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Prof. dr. Adrian BOTEZ

NEAM-NAÞIE, ÎN POEZIA EMINESCIANÃ

Vor fi fiind junimiºtii francmasoni, dar Eminescu
este prea intens naþionalist, pentru a se lãsa fascinat
(ca mod exclusiv de viziune) de Marele Arhitect.

Eminescu este naþionalist într-un sens special:
acela de ocultist (esoterist). El dezvoltã o metafizicã
a Spiritului Neamului, în  care a fi român = a fi
iniþiat. Nasul subþire, ceafa groasã, ochii
bulbucaþi, bâlbâiala etc. sunt deficienþe de iniþiere
spiritualã - iar nu simple ºi banale deficienþe fizice.
Deficienþele de iniþiere exclud de la starea de
român, demascându-l pe emasculat (exclus de la

condiþia de Om-Demiurg), blestemat a nu aparþine unei zone spirituale creatoare
(Traian-demiurg de Neam), ci zonei de împotrivire faþã de Fire-adevãr-Dreptate:
Rãul (“Voi sunteþi urmaºii Romei? Niºte rãi ºi niºte fameni …”). Neaparþinând
zonei de iniþiere, sunt excluºi de la condiþia umanã (cãci om = iniþiat) : “I-e ruºine
omenirii sã vã zicã vouã oameni!”

Nu e vorba de ºovinism, ci de austeritate a iniþierii. Nu se poate accepta
fiinþarea-Logos întru degradare, fãrã sã intervii purificator, redând funcþionalitate
sacrului (tradiþia-Ritm Orfic-Ritual, pãstrate prin jertfã cristicã: cranii
transfigurate în comete, în Vârfuri de Munte-Âthman etc.). Starea de neam este
prioritarã faþã de Neam. Nu conteazã Neamul ca istoria profanã, ci ca iniþierea
spiritualã întru Mocºa-Moºie - arbore înflorit al Neamului (Neamul este starea de
nod energetic ocult, înscris în structura ocultã-soteriologicã a omenirii-Ritual – cf.
supra, Geografie sacrã - geografie dinamicã).

Pata putrejunii este cauza segregãrii, a discriminalitãþii - iar nu naþionalitatea.
Semnul petei este, oarecum, predestinat-însemnat într-un plan al naturii, prin care
Natura (sfera Ocultã) îi exclude pe cei sterili spiritual, neputincioºi (pe drumul
iniþierii spirituale): forme dispãrute “în calea de-a da roadã”. Existã un circuit al
iniþierii, de la rob (supus probelor iniþierii) la împãrat (stare de iniþiat). Deci, încã
o datã, Eminescu nu poate fi socotit ºovin, cãci el condamnã dispariþia (de pe calea
iniþierii), neputinþa de fiinþare (pe calea iniþierii) - iar nu fiinþa.

(I-213 - 213): “În sâmburul de ghindã / Eminescu un stejar … aºa, poporul
meu, în tine e puterea-þi, nãlþarea-ºi ºi pieirea-þi / Eu cred cã tot ce este menit de a
fi mare / Sã-ºi înãspreascã trebuie superba rãdãcinã / Prin viscole turbate, prin
arºiþã ºi-ngheþ. / Mai tare e-acea stâncã ce a trecut martirã / Prin vijelii mai multe”.

Pentru Neam, chinul este izbãvitor, având finalitate cristicã. Neamul lui
Eminescu este Cel Ales. Unicitatea poporului - este firescul naþionalism al unui
geniu sintetizator: stejarul este prototip de cruce universalã (pe care se rãstigneºte,
în istoria iniþiaticã, Neamul), ghinda este prototipul Edenului comprimator (ocult)
de soartã ºi de spaþio-temporalitate iniþiaticã.
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Eminescu rãmâne la denumirea primarã, de gintã (“viaþa ginþii mele”), pentru
a numi Arhetipul de neatins al Neamului-Patrie (de nedesprins, aici, Neamul de
Patrie, precum Spiritul de Logos, iar Logos-ul de Mythos). Pentru gintã, expresia
este Monarhul Ascuns, starea de Crist-Împãrat al lumilor. Neam ºi Patrie - o
fuziune a omului ºi Pãmântului, în Mocºã-Moºie: spiritualizare (a Omenirii în Om
Cosmic).

Neamul-patrie trebuie sã fie mare (I-213), nu fericit:  “Voi sã te vãd, iubito
[naþie] nu fericitã mare! / Decât o viaþã  moartã, un negru vis de jele, / Mai bine
stinge, Doamne, viaþa ginþii mele” etc. Fericirea este starea nepãmânteascã, dacã
e vorba de dobândirea sacralitãþii - sau starea de impotenþã spiritualã, dacã nu s-a
ajuns la zona sacralã, el doreºte dinamismul chinului veºnic, doreºte ciclicitatea
Golgotei, pentru o Patrie (naþie-neam) - Crist. Aceasta este viaþa spiritualã,
Mãreþia Golgotei. Mãreþia Golgotei este expresia-Logos, cu finalitatea, nezbãtutã,
spre Spirit-Mythos. Dar nu un chin steril, ci finalizat în triumful cristic; nu starea
Sisif, ci fixaþia-crucificarea cristicã, Mântuirea. Fãrã mântuire - este doar mare
moartã (“Decât o soartã asprã din chin în chin s-o poarte, / Mai bine-atingã-i
fruntea suflarea mãrii moarte”), adicã Neant, lipsa a) - voinþei de amprentare a
Spiritului, b) - de regresie a expresiei-Logos spre mântuirea Mythos.

Încã o datã subliniem, acum: nu acced la starea de Neam (stare complet
esotericã) decât aleºii, iniþiaþii. Nu gloata,  nu oricine se pretinde uman este Neam
-  ci doar cel care, prin merit spiritual, se iniþiazã ºi este confirmat întru esenþa
Mocºei: Mãrirea în afara mãrirei- sunt doar morþile-canale  spre Revelaþie,
deschise sau obturate, în funcþie de gradul de iniþiere al aspiranþilor spre Mocºa-
Neam. Mãrirea este echivalentã cu noapte bogatã, adicã o concentrare misticã a
esenþelor, revenite la originea-Spirit. Mãrirea este starea de spiritualizare
desãvârºitã a Mocºei, resorbirea totalã în sãmânþa-Mythos.

Dana Elena RUJEA

DESPRE O METAFIZICÃ A CODRULUI ÎN 
POEZIA LUI MIHAI EMINESCU

Codrul ca motiv literar de tip romantic a intrat în creaþia româneascã, atât cea
popularã cât ºi cea cultã, devenind un simbol de bazã, legându-se de evenimente,
sentimente ºi atitudini spirituale fundamentale.

Pornind de la simpla funcþie de peisaj, codrul la Eminescu devine element al
universului ºi substanþã a acestuia. Codrul îºi pierde la Eminescu funcþia
descriptivã, mai bine spus ºi-o transcende, devenind simbol al vieþii perpetue, al
regenerãrii universale, în faþa cãrora omul, ca individ, reprezintã efemerul.
Codrul devine simbolul naturii înseºi, al materiei în veºnicã miºcare, al
mecanicii cosmice. La Eminescu putem vorbi de o transsubstanþializare a
motivului codrului din lirica popularã. Începând cu poeziile originale de
inspiraþie folcloricã, continuând cu antumele ºi postumele, viziunea poeticã



asupra codrului se transfigureazã. Pornind de la
dialogul „om – codru”, frecvent în lirica popularã,
Eminenscu ajunge la raportul „individ – specie”.
Viziunea popularã de pãdure bãtrânã
supravieþuind prin vegetal devine, la Eminescu,
pãdurea miticã, subzistând de la începuturile
lumii, martorã a creãrii acesteia. Iubirea, care în
lirica popularã e ocrotitã ºi tãinuitã de codru, la
Eminescu apare transfiguratã de fiorul trecerii.
Încercãm sã surprindem câteva ipostaze ale
transfigurãrii motivului codrului eminescian în
poeziile antume ºi postume, comparativ cu
modelul popular, analizând, în acelaºi timp,
valenþele noi, adâncite ale acestui motiv. 

Astfel, în „Ce te legeni?” modelul e popular,
versificaþia asemenea, dar dacã în poezia popularã
plângerea, zbaterea bradului –imagine metonimicã pentru codru- e provocatã de
un fapt contingent, de teama de a nu fi tãiat, de teama de a nu servi drept
instrument al prejudicierii sociale sau de spaima mãcinãrii în efemer, de unde
paralelismul cu viaþa omului: „Cãci brazii se clãtina/ªi mereu se legãna/-De ce
voi vã legãnaþi,/Cu vânt ºi fãrã vânt/Cu crengile la pãmânt?/-Cum sã nu ne
clãtinãm/ªi sã nu ne legãnãm/Când vin meºteri de la þarã/ Cu securi ºi cu topoarã
/Ca pe noi sã ne doboarã (...)”, la Eminescu codrul e pustiit de gânduri, pândit de
vidare sufleteascã: „Peste vârf de rãmurele / Trec în stoluri rândunele/Ducând
gândurile mele / ªi norocul meu cu ele”. 

Trecerea timpului afecteazã ºi codrul, asociindu-l stãrilor afective ale omului:
„-De ce nu m-aº legãna,/Dacã trece vremea mea!/Ziua scade, noaptea creºte/ªi
frunziºul mi-l rãreºte./Bate vântul frunza-n dungã/Cântãreþii mi-i alungã;/Bate
vântul dintr-o parte/Iarna-i ici, vara-i departe./ªi de ce sã nu mã plec/ Dacã
pãsãrile trec!”

Pustiirea codrului e temporarã ºi-l afecteazã doar ca entitate vegetalã,
cuprinzând, în fond, simbolul existenþei ciclice a fenomenelor durabile sub
raportul speciilor. Din aceastã confruntare cu timpul individul e cel zdrobit,
însingurat. Dialogul „om – codru” în lirica popularã rezultã dintr-o egalitate ºi
corespondenþã în planul afectiv, instituind, de multe ori, o atmosferã de
familiaritate autenticã. La Eminescu dialogul din „Revedere” accentueazã
raportul „individ – specie”, echilibrul fiind distrus ºi omul anihilat ca individ:
„Ia, eu fac ce fac demult, / Iarna viscolu-l ascult,/Crengile rupându-le,/Apele-
astupându-le,/ Troienind cãrãrile/ªi gonind cântãrile; / ªi mai fac ce fac de
mult,/Vara doina mi-o ascult/ Pe cãrarea spre izvor/Ce le-am dat-o
tuturor,/Umplându-ºi cofeiele,/Mi-o cântã femeile”. Melancolia devenirii e
estompatã de o notã contemplativã. Codrul se autocontemplã; complinirea vine
prin înscrierea în ritmicitatea cosmosului, în rotirea fenomenelor universale.
Regenerarea se face periodic ºi asigurã continuitatea înscriind codrul în ordinea
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universalã, cosmicã: „ªi de-i vremea bunã, rea,/Mie-mi curge Dunãrea,/Numai
omu-i schimbãtor, /Pe pãmânt rãtãcitor,/Iar noi locului ne þinem,/Cum am fost,
aºa rãmânem:/ Marea ºi cu râurile/Lumea cu pustiurile,/Luna ºi cu soarele, /
Codrul cu izvoarele”.

Viziunea popularã asupra codrului se aliazã cu una mitologicã. Codrul
serveºte, ca pãstrãtor al unui cult, al unor tradiþii, la crearea unei mitologii
autohtone. Peisajul fabulos e localizat, servind drept cadru de plasare a unor
mituri autohtone sau de creare a lor. Astfel, în „Muºatin ºi codrul”, acesta din
urmã suplineºte þara, voievodul stãpâneºte ºi e ales de codru ca de propriul sãu
popor: „Hai, Muºat, sã ne-nþelegem/ªi-mpãrat sã ni te-alegem,/Împãrat
izvoarelor/ªi al cãprioarelor”.

Codrul suplineºte golul începutului, imaginea sa e construitã deasupra unui
spaþiu ºi timp determinate: „Acu cinci sute de ai/Numai codru îmi erai
.../Împrejur nãºteau pustii / Se surpau împãrãþii/ Neamurile-mbãtrâneau,/Crãcile
se treceau,/Numai codrii tãi creºteau...”. 

Codrul poartã ascunsã o viaþã a sa; trunchiurile copacilor ascund zâne, brazii
mai mici sunt voinici, iar vraja se poate destrãma prin sunet de corn, codrul
revenind la starea sa iniþialã, de cetate. Întâlnim aici o încercare de a da o
imagine alegoricã mitului autohton la Daciei, care va fi dezvoltat în episodul cu
acelaºi nume din „Memento mori”. De remarcat imaginea curgerii codrilor, ca
transpunere a ideii veºniciei codrului ºi a existenþei lui mitice: „Vede codrii cum
coboarã,/Deal cu deal, scarã cu scarã,/Resfirându-se pe ºes/Unde râurile es”.

Alte câteva încercãri de a plasa o mitologie autohtonã într-un peisaj genuin
le întâlnim în „Povestea Dochiei ºi ursitorile” ºi în „Ursitorile”. Codrul, naturã
elementarã, lasã iarba sã-i creascã haotic, neatinsã de coasã, acoperind sãlbãticitã
cãrãrile, într-o deplinã stãpânire a elementarului: „Creºte iarba, mãri,
iasã,/Bãtutã de vânt de varã/Unde mi-i pãdurea rarã,/Dar în iarba cea
frumoasã/N-a intrat vr-odatã coasã,/Unde mi-i pãdurea deasã”. Copacii îºi
împletesc coroana ascunzând bordeiul în care Dochia îºi leagãnã copilul. În
„Ursitorile” întâlnim o variantã hibernalã a codrului din poezia precedentã, un
codru pustiit de iarna viscoloasã, strãbãtut în singurãtatea-i de un fior fantastic;
contrastul „codrul alb – frunza neagrã” accentueazã nota stranie iar luna albã ºi
sunetul codrului provoacã jalea. Întroienirea izoleazã bordeiul vãduvei Dochia
într-o surpare de zãpezi, ca într-o Siberie autohtonã. 

Aceste încercãri de a construi un cadru autohton de plasare a miturilor
naþionale se vor realiza în poemele antume ºi postume. În „Aveam o muzã”,
codrul evocã scurgerea unor timpi strãvechi: „În codri-antici n-aud muget de
bouri,/Trezind zilele vechi în mintea mea,/Codrul din munþi, râul din vale-mi
tace/ De ce nu pot în praf a mã preface!”. Ros de menlancolii, poetul intrã în
codru spre a se vindeca. În „Miradoniz” Eminescu desfãºoarã o geografie
fabuloasã, giganticã: „palatul de stânci” al lui Miradoniz e strãjuit de codru ca de
o „streºinã anticã”. Codrul e plin de seve, de flori ca „sorii” ºi crini „ca urnele
antice de argint”. Un „aer vãratic, dulce, moale”, o „luminã verzuie, clarã,
aromatã” îndepãrteazã viziunea spre o lume legendarã. Luna dã peisajului o
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strãlucire rece, hieraticã. „Dumbrãvile umbroase”, „verzi – întunecoase”,
presãrate cu trandafiri ca niºte „sori, dulci, înfioraþi, mirositori” se desprind
ordinii terestre. Adâncimea codrului nu e numai una spaþialã dar ºi una
temporalã. În „Memento mori” „codrii de secoli” semnificã tocmai timpul mitic,
îngrãmãdit noian în urnã, pentru reinvierea cãruia poetul „uriaºa roatã-a vremii”
o întoarce înapoi, oprind-o în timpii cardinali: ”ªi privesc... codrii de secoli,
oceane de popoare/ Se întorc cu repejune ca gândirile ce zboarã/ªi icoanele-s în
luptã – eu privesc ºi tot privesc./La vo piatrã ce înseamnã a istoriei hotarã,/Unde
lumea în cãi nouã, dupã nou cântar mãsoarã/Acolo îmi place roata câte-o clipã
s-o opresc!” Palatul Dochiei are drept stâlpi de susþinere „munþi de piatrã” iar
drept streºinã pãdurea „ai cãrei copaci se miºcã între nouri adânciþi”. Vegetaþia
copleºeºte prin abundenþã ºi strãlucire. Florile ating dimensiunile arborilor,
tufele de roze ating adâncimea dumbrãvilor. Gândacii ºi fluturii au dimensiuni
neobiºnuite ºi sclipiri de pietre preþioase. Peste tot e o înstãpânire a mineralului:
„Printre luncile de roze ºi de flori mândre dumbrave/Zbor gândaci ca pietre
scumpe, zboarã fluturi ca ºi nave,/ Zidite din nãlucire, din colori ºi din
miros,/Curcubãu sunt a lor aripi ºi oglindã diamantinã,/Ce reflectã-n ele lumea
înfloritã, din grãdinã./A lor murmur împle lumea de-un cutremur voluptos”.
Florei sãlbatice i se adaugã miresme grele, murmur de izvoare, cântec de greieri,
umplând aerul de-o vrajã grea ce provoacã somnolenþa. Fauna e la fel de
neobiºnuitã, seara la glasul buciumului ies cerboaice albe ºi se lasã mulse de
zânele ieºite din trunchiurile copacilor, cai albi ca spuma mãrii ºi zimbri neguroºi
populeazã codrul eminescian. 

