agresivitatea unui timp ce
pãrea fãrã de alinare. I-am vãzut atunci primele sale lucrãri, multe, sfioase ºi
mãreþe deopotrivã, aºezate în biblioteca tixitã cu cãrþi rare ºi strãjuitã de o
colecþie miraculoasã de icoane pe sticlã din cele vechi, de Nicula. Era prieten cu
Ion Vlasiu – un fel de mentor din adorare – de la care primise desene, mici
sculpturi, fotografii. Trãia un timp al miracolului cultural care-l izolase printre
cei ce aleseserã surâsul în locul rânjetului schimonosit ºi al osanalelor fãrã de
resemnare. Din camera sa nobiliarã, ca prin vitraliile catedralelor, se vedea raiul.
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De dincolo, veneau îngerii spre a-ºi contempla chipul în rãdãcinile de copac,
lutnice ºi celeste deopotrivã. L-am însoþit în peregrinãrile duminicale, dincolo de
marginile oraºului, pe albii de ape, luminiºuri de pãdure, unde Iosif Stegaru îºi
cãuta „materia” prin care sã se poatã exprima: butuci de copac, rãdãcini purtate
de ape, înnobilate de suferinþã, pãrãsite, abandonate într-o emoþionantã izbeliºte.
Cu toate cã amândoi le priveam în locul exilului lor, doar el le „vedea”,
salvându-le mai apoi, însufleþindu-le, adoptându-le, aducându-le în singurãtatea
sa, sporind-o astfel. La început nedumerit, am ºtiut cã într-o zi Iosif Stegaru îºi
va coborî lucrãrile printre oameni spre a le atrage atenþia asupra bucuriei ºi
suferinþei sale artistice. 

O întreagã recuzitã de esenþe nobile respirã acum din acest album, al doilea,
din care ne privesc cu iubire, dar ºi cu îngãduinþã, întruchipãri din lemn de stejar
ºi rãdãcinã de alun, lemn de pãr cu salcie ºi ulm, iascã amãruie, salcâm, carpen
ºi nuc, lemn de fag, de plop ºi de brad, pãducel ºi viþã-de-vie, unele cu inserþii
de metal alungit ºi diafan, de granit, inox, bronz ºi alamã. Sunt dâre
resemantizate ale unor rãni mântuitoare aplicate cu eleganþa unui bijutier
împãtimit de monturi serafice, fãrã însã a agresa fiinþa moale a lemnului, ci
înnobilând, astfel, metalul, acesta împrumutând de la lemn cãldura rãsuflãrii sale
misterioase. 

Marele merit al lui Iosif Stegaru constã în faptul cã ºtie unde sã caute
adevãratul „izvor” al formelor pe care se simte în stare sã le recreeze. Artistul nu
reproduce dupã model, materia în care lucreazã îi sugereazã dintru început
subiectul, într-o calmã solidaritate structuralã. Ceea ce ajunge la noi spre a fi
contemplat este rezultatul acestei formidabile comuniuni între naturã ºi artist.
Din punct de vedere tematic lucrãrile prezentate în album pot fi grupate în douã
mari teme: religioasã (Rãstignire, Nihil sinae Deo, Râmeþi, Orga de la Mãriºel,
Tronul Voevodului ºi Somnul Voevodului, Mâna creatoare¸ Coborârea de pe
Cruce, Cãlugãriþa, Cãþelul pãmântului, Bãtrâneþe, Genezã ºi Semn de hotar) ºi
mitologicã (Taurul Apis, Isis, Osiris, Zeiþa Nut, Geb, Atlas, Ciclop). Câteva
dintre ele rãmân, oarecum, în afara tematicii, dar pot fi uºor încadrate în oricare
din cele douã teme (Balaurul, Clepsidra, Cuplu, Gladiatorul, Elefant, Aripa,
Ren, Pasãrea Spin, Rãsfãþata ºi Don Quijote de la Cernobîl – ultima fiind o
lucrare centralã cu cea mai mare încãrcãturã a semnificantului). Expresivitatea
lor, însã, compune un veritabil univers al reflecþiei asupra lumii, un univers al
miturilor cãzute ori al celor neliniºtitoare, moderne, univers al exotismului ºi al
paradoxurilor policrome. Toate lucrãrile sunt executate în anul 2007, iar
reproducerea lor aparþine artistului fotograf Nicuºor Þigãnilã, cel ce s-a îngrijit
ºi de partea graficã a albumului. De altfel, prietenia artisticã dintre Stegaru ºi
Þigãnilã dureazã de ani buni, ei debutând împreunã, în 2005, cu Zborul,
expoziþie tematicã în care pãsãrile din lemn ale lui Stegaru au fost contemplate
într-o deplinã armonie cu pãsãrile din fotografia artisticã a lui Þigãnilã.

Aºadar, prieten de tainã al lemnului, Iosif Stegaru nu lasã frânturile acestuia
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sã disparã iremediabil, adunându-le cu pioºenie ca pe niºte firimituri de anafurã,
reabilitându-le ca materie miraculoasã, redându-le libertatea ºi setea de culoare
ºi luminã, dar ºi rostul artistic al emoþiei ºi desfãtãrii. Readucându-ne în auz
murmurul lor, Iosif Stegaru face ca ele sã redevinã întregul sacralizat din
rugãciunea naturii. 

Iosif Stegaru descoperã în lemn sursa divinului, comuniunea lutnicã ºi
celestã relevându-i-se ºi prin calda apropiere a artistului de inima lemnului.
Lucrãrile cu tematicã religioasã au în comun seninãtatea, un fel de luminã calmã
izvorând din interiorul lemnului.

Iosif Stegaru descoperã în lemn sursa divinului, comuniunea lutnicã ºi
celestã relevându-i-se ºi prin calda apropiere a artistului de inima lemnului.
Lucrãrile cu tematicã religioasã au în comun seninãtatea, un fel de luminã calmã
izvorând din interiorul lemnului.

Lucrãrile lui Iosif Stegaru compun o lume fastuoasã ºi fantasmalã celebrând
ideea, reevaluând smerenia ca emoþie ºi reverenþa la naturã în gestul suprem ºi
heraldic al creaþiei. 

De o virilitate artisticã exemplarã prin transferul de stãri ºi semantic, amplu
infuzat cu delicate irizaþii ale sfielii, Iosif Stegaru îºi întemeiazã opera artisticã –
dantelãrie imaginativã de mare rafinament – pe generoasa recuperare a resturilor
mirifice, pe care natura, în freamãtul ei peren, le lasã la îndemâna doar acelora
care le pot contempla sufletul. Metamorfoze ale firimiturilor, lucrãrile
sculpturale ale lui Iosif Stegaru sunt revelaþii ale miezului misterios al lumii
lutnice.

Îndemnul pentru a pãtrunde în intimitatea albumului Zidiri în lemn este
asemenea celui cuprins în aforismul brâncuºian: „Nu cãutaþi formule obscure
sau mistere. Eu vã dau bucurie curatã. Priviþi sculpturile pânã ce le veþi vedea.
Cei care sunt mai aproape de Dumnezeu le-au vãzut”.

Aurel PODARU

DAN PALADE LA BISTRIÞA

Nãscut la Oneºti, în data de 12 martie 1954, DAN PALADE a absolvit
Facultatea de Arte Bacãu ºi Academia de Arte “Luceafãrul” din Bucureºti ; este
membru al UAP din România. 

În palmares : 15 expoziþii personale, din 1985 încoace, 13 expoziþii de grup,
în þarã, ºi 9 în strãinãtate ; participã la 34 de tabere ºi simpozioane, naþionale ºi
internaþionale, având o mulþime de lucrãri în muzee ºi colecþii din þarã ºi
strãinãtate.

În 2000 obþine Premiul pentru picturã « Saloanele Moldovei »,
Bacãu/Chiºinãu, iar în 2001 este nomiinalizat la Premiul « Salonului Naþional de
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Artã », Bucureºti.
Galeriile de Artã ale UAP Bistriþa au gãzzduit recent expoziþia sa de picturã

intitulatã Urme ºi Zãri, la vernisajul cãreea au participat numeroºi iubitori ai
artelor frumoase.