Codrul are în aceste poeme funcþie purificatoare. Ca un purgatoriu, el face
trecerea dintre lumea terestrã, maculatã ºi lumea cealaltã, edenicã. Pentru a
ajunge în aceastã „insulã a lui Euthanasius”, trebuie sã se treacã prin codrul care,
aici, suplineºte peºtera prin care Ieronim trebuie sã treacã pentru a ajunge în
insulã (nuvela „Cezara”). Bolta codrului e crãpatã din loc în loc, lãsând lumina
selenarã sã exercite o „atracþie magneticã”1 asupra vegetaþiei. Codrul, ca expresie
a elementarului, se combinã cu mitul Daciei, care, pentru poet, era „o temã a
elementaritãþii”2, codrul e o permanenþã, venind din timpurile primordiale,
haotice ºi se constituie, pentru poet, ca martor al creaþiunii. Codrul eminescian e
un fel de pantheon al zeilor daci. Tronul lor e tãiat „pe negre stânci trunchiate”
în „verdea lume” a pãdurii. Ei au putere unificatoare asupra vietãþilor ºi stihiilor
pãdurii; la festinul lor participã întregul cosmos ºi totul se reface în unitatea de
început.

Magul din „Povestea magului cãlãtor prin stele” îºi are sãlaºul în „umbra-
ntunecatã a codrilor de fag”, deasupra zbaterilor terestre. Vegetalul nepãtruns,
încâlcit îi procurã izolarea, claustrarea, mediul sãu de viaþã e cel al unui filosof
sceptic iar filosofia sa e cea a privirii lumii din perspectiva eternitãþii.
„Mureºanu” e ºi el un filosof sceptic ce se izoleazã în codru, privind cu detaºare
caducitatea umanã ºi filosofând amar pe seama ei. Codrul de aici, evocat de
„Regele Somn” e plin de zimbri, de cai albi, de miresme, flori ºi poiene
„urieºeºti”, unde se aflã ºi palatul Dochiei3. E mereu aceeaºi pãdure haoticã,
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cuprinsã de o vrajã izvorâtã parcã dintr-o durere ascunsã, rãspânditã de
murmurul izvoarelor, de freamãtul frunzelor, de ecoul îndepãrtatului corn.
Mureºanu dominã ºi unificã aceastã dezlãnþuire a elementelor. Arald din
„Strigoii” are aceeaºi putere dominatoare asupra codrilor adânci. El îºi are
palatul sub „streºinã de cetini” în sãlbãticia codrilor. Bãtrânul preot la care Arald
vine s-o cearã înapoi pe Maria, trãieºte într-un codru vechi, cuprins pe jumãtate
de nefiinþã, preotul însuºi fiind pe cale de a se retrage circuitului vegetal: „Pe-un
jilþ tãiat în stâncã stã þapãn, palid, drept/Cu cârja lui în mânã, preotul cel
pãgân;/De-un veac el ºede astfel – de moarte-uitat, bãtrân,/În plete-i creºte
muºchiul ºi muºchiul pe-al lui sân/Barba-n pãmânt i-ajunge ºi genele la piept
...”.

Codrul are funcþie catharticã; Sarmis, ucis de fratele sãu geamãn, Brigbel,
pentru a-i lua iubita, îºi gãseºte liniºtea în codru, supunându-se aceleiaºi ordini a
dominaþiei vegetalului: „... –n codri negri mã-ntorc sã rãtãcesc,/În umbra lor
eternã eu umbra-mi mistuiesc,/Privesc cum peste frunze uscate fãrã urme
/Aleargã zimbrii negri ºi cerbii fug în turme” („Gemenii”). 

Chiar numai sub raport descriptiv codrul constituie o naturã fabuloasã, o
vegetaþie de-o sãlbãticie solemnã ce înfioarã, provocând jalea: „Codru-i alb ºi
frunza-i neagrã / A lui mii de rãmurele/De zãpadã îi sunt grele,/Vântul trece doar
prin ele,/Vântul rece ºi vro þarcã/Scuturând le mai descarcã.../Albã-i noaptea cea
cu lunã,/De-ndeparte codrul sunã,/Lupi-n pâlcuri se adunã/Suflã vântul, suflã-
ntr-una,/ Câmp ºi cer mi le-mpreunã./Te-apuc-o jale nebunã,/Jale lungã ºi
întinsã,/Ca ºi þara noastrã ninsã” („Ursitorile”).

Privit prin prisma aducerilor aminte, codrul, legat de-o vârstã purã, a
copilãriei, apare netransfigurat, purtând o aurã de basm. 

Privit prin imaginaþia infantilã codrul plin de „murmuri”, lunã, cerbi, flori,
zâne exercitã de data aceasta o blândã vrajã asupra conºtiinþei: „Fiind bãiet
pãduri cutreieram/ªi mã culcam ades lângã izvor,/ Iar braþul drept sub cap eu mi-
l puneam,/S-aud cum apa sunã-ncetiºor; /Un freamãt lung trecea din ram în
ram/ªi un miros venea adormitor/Astfel ades eu nopþi întregi am mas,/Blând
îngânat de-al valurilor glas” („Fiind bãiet pãduri cutreieram...”).

În „Povestea codrului” avem o pãdure abia transfiguratã, Eminescu
încercând sã reconstituie codrul mitic al Dochiei. Codrul e un împãrat ce adunã
sub desimea sa lunã, soare, luceferi, cerbi, iepuri crainici, cai albi, bouri, ca într-
un basm. Pãdurea aici þine de o vârstã a inocenþei, pe care o evocã, o potenþeazã:
„Hai ºi noi la craiul, dragã,/ªi sã fim din nou copii,/Ca norocul ºi iubirea/Sã ne
parã jucãrii”.

Umorul liric eminescian, dulce ºi învãluitor, e un mod de participare
optimistã la miraculoasa viaþã a naturii. Codrul, ca element veºnic în care se
topesc toate fenomenele, loc al agregãrii ºi dezagregãrii materiei, ca spaþiu
veºnic al unei germinaþii fabuloase reprezintã o „imago mundi” sub raportul
concentraþiei. Motivul codrului fabulos din „Cãlin (file din poveste)” apare
prefigurat în „Cãlin nebunul”. Cãlin, urcat pe un pom, priveºte „pe-ntinsori de
codri negri”; castelul unui împãrat se aflã tot în codru, perceput însã mai mult
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acustic: „ªi la orice pas el face, codrul simþitor rãsunã/ªi prin mrejile de frunze
glasuri trec ca o furtunã./Cãci o strunã-i orice creangã ºi o limbã-i orice
frunzã./Luna doar, trecând pe ceruri, voind codrul sã-l pãtrunzã/Împle noaptea-i
arãmie cu mari dunge de omãt/Pe sub cari rãscolite, fulger apele încet”. Cãlin
ascultã cântecul fetei de împãrat, închisã de un zmeu, ce izbucneºte monoton din
codru, ca o litanie de o profundã ºi tulburãtoare singurãtate. Pãdurea din „Cãlin
(file din poveste)” se constituie, ca ºi în „Cãlin nebunul”, la modul fabulos.
Culoarea dominantã e albul, argintiul, atribuind pãdurii o funcþie purificatoare:
„De treci codrii de aramã, de departe vezi albind / ªi-auzi mândra glãsuire a
pãdurii de argint”. Iarba pare de omãt, reflectând argintiul copacilor iar aerul se
impregneazã de mireasma florilor; trunchiurile copacilor poartã suflete sub coajã
ce-ºi rãspândesc suspinul tulburãtor peste întreaga pãdure. Murmurul izvoarelor
se confundã cu zumzetul albinelor ºi al fluturilor, care prin desimea lor dau
impresia de curgere. Într-o asemenea pãdure de basm cu totul cotropitoare,
oamenii se lasã supuºi, alãturându-se gâzelor ºi plantelor, apelor, copacilor,
amestecându-ºi viaþa cu a acestora. La nunta celor doi miri participã fãpturi nu
mai puþin ciudate: „... împãraþi ºi-mpãrãtese/Au venit ca sã serbeze nunta
gingaºei mirese,/Feþi-frumoºi cu pãr de aur, smei cu solzii de oþele,/Cititorii cei
din zodii ºi ºãgalnicul Pepele”. Nunta e celebratã de întregul cosmos: „Socrul
roagã-n capul mesei sã pofteascã sã se punã / Nunul mare, mândrul soare ºi pe
nunã, mândra lunã”. În aerul euforizant, plin de miresme ºi murmure, elementele
naturii se confundã, trecând dintr-o formã în alta, dintr-un regn în altul: un
adevãrat panteism vegetal.

Din confruntarea om – codru, la Eminescu conºtiinþa umanã e anulatã,
cotropitã de somn. Somnul nu e repaos ca în lirica popularã ci abandonare în
legea naturii, anihilare voliþionalã ºi dorinþã de moarte chiar. Somnul e vecin cu
moartea, dupã cum observa G. Cãlinescu4: „Sub cel tei bãtut de vânt / Cu floarea
pân la pãmânt/Sã mã culc cu faþa-n sus/ªi sã dorm, dormire-aº dus” („Codrule,
Mãria ta”). Somnul prelungeºte existenþa voinicului, contopit cu natura,
continuându-se prin ea: „Dar s-aud ºi-n visul meu,/Dragã codru, glasul tãu,/Din
cea rariºte de fag/Doina rãsunând cu drag”. Acelaºi efect narcotic îl are doina,
care la Eminescu cade din codru, producând o melancolie grea ºi dureroasã în
ritmul domol al legãnãrii codrului: „Doinã, doinã greu îmi cazi/Din pãdurea cea
de brazi/ªi cu jale îmi rãsuni/Din huceagul de aluni,/ªi m-adormi, m-adormi cu
drag/Prin frunziºul cel de fag” („Doinã, doinã, greu îmi cazi”).

Dacã în lirica popularã codrul e asociat stãrilor afective ale individului, fiind
pãrtaº durerilor ºi bucuriilor acestuia, la Eminescu codrul devine suport de
exprimare a lor sau de sugerare, devenind voce liricã a poetului: „Numai codru-
ascuns suspinã,/ªi prin frunzele uscate/Rânduri, rânduri trece freamãt .../ Ce le
scuturã pe toate ...”. Sau: „De când codrul, dragul codru,/Scuturându-ºi frunza
toatã,/Îºi deschide-a lui adâncuri,/Faþa lunii sã le batã ...” („Frumoasa lunii”).
Uscarea, scuturarea codrului sugereazã aici pustiirea ºi însingurarea insului
perisabil. Dacã în poezia popularã jalea, dorul pot fi provocate de neîmplinirea
eroticã sau socialã, la Eminescu ele sunt provocate de aceastã confruntare cu un
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spaþiu necuprins simbolizând eternul ºi efemeritatea individului în raport cu
acesta. ªi dacã în poezia popularã jalea se manifestã printr-o paralizie temporarã
a voinþei ºi actvitãþii, la Eminescu provoacã dorinþa de retragere, de recluziune.
Insul vine sã se abandoneze miºcãrii organice înscriindu-se prin aceasta în
universalitatea ritmurilor cosmice. Aceasta presupune o contopire cu mecanica
instinctualã a întregii naturi. 

Printr-o exuberantã creºtere ºi germinaþie, codrul fascineazã ºi atrage cuplul
erotic. Codrul, prin toate elementele sale provoacã extazul. Izvoarele care
tremurã pe prund, „blânda batere de vânt”, scuturarea florilor de tei, totul
îndeamnã spre detaºare ºi beatitudine. Însuºi codrul pare cuprins de eros.
Cântarea codrului din „Sarmis” e analoagã jubilaþiei erotice a cuplului: „ªi codrii
aiureazã – izvoarele-i albastre/ªoptesc ele-nde ele de dragostele
noastre./Luceferii, ce tremur sclipind prin negre cetini/ Pãmântul, marea, cerul
cu toate ni-s prieteni”. Codrul, ca ºi în lirica popularã ocroteºte iubirea, fiind în
acelaºi timp ºi un loc al ispitei. Poetul îºi cheamã iubita în codru îndeplinind un
ritual ancestral: „Hai în codrul cu verdeaþã,/Und-izvoare plâng în vale,/Stânca
stã sã se prãvale/În prãpastia mãreaþã” („Floare albastrã”). Femeia ºi bãrbatul
stau deopotrivã sub atracþia magneticã a codrului. În „Fãt-Frumos din tei”
femeia „tresare” recunoscând bãrbatul, care poartã semnele vrãjii, florile de tei
în pãr ºi cornul de la brâu: „... Ea trezitã – atunci tresare,/Vede-un tânãr, ce
alãturi/Pe-un cal negru stã cãlare./Cu ochi mari la ea se uitã/Plini de vis, duioºi
plutind/Flori de tei în pãru-i negru/ªi la ºold un corn de-argint”. Cei doi se
recunosc, îºi sunt predestinaþi; inima femeii creºte la sonul cornului iar
ceremonialul iubirii se desfãºoarã de la sine, încãrcat de senzualitatea unei naturi
pline de otrava grea a miresmelor, de scuturãri de flori, de murmururi, de sunet
de corn. Gesturile se hieratizeazã, iubirea devine hipnoticã. Tinerii, lãsaþi în voia
elementarului, se pierd în adâncimile codrului, absorbiþi de el. În „Povestea
teiului” vraja se adânceºte prin sonurile cornului, care atrage, ca sub puterea
magicã a unui destin inextricabil, otrãvind sufletele cu o dureroasã bucurie:
„Îngânat de glas de ape/Cânt-un corn cu-nduioºare/Tot mai tare ºi mai tare,/Mai
aproape, mai aproape”. Întreaga naturã pare cuprinsã de un „farmec dureros” iar
iubirea se împleteºte cu moartea. Pierderea în codru alãturatã cântecului
cornului, de data aceasta plin de melancolii, sugereazã risipirea vieþii: „Se tot
duc, se duc mereu,/Trec în umbrã, pier în vale,/Iarã cornul plin de jale/Sunã
dulce, sunã greu”. Dialogul „bucium – codru” divizeazã intensitatea durerii,
estompând-o, liricizând-o: „Tânguiosul bucium sunã, /L-ascultãm cu-atâta
drag,/Pe când iese dulcea lunã/Dintr-o rariºte de fag./Îi rãspunde codrul
verde/Fermecat ºi dureros/Iarã sufletul se pierde/Dupã chipul tãu frumos”
(„Lasã-þi lumea...”).

Însingurarea în codru dovedeºte sãlbãticia erosului. „Adormirea”,
„înfiorarea”, „troienirea” sub mireasma florilor, provoacã o boalã, strecurând
fiorul morþii. Erosul e ridicat la stare universalã, fiorul e al întregului cosmos:
„Codrii se înfioreazã de atâta frumuseþe,/Apele – ncreþesc în tremur strãveziile
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lor feþe, /Pulbere de diamante cade finã ca o burã,/Scânteind plutea prin aer ºi pe
toate în naturã/ªi prin mândra fermecare sun-o muzicã de ºoapte/Iar pe ceruri se
înalþã curcubeiele de noapte...” („Scrisoarea III”).

Luna e unul din elementele nelipsite codrului: ea sporeºte prin iubirea-i
glacialã nota elegiacã: „Luna atunci din codrii iese,/Noaptea toatã stã s-o
vadã,/Zugrãveºte umbre negre/Pe câmp alb ca de zãpadã”. Luna, prelungind
umbrele celor doi îndrãgostiþi, le proiecteazã în spaþie, angajând întreg universul
la idila lor: „ªi mereu ea le lungeºte,/ªi urcând pe cer le mutã,/Dar ei trec, se
pierd în codru/Cu vieaþa lor pierdutã” („Povestea teiului”). Mireasma teiului,
luna cornul, izvorul þin de universul erotic eminescian creând conjunctura
propice retragerii cuplului în codru. 

În încercarea de refacere a unui codru gigantic, haotic, stã ideea poetului de
a reînvia acea erã de început, amestec sãlbatic de ape, flori, vietãþi într-o totalã
ºi desãvârºitã contopire a elementelor. Melancolia e una de tip romantic,
exprimând jalea dupã aceastã haoticã libertate a începutului, „dorul de haos, de
somnul originar, de plânsul demiurgic”5. Tendinþa e de refacere, prin poezie ºi
mit a acestei naturi pierdute, patrie a genuitãþii, a bucuriei creºterii în libertate, a
lipsei suferinþei prin abolirea conºtiinþei dupã principiul schopenhauerian.
Codrul este un simbol reprezentativ pentru aceastã unitate a elementelor
primordiale. Codrul la Eminescu e un mit durând peste spaþiu ºi timp,
cuprinzând în sine elementele unui întreg univers. Codrul este în acelaºi timp o
reprezentare a unei ordini ancestrale a elementelor ºi fenomenelor acestui
univers. El reprezintã o „entitate metafizicã”6, fiind suport de meditaþie filosoficã
asupra universalului ºi exprimând „materia în veºnicã miºcare”7. Ca imagine a
unui geologic colosal, ca imagine ºi idee a permanenþei vegetalului, codrul
eminescian este un simbol al devenirii, al regenerãrii, ilustrând în acelaºi timp
aspiraþia individului la înscrierea în ritmica miºcãrii cosmice, prin aderarea la
viaþa vegetalului, a elementarului. 

Pornind de la „codru – fenomen” din lirica popularã, Eminescu ajunge la un
„codru – noumen”. Folclorul pentru Eminescu reprezintã acea interpretare
arhaicã a lumii, transmisã în simboluri ºi mituri. Acest fond primitiv al gândirii
poporului nostru a fost preluat de marele poet pentru a construi pe baza lui
propria sa lume de simboluri ºi mituri, propria sa filosofie ºi poezie. 

Note
1 I. Negoiþescu, Poezia lui Eminescu, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1970, p. 116.

2 Ibid.
3 Cf. I. Negoiþescu, op. cit., p. 197.
4 G. Cãlinescu, Opera lui M. Eminescu, Editura pentru Literaturã, Bucureºti 1969, p.

180.
5 I. Negoiþescu, Poezia lui Eminescu, op. cit., p. 140.
6 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, E. F.

Bucureºti, 1941, p. 26.
7 Ibid.
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Ioan BARBU

EMINESCU ªI LEOPARDI, 
MUCENICI AI NEAMURILOR LOR

Recanati este un orãºel din centrul Italiei, situat pe
þãrmul Mãrii Adriatice, între mai-marile urbe-surori
Ancona ºi Macerata. Meritã reþinut faptul cã din oraºul-
port Ancona a pornit Traian în cel de-al doilea rãzboi
dacic (105-106), în care avea sã fie înfrânt Decebal.
Tustrele, locurile, sunt legate ºi de expediþiile de mai
târziu ale unui alt militar de geniu, Napoleon. Recanati,
însã, avea sã se impunã întregii lumi prin geniul artei: aici
s-a nãscut, la 29 iunie 1798, Giacomo Leopardi, cel mai
mare poet romantic italian – ºi unul dintre marii romantici
europeni.

Descindere în fabuloasa lume leopardianã
Recanati respirã prin poezia lui Leopardi ºi este

animat de semnificative gesturi de recunoºtinþã faþã de
marele poet. Ele pornesc din chiar inima cetãþii – Primãria
oraºului. O dovedeºte un palat impunãtor, din cãrãmidã
roºie, stil neoclasic, ridicat în anul 1898 – ºi târnosit în
acelaºi an, la sãrbãtorirea centenarului naºterii lui Gia-

como Leopardi. Pe pereþii fastuos ornamentaþi sunt inscripþionate versuri din
marele poet. În biroul primarului troneazã statuia poetului, sculptatã de
Monteverde. În piaþa din faþa primãriei – piaþa centralã (ºi de promenadã) a oraºului
– se înalþã un impozant monument reprezentându-l pe poet în mãrime naturalã, pe
soclul cãruia scrie: „Lui Giacomo Leopardi, concetãþenii sãi, 1898”. 

Casa poetului – de fapt, trei palate unite printr-o faþadã comunã – se aflã pe
strada Monte Tabor (la nr. 2), munte pe care, chiar dacã aratã ca o simplã colinã, îl
urci din greu pânã-i atingi piscul. Aici vibreazã, poate, cel mai revelator gest de
venerare a poetului. El îºi are temeiul în anul 1937, când, cu prilejul omagierii
centenarului trecerii sale în eternitate, s-a înfiinþat – cu sediul în acest palat –
Centrul Naþional de Studii Leopardiene, cu scopul de a sintetiza ºi impulsiona
cercetãrile legate de viaþa ºi opera acestuia. În anul 1998 – bicentenarul naºterii
poetului – a fost creat, sub acelaºi acoperãmânt, Centrul Mondial de Poezie ºi
Culturã „Giacomo Leopardi”, cu scopul de a întreþine legãturi cu alte instituþii
similare, internaþionale sau (mai ales) naþionale, consacrate poeþilor. Din 1937, la
conducerea Centrului Naþional s-au aflat ilustre personalitãþi: Manfredi Porena,
1937-1941; Ettore Leopardi, 1941-1945; Biagio Biagetti, 1945-1948; Romeo
Vuoli, 1948-1959; Umberto Bosco, 1959-1987; Franco Foschi, 1987 – 2007, cel
cãruia i se datoreazã ºi crearea Centrului Mondial. Personalitate marcantã a Italiei
contemporane, regretatul prof. univ. dr. Franco Foschi, pe care am avut cinstea sã-
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l cunosc,  a fost deputat vreme de ºapte legislaturi în parlamentul italian (1969-
1994), ministru (în guvernele Cossiga ºi Forlani), primar al oraºului Recanati
(1960-1970), fiind apelat, în semn de preþuire ºi simpatie, cu „onorevole”, cuvânt
care, în italianã, nu înseamnã doar „onorabil”, ci este ºi un titlu dat parlamentarilor
cu o activitate îndelungatã. În administrarea aºezãmântului cultural din Monte
Tabor, alãturi de onorevole Franco Foschi au lucrat (lucreazã ºi în prezent) douã
apropiate colaboratoare ale sale: distinsa doamnã Donatella Donati, jurnalistã ºi
scriitoare (este societarã ºi a Societãþii Scriitorilor Francezi), director responsabil al
revistei „Poesia é” (periodic al Centrului Mondial de Poezie ºi Culturã), ºi domnul
Ermanno Carini, specialist în italianã, latinã ºi greacã, redactor la revistele „Poesia
é” ºi „Studii leopardiene”, responsabilul marii Biblioteci Leopardiene (a celor
douã centre). De un real sprijin le este contesa Anna Leopardi, descendentã a
poetului, care locuieºte într-o aripã a palatului. O parte dintre sãlile acestuia sunt
destinate obiectelor muzeistice (leopardiene) ºi altele studiului, aici venind sã se
documenteze cercetãtori filologi din Italia ºi din multe þãri ale lumii.

În vasta Bibliotecã a Centrului Mondial existã deja câteva mii de cãrþi: achiziþii
mai vechi, precum ºi donaþii recente – în mai toate limbile pãmântului; fiecare
literaturã naþionalã a þinut sã fie prezentã cu ceva reprezentativ: în original, dar ºi
în limbi de circulaþie – între care, desigur, italiana. Literatura românã, pânã în vara
anului 2003, se bucura doar de o singurã prezenþã: volumul de poezii „Spaþii noi”,
de Maria Banuº – o plachetã de o jumãtate de palmã (35 de pagini) apãrutã în 1964,
în traducerea lui Dragoº Vrânceanu. Acum – prin grija editurilor vâlcene „Antim
Ivireanul” (director, Ioan Barbu), „Fortuna” (director, Emil Catrinoiu) ºi „Buna
Vestire” (director, pr. Nicolae State-Burluºi) – biblioteca din Recanati dispune de
peste o sutã de cãrþi în limba românã, care i-au fost donate.

Doi poeþi înrudiþi: Eminescu ºi Leopardi
O semnificativã similitudine existã între aceºti doi mari poeþi romantici: Mihai

Eminescu ºi Giacomo Leopardi. Atât în planul vieþii (mai mult sau mai puþin per-
sonalã), cât ºi în cel al creaþiei. Amândoi vin din familii numeroase; amândoi au
fost mãcinaþi de boalã; amândoi au trãit în lumi ostile, care nu i-au preþuit cum se
cuvine. Lui Leopardi, care solicitase un post de profesor, i se refuzã pânã ºi cel de
copist. Lui Eminescu, bibliotecar la Iaºi, i se intenteazã – fals! – un proces penal de
sustragere de cãrþi. Amândoi au fost nefericiþi în dragoste. Au murit (ºi nu vrem sã
insistãm asupra modului cum s-au sãvârºit din viaþã, dar existã ºi aici o dramaticã
similitudine) la vârsta de 39 de ani, în aceeaºi lunã: unul pe 14 iunie (Giacomo),
celãlalt pe 15 iunie (Mihai) – la o distanþã de 52 de ani (1837-1889).

Dar înrudirea lor este vizibilã – ºi revelatoare – mai ales în planul credinþei, în
temele abordate – de la dragostea faþã de plaiul natal la marile teme filosofice – sub
semnul unui romantism robust, dar ºi al unui pesimism specific. Nu întâmplãtor,
ambele conºtiinþe debuteazã (într-un sens mai larg) la o vârstã fragedã, cu poezie
închinatã patriei lor: Leopardi cu ampla „Italiei” („O, patrie, vãd arcuri ºi coloane
/ statui, ruine, turnuri solitare / de-naintaºi durate /.../ Fãrã-apãrare zaci azi / cu piept
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ºi tâmple despuiate”), iar Eminescu cu binecunoscuta „Ce-þi doresc eu þie, dulce
Românie”. („Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie, / Tânãrã mireasã, mamã cu amor!
/ Fiii tãi trãiascã numai în frãþie / ca a nopþii stele, ca a zilei zori, / Viaþa în vecie,
glorii, bucurie, / Arme cu tãrie, suflet românesc, / Vis de vitejie, falã ºi mândrie, /
Dulce Românie, asta þi-o doresc!”)

Iatã ºi o asemãnare mai insolitã: amândoi dedicã frunzei câte o poezie, inspiratã
din repertoriul romantic al altor poeþi. Leopardi scrie, în anul 1818, duioasa poemã
„Sãrmana frunzã” (sau „Imitaþie”) – o interpretare proprie a poeziei „La feuille”,
a francezului J.V. Arnault („Pe unde-mi zbori, departe/ de creanga ta, sãrmanã /
firavã frunzã? – Vântul / m-a smuls din fagul ce mi-a fost pãrinte”); Eminescu
scrie, în 1879, „Foaia veºtedã”, dupã Lenau („Vântu-o foaie veºtejitã/ Mi-a adus
miºcând fereastra – / Este moartea ce-mi trimite / Fãrã plic scrisoarea aceasta”).

Eminescu în Italia
Despre trecerea lui Eminescu prin Italia nu sunt multe de spus; ºi nici vesele.

Aceasta s-a petrecut la începutul anului 1884, când – dupã ieºirea din Sanatoriul
Ober-Döbling, din Viena – poetul, însoþit de bunul sãu prieten Chibici-Râvneanul,
întreprinde o cãlãtorie de refacere, dupã cum ne asigurã Titu Maiorescu, în
scrisoarea expediatã bolnavului, la Viena: „El (Chibici – n.a.) vine pentru ca, în
înþelegere cu dr. Obersteiner ºi dupã sfatul lui, sã te scoatã din Institut ºi sã facã
împreunã cu D-ta o excursie de vreo 6 sãptãmâni spre sudul Alpilor, poate pânã la
Venezia, Padua sau Florenþa. Are mijloacele bãneºti pentru aceasta... (...) Aºadar, fii
fãrã grijã, redobândeºte-þi acea filozofie impersonalã ce o aveai totdeauna, adaoge-
i ceva veselie ºi petrecere în excursiunea prin frumoasa Italie, ºi la întoarcere mai
încãlzeºte-ne mintea ºi inima cu o razã din geniul D-tale poetic, care pentru noi este
ºi va rãmâne cea mai înaltã incorporare a inteligenþei române”.

Din pãcate, cãlãtoria (scurtatã, la insistenþele lui Eminescu) nu a avut nici un
efect asupra poetului cu sufletul stins ºi obosit. Veneþia nu-l mai încântã, ca-n poe-
zia pe care i-o dedicase mai înainte («S-a stins viaþa falnicei Veneþii, / N-auzi
cântãri, nu vezi lumini de baluri; / Pe scãri de marmurã, prin vechi portaluri, /
Pãtrunde luna, înãlbind pãreþii. (…) Ca-n þintirim tãcere e-n cetate. / Preot rãmas
din a vechimii zile, / San Marc sinistru miezul nopþii bate. / Cu glas adânc, cu graiul
de Sibile, / Rosteºte lin în clipe cadenþate: / „Nu-nvie morþii – e-n zadar, copile!”»);
falnicul poet, cu zidurile trupului ruinate, era el însuºi cu viaþa în stingere, ca un far
cu feºtila mãcinatã. A doua zi pãrãseºte Veneþia, fãrã sã fi vrut sã vadã mãcar pe
cântatul în poezie San Marco. Nici Florenþa lui Dante ºi Michelangelo – dupã cum
ne asigurã, de data aceasta, George Cãlinescu – „cu palatele sale de piatrã grea ºi
cu verzuia clopotniþã a lui Giotto, nu pare sã-l fi atras mai de aproape”.

*
Mult mai târziu – la câteva decenii dupã coborârea sa în veºnicie – trecerea lui

Eminescu prin Italia înseamnã popasuri adânci, statornice, ale poeziei sale,
tãlmãcitã în limba noastrã sorã, italiana. Prima traducere din Eminescu este poezia
„Venere ºi Madonã”, apãrutã în anul 1906, în revista „Nuova Rassegna letteraria
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moderna” – ºi aparþine unui literat ºi poet, cãpitanului (de Bersaglieri – Vânãtori de
munte?) Pier Emilio Bosi, care publicã în aceastã revistã mai multe articole despre
România ºi cultura ei.

Prima apariþie în volum – tipãrit de Editura Sansoni din Florenþa, în anul 1927
– se datoreazã lui Ramiro Ortiz, fost profesor de limba ºi literatura italianã la
Universitatea din Bucureºti. Au urmat mai multe traduceri, dintre care Mariano
Baffi apreciazã în mod deosebit culegerea liricã semnatã de prof. Umberto
Cianciolo, apãrutã la Modena, în 1941, ºi volumul “Poesie d’amore”, tradus de
prof. Mario Ruffini, apãrut la Torino, în 1964 – în splendide condiþii grafice –
pentru a celebra, astfel, Centenarul Catedrei de Limbã ºi Literaturã Românã de la
Universitatea din Torino.

Blaj – Recanati, oraºe înfrãþite sub steaua lui Eminescu
„La Recanati, oraºul natal al lui Giacomo Leopardi, numele lui Eminescu este

rostit cu preþuire ºi admiraþie. Cum de-a ajuns acest puternic ecou al ultimului mare
poet romantic european, Mihai Eminescu, în patria celui mai mare poet romantic
italian (ºi unul din marii romantici europeni) Giacomo Leopardi – iatã o
împrejurare mai puþin cunoscutã publicului românesc. Ea se datoreazã înfrãþirii
oraºelor Recanati ºi Blaj, a Centrului Mondial de Poezie ºi Culturã “Giacomo
Leopardi” cu Asociaþia Culturalã “Astra” din Blaj ºi, implicit, a marilor noºtri poeþi
naþionali. Evenimentul a avut loc la data de 15 iunie 2002 (113 ani de la trecerea în
eternitate a lui Eminescu), la invitaþia compatrioatei noastre Ioana Ungureanu,
artist liric, profesoarã la Conservatorul “Santa Cecilia” din Roma – ºi a fost parafat
la Accademia di România din Roma (partea culturalã) ºi la Primãria din Recanati,
de cãtre cei doi primari.”