Fereastre balcanice, tehicã mixtã, sunt lucrãri cu aparenþã abstractã,
“realizate dintr-un joc de suprapuneri între foiþã de calc, translucidã, depliatã,
peste o hârtie manualã densã, impresionatã cu un semn rapel al ferestrei, ºi cu
module pãtrate multiplicate, în câmpuri organizate în situaþii spaþiale ce citeazã
secþiunea de aur (…), comenteazã de fapt, într-o reþea de trimiteri ºi înlãnþuiri
semnificative, o meditaþie despre istoria balcanilor, despre ancorarea culturii lor
oriental-creºtine în imuabilitatea  transparentã a eternitãþii (abstracþie spaþialã,
apelul la forme geometrice primare, la secþiunea de aur) ºi evenimentele ca
rupturi, deconstrucþii, dezorganizãri ºi multiplicãri, ale unor gesturi nihiliste, ce
cautã, dincolo de ecranul atemporalitãþii, neantul” (Alexandra Titu). 

Convertind realitatea în artã, Dan Palade – mereu atent la orice sugestie
exterioarã, mereu dispus sã suprapunã o visare, o naraþie peste datul exterior -
interpreteazã ºi descifreazã semnificaþii mai bogate decât o anunþã contactul
imediat, ºi o suplimenteazã cu sensuri venind dintr-un imaginar la fel de fecund
ºi de inepuizabil.

Gestul pictural al artistului se încarcã cu o aurã misticã atunci când este vorba
de lucrãri preum: Potir, Altar, Chivot, Pãtrat activ. Rigoarea unor alcãtuiri
geometrice ce trimit, dincolo de realitatea concretã, cãtre simboluri de mare
altitudine spiritualã, cât ºi prin dialogul de o puternicã forþã expresivã între
culori, adeseori între fundalurile energizante ºi elementele compoziþiei,
impunându-se prin voluptatea ºi luminozitatea acestor îngemãnãri de tonuri, de
o manifestã muzicalitate, pictorul reuºeºte sã-ºi contureze o personalitate
distinctã, ce se înfãþiºeazã acum ca rod al sintezei experienþelor sale artistice. 

Peisajele lui Dan Palade,  în ulei pe pânzã, stau sub semnul unor constante
ale sensibilitãþii ºi spiritualitãþii noastre specifice, cum sunt sentimentul
comuniunii cu natura, aspiraþia pentru echilibru ºi armonie, vocaþia pentru
luminã, culoare ºi poezie : Peisaj pe Tazlãu, Chiparoºi la Balcic, Deal Ipoteºti,
Mãr la Tescani, Muguri de bujori, Casa în Neusiedl ºi altele, ilustreazã pregnant
o « stare de graþie », cu încãrcãtura simbolicã semnificativã, lesne
recognoscibilã, a ceea ce poate fi tradus drept duhul locurilor. Aici, natura este
personajul principal, o naturã bogatã, misterioasã, încãrcatã de vitalitate, naturã
aflatã sub semnul dumnezeirii.

În opera acestui artist, riguros ºi rafinat, descoperim un tot, întruchipat de
pasiuni profunde, a cãror bogãþie de soluþii ne surprinde ºi ne poartã spre marile
adevãruri. El tãlmãceºte timpul într-o istorie care nu este alcãtuitã numai din
secvenþe sau din poezia imaginilor, ci din trãire, în mãsura în care pictura de
astãzi îi poate oferi celui ce se apropie de ea sensurile originii ºi ale prezentului,
ca temeiuri ale omului aflat în faþa Tainei. 
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Universul artei sale se aflã sub zodia inovãrii de sens ºi de limbaj, Dan Palade
situându-se în acea generaþie de artiºti autentici ºi valoroºi care, prin curaj ºi
talent, au schimbat nu numai imaginea plasticã, dar ºi rostul actului de creaþie în
sine. Mijloacele sale de exprimare ºi cele de comunicare sunt multiple, iar
aceastã multiplicitate de moduri de manifestare nu pulverizeazã amprenta sa
personalã, ci, dimpotrivã, o contureazã mai pregnant, o singularizeazã. 