Rândurile de mai sus, cu stilul lor telegrafic,  mi-au fost transmise de la faþa
locului de scriitorul Ion Andreiþã, în seara zilei de 16 iunie 2002, pe care le-am
publicat în ediþia de a doua zi a cotidianului „Curierul de Vâlcea”, al cãrui director
sunt. Fireºte, ca mare admirator al emoþionantului eveniment, m-am întrebat – cum
se întreabã, cred, orice român – de ce Blajul, ºi nu Botoºanii? De ce oraºul
transilvan în care Poetul a cãlcat o singurã datã, în vara lui 1866, ºi nu oraºul
moldav din a cãrui þãrânã ºi-a luat zborul spre nemurire Luceafãrul? Nu voi insista
asupra acestei chestiuni, cãci, oricum, nimeni nu-mi va rãspunde la ea. Ci voi
saluta, cu adânc respect, iniþiativa celor din Recanati ºi din Blajul care, gãzduindu-
l doar puþin timpe pe Poet, i-a pãstrat vii imaginea ºi mesajul. Cãci Blajul înseamnã
ºi el, ca orice colþ al pãmântului românesc, Eminescu, acea „þeavã de crin” – cum
scrie G. Cãlinescu – în care s-au sublimat sevele de neasemuit parfum ale sufletului
neamului nostru. Cãci „Eminescu e numele României. /România e numele lui
Eminescu”, cum zice un alt mare poet al neamului, Nichita Stãnescu.

Cititorii acestei prestigioase reviste clujene îºi amintesc, desigur – le-o reamin-
tim ºi noi –, despre exaltarea care l-a cuprins pe autorul „Doinei” atunci când, în
trãsura care-l ducea la Blaj, descoperind din vârful Huleiului oraºul, s-a ridicat în
picioare, cu pãlãria în mânã, strigând: „Te salut din inimã, Roma-micã. Îþi
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mulþumesc, Dumnezeule, cã m-ai ajutat s-o pot vedea.”. Sejurul lui aici, în
admiraþia tinerilor gimnaziºti care-l ºtiau din revista „Familia” ºi a prietenilor care
ºi-l treceau pe poet din mânã în mânã, mirându-se cã „se vâra de cu ziua cu capul
în cãrþi ºi cetea pe nerãsuflate”, cã „nu bea, nu fumeazã ºi nu joacã cãrþi”, preferând
distracþiilor vârstei lungi preumblãri prin pãduri, pe malul Târnavei, ºi pasionate
discuþii cu oameni care „ºtiau poveºti minunate” (G. Cãlinescu), a fost un sejur pe
care nu l-au uitat nici oamenii „Micii Rome”, nici Poetul. La puþin timp dupã
plecarea din Blaj, în noiembrie 1866, Mihai Eminescu scria urmãtoarea poemã
(prea puþin cunoscutã, deºi frumuseþea ei o recomandã, cred, oricãrei culegeri din
lirica Geniului), închinatã unui amic: „Târnava prinsã ’n galbine maluri/ªoptià
prin unde gândirea sa/Pe când plimbarea ni rãtãcià/Visãri, speranþe pe frunþi de
valuri.//Þii minte oare când te’ntrebai/Ce este omul? Ce-i omenirea/Ce-i adevãrul?
Dumnezeirea?/ªi tu la nouri îmi arãtai?//Dar credeam ambii în adevãr/Sorbiam
din aer ca din dreptate/Priviam în soare ca ’n libertate/A fi credeam cã-i un drept
de fier.//Un an de lacrimi… ºi tot s’a stins/Nu trec la oameni astfel de glume/Visuri
sunt visuri, lumea e lume/ªi cu ea catã sã te deprinzi.//Dar tot amice nu voi
uità/Acele doruri tainice, sfinte./Farmecul vieþii, îl þii tu minte?/Cum ºoptià dulce,
deþi minþià.”

Acele „doruri tainice, sfinte” care l-au încercat pe Poet la Blaj, în „Mica Romã”
a „Câmpiei Libertãþii”, aveau sã capete o nouã fiinþã liricã în „Doinã”, unde Poetul
îºi numeºte fraþii ardeleni cu numele marelui rege al Transilvaniei: „Din Braºov
pân’la Abrud/Vai ce vãd ºi ce aud/Stãpânind Ungurul crud/Mãi Corvine, mãi
Ioane!”

Eminescu a iubit Transilvania, a suferit pentru ea, atâtea dintre neuitatele sale
pagini îi mãrturisesc cu fervoare iubirea ºi suferinþa. ªi, poate, de aceea ºi blãjenii
îl iubesc – iubesc ºi Poetul, ºi Luptãtorul pentru drepturile sacre ale românilor –,
înconjurându-l cu o recunoºtinþã ale cãrei reverberaþii au ajuns, iatã, pânã în Italia,
la Recanati.

Nu voi încheia aceste consideraþii fãrã sã amintesc cã, aºa cum Italia îl cinsteºte
pe Geniul românilor, tot aºa Eminescu a venerat Italia, leagãnul latinitãþii, patria
Renaºterii, a neasemuitelor valori pe care aceasta le-a dãruit Europei ºi lumii. I-a
admirat poezia, artele, i-a admirat, în acelaºi timp, oamenii, chiar dacã soarta nu i-
a îngãduit sã-i cunoascã. Nu vom cita, cãci spaþiul nu ne permite, decât urmãtoarele
rânduri, închinate de Poet Veneþiei: „Mica Veneþie era odatã o putere mare
europeanã prin cultura ei intensivã, prin arte, prin industrie, prin judecata sãnãtoasã
a aristocraþiei ei. Dar toate aceste condiþii de mãrire erau câºtigate prin muncã
îndelungatã, deprinderea ºi priceperea se moºteneau apoi din neam în neam, încât
chiar astãzi ciceronii veneþieni au pãstrat mai mult gust în judecarea tablourilor
decât au mulþi profesori de esteticã.”

…Aºezat lângã Leopardi, în Panteonul marilor spirite ale Italiei ºi ale
umanitãþii, Luceafãrul poeziei româneºti priveºte spre Roma – Cetatea Eternã – cu
admiraþia poetului ºi dragostea dintotdeauna a românului.
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Aura unei înfrãþiri
Actul de înfrãþire, semnat în oraºul Recanati, în ziua de 16 iunie 2002, poartã

semnãtura primarului oraºului italian, dr. Fabio Corvatta ºi a primarului Blajului,
Ioan ªolea. În preambulul deciziei de „ÎNFRÃÞIRE ºi COLABORARE între cele
douã comunitãþi”, se specificã motivele încheierii protocolului: „tradiþiile culturale
care disting cele douã oraºe în ambientul istoriei respectivelor naþiuni, care au
îmbogãþit patrimoniul comun al civilizaþiei popoarelor respective prin marea
poezie universalã a lui Giacomo Leopardi ºi a lui Mihai Eminescu”. Protocolul a
fost încheiat la Palatul comunal (sediul Primãriei) din Recanati, în prezenþa unei
numeroase delegaþii sosite din România, alcãtuitã din reprezentanþi de vazã ai
Primãriei Blajului, Asociaþiunii ASTRA, Despãrþãmântului „Timotei Cipariu”
(preºedinte, prof. Silvia Pop) ºi Institutului Teologic Greco-catolic (pr. lector
William Bleizifer).

Actul înfrãþirii din Cetatea Poeziei l-a impresionat în mod deosebit pe mentorul
de-atunci al Centrului Mondial de Poezie „G. Leopardi” din Recanati, Franco
Foschi, consilier cultural al oraºului ºi directorul înaltului forum internaþional, care
a declarat, la vremea respectivã: „Înfrãþirea Leopardi – Eminescu, între oraºele Blaj
ºi Recanati, Centrul Naþional de Studii Leopardiene, Centrul Mondial de Poezie ºi
Asociaþiunea ASTRA din Blaj reprezintã un moment capital al dialogului cultural
între Italia ºi România, reînnodarea vechii istorii ce leagã poeþii noºtri fraþi, în
numele marii Poezii Europene”. În numãrul din iulie 2002 al prestigioasei reviste
„Astra blãjeanã”, un îndrãgostit de condei, Ilion Amânãreanu, scria: „Limba
Românã, prin aceastã înfrãþire, ºi-a creat un orizont al faptei multiplicatã într-un
sentiment înãlþãtor din care se detaºeazã numele primarului de Blaj: Ioan ªolea, cât
ºi al minunatei Silvia Pop.”. În revistã, consemnându-se, drept onor pentru o mare
Doamnã, se precizeazã în mod expres: „Cãlãtoria noastrã în Italia ar fi rãmas decât
un vis dacã nu era alãturi de noi, atât spiritual, cât ºi material, prof. Ioana
Ungureanu, din Roma. Se cuvine, deci, sã-i adresãm binemeritatele noastre
mulþumiri ºi înalta recunoºtinþã.”

Înainte de Recanati a fost Veneþia ºi Roma, iar apoi, dupã ceremonia înfrãþirii,
Florenþa. Iatã câteva însemnãri de suflet din „respiraþia” unui inedit „jurnal de
cãlãtorie”, þinut de un membru al delegaþiei române, scriitorul Ion Mãrgineanu, cel
care, la intrarea în Cetatea Eternã, imitând gestul Poetului Nepereche, a exclamat:
„Te salut, Mare Romã!”.

«…14 iunie, ora dimineþii, ne-a prins bãtând la poarta Veneþiei, tãrâm lagunard,
rupt dintr-o altã lume, din alte trãiri, unde rãsãritul de soare cald, ciudat ºi hrãnitor
este ºi rãmâne sufletul apei. Cãlãtoria cu vaporaºul 23 de-a lungul Canalului
Grande a însemnat o primã îmbrãþiºare cu veacurile stratificate în poduri, clãdiri,
serpentine, muzee, hoteluri, picturi, cu Piaþa San Marco – acest tablou incon-
fundabil al supremaþiei spiritului uman, în care se intersecteazã însãºi respiraþia
planetei…»

«…Roma se întindea la picioarele noastre precum o corabie uriaºã, încãrcatã cu
aurul spiritual al lumii… E 15 iunie, Ziua lui Eminescu. La Accademia di Romania,
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graþie directorului acesteia, Dan Eugen Pineta, ºi poetei Daniela Crãsnaru, vice-
director, desãvârºite gazde ºi excelenþi organizatori, s-a derulat o extraordinarã zi
culturalã: cuvinte emoþionante de salut; vernisajul expoziþiei pictorului Nicolae
Munteanu, din Alba Iulia (prezentatã de prof. univ. Cornel Tatai-Baltã; recitalul
muzical susþinut de Ioana Ungureanu, acompaniatã la pian de talentatul tânãr
Marcello Candela; un film despre Recanati ºi altul despre mândrul nostru oraº de
pe Târnave.»

«20 iunie 2002. A urmat superbul oraº Florenþa cu „Domul” ei magnific. Apoi,
clipe de tãcere ºi nostalgie… Apoi, rãsfoirea unor albume, pliante, cãrþi despre
Roma ºi superbele ei podoabe, dar mai presus de toate despre Vatican, aceastã
caleaºcã de aur ce poartã istoria lumii, istoria în sine, deopotrivã în sângele
legendei, a începutului de jertfã ºi Rugãciune, a Semnului Crucii, în cunoaºterea,
moartea, învierea ºi înãlþarea la cer a Mântuitorului – care, cu siguranþã, este ºi
rãmâne partea cea mai strãlucitoare a Rugãciunii.»

Neagra campanie
Mã smulg din contemplare, lãsându-mã, fãrã sã vreau, invadat de un gând amar.

Îmi amintesc de furibundele atacuri dezlãnþuite în þarã, în ultimii ani, împotriva
Poetului Naþional, decretat de unii, pe de o parte, drept „reacþionar”, „precursor al
fascismului”, ºi, pe de altã parte, drept un „liric minor, mult sub Lamartine”. „ªi
mult sub Leopardi”, s-au grãbit sã adauge alþii. Campania de negare, de demolare
a marilor noastre valori, în frunte cu Eminescu, suveranul acestor valori, geniul
nepereche al literelor române ºi expresia cea mai curatã a sufletului românilor, nu-
i nouã la noi; dar, în anii din urmã, anteriori ºi mai cu seamã posteriori Revoluþiei
din decembrie 1989, ea a cãpãtat o virulenþã neobiºnuitã. Atacându-l pe Eminescu,
culpabilizându-l pe Eminescu, tãgãduindu-l pe Eminescu, s-a atacat, s-a
culpabilizat, s-a negat – repet, cu o violenþã ieºitã din comun – tot ceea ce acest greu
încercat pãmânt a avut mai de preþ, mai nobil, mai sfânt. „Sfântului Eminescu” i s-
au smuls, cu furie, aripile de arhanghel al neamului ºi coroana de rege al poeziei,
cãlcate în picioare de aceia care, slujind interese strãine nouã, vor sã inculce ideea
cã neamul românilor nu-i nici pe departe un neam ales, ci un neam al nevolniciei,
bun sã poarte nu cununa eroului – la care-i dã dreptul istoria sa ºi strãlucirile ei –,
ci jugul sclavului. Neagra campanie nu s-a oprit la Luceafãrul poeziei noastre, ci a
cuprins, într-un penibil, dar extrem de tenace efort de demolare, toate vârfurile
spiritualitãþii ºi geniului naþional, de la Mihail Sadoveanu (decretat drept
„primitiv”) ºi Tudor Arghezi („lipsit de misticã”) la G. Cãlinescu ºi Nichita
Stãnescu. Denunþând aºa-zisul „colaboraþionalism” cu comuniºtii al lui G.
Cãlinescu, autorul incomparabilelor opere care sunt „Viaþa lui Mihai Eminescu” ºi
„Opera lui Mihai Eminescu”, o carte ca „De la Aristarc la Bietul Ioanide”, semnatã
de Ileana Vrancea, îl pune la index, sub pulpana criticului, ºi pe Luceafãr. Cât îl
priveºte pe Nichita Stãnescu, dincolo de criticile estetizante adresate operei sale se
strãvede furia, de cea mai purã extracþie politicã, împotriva celui care a îndrãznit sã
slãveascã, într-o carte, „Un pãmânt numit România”. ªi exemplele ar putea
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continua, dar ne vom opri aici. Vom da la o parte, cu legitimã silã, aceste purulente
excrescenþe parazitare ce vor sã înfloreascã pe corpul literaturii noastre, ca sã ne
umplem din nou, la Recanati, de mândria cã Eminescu, trãgând dupã el triumfalul
car al valorilor româneºti, este, iatã, înþeles, admirat ºi salutat în exigenta patrie a
literelor care este Italia, pãmântul Renaºterii. Italienii, atât de orgolioºi (pe drept
orgolioºi!) cu valorile lor, l-au aºezat lângã Leopardi fãrã nici o reþinere, hotãrând
cã acolo e locul lui.

Colina Infinitului a fost întregitã
Începând cu 14 iunie 2003, geniul nostru tutelar, Poetul Nepereche Mihai

Eminescu are un veritabil monument în Italia, în oraºul natal al altui geniu al
culturii universale, poetul Giacomo Leopardi. La Recanati, sub briza Adriaticei, s-
a petrecut minunea mult aºteptatã: imortalizarea efigiei lui Eminescu, alãturi de cea
a lui Leopardi, pe vestita Colinã a Infinitului, pe care se înalþã palatul ilustrei familii
de marchizi ºi conþi, cu urice din secolele XI-XII. 

Placa Omagialã Mihai Eminescu este alcãtuitã din douã pãrþi: o piesã de
marmurã, de dimensiunea 60x60 centimetri, pe care este aplicatã efigia în bronz a
poetului nostru naþional; pe a doua piesã, tot din marmurã, de dimensiunea 60x100
centimetri, aºezatã sub basorelief, au  fost sãpate cuvintele: Mihai Eminescu, 1859-
1889 – ºi urmãtorul text, în limbile românã ºi italianã: „Dumnezeul Geniului m-a
sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar” – „Il Dio
del Genio mi ha tratto a sé dal popolo, come il sole trae a sé una nube d’oro dal
mare di mestizia” În continuare, este încrustat numele instituþiei române care s-a
implicat (inclusiv financiar) în realizarea acestui excelent monument: Universita
dell Arte «George Enescu», IAªI – ROMANIA, meritul principal fiind al
profesorului universitar Dimitrie Gavrilean, rectorul acestei prestigioase
universitãþi ieºene de artã, ºi al ing. Dumitru Spãtaru, director general al aceleiaºi
instituþii de învãþãmânt superior. Autorul lucrãrii este cunoscutul sculptor român
Ilie Bostan, lector universitar la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaºi.
Transportul celor douã plãci de marmorã, din România în Italia – la Roma ºi apoi
la Recanati – a fost asigurat de cãtre Ministerul Afacerilor Externe al României,
implicându-se în mod direct prof. drd. Lilian Zamfiroiu, în prezent consilier ai
României la Paris, la Reprezentanþa UNESCO,  care a depus mult suflet în
realizarea acestui program cultural inter-þãri. Este interesantã de remarcat mãrturi-
sirea venerabilei contese Anna Leopardi, ultimul descendent al ilustrei familii,
fãcutã cu ocazia acestui memorabil eveniment: „Nu l-am citit încã pe Eminescu,
dar, dacã este comparat cu Leopardi, trebuie sã fie un poet foarte valoros. Am sã-l
rog pe onorevole Foschi sã-mi dea ceva sã citesc din marele dumneavoastrã poet
naþional”.

Placa a fost fixatã pe zidul exterior al Centrului Mondial de Poezie ºi Culturã,
alãturi de fastuosul basorelief al lui Giacomo Leopardi. Ceremonia de dezvelire s-
a desfãºurat în dimineaþa zilei de 14 iunie 2003, pe o cãldurã greu de suportat
(ziarele au scris cã, în Italia, asemenea temperaturi ridicate n-au mai fost
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din…1792!), cu participarea – din partea italianã – a dr. Fabio Corvatta, primarul
oraºului Recanati; prof. univ. dr. Franco Foschi, directorul Centrului Mondial de
Poezie ºi Culturã „Giacomo Leopardi”; dr. Donatella Donati, director responsabil
al revistei „Poesia è”, periodic al Centrului Mondial; contesa Anna Leopardi; dr.
Veronica Loreti; dr. Rolando Garbuglia; dr. Guido De Nicola; dr. Marinella
Nebbioli – din Centrul Naþional de Studii Leopardiene. Partea românã a fost
reprezentatã de: dr. ªerban Stati, directorul general în Ministerul Afacerilor
Externe; Letiþia Belivacã, consilier în Ministerul Afacerilor Externe; dr. Lia-Maria
Andreiþã, consilier la Ambasada României la Roma; prof. Dimitrie Gavrilean,
rectorul Universitãþii de Arte din Iaºi; Dumitru Spãtaru, director general la
Universitatea ieºeanã; sculptorul Ilie Bostan, autorul lucrãrii; Ion Andreiþã, scriitor.
A fost de faþã, nici nu se putea altfel, ºi distinsa profesoarã de canto Ioana
Ungureanu, de la Universitatea „Santa Cecilia” din Roma, membru marcant al
comunitãþii româneºti din Italia, cu merite deosebite în ducerea la bun sfârºit a
acestui generos proiect. De altfel, graþie domniei sale ºi profesorului universitar
Dimitrie Gavrilean se datoreazã ideea realizãrii plãcilor comemorative, prin care
Eminescu este adus acasã la Leopardi.

Dupã succinte cuvântãri de preþuire la adresa celor doi mari poeþi – a cãror
trecere în eternitate este omagiatã în aceeaºi lunã: Leopardi, 14 iunie (1837);
Eminescu, 15 iunie (1889) – primarul oraºului ºi preºedintele Centrului Mondial de
Poezie ºi Culturã au înmânat distincþii reprezentanþilor români. La Muzeul oraºului
Recanati (director: dr. Antonio Perticarini) a fost vernisatã Expoziþia omagialã
„Mihai Eminescu”, a pictorului Mihai Bandac, la ora actualã unul dintre coloºii
artei din România.

„Eminescu sã ne judece!”
Acest eveniment – ce deschide o nouã cale de pãtrundere a culturii române, în-

deosebi a literaturii, în spaþiul italian – s-a dorit a fi însoþit ºi de o donaþie de carte
româneascã, în biblioteca Centrului Mondial de Poezie din Recanati existând, cum
am arãtat mai înainte, doar o broºurã de poezie. Donaþia pe care o întrevedeam
putea fi alcãtuitã din cãrþi de poezie (ºi nu numai) aparþinând lui Eminescu (ºi nu
numai), editate în limbi de circulaþie mondialã (fãrã a neglija italiana). Din pãcate,
în afara unor gesturi personale, cum am arãtat la începutul acestor ãnsemnãri –
aparþinând unor scriitori, editurilor „Fortuna”, „Buna Vestire” ºi „Antim Ivireanul”,
din Râmnicu Vâlcea, ºi, ulterior,  Muzeului Literaturii Române (prin douã fru-
moase plachete-faximil eminesciene), totul în limba românã – diriguitorii culturii
româneºti nu s-au îngrijit ca aceastã donaþie sã fie consistentã, sã ne onoreze, având
în vedere cã aici vin sã cerceteze specialiºti din toatã lumea (în vara 2003, spre
exemplu, s-a aflat universitarul G. Singh, din India). Aºa cã blânda ºi înþeleapta
contesã Anna Leopardi nu va putea citi, cel puþin deocamdatã, nici o poezie (în
italianã) din Mihai Eminescu. ªi, fãrã sã vreau, îmi vine în gând acel vers-sentinþã
al lui Grigore Vieru, rostit în cântec de inconfundabilii (ºi regretaþii) Doina ºi Ion
Aldea Teodorovici: „Eminescu sã ne judece!”.
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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
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
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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

O CRUCE DESENATÃ

Îmi reamintesc
Tristeþea acelei îmbrãþiºãri
Când soldaþii mã împingeau
Spre un nou sacrificiu
Tristeþea acelei despãrþiri
De iarnã, de primãvarã
Când aclamat de mulþime
Îmi întindeam mâinile pe o cruce
Desenatã pe spatele biciuit
Al Mântuitorului meu

ÎN NISIPUL ÞÃRMULUI

Unduirea vastã a câmpului
Aduce vara în sandale fierbinþi.
Salcia plânge, râul susurã
Totul anunþã venirea Ta

Se face searã ºi Îþi vãd 
într-adevãr paºii

În nisipul fin. Se opresc
În dreptul meu ºi apoi pleacã
Mai departe melancolici

Mi-ai dat o sãrutare?
M-ai binecuvântat?

DAR NU ORBITOR

Mã întorc din mormântul
Urii ºi al dispreþului, fãrã vârstã
ªi mã pierd printre oameni

Sã-Þi vãd înãlþarea. „Voi fi cu tine
Pânã la sfârºitul veacurilor”
Îmi ºopteºti mereu

Mã întorc iar acasã ºi pictez icoane.
Înspre miezul nopþii
Cineva rãstoarnã bolovanul
De la uºã, luminos dar nu orbitor
Mã strigã pe nume

DIN DRAGOSTE TE-AM CREAT

Þi-am dãruit acest Copil
Ca sã-þi aducã vestea cea bunã
Despre dragostea Mea veºnicã
Despre felul în care sã Mã cunoºti

Abandoneazã duhurile triste
Cãci ele te cheamã
În negrul abis

Þine în braþe acest Copil
Cãci peste ani, El
Are sã Mi te dãruiascã
Pe palmele Sale
Strãpunse

A FOST O NOAPTE

Ar fi trebuit sã fie o femeie luna
Îmbrãcatã în hainele cenuºii
Ale norilor, sau noaptea
Despuiatã ºi orbitoare

Dar Dumnezeu a pus o sferã
Sã lumineze noaptea ºi a vãzut
Cã aceasta e bine. Câþi adolescenþi
Nu ºi-ar fi pãrãsit prima iubire?

A fost o noapte ºi-a fost o dimineaþã
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Constantin CUBLEªAN

EMINESCU - NAÞIONALIST ªI  XENOFOB
(Joachim-Peter Storfa)

Puþinele eforturi pe care le facem  -
pe cãi oficiale sau particulare – pentru ca
poetul Mihai Eminescu sã poatã fi
cunoscut ºi perceput în strãinãtate la
adevãrata sa cotã valoricã, nu se dovedesc
a fi prea eficiente. }n schimb, gazetarul
Mihai Eminescu pare sã aibã din ce în ce
mai mare audienþã dincolo de fruntariile
þãrii, în ciuda pãrerii multor exegeþi
autohtoni care nu gãsesc în publicistica
acestuia nimic demn de a fi reþinut în
actualitate. Din articolele sale – mai ales
cele din Timpul – comentatori strãini

deduc o întreagã ideologie, de mare importanþã în epoca sa ºi de nu mai micã
influenþã în gândirea ºi substanþa filosoficã româneascã, pânã în zilele
noastre. E adevãrat însã, cã lectura acestor texte se face de cele mai adese ori
cu o oarecare opacitate ºi, sã zic aºa, deturnare de sens, vãzându-se în
demersurile publicistului nu atât pledoaria acestuia pentru interesul naþional
al României moderne, apucatã pe un drum de integrare europeanã (atunci ca
ºi acum condiþionatã de interesele marilor puteri occidentale), cât mai cu
seamã ura (“...ura pentru strãini atinge apogeul...”) împotriva a tot ceea ce
este strãin în þarã: ”Patosul unui naþionalism ce se preamãreºte pe sine nu-ºi
putea gãsi oglindirea decât în ura faþã de strãini”, el (Eminescu, n.n.,Ct.C.)
fiind exponentul de vârf al unei societãþi româneºti, cunoscutã ºi recunoscutã
- vezi Doamne! – ca “o þarã clasicã a urii antievreieºti”. Am citat din studiul
amplu al lui Joachim-Peter Storfa, intitulat Scrierile politice  ale lui Mihai
Eminescu, reprezentând teza de doctorat a acestuia susþinutã la Universitatea
din Viena, în 1995 (Die politische Schrifften des Mihai Eminescu, WUV –
Universitätsverlag Wien, 1995, Colecþia Dissertationen der Universität Wien,
Band 21), tradus în limba românã doi ani mai târziu, de Maria Sass, ºi rãmas
(surprinzãtor!) cu foarte puþine comentarii în presa noastrã de specialitate*).
Studiul face una  dintre cele mai temeinice analize a gazetãriei eminesciene,
fiind structurat pe câteva paliere de cercetare, fundamentale, privind
atitudinea lui Eminescu în privinþa naþiunii ºi naþionalismului, în consecinþã

*) Joachim-Peter Storfa, Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu. Traducere de
Maria Sass. Editura Paideia, Bucureºti, 2003
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Problema evreiascã ºi, în reflex, Problema þãrãneascã apoi concepþia
acestuia referitoare la Stat ºi societate, în fine, Limba. Tehnici de
argumentare ºi de persuasiune ale lui Eminescu, toate gravitând concentric
în jurul  tezei conform cãreia “fãrã romanticul târziu, poetul naþional Mihai
Eminescu, naþionalismul românesc este de neconceput”. Cu alte cuvinte,
avem de-a face cu un naþionalism românesc ce dominã atitudinea de viaþã a
unui popor întreg, el fiind “o constantã a culturii româneºti”, cu pilonul sãu
axal – poetul Mihai Eminescu, cãruia i se recunoaºte astfel autoritatea
incontestabilã în epocã ºi în tot ce a urmat mai apoi în istorie, cu atât mai mult
cu cât, “Desigur cã ura antievreiascã a lui Eminescu conta mult mai mult
decât cea a contemporanilor sãi, dat fiind faptul cã reprezenta figura
centralã a culturii româneºti ºi fiecare frazã scrisã de el îndeplinea o funcþie
de legitimitate pentru generaþiile de mai târziu”, cercetãtorul ducându-ºi firul
demonstraþiei pânã la concluzia cã “Doar astfel poate fi înþeleasã politica
demograficã de mai târziu a dictaturii ceauºiste, unicã în Europa”. 

Joachim-Peter Storfa este foarte atent la evoluþia istoricã a ideii  de naþiune
ºi de  naþionalism, fixându-le într-un perimetru larg european dar constatând,
oarecum concluziv, cã în estul european totul este exacerbat, radicalizat,
dintr-o teamã ancestralã, obesivã în orice caz, a acestor popoare mici din
Balcani, care se vãd mereu ameninþate cu dispariþia lor de pe harta
demograficã a continentului, a lumii, tocmai datoritã strãinilor, alogenilor, ce
tind a ocupa aici funcþii ºi poziþii, economice ºi financiare mai ales, sociale,
capabile a-i dizloca, ai înlãtura pe bãºtinaºii naþionali, împingându-i pânã la
condiþia de “iloþi” etc. “Teama faþã de dispariþia, de apusul istoric al
propriei sale etnii, dupã cum arãta István Bibo (în Die Misera der
õsteneuropaische Kleinstaaterei, Frankfurt/Main, 1992 – n.n., Ct. C.), o
constantã a spaþiului este-european”, în consecinþã, “Ca mulþi alþii, ºi
Eminescu este chinuit de astfel de viziuni apocaliptice”. Cercetãtorul, cu
doctoratul luat la Viena, îl citeazã copios, în acest sens, pe gazetarul de la
Timpul, cu pasaje elocvente pentru tema naþionalistã a acestuia, interpretãrile
însã, ciudat, nu mi se par altfel decât tendenþioase. “Dacã politica strãinã,
împreunã cu strãinii ce ne guverneazã - se citeazã dintr-un articol publicat la
5 decembrie 1882 în Timpul – tind la substituirea  elementului român prin
scursuri din toate unghiurile lumii [...]  îi putem asigura pe adversari, cã -
din nenorocire – va veni o zi în care nimeni nu va mai putea conta pe un
popor sãrãcit ºi demoralizat”. ªi, mai departe: ”... exploatarea excesivã din
partea strãinilor, va preface poporul nostru într-o unealtã“. Din asemenea
polemici, cu exagerãrile specifice în atari împrejurãri, mi se pare excesiv a
înþelege cã “Eminescu descrie situaþia României cu o atitudine rasistã de
frondã“. Exegetul duce firul logicii sale mai departe: ”În concepþia
maniheistã a lui Eminescu, în care < maimuþoiului > strãin absolut negativ
îi este opusã imaginea minunat de pozitivã a poporului român, douã naþii
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ocupã o poziþie  aparte: grecii ºi evreii. Între cei care se fac responsabili de
starea jalnicã a românilor, grecii ocupã primul loc”. Ceea ce este chiar
adevãrat, în polemica lui Eminescu, gazetarul zicând, într-un articol din 10
octombrie 1876, în Curierul de Iaºi, citat de cãtre Dl. Storfa: ”Adevãrata
otravã a Orientului este acest popor linguºitor, fãþarnic, dispus la pradã ºi
înºelãciune”, adãugând: ”între o predominare greceascã ºi una jidoveascã -
cea jidoveascã e de preferat”. Ei bine, grecii nu l-au taxat niciodatã pe
Eminescu, nici atunci ºi nici acum, de xenofob, înþelegând foarte bine
contextul politic, socio-economic în care gazetarul de la Timpul îºi desfãºura
polemica, pledând cauza demnitãþii, dacã nu neaparat a suveranitãþii naþiunii
române într-o þarã româneascã. A fost urmãrit însã, de-a lungul vremii, ºi mai
ales în zilele de azi, pentru faptul de a fi fost “unul dintre cei mai radicali
reprezentanþi” ai naþionalismului românesc – (“patriot fanatic”) – pe
fundalul Constituþiei din 1866, conform cãreia, spune Dl. Storfa,
“antisemitismul a devenit constituþional”. Iatã, avem astfel trimiterea, mult
mai gravã, îmi pare, cãtre o caracteristicã antisemitã a însuºi codului
legislativ al existenþialitãþii românilor, care lãsa sã se vadã, foarte clar, cã
românii, ca naþiune, sunt, în esenþa lor (atunci ca ºi acum) profund antisemiþi
(!?). Ceea ce este o acuzã cu totul neadevãratã ºi, de fapt, mult tendenþioasã.
}n raport cu aceastã coordonatã funciarã a poporului român, Dl. Storfa
gãseºte cã “Eminescu pare un moderat”, totuºi, ºi cautã sã-l înþeleagã pe
gazetarul care “scoate adesea în evidenþã cã n-ar vrea ca antisemitismul sãu
sã fie considerat urã de rasã, nici mãcar prejudecatã religioasã sau
naþionalã. Pe el l-ar interesa doar rolul economic ºi social pe care l-ar avea
evreii în societatea româneascã“. ªi atunci, de ce Dl. Storfa vrea cu tot
dinadinsul sã înþeleagã altceva?! El îi acordã o concesie, în intenþia-i
generoasã de a fi binevoitor, scuzându-l pe Eminescu  faþã de “ura evreiascã
din România”, ce “depãºea în intensitate pe cea existentã în þãrile
occidentale” - dupã cum demonstreazã Hannah Arendt în Elemente und
Ursprunge totaler Herrschrift, vol. I., Frankfurt am Main, 1975, opinie
adusã ca suport pentru discuþia lansatã de Dl. Storfa -,  cu alte cuvinte, “sunt
de înþeles poelemicile lui Eminescu îndreptate împotriva acestui sector terþiar
al economiei, dominat de evrei”. ªi exegetul expliciteazã: ”... mulþi dintre
evreii stabiliþi în Principatele române deþineau restaurante, localuri, birturi
etc...”, citând dintr-un articol, apãrut la 18 septembrie 1881 în Timpul: ”...
între cei patruzeci ºi nouã de profesori ai Universitãþii din Bucureºti sunt: 25
de bulgari, 7 greci, 4 armeni, 3 jidani, 2 þigani, un italian, un tãtar ºi... 6
români...”