Pictura lui Dan Palade trãdeazã o imensã bucurie de a trãi, de a trãi pentru ce
e frumos, pentru oameni ºi artã, pentru emoþia creatoare decantatã într-o
vitalitate profundã ºi imensã. Artistul îºi demonstreazã cu brio, ºi de aceastã datã,
ºi talentul, ºi nãzuinþa unui drum propriu în spaþiul creaþiei contemporane.

SIMBOLURI UNIVERSALE: 
LINIA CE TRECE PRIN SUFLET…

“Literele, reprezentând
idei perfecte de sunet, au un
caracter internaþional,
universal.Sunetele unite la un
loc nasc cuvinte cu caracter
naþional.Mai multe cuvinte
nasc o propoziþie sau o frazã
cu caracter particular, unic, þi
invers, tensiunea unicului
poate naþte cuvântul naþional,
iar acesta, simboluri
universale. ”Cuvintele lui
Nichita Stãnescu þi-au
împlinit esenþa ºi în contextul
acestei expoziþii.

Cele 25 de lucrãri ale
artistului  Ji Won Park

Yangjun  ne întâmpinã þi ne învãluie în ritmul þi misterul lor.
Þtim cã limbajul scris sau vorbit este impregnat cu valori simbolice:

imagini, idei, emoþii, sentimente, sonoritãþi, grafisme, în tot ce exprimã, dar þi
în ceea ce nu exprimã.În momentul în care limbajul scris devine caligrafie (
scriere frumoasã), capãtã încã o valoare simbolicã.Trãim într-un ceas când
nimeni nu mai crede în cuvânt þi limbã, ci în comunicare þi limbaj.Cuvântul
este formã de manifestare a ideii-grafismul, materializare a conceptului.

Gândirea în imagini ce are cu precãdere, ca ideal, frumosul este gândirea
copilãriei þi adolescenþei, iar gândirea în noþiuni e specificã
maturitãþii.Diferenþa dintre acestea este acel ”ceva” care se pierde, acel ”ceva”
care formeazã materia purã a limbajului artistic, pe care artistul îl descoperã în
aceste lucrãri.Ne propune o descriere a intimitãþii formelor ºi nu doar a
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exterioritãþii lor.Aici formele nu sunt doar vizuale, ci si melodice, statice,
ritmice, gramaticale, logice, spirituale, nu doar o înºiruire de simple semne.

Un poet ar putea fi invidios! Aceste lucrãri de picturã “vorbesc”: au verbe,
metafore, ritm, dinamism, ”povestesc” de adâncimea minþii, înãlþarea
spiritului, curgerea linã a râului vieþii ºi lasã libertatea de a întrezãri figuri
umane, fizionomii, peisaje.

Alternanþa static-miºcare poate fi perceputã dialectic atât în structura
cuvântului, cât þi în cea a grupurilor de cuvinte.Are un caracter exterior þi unul
interior: exterior-cuvântul vãzut, scris, are o panta–rhei, o trecere a semnului de
la prima la ultima literã, ºi, starea lui staticã - sensul.

În lucrãrile expoziþiei de faþã, linia devine picturã. Simbol al continuitãþii,
linia capãtã o plasticitate aparte, devine metaforã, în primul rând ca încãrcãturã
simbolicã, apoi ca rostire, ca gest.

Transparenþa ºi opacitãþile acestor linii sinuoase, obþinute prin tensionarea
sau eliberarea penelului pe hârtie, pot crea o aparentã tratare lapidarã, însã este
vorba de o gesticã spontanã, dar anterior elaboratã, iar grafia are o anumitã
vitezã în execuþie, cu degradeuri tonale, cu modelaj de clar-obscur. Se relevã
impactul pensulei încãrcate de tuþ pe hârtie, punctul-ca pornire-apoi
dezvoltarea punctului în linie.