Studiul întreprins de Joachim-Peter Storfa se impune prin dorinþa acestuia
de a încadra angajamentul naþionalist al lui Eminescu într-un cadru istoric al
ideii de naþiune ºi naþionalism, pornind de departe, chiar de la Cicero, care
vedea în fenomenul culturii naþionale “ceva atemporal, în care este înglobat
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trecutul, prezentul ºi viitorul”, trecând pe la Machiavelli, pentru care naþiunea
ar trebui “sã pãstreze în memorie începuturile mitice ale istoriei sale” etc.,
pânã  la Kurt Hubner care considerã cã “naþiunea ar putea fi definitã ca o
entitate individualã, istoricã ºi iculturalã acre are un destin istoric, un destin
care poate fi relatat” (Das Nationes, 1991), insistând însã pe atitudinea
romanticilor pentru care “naþiunea ºi statul formeazã un tot organic”,
naþiunea  reprezentând “suma unor forþe vii care se îndreaptã într-o anume
direcþie” (cu nuanþãrile fãcute de J.J.Russeau, Herder, Humboldt etc.) ºi
punctând apoi faptul cã în secolul al XX-lea “ideea de naþiune înregistreazã
[...] o pervertire, degenerând în naþionalism”. Pe aceastã traiectorie s-ar
înscrie ºi “neoromanticul târziu Eminescu”, care, în intervenþiile sale, în
concepþia sa asupra naþiunii, pune un accent prioritar pe limba maternã, el
vãzând în limba naþionalã “premisa fundamentalã pentru o culturã ºi o
civilizaþie naþionalã“. Tocmai de aceea, intransingenþa sa faþã de necesitatea
pãstrãrii nealterate a limbii române (“Pãgubirea limbii naþionale însemna
pentru Eminescu o jignire adusã naþiunii însãºi”). Dar Joachim-Peter Storfa
atrage atenþia asupra faptului cã “naþionalismul românesc reprezenta mai ales
o reacþie, un reflex la schimbãrile economice, politice, sociale ºi culturale la
care se expunea România de la începutul veacului al XIX-lea”. Astfel se
ajunge la chestiunea “imigraþiei” care ar fi crescut, la finele secolului, “de la
câteva sute de oameni la douãzeci de mii anual” (“Douãzeci de mii pe fiecare
an! Un oraº întreg!”, exclama Eminescu, într-un articol din Timpul, la 30
decembrie 1880, citat în studiul Dlui Storfa), în speþã evrei, care se implicã în
sfera comerþului, a finanþelor ºi a economiei în genere, aceastã economie
asurzitoare a banului tinzând sã elimine “modelul tradiþional al proprietãþii
financiare”, zice exegetul austriac, “în locul patriarhalismului” pãºind
“concurenþa indivizilor economiei ºi a lor brutalã libertate”. E un program
politic liberal cãcuia i se opun conservatori, iar Eminescu, prin gazeta
acestora, apare ca reprezentant al poziþiei junimiºtilor, fiind exponentul
reversului “universalismului revoluþionar, reprezentat în România de liberalii
<roºii>”. Se explicã astfel, de pe un plan ideologic, în dialectica evolutivã a
conceptului de naþionalism, platforma-program a întregii activitãþi
publicistice a lui Eminescu, urmãritã pe direcþia chstiunii þãrãneºti, a formelor
de organizare statalã ºi naþionalã, a lumbii ºi, evident, a problemei evreiºti ca
reper central al cercetãrii. Este descrisã, succint dar edificator, starea de spirit
în România acelei epoci (“Carol de Hohenzollern Sigmaringen se aratã
intransingent faþã de problema evreiascã ºi a deschis pentru evreii din
România o epocã de urmãrire ºi persecutare”), punctând faptul cã “dacã în
Europa occidentalã cauzele antisemitismului erau mai ales de naturã politicã
ºi culturalã, în România ºi Rusia acestea erau economice ºi politice”.
Demonstraþia ºi argumentaþia efectuate de Joachim-Peter Storfa sunt atente,
iar observaþia sa privitoare la faptul cã “fiecare epocã are un subiect, o temã
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în care obsesiile sale ies în evidenþã“, este demnã de reþinut, de altfel, ca o
observaþie obiectivã ºi judicioasã. Numai cã domnia sa excede epoca ºi,
generalizând cu ostentaþie, ajunge a decreta cã “tema centralã a obsesiilor
româneºti este antisemitismul” (?!), ca o coordonatã permanentã a atitudinii
sale etnice, afirmând sentenþios: ”atmosfera de pogrom a reprezentat în
societatea româneascã un fel de provocare de duratã, cãci antisemitismul
formeazã un fundal al istoriei româneºti”. O acuzã cu totul nemeritatã,
nedreaptã, chiar dacã în acest sens se prevaleazã nu atât pe propria-i
constatare, ce lasã impresia a fi una concesivã, totuºi, cât pe afirmaþiile
Hannei Arendt (din Elemente unde Ursprunde totaler Herrschaft,
Frankfurt/Berlin/Wien, 1975), conform cãreia, “Înainte de cel de al doilea
rãzboi mondial cu greu se putea gãsi o þarã mai antisemitã decât România”.
În cadrul acestui spirit antievreiesc tutelar în România tuturor timpurilor –
nici cã se putea ajunge la o mai mare aberaþie ºi, în definitiv, la o mai mare
insultã adusã poporului român, cu  argumente precare ºi tendenþios manevrate
– Joachim-Peter Storfa gãsind argumente condescendente pentru a-l scuza pe
gazetarul naþionalist Mihai Eminescu : “Pe baza publicaþiilor sale nu i se
poate reproºa lui Eminescu cã ar fi un antisemit pur-sânge ºi cã ar încerca
sã dovedeascã inferioritatea biologicã a evreilor, pentru ca apoi sã deducã
din aceasta o politicã a nimicirii. De antisemitismul celui de al treile Reich îl
despãrþeau lumi [...]  comparând-l cu contemporani ai sãi, prcum Hasdeu,
Alecsandri sau Slavici, Eminescu pare un moderat [...]  Abia decenii mai
tâziu avea sã se transforme ura antievreiascã din secolul al XIX-lea într-un
pogrom de anihilare ºi exterminare a evreilor, fapt pentru care nu pot fi fãcuþi
rãspunzãtori antisemiþii contemporani lui Eminescu [...] Astãzi ni se pare
ciudat antisemitismul virulent al unor publicaþii româneºti contemporane [...]
printr-o rãsturnare < grotescã a istoriei reale >, reproºeazã Dl. Storfa – cum
scrie Heinrich Stiehler ( v. Vorwarts mit gott ! Die “neue” Rechte in
Rumanien, Viena, 1994) – sã afirme cã evreii ar fi provocat genocidul
naþional, pe baza concepþiilor lor fundamental comuniste”. Iatã, aºadar, o
carte  despre publicistul Eminescu, cu destule punctãri pertinente privind
scrierile politice ale acestuia, dar care, din nefericire, îl ia pe marele nostru
poet ca pretext  ostentativ pentru a alimenta, a întreþine o falsã imagine a
României ºi a poporului român, în lume, ca o naþiune esenþialmente xenofobã
(!!??). Pãcat cã un titlu doctoral, în filologie (probabil), este menit a pleda (cu
subtile ºi nu tocmai, demonstraþii) în favoarea unor umori de ordin etnic,
conjunctural-politice (ale unor interese strategice, supralicitate, în zona
intoleranþei naþionale) la ordinea zilei, pe mapamod.
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Lucia OLARU NENATI   

POETUL

Celui mai Înalt dintre noi

Cel ce rostuie hotarul
Fiindului de nefiind
Cel ce ºtie turna-n trupuri
Ploaia-sufletul de-argint
Pînã nu se mai înseamnã
Fiindul de nefiind,
Cel ce vãzul azi îl umple
Darã vine de nicicînd
Iar cînd lutul i se surpã
Se-mprãºtie peste lume
Ca o ploaie de argint...

Solzul frunzei viu în lunã
De-al sãu suflet strãlucind.

E FRIG

E frig, uneori, Doamne, pe lume
ªi plouã cu frig
Atunci cînd îmi pare cã nu mã auzi 
Cã te strig.

E frig ºi noroi ºi mocirlã ºi ceaþã
Atunci cînd mã-ntreb pentru ce
M-ai trimis, fãrã ºtire
Spre viaþã.

De-atîtea ori mi se face pustiu
ªi cuiul mã doare în palme ºi plîng
Eli, Eli, ...mã auzi cînd te strig?
Curge în lacrimã ochiul cel stîng
Se face de searã ºi-atîta de frig.

Dar fi-va luminã aºa cum a fost
Cînd gîndul cel mare al Tãu s-a nãscut
ªi spinii din frunte-nfloresc într-un rost

Al noului nalt început.

ORA FOTOGRAFIILOR

Iatã veciile altoite pe trupul speranþei
În rama de bronz a cadrelor vechi:
Ochii bãtrînului bucurîndu-se de viaþa
lui din demult
Þinîndu-ºi  de mînã iubirea de-atunci 
Sfios mîngîietor triumful inimii sale 
Crezîndu-se veºnic.
În spatele lor turla bisericii, albã ºi
ocrotitoare 
Asigurîndu-le, parcã ºi lor un strop de
veºnicie
Ce-avea mult prea scurtã sã fie.

Apoi o pozã de grup cu poeþi.
Li se vede nimbul pe zare
In diferite culori: cel falnic ºi-nalt 
Un nimb verde împrumutat de la frunze,
Cel subþire cu trupul de lujer
Poartã pe frunte o coroanã de aur
albastru,
Ceilalþi, cu chip de trufie
Demascaþi fiind de absenþa ovalei
lumini…

Azi nu mai sunt,
Seceraþi fost-au ca fînul pe arie.
Uneori, doar  noaptea sub lunã 
joacã  nimburile celor aleºi dintre
muritori
Strãlucind cum pãrelnice focuri
Jucau odinioarã pe comori.

Iatã, vine iarãºi un fotograf
Avid de  adevãr
Fremãtînd de setea gloriei 
De-a aduna timpul ce nu se poate
cuprinde.
În mica lui maºinãrie de mister
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CUVINTELE  VII

Cuvintele vii cu viaþa de tainã
Izvorãsc uneori noaptea cînd vocile tac.
Cetatea nu le aude
Ea folosind doar cuvinte de lut, sfãrîmicioase
ce mor de bãtrîneþe în fiece zi.

Cuvîntul cel viu cu suflet albastru 
Fãrã de început ºi fãrã de sfîrºit
Apare doar în nopþile magice
Din cuibu-i ascuns
Arzînd zarea  cu umbra lui de mister
Iar de vrei sã-l scrii arde în urmã-i hîrtia
ªi zboarã
Îi rãmîne doar, ca o cometã,
Urma în vis, necrezut de uºoarã.

Cînd nu mai poþi respira de miasma fetidã-a mocirlei
Sã-þi aminteºti cã el  va veni iar ca-n ziua celui dintîi adevãr
ªi va tãia hidrei  capetele  otrãvite
Reînviind zarea primã
Triumf alb pe cer.

ATUNCI CAD ÎN VIS

E o luminã ciudatã,
De primã-nviere 
ªi nourii se-încolãcesc, 
Încercînd sã-mi deseneze o mantrã 
Pe care s-o pot înþelege 
Si foarte aproape mã aflu, dar încã nu  întru tot
ªi vine din corul de frunze 
Ce trec arãmiu spre lumea lor de apoi,
O simfonie cu sensuri rãvãºitoare, 
Ca un triumf al frumuseþii-n do major...
Atunci cad în vis
ªi regãsesc albia dintîi 
ªi-s atît de imaterialã în alburi de fum 
De parcã aº fi doar ideea de mine 
Încã neîntrupatã în frãmîntatul destin.
Chiar dacã uit tot ce-am aflat în tãrîmul dintîi
ªi-o iau mereu de la capãt,
Pe apa greºelii,
ªtiu cã vreodatã,
Cînd vine lumina aceea ciudatã 
ºi norii  au mantre-n contur,
Va veni din nou, biruitoare 
ªi de toate umilirile curãþitoare, 
Cãderea în vis.
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Teofil RÃCHIÞEANU
La 65 de ani

SÃ RÃTÃCEªTI PRIN CODRII PLANTAÞI 
DE PROPRIA-ÞI MÎNÃ

(din „Mãrturisirile unui om al Muntelui”)

Eu sînt, prin toatã fiinþa mea, un om al
Muntelui, înþelegînd prin acest cuvînt Apusenii sau
Munþii Apusului, cum îmi place cel mai mult ºi cel
mai adesea sã le spun. M-am nãscut la munte, am
copilãrit la munte, am lipsit din munte doar cîþiva
ani, în timpul studiilor liceale ºi universitare,
ultimii treizeci de ani ai vieþii mele i-am trãit la
munte, aici, cînd va fi sã fie, doresc sã fiu
înmormîntat ºi cineva apropiat mie sã-mi planteze
pe mormînt un brad, copacul cel mai longeviv din
munþii noºtri. Viaþa ca ºi moartea mea sînt legate de
munþi, de cei ai Apusului ºi doresc ca ºi în eternitate
sã fie tot aºa.

Între munþii româneºti, cei ai Apusului au ceva
aparte. Carpaþii Rãsãriteni sau cei de Miazãzi sînt, pe suprafeþe întinse nelocuiþi,
pustii, pe alocuri chiar terifianþi. Cei ai Apusului sînt locuiþi aproape peste tot.
Aproape nu existã vale sau culme sau dumbravã în Apuseni în care sã nu existe
un cãtun, un canton pãdurãresc, o stînã, o colibã în care drumeþul, la vreme rea, sã
nu afle un adãpost. Peisajele Apusenilor s-au impregnat în sufletul celor ce, de-a
lungul istoriei, le-au locuit. Omul le-a asimilat, dar ºi ele au asimilat omul.
Osmoza om-naturã a fost aici, ºi mai este încã, aproape perfectã. Odatã ce le-ai
vãzut ºi trãit, peisajele Apusenilor nu pot fi uitate. Poetul Gheorghe Pituþ, de a
cãrui prietenie m-am bucurat, cît a trãit, originar din Beiuº, fost, înainte de a se fi
afirmat ca poet, pãdurar, îmi spunea, odatã, cã nu existã peisaj din Apuseni (vale,
culme, dumbravã) în care sã nu fi dorit sã aibã o casã. Cuvintele acestea ale
dumnealui subliniazã, o datã în plus, o caracteristicã a Apusenilor – aceea de a fi
umani. Apusenii au suflet, un duh ºi o magie a lor, aparte de ceea ce au ceilalþi
munþi româneºti, au în ei tot ceea ce poate satisface setea de sublim a celor ce
locuiesc dar ºi a celor ce se încumetã sã-i strãbatã. Apusenii au, încî, pãduri, codri
imenºi, brazi-fagi-goruni – arbori totemici, arbori-simbol ai unei istorii milenare,
care sugereazã o caracteristicã a locuitorilor lor – statornicia. Gurile rai, picioarele
de plaiuri, raiurile ºi plaiurile înseºi au fost ºi sînt aici aievea. Pentru a le vedea ºi
a le trãi îþi trebuie un suflet anume pe care, în general, cei ce trãiesc aici îl au.
Apusenii sînt munþi magici. Peisajele lor, fie de suprafaþã, fie subterane sînt
magice. Toponimia e ºi ea magicã: Lumea Pierdutã, Piatra Grãitoare, Cheile
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Galbenei, Focul Viu (peºterã), Calea Cenuºii, Fîntîna Galbenã, Fîntîna Rece,
Fîntîna-de-Dreþe, Fîntîna Bradului, Fîntîna Cerbului, Fîntîna lui Nedei, Fîntînele,
Preluci, Poiana Lupului, Poiana Vîrtop, Poiana Florilor, Poiana Tomnatecului,
Stîniºoara, Poiana Stîniºoarei, Stîna-de-Izvor, Stîna-de-Vale, Pîrîul Cãlineasa,
Pîrîul  Corbului,Pîrîul Tîlharului, Piatra Tîlharului, Buteasa, Munceii, Briþeii,
Cornul Muntelui, Nimãiasa, Fulgerata, Mãgura Vînîtã, Valea Firii (ce s-ar fi
perpelit Constantin Noica dacã ar fi auzit de acest toponim!), Peºtera Onceasa,
Valea Crãciunului, etc., etc., nume de locuri cãlcate, parcã, de picioarele eroilor
basmelor noastre vechi, evocând un om, o întîmplare, cel mai adesea miraculoasã,
un duh sau o vrajã a locului.