Suportul acestor lucrãri nu poate fi altul decât cel pe care-l asociem imediat
cu cuvântul CALIGRAFIE: hârtia, iar în acest context, ea capãtã mult mai
multe valenþe simbolice, fiind, ea însãþi, marea invenþie a Extremului Orient.

Formele grafice sunt relevate de cromatica suportului, în câteva lucrãri
amintind de hârtia din carnetul copilãriei, îngãlbenit de timp þi pãtat de ruginã.
Aici surprinde artistul acel “nu stiu ce” pierdut pe drumul dintre gândirea în
imagini ºi cea în noþiuni: copilãria þi amprenta timpului.

Roþul, prezent în fiecare lucrare, de intensitãþi ºi dimensiuni diferite,
creeazã echilibrul þi evidenþiazã centre de interes, iar sigiliile impregnate-point-
sech- acordã prestanþã þi înnobileazã fiecare lucrare.

Astfel, maestrul caligraf, pictorul, artistul, practicã o teorie magicã a
viziunii asupra lumii.

Mulþi pictori spun cã se simt priviþi de lucruri. Caligraful se simte privit de
lumea semnificativã a pictogramelor, încercând cu sprijinul lor o strãpungere
spre inima propriului sine.

Larisa LAZÃR
Universitatea de Nord Baia Mare, 

Secþia Arte Plastice, Picturã
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Doina ONICA (Suedia)

CÂMPIILE MELE

Câmpiile mele nu sunt mai mari decât un
pãtrat. Nu se pot compara cu câmpiile lui
Murnane care se întind în ºir, câmpii peste
câmpii, pânã ating orizontul ºi apoi continuã
pânã ating alte orizonturi. Câmpiile mele sunt
aºa cum sunt. Nici mãcar nu le pot pune unele
lângã altele. Nu se potrivesc în spaþiu ºi nici în
timp. Nu le pot uni decât în gând. Sunt verzi
ºi pustii, atinse de uitare. Nu li se mai vãd
rãnile. Sunt vindecate.

Pe câmpia de la Ceahor a fost odatã o casã
unde a copilãrit tata. Casa nu mai este. A
rãmas în altã þarã ºi cineva a dãrâmat-o. O
fântânã cu puþ vegheazã singuraticã pe
câmpia verde. Aºa a fost în Europa. Graniþele
se fãceau ºi se desfãceau. Nu erai sigur pe care

parte a graniþei vei nimeri ºi ce soartã vei avea.

Pe câmpia de la Pfraumberg au fost mormintele strãbunicilor mei. Când s-au
mutat graniþele þãrii, morþii îngropaþi în cimitirul satului nu se mai potriveau cu
naþionalitatea noii generaþii intrate în drepturi ºi nu ºtiu ce s-a întâmplat cu ei.
Iarba a crescut verde pe platoul curãþat ºi netezit. 

Pe câmpia de la Siret se jucau caii. Acolo creºtea copilãria mea. Orãcãiau
broaºtele. Copilãria a trecut. Câmpia a rãmas în amintire. Pe ea s-au ridicat
blocuri.

Pe câmpia din Stockholm, din spatele casei mele de acum, cresc flori care se
cosesc dupã miezul verii. Timpul florilor este sfânt aici, în nord. Dupã ce bucuria
verii a trecut vine coasa, oricum. Atâta iubire risipitã. Câmpia rãmâne tãcutã
pânã la primãvara urmãtoare. Atunci, în spatele casei mele vor creºte alte flori.

Câmpiile mele nu sunt mai mari decât un pãtrat. Îl invidiez pe Murnane cu
câmpiile lui nesfârºite. El nu ºtie cã eu îl invidiez. El este scriitor ºi trãieºte în
Australia.

August 2006
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CEREREA ÎN CÃSÃTORIE

Hotelul mare îl sufoca. O monstruozitate arhitectonicã plasatã în cea mai
deasã pãdure tropicalã. Toatã dimineaþa l-a preocupat imaginea de ieri a
curcubeului întins peste marea cascadã Iguazu. 

Apoi, noaptea, a visat. În vis cascada era micã. Pe un mal era ea, pe celãlalt
mal era el. Stãteau culcaþi pe spate ºi se uitau la cer þinând, fiecare, câte un capãt
al curcubeului. 