Existã un duh al Apusenilor, unul special, ce nu poate fi prins în cuvinte sau în
imagini fotografice. El sãlãºluieºte în anume pietre, rîuri sau fîntîni, în bãtrîni
brazi-paltini-fagi ori goruni, în altarele de o suprafireascã frumuseþe din
catedralele de calcar ale unor peºteri, în unele izvoare de sub poalele unor bãtrîni
codri ori din marginile unor mirifice dumbrave în al cãror murmur cel care ºtie sã
asculte aude glasul Veºniciei, în poienile cu auroase lanuri de arnicã (un fel de
Floarea-Soarelui în miniaturã), în pîlcurile, de pe malurile unor rîuri, de bujori-de-
munte, în misticele covoare de brînduºe, primãvara, în Mai, de pe luncile Apei
Obîrºiei, în molizi-brazi-fagii seculari de pe versanþii prãpãstioºi ai Cheilor
Someºului Cald ori din pãdurile dimprejurul Stînei-de-Vale, în zborurile îndelung-
ameþitor-orbitoare ale pajurilor peste Piatra Alunului, Piatra Arsã ori Pietrele Albe,
în jnepeniºul dens, pe care calci, ca pe valurile unei mãri, de jur-împrejurul
piscului Buteasa, în stîncile de calcar orbitor de la Cheile Vãii Stanciului, ale
Someºului Cald sau ale Ordîncuºei, în pavajul ºi pragurile de piatrã aurie peste
care, în partea lui dinspre izvoare îºi rostogoleºte undele rîul Drãganului, în ºurile
vechi, dãrãpãnate, uitate de timp ºi de lume, de pe Dealul Rãºinarilor, în turnurile
acoperite cu ºindrile, înnegrite de timp, ale unor biserici de lemn, în galerii de
mine pãrãsite, de unde, cîndva, se scotea, mai ales pentru strãini, aurul („Munþii
noºtri aur poartã/Noi cerºim din poartã-n poartã ...”), în coloanele de bazalt ale
Detunatei, în undele, în curgerea lui, cînd linã, cînd repede, ale Arieºului,
evocatoare de vechi ºi tragice întîmplãri ori în cele ale „tusterelelor Criºuri”, în
viziunea poetului ce-ºi doarme somnul etern în mausoleul lui de la Ciucea, care
duceau în vale jalea Ardealului oprimat de strãini în trecute, dar însîngerate
veacuri, în, chiar dacã Lancrãmul e mai la ºes, izvorul de acolo al lui Blaga („Stã
acolo, gînditor/Lîngã misticu-i izvor,/Unde,-n ceas menit de Parce,/Se-ntorse-se-
n „chip de dor” ...), în ecourile, purtate, încã, de vînturi, ale tulnicelor lãncierilor
lui Iancu, în platourile de vis – veritabile cîmpii suspendate-n cer – care curg sau
urcã domol dinspre Vlãdeasa spre Stîna-de-Vale ori spre mirificul Padiº.

Duhuri ºi duhuri ..., între care ºi cel al lui Horia, („În vãzduh pe
Detunata/Semn ceresc muiat în sînge/-a lui Horia, mult grea Roatã/Care trup cere
spre a-l frînge”) ori cel al lui Iancu, divinizatul Crãiºor al Munþilor, mai mare, mai
adînc, mai persistent decît toate adunate la un loc ale Apusenilor duhuri („Ca
vrãjiþi codri vuiesc/Leagãne-se-n vânt ºi cresc./Cine-i udã? Cine-i plouã?/Duhul
Iancului când rouã...”).
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În Apuseni codrii bãtrîni mai existã, umblu adesea prin ei ºi sentimentul ce-l
trãiesc e cã atît cît vor trãi ºi eu voi trãi ca duh, între celelalte alte duhuri. Sînt
pãduri în Apuseni în care mii de arbori au fost plantaþi de propria-mi mînã.
Începînd de la vîrsta de nouã ani, vîrstã la care am putut þine în mînã o unealtã
folositã pentru plantatul pãdurilor, toate vacanþele mele de ºcolar ºi, mai apoi,
student al Filologiei clujene, mi le-am cheltuit la plantat de brazi, primãvara, la
igienizarea lor, vara sau la începutul toamnei. Prin asta mi-am cîºtigat în acele
timpuri existenþa ºi m-am întreþinut la „ºcolile cele mari”. Am plantat brazi,
molizi, fagi, paltini în nenumãrate locuri din Apuseni, la Rãchiþele, Ponor, Valea
Crãciunului, a Drãganului, Zãrna, Poieniþa, Preluci, Izbuc, Valea Obîrºiei,
Tomnatec, Monoºei ºi în cel puþin alte cîteva zeci de locuri. Puieþii plantaþi de
mine atunci au crescut iar acum ei alcãtuiesc adevãraþi tineri codri prin care, la anii
de acum, care sînt, pot zice, fãrã echivoc, ai unui început de senectute, deseori
rãtãcesc în cãutare de pace, de liniºte, de singurãtate. Sã umbli prin codrii plantaþi
de propria-þi mînã ... E un sentiment ce nu se poate descrie prin cuvinte. Am
plantat brazi pentru pãdurile Apusenilor, pentru pãdurea româneascã, în fond, dar
nu m-am uitat nici pe mine ºi pe urmaºii mei direcþi. În ultimii cincisprezece ani
am plantat, cu aceste biete  mîini ale mele, în jur de cinci mii de brazi pe care-i las
moºtenire copiilor mei – Sînziana, Simina ºi Octãviuþ – alãturi de cîteva cãrþi ºi de
o casã din grinzi de brad cioplite, cu barda, de mîinile mele. Le mai las ºi
sentimentul meu de teamã pentru soarta Codrului Românesc, care e în pericol,
împreunã cu îndemnul de a-l apãra, cu oricît de firave puteri ºi cu porunca sã
planteze, în fiecare an ce-l au de petrecut pe pãmînt, cel puþin o sutã de brazi. Au
pãmîntul lor, trei hectare, cumpãrat de mine, din onorariul primit, cîndva, pe cîteva
din cãrþile mele, apãrute înainte de 1989 (de atunci n-am mai primit de la nimeni
vreun onorariu pentru vreuna din cãrþile mele ...). Tot lor le mai las credinþa cã
mie, tatãl lor, Codrul Românesc mi-i tatã, sã creadã-n el, în viitorul lui, sã nu uite
cã eu cred – ºi sã creadã ºi ei – cã þara noastrã trebuie sã redevinã o þarã plinã de
pãduri ºi de curate izvoare, ca aceea pe care ºi-o imaginase Eminescu în Memento
mori. Fãrã o naturã sãnãtoasã nu sîntem ºi nu vom fi un neam sãnãtos. Au fost
vremuri cînd din orice punct al pãmîntului românesc ai fi pornit, ai fi putut ajunge
la Marea cea Mare mergînd doar prin pãuri. Am avut o pãdure edenicã, dar n-am
ºtiut (de cele mai multe ori n-am fost lãsaþi) s-o pãstrãm. Am, cu voie sau fãrã,
degradat-o ºi o datã cu ea s-a degradat, din nefericire, ºi neamul nostru.
Regenerarea neamului românesc trebuie sã înceapã cu regenerarea naturii în
mijlocul cãreia atîta amar de timp a trãit. Cînd natura va înceta sã mai fie, nu
numai neamul românesc ci neamurile toate vor înceta sã mai fie ...

Se poate ca un oarecine, cãruia sentimentul naturii îi lipseºte, sã se întrebe la
ce bun aceastã pledoarie? I-aº rãspunde cã mie Codrul Românesc mi-i tatã, ca ºi
tuturor celor ce români adevãraþi sînt, cã e casa sufletului meu („Codrule, frunzã
domneascã/Gerul nu te veºtejeascã/Cã eºti casã româneascã”, zice dulcele poet
anonim ...), izvorul din care aproape tot ce am realizat pe tãrîm literar curge. Sînt
ºi eu o apã care aici avîndu-ºi izvorul, se adaugã apei aceleia mari care este Poesia
Româneascã.
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N-aº vrea sã se înþeleagã cã din cele aici spuse doar Muntele este generator de
poesie. Ca element cosmic, poesia existã oriunde. Totul e sã ai antene speciale spre
a o detecta ºi a o aºterne pe hîrtie. Ceea ce pentru poesia mea a fost Muntele pentru
alþii pot fi cãrþile altor de dinaintea lor poeþi. Existã poeþi care din alþi poeþi se nasc,
ca florile din alte flori, ca oamenii din alþi oameni. Sînt convins cã Eminescu, pe
o anume dimensiune a lui, din natura româneascã se trage, dar pe o alta, în mod
sigur, din poeþii romantici germani. Romantismul german, ca sã ne exprimãm în
termenii filozofiei lui Blaga, a fost elementul catalizator, care a dat poesiei lui
eminescu o universalã dimensiune. Eminescu e o floare care neudatã de apele
novalisiene n-ar fi atît de frumos înflorit. Nici Macedonski – acel Macedonski
modern – n-ar fi existat dacã n-ar fi fost poeþii parnasieni. Sau dacã totuºi da, ar fi
fost un poet de o tonalitate minorã. Cîteodatã un poet este, dupã pãrerea mea
„summa” poeþilor pe care i-a citit. Orice izvor îºi are rãdãcinile în alte mai adînci
izvoare. Poesia existã peste tot, ca apa în oceane, ca stelele în vãile Chaosului.
Totul e, ziceam, sã ai timpul potrivit, antene spre a o capta. Felul în care o face
reprezintã originalitatea lui, prin care originalitatea ei devine nepereche.

Deºi spuneam cã poesia e peste tot în univers nu înseamnã cã tot ce
experimentãm e neapãrat ºi poesie adevãratã. Exemplul cel mai la îndemânã e
pornografia, care a generat, dupã cum lesne se poate observa, pornopoesia. Prea
mult, în poesia acestui început de mileniu, se „ejaculeazã”, se „orgasmeazã” ºi
scabros delireazã, cu convingerea cã s-a descoperit noutatea noutãþilor, s-a
bulversat cu ea Poesia, pe cei înþepeniþi, (cred cei ce fac asta) în tradiþie ºi vechi
ºabloane, cînd, de fapt, „noutatea” aceasta e veche de cînd lumea, poeþii de
dinaintea celor de azi, de dinaintea celor de dinaintea lor ºtiind-o, dar
necoborîndu-se pînã acolo încît s-o exhibe, s-o scoatã la vedere ca pe un blazon,
ca pe un port-drapel al „noii poesii”. (Mã mir cã nu le-a venit ideea cu organele
genitale purtate la gît în chip de amulete!). Sãrace închipuiri ale unor tineri,
blamaþi, pe drept, de Doamna Zoe Dumitrescu-Buºulenga, care cred cã tot ce le
trece prin cap e ... poesie. Pornopoesia e, cum prea bine se vede, o modã a zilelor
noastre, care modã, sînt convins, va dispare cînd purtãtorii ei îºi vor fi trãit mai în
profunzime vieþile. A ne aminti, în acest sens, de Geo Bogza, despre care am auzit
cã în tinereþe umbla cu un prezervativ la gît spre a scandaliza cu acest gest pe
burghezul comod, înþepenit în idei fixe. Era un fel al sãu, excentric, de a crede cã
revoluþioneazã poesia (cei ce o fac astãzi nu sînt, precum se vede, nici mãcar
originali). Cîtã distanþã, însã, între acest teribilist Geo Bogza ºi cel cumpãnit, calm
ºi esopic ºi justiþiar, clasic ºi romantic în acelaºi timp, din a doua jumãtate a vieþii
sale! ªtiu de la dînsul – mi-a mãrturisit asta, personal, într-o searã a anului 1975,
la Predeal, unde îi fusesem, timp de o sãptãmînã, oaspe – cã acele gesturi ale
tinereþii sale le considera deja simple excentritãþi, cã le fãcuse nu atît pentru a
scandaliza Poesia, cît lumea din jurul sãu care îl exaspera prin comoditatea vieþii
(ºi a gîndirii). Trecut de ºaizeci de ani, Geo Bogza nu-ºi mai putea nici mãcar
închipui, în ce-l privea, asemenea gesturi. Sînt convins cã citindu-i pe pornopoeþii
de azi (care mai mult sînt pornopoetese, din pãcate) ar zîmbi îngãduitor ºi ar cere
pentru ei, ca pentru pãcate ale tinereþii, iertare ...
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Pentru cã tot am amintit de Geo Bogza, þin sã mãrturisesc aici cã acest om a
fost pentru mine un model, mai ales sub aspect moral. A fost un om extraordinar
ºi mulþumesc proniei cã mi-a oferit privilegiul de a-l întîlni ºi a-l cunoaºte ºi de a
mã bucura ºi de prietenia ºi de preþuirea lui. Cîndva, prin anii 70, dezamãgit cã nu
puteam publica, n-aveam o slujbã din care sã-mi cîºtig, fãrã a-mi prostitua pana,
existenþa, mã aflam într-o situaþie disperatã, cochetînd chiar cu gînddul
sinuciderii. În acea cumplitã noapte a sufletului meu el a rãsãrit ca un far izbãvitor.
Atunci întunericul din mine m-a luminat. În urma discuþiilor ce le-am avut, o
noapte întreagã, la Predeal, cu dumnealui (nu mi-a permis niciodatã sã i mã
adresez cu „Domnia Voastrã”) noi speranþe au început sã pîlpîie în inima mea ºi
dintr-o datã am avut convingerea cã viaþa meritã, totuºi, trãitã. Cesare Pavese
spune – mi-am amintit atunci asta – cã viaþa e mai importantã decît literatura.
Dacã nu l-aº fi întîlnit pe cel care a fost pentru mine omul potrivit la locul potrivit
ºi nu m-ar fi cu lumina lui luminat, probabil cã m-aº fi sinucis. Geo Bogza avea o
bunãtate ºi o generozitate zeiascã. M-a fãcut sã înþeleg cã dacã unul ca el crede în
mine ºi în ceea ce scriu, meritã sã trãiesc. Dar pentru mine numele lui Geo Bogza
e legat, între multe altele, ºi de constelaþia Orion. Pînã nu l-am întîlnit pe Geo
Bogza, Orionul era pentru mine o constelaþie oarecare, pe care o priveam, din cînd
în cînd, în unele nopþi de iarnã ºi atît. Într-o  noapte de ianuarie, Geo Bogza mi-a
arãtat, pe cerul Predealului, Orionul. De atunci percepþia mea asupra acestui astru
ceresc s-a schimbat total. Geo Bogza m-a învãþat sã-i desluºesc mãreþia ºi sã mã
înfiorez de imensa lui tainã. Din acea noapte a devenit pentru mine aproape un
obicei, pot sã-i spun chiar un ritual, sã ies în unele nopþi de iarnã afarã, special
pentru a privi Orionul.ªi de atunci totdeauna cînd îl privesc asocierea cu imaginea
în care braþul lui Geo Bogza e îndreptat spre el se face în mod automat. De atunci,
cînd se întîmplã sã zãresc pe cer Orionul îmi amintesc de geo Bogza, iar, pe de
altã parte, de cîte ori îmi aminteºte cineva de Geo Bogza în cerul sufletului meu
strãluceºte, mãreþ, Orionul. „Corabie legãnatã în eternitate ...”