”Mai eºti în vis?” a întrebat-o.

A pornit cãtre ea pe curcubeu. Pãºea pe toate culorile. De sus se vedea calul
alb al cascadei cu pletele rãsfirate în mii de ºuviþe. Apa duduia cu putere ca ºi
inima lui. Sã se însoare? Nehotãrârea îi bloca respiraþia. 

Drumul cãtre ea pãrea imposibil, cu toate cã dorinþa era la fel de coloratã ca
ºi curcubeul. Îºi spunea, în vis, cã dacã parcurge întregul curcubeu o va cere în
cãsãtorie. S-a trezit speriat, nãduºit. 

Ea l-a întâmpinat vioaie la micul dejun. O simþea dârzã, ca rândunele acelea
care trãiesc pe pereþii de piatrã din spatele cascadei. Stau agãþate de stâncã ºi se
feresc de ºuvoiul de apã. Li se spune rândunelele de fier.

Au plecat spre cascadã. El s-a sprijinit de o balustradã, atins uºor de ameþealã.
Un fluture i s-a aºezat pe braþul gol, cercetându-l insistent ca pe potirul unei flori.
ªi-a adus aminte cã motivul acestei comportãri ciudate este cãutarea sãrii care
lipseºte în sol. S-a uitat cu duioºie la fluturele aproape transparent în lumina
soarelui care se hrãnea din sudoarea lui. A sãrit ca ars! Aºa o fi arãtând cãsnicia?
Suspendat pe un curcubeu ºi supt de fluturi? Avea temeri evidente cã îºi va
pierde independenþa. Coºmarurile se mutaserã din vis la lumina zilei. Nu mai
putea! 

”Vrei sã fii soþia mea?” Nu a auzit rãspunsul cãci a cãzut leºinat. 

El nu a recunoscut niciodatã cã cele de mai sus ar fi fost adevãrate. A admis
doar cã  i-a fost teamã cã ea se va schimba dupã cãsãtorie. ”Ceea ce s-a ºi
întâmplat!” adãuga el, râzând.

Cascada Iguazu, Argentina
Decembrie 2005
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Yong-suk PARK (Coreea de Sud)

PE O TEMÃ DE EMILY DICKINSON

Lume, al cui Fruct eºti tu –
formatã din Treime –
ce pompã politica Pielii tale!
pe cine-ncerci sã laºi sã muºte
Carnea ta cea zemoasã ºi dulce rãsucindu-se
loc pentru toate-mpreunãrile ºi plutire –
dar eu sunt sãmânþa neagrã fãrã gust
nemiºcatul Miez. Sunt Nimeni
Lume, ºi tu eºti Nimeni?

O ZI SUB CERUL LUI OCTOMBRIE

a  fost
gâfâiala zornãind

uscat
într-un vas rotitor

umezeala caldã picurã-n el
toþi aud sunetul ce se nãºtea

al
unui
curcubeu

A DOUA IARNÃ

þãrmul neregulat
pe care valurile l-au spãlat ºi-atins
ºi barca pe care-au împins-o valurile
se privesc acum reciproc
de la o distanþã efemerã

Meridiane lirice Meridiane lirice 
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munca clandestin-a valurilor
ce face scoici ºi muºcã din þãrm
a fãcut ochiul sã priveascã mirat

un cântec al temerii ºi speranþei

barca încã pluteºte
spre altã mulþime de valuri
cu luna înãlþându-se deasupra

PÃSÃRI

Rãguºitã prin valurile de ceaþã
O voce strãinã ca un soare-n asfinþit
Un Ecou ce revine de demult
Te ascul la hotarul dintre aceastã
Lume ºi tine. Copacii-nalþi
Îºi unii altora poveºti vechi.
Iar tu eºti din altã lume
Dar s-a pornit vântul ºi-ai plecat

PSALMODIERE

buzele tale nu scot nici un sunet
ca ale Cordeliei buzele tale-s palide
recompensã-n cãdere cuvinte cuvinte
de-aceeaºi culoare
din inima ta roz albastrã roºie
din Cer

sunt un copac negru
sunt un cuib de pasãre gol
într-un cãtun îndepãrtat în iarnã
cuvintele tale cad ºi m-acoperã
cu straturi de tul din Oraº
mi-e cald ºi mã simt bine

DE ªTIAM

înconjuratã de-o mulþime

cantitatea fragilitãþii
ºi puterea unui fir de iarbã
în vânt

neliniºtitã
prea fragilã
prea puternicã

aº fi ºtiut
echilibrul potrivit

CU FRICÃ

când a fost simþit
ca un joc
de neînþeles
crãcãnat
un disc
se-nvârte singur
- ce ºtii tu despre iubire –
rostogolindu-se-ntr-un coº de gunoi
cu fricã de moarte

CELÃLALT CHIP

nu e cel pe care-l numesc Tu

Noapte rece
Aer rece
Pictãturã de apã rece
atingând petalele tremurânde
ale unei flori de lunã fãrã somn
cuprinsã de febrã
dar aºteptând în liniºte
Zorii
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FÃRÃ CONCLUZII

picioare ce se clatinã împrãºtie iarbã
buruieni

pãduri
clãtinându-se de colo colo

toatã ziua
pãpuºile ce fac reverenþe-n galantar

aplecându-se jos sus
jos sus

pânã ce patronul stinge luminile
noaptea

pãpuºile se-opresc speriate
pãdurile-s întunecate

unde e floarea
micuþa floare

POEM NETERMINAT

o temã greºitã
un animal mic
în cuºca pe roþi

joc de maturi
punând brusc cliºee
ca rujul împrejurul
gurii sufocante

tristeþe
fãrã cuvinte

Stea
netãmãduitoare

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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SS..CC..  MMEESSEE{{EEAANNAA  SS..RR..LL..
Str. Primãverii nr. 4

Cluj-Napoca

Telefon: 0040-264-574322

Mobil: 0040-744490078

desface, la pre]uri ce sfideaz@ orice concuren]@,
urm@toarele:

îmbr@c@minteîmbr@c@minte

juc@riijuc@rii

obiecte de papet@rieobiecte de papet@rie

prproduse cosmeticeoduse cosmetice

obiecte de birobiecte de birotic@otic@

prproduse electrice oduse electrice 
}i electr}i electroniceonice



COLEGIUL DE REDACÞIE:

Dan BRUDAªCU (redactor ºef)
Miron SCOROBETE (redactor-ºef adjunct)

Ion CRISTOFOR (secretar general de redacþie)

Tehnoredactare: Ioachim GHERMAN

Redacþia: Cluj-Napoca, str. Vasile Pârvan nr. 2
tel/fax. 0040-264-440539

e-mail: brudascudan@hotmail.com
chimugherman@yahoo.com

Editare ºi tipar:
S.C. SEDAN CASA DE EDITURÃ S.R.L.

Sunt luate în considerare numai colaborãrile 
expediate în format electronic.

CETATEA CULTURALÃ

RRRReeeevvvv iiii ssss ttttãããã     ddddeeee     ccccuuuullll ttttuuuurrrrãããã ,,,,     llll iiii tttt eeeerrrraaaattttuuuurrrrãããã     ºººº iiii     aaaarrrr ttttãããã

Seria a III-a,
an VIII, nr. 12 (72),

decembrie 2007
Cluj-Napoca

IMPORTANT: 

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul
unor agenþii de presã, pagini de internet ºi personalitãþi citate,
responsabilitatea juridicã le aparþine. 



ISSN 1842 - 4791

Cu prilejul praznicului Naºterii Mântuitorului

nostru Iisus Hristos, precum ºi a sãrbãtorilor de

iarnã, adresãm colaboratorilor, cititorilor ºi

sponsorilor revistei “Cetatea Culturalã” cele mai

alese urãri de multã sãnãtate, bucurii, fericire ºi

noroc, însoþite de tradiþionalul

LLLLAAAA MMMMUUUULLLLÞÞÞÞIIII     AAAANNNNIIII !!!!
Redacþia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