Lui Geo Bogza, de cînd l-am cunoscut, i-am purtat un puternic sentiment de
respect ºi preþuire. A fost, în anii tinereþii mele, un model de moralitate ºi un etalon
al conºtiinþei de scriitor. Dînsul a simþit ataºamentul meu faþã de dînsul ºi a cãutat,
pe cît cu putinþã, sã nu mã dezamãgeascã. Spre a sublinia încrederea ce o avea în
mine, prietenia ce mi-o dovedea, a binevoit, în ciuda vîrstei sale înaintate, sã-mi
facã o vizitã în Apuseni, prilej cu care s-a arãtat curios ºi interesat de orice
amãnunt vãzut aici. Aflîndu-mã cu dînsul la cascada „Vãlul Miresei”, cea mai
frumoasã din cascadele din Apuseni, a observat, în versantul din dreapta rîului ce
strãbãtea acea cascadã, niºte stînci de granit, de culoare intens-cenuºie, pe lîngã
care trecusem pînã atunci de nenumãrate ori fãrã ca ele sã-mi fi atras în mod
special atenþia. Ei, bine, cu ochiul lui de experimentat reporter, Geo Bogza a
observat cã una din stîncile acelea avea o conformaþie neobiºnuitã: „O vezi?, mi-
a zis, deodatã, oprindu-se locului ºi întinzîndu-ºi braþul într-acolo, exact cum
fãcuse, la Predeal, cînd îmi arãtase Orionul, stînca aceea are conformaþia unui cap
de sfinx. E sfinxul de la Rãchiþele!” M-am uitat ºi eu, cu mai multã luare aminte
decît o alteori fãcusem ºi într-adevãr aºa era. În partea ei superioarã stînca avea
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conformaþia unui misterios cap de sfinx. În peregrinãrile mele prin munþi trec, de
atunci mereu pe acolo, privesc stînca aceea ºi ea îmi aduce aminte de Geo Bogza.
Acum stînca aceea are un nume, acela pe care i l-a dat Geo Bogza: Sfinxul de la
Rãchiþele.

A fost acest Geo Bogza cel mai important reper moral al tinereþii mele. M-a
cãlãuzit ºi mã cãlãuzeºte încã. Nu-i uit nici pe alþii pe care întîlnindu-i în anumite
delicate momente ale vieþii mele, mi-au fost benefici: domnul profesor ºi istoric
Nicolae ªteiu, de la liceul din Huedin, care mi-a inoculat pasiunea pentru istorie
ºi mitologie, domnul Ioanichie Olteanu, care m-a publicat în revista „Luceafãrul”,
încurajîndu-mi începuturile poetice, ªtefan Aug. Doinaº, care în vreme ce eram
militar, îmi trimitea mici sume de bani pentru necesitãþi zilnice pe care, sãrac de
tot fiind, n-aveam cum le acoperi, încurajîndu-mã, prin scrisorile pe care mi le
trimitea, ezitantele începuturi într-ale poeziei. Recunoscãtor sînt, apoi, d-lui artur
Silvestri, primul critic român care s-a aplecat cu seriozitate asupra scrierilor mele
poetice. A scris prima cronicã literarã serioasã la o carte de-a mea, dîndu-mi prin
aceasta sentimentul cã nu scriu în zadar, fãcîndu-mã sã am încredere în forþele
mele, ºi sã înþeleg cã drumul meu poetic nu e greºit. Oameni providenþiali pentru
destinul meu au mai fost. Între ei, Mircea Borcilã, actualmente preºedinte al
„Societãþii L. Blaga” de la Cluj. Datoritã dumnealui mi s-a acordat primul meu
premiu din viaþa mea – cel al „Festivalului Internaþional L. Blaga” de la Cluj,
ediþia 2002, pentru volumul „Tãrîmul de rouã”. Sînt convins cã dacã dînsul, un
bun diagnostician al poesiei, n-ar fi atras atenþia asupra acestei cãrþi, nimeni nu s-
ar fi gîndit sã mi-o premieze. A fost din partea lui un gest absolut dezinteresat,
expresie sincerã a preþuirii ce, neoficial, pînã atunci mi-o arãtase. Dînsului i-a
plãcut cartea mea ºi a considerat cã meritã a fi premiatã. A insistat ca acest lucru
sã se întîmple cu adevãrat. Dacã premiul acesta ar fi fost rezultatul altei propuneri
decît a dînsului probabil cã aº fi rãmas indiferent. Nu m-au obsedat niciodatã
premiile, n-am fost invidios pe cei care le-au primit, n-am suferit cã mie nu mi s-
au acordat, nici n-am considerat cã obþinerea unui premiu ridicã valoarea operei
premiate. Pãrerea lui Cioran despre premii ºi premianþi m-a consolat totdeauna ºi
m-a determinat sã nu rîvnesc, nici sã invidiez vreodatã pe cineva care a luat un
premiu.

M-a bucurat însã, într-un mod cu totul aparte, premiul acordat, prin
bunãvoinþa, sînt convins, d-lui Artur Silvestri, de Asociaþia Românã pentru
Patrimoniu, în 2006. Premiul mi-a fost acordat (de fapt n-a fost premiu ci o
„Diplomã de excelenþã”, care pentru mine tot un fel de premiu este) pentru
„introducerea în poesia româneascã a lumii Munþilor Apuseni”. Tot o recunoaºtere
oficialã a dragostei mele pentru tot ce þine de aceºti Munþi ai Apusului, în care m-
am nãscut, trãiesc þi în care am sã mor împãcat cu toate ale lumii. Eu mã consider
un poet al Apusenilor ºi faptul cã s-a recunoscut acest lucru m-a bucurat mai mult
decît orice altceva. Ceea ce face Artur Silvestri la Asociaþia Românã pentru
Patrimoniu e vrednic de mai mult decât laudã. Faptul cã cineva promoveazã
valorile autentice ale neamului meritã toatã consideraþia celor ce se simt cu
adevãrat români. În dragostea pentru tot ceea ce e românesc Artur Silvestri e
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pentru mine un model. ªtiu cã detractorii dumnealui vor zîmbi maliþios la aceste
cuvinte ale mele, dar asta nu mã deloc împacienteazã. Invidiile ºi rãutãþile n-au
viaþã lungã.

Un model ºi artistic ºi moral este pentru mine dl. Mircea Vaida-Voevod (nepot
al celebrului Vaida-Voevod, despre care ºtie toatã lumea ce-a fãcut pentru neamul
nostru), poet de rasã, de stirpe blagianã, care, asemeni d-lui Artur Silvestri, a scris
despre mine cu competenþã, dîndu-mi sentimentul cã ceea ce fac fac bine. Ultima
carte a dumnealui – printre cele mai bune din ultimii cincizeci de ani – „Prag de
lume” e o sãrbãtoare ºi sînt mîhnit cã unii din criticii literari de azi se fac cã nu o
observã. Prea mare mirare nu-i, însã, dacã ne gîndim cã azi critica româneascã a
cam uitat care-i e menirea. E pãcat, totuºi, cã modelele demne de urmat sînt prea
puþin mediatizate ºi, prin urmare, prea puþin urmate. În detrimentul noilor
generaþii de tineri care, dupã pãrerea mea, au nevoie de astfel de modele. Sînt însã
convins cã timpurile bune vor reni. Dupã oricît de îndelungi ploi, soarele, în cele
din urmã, tot rãsare. ªi atunci lumea e iarãºi frumoasã ...

Trãind eu de o viaþã în Apuseni, e firesc ca în ceea ce scriu viaþa aceasta sã
rãzbatã aºa cum în scrierile altora rãzbat strãzile oraºelor în care trãiesc, simpatiile
ºi antipatiile lor, femeile pe care le iubesc, impresiile cãlãtoriilor pe care le fac ºi
ale cãrþilor pe care le citesc. Cãrþi citesc ºi eu aici, în mãsura în care îmi sînt
accesibile (o necesitate zilnicã a atîtor din semenii mei, cum e telefonul, mie, aici,
îmi lipseºte!), dar cartea pe care cel mai mult o citesc e cea a munþilor. E o carte
pe care, de fapt, citind-o, o ºi trãiesc. În ea aud murmurul rîurilor ºi al miilor de
izvoare, nãlucesc, în miez de bãtrîni codri, dumbrave, cîntã prin pãduri vînturile ºi
lunecã spre neundele lor norii, ard în genuni de cer de stele, Luna ºi Soarele se
cautã fãrã a se vreodatã reuºi sã se întîlneascã, sufletele strãmoºilor pîlpîie în
trunchiurile copacilor, ale pruncilor morþi prea devreme, în brînduºele ce
împînzesc luncile rîurilor ºi pîraielor, din trunchiurile unor arbori aud plînsul unor
de demult fãrã noroc mirese, glasuri de huhurez despicã, în miez de adînci nopþi,
tãcerea, vulturi despicã ºi clatinã, ameþitor, ceruri, stînci se ridicã, sfidãtor, în
vãzduh ca hohote ale munþilor, în catedrale de calcar strãlucesc, nelumesc, sub
pãmînt, mirifice altare, dumbrãvile, izvoarele, rîurile au fiecare cîte un duh al lor,
inconfundabil, sufletul meu le ºtie pe toate, le simte, se face una cu ele, devine el
însuºi duh, cu ele sã vieþuie, sã cînte, pe-aici, pânã-n vecia veciilor.

Apusenii sînt munþi magici ºi aceastã magie am cãutat în toate cãrþile mele s-
o fac sã rãzbatã. Apusenii sînt, de fapt, o misterioasã carte din care mereu învãþ. E
în ea o paginã din care, mai ales, învãþ cum e sã mori. „Nu credeam sã-nvãþ a muri
vreodatã”, ca sã nu uit cît de-al Eminescului sînt ... Ciudat, dar reconfortant, însã,
e cã din aceastã carte aflu cã moartea e iluzie, Viaþa e eternã. Cînd mori, nu mori,
devii copac, rîu, nor, floare sau izvor, creºti, cînþi, te zbaþi în vînturi, luneci, ca nor,
pe ceruri, pluteºti, ca vultur, peste ameþitoare genuni, devii parte a Veºniciei ...

Citind aceastã carte a munþilor, trãind-o, de fapt, sînt acum convins cu adevãrat
cã nu moartea ci viaþa e veºnicã ...
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Liviu NANU

ARHITECTURÃ 

sînt faraon ºi vreau o piramidã
ca orice domn din dinastia mea
din piatrã ponce, bazalt sau cãrãmidã
din orice-ar fi, dar vertical sã stea

ºi cãþãrat în vîrf, steaua polarã
s-o vãd aprinsã - far la orizont -
poporul meu îngenuncheat sã-mi
cearã
pîine ºi circ. eu sã le spun „I don’t”

apoi tot trupul meu sã se-nvîrteascã
precum un derviº pasul viu ºi nalt
ºi din rotirea mea faraoneascã
sã zbor încet pe þãrmul celãlalt

dar n-am un ban ca sã plãtesc la
vamã
iar conturile mele-s efemere
mor ºi se nasc ºi iarãºi se destramã 
în capul meu idei patrulatere

ºi-ncet încet îmi creºte insipidã
în mintea mea o micã piramidã

ZOMBI 

sub þeastã am o minte încîlcitã
pozez în diavol, în martir ºi înger
ºi fiecare-n partea lui mã trage
de-o mînecã 
de-un guler
de-o idee

dar nopþile recit în somn poeme 
sub luna albã, ca un os de vacã.
îmi ies din gurã vorbe prãfuite

precum zãpada veche 
ºi murdarã
dar nu vã temeþi. într-o altã viaþã
voi învia din protosentimente
ca floarea visului decorativã
fãrã pistil 
aromã 
ºi seminþe

PATRU ELEGII ROªIORENE 

amintirile mele sînt douã ºosete rupte
de cîte ori le încalþ îmi iese cîte o idee
proastã
ca un deget roz

de vinã e vîrsta preþurile sau timpul
probabil
îmi repet în fiecare zi
am o teribilã satisfacþie sã dau vina
pe altul

***

îmi place sã privesc focul
jarul are un efect ciudat asupra mea
îmi vãd în el toþi morþii din neam

în clipele acelea sînt mai tãcut ca de
obicei
iar timpul se învîrte ca un ºurub
ruginit
vezi cã s-au ars micii îmi spune soþia

***

îmi las piciorul gol în apa Vezii
apa este rece ºi aproape curatã
nu mai curg pe ea maþele de porc
de la abator
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un peºte îmi dã tîrcoale 
ce poate sã ºtie un peºte? 
mã întreb eu
e doar un peºte-cîrnat

***

cel mai plictisitor este sã scrii poezii
despre iubire ºi cum ai fost pãrãsit
ºi dacã o faci asta poate da
dependenþã

cum ai mînca bomboane de ciocolatã
una cîte una
pînã la capãtul cutiei

NU SÎNT BRUS LI (POEM
INDIFERENT) 

„I don’t mind if the government falls”
(bob geldof)

mi-e totuna
dacã-mi trimiþi scrisorile înapoi
mi-e lehamite ºi nu-mi pasã
aºadar
într-un cuvînt
mi-e perpendicular
cã sînt singur acasã

afarã plouã
o vreme numai bunã de stat la geam 
ºi scris prostii
citesc în scîrbã romane
despre fiice ºi fii

toþi vomitã în jurul meu 
cuvinte 
imagini 
poeme cool

ei nu sunt indiferenþi
vai lor!
entuziast_poeþilor

mi-aº trage o karatã zdravãnã
dar ideea sinuciderii mã deprimã
nu sunt brus li
deºi am douã centuri negre
la dacia mea 

fericirea mã þine de mînã
la final blonda moare 

aº fi vrut sã vã povestesc ceva despre
mine
dar nici eu nu ºtiu prea multe
datele mele sînt puþine ºi relativ
exacte
ºi le-am descoperit în buletin sau alte
documente
strict necesare
sunt o fire sensibilã
de exemplu respiraþia unui fluture mã
ameþeºte
el respirã mai mult aer decît mine
îmi ia tot aerul, cum ar veni

filmele proaste mã impresioneazã
pînã la lacrimi
mai ales cele în care la final diva
blondã moare
desigur în braþele iubitului
atunci îmi vin în minte tot felul de
definiþii
ale nimicului absolut

iubesc muzica, e adevãrat
aº asculta ore întregi dacã n-aº avea
ºi alte lucruri inutile de fãcut
asearã ascultam Mahler
(simfonia_nu_mai_ºtiu_care)
nevasta m-a chemat s-o ajut la
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gogoºari ºi alte legume
am vãrsat cîteva lacrimi dar nu din
cauza cepei
erau lacrimi mari ºi puþin sãrate
de unde am dedus cã e posibil sã am
ºi tensiune crescutã

m-am nãscut pe data de la o orã
imposibilã
mama se ducea la Bucureºti
(pe atunci era important unde te naºti)
eu însã n-am vrut ºi m-am nãscut în
cãruþã
sau mã rog un vehicul cu tracþiune
cabalinã
pe cal îl chema Flocea, asta am
reþinut
cu exactitate

de un timp fi-miu îmi zice „moºule”
ºi mã întreb dacã nu are cumva
dreptate
mã duc ºi mã uit în oglindã
da, are dreptate, îmi spun
am o oglindã universalã
care nu minte niciodatã

REBUT

ajunsese la mîini
la degete 
tot trupul era minunat aºa împietrit în
marmurã de ruºchiþa
formele rotunde aºezate la locul lor
sînii echilibrau delicat ansamblul
cu sfîrcurile privind spre stele
linii gingaºe ºi curbe lascive pe care
se odihnea
cîte o razã de lunã

erau ºi cîteva atingeri acolo
apãsate
sau mai discrete
dupã inspiraþia artistului
amprente lirice ale daltei ce sãpa în
material
ca un falus atent

la început nici el nu ºtiuse ce va ieºi
poate o zeitate cu mai multe braþe ºi
capete
sau o frumoasã oglindindu-ºi sãrutul
în oglindã
formele veneau însã de la sine
ca un murmur la marginea mãrii

ºi acum ajunsese la mîini
la degete
la unghii
ce poate face o femeie cu mîna?
se întreba artistul
ar putea þine o floare sau 
ar putea indica o direcþie aiurea
ºi-ar putea suge un deget
sau ar putea s-o aºeze delicat pe un
sîn
trebuia sã fie un gest mãreþ 
delicat ºi feminin 

i-au trebuit mai multe
zile_sãptãmîni_ani
sã ia o decizie
într-un final dupã multe sticle de vin
ºi certuri cu soþia
artistul a gãsit soluþia
i-a pus în mînã un portofel
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Dan BRUDAªCU

CONTRIBUÞII COREENE LA
DEZVOLTAREA TIPARULUI

Când este vorba despre începuturile
tiparului, noi, europenii, afirmãm, cu o
oarecare suficienþã, cã acesta ar fi o
descoperire care ne aparþine. În mod
invariabil, aceastã descoperire, care a
schimbat destinul lumii occidentale, iar
ulterior al întregii lumi, este atribuitã lui
Johannes Gutenberg (1394-1468). În
jurul anului 1440, la Mainz, în
Germania, Gutenberg a inventat
formele ºi matriþele din alamã. Unii
istorici susþin, însã, cã, anterior acestei
date, Laurens Koster, din Haarlem, a
realizat ºi folosit litere mobile. Dar
Johannes Gutenberg, sunt de pãrere
specialiºtii, a sintetizat ºi pus laolaltã
multe dintre tehnologiile existente,
folosite în prelucrarea metalelor. Astfel,
în jurul anului 1455, el a reuºit sã
finalizeze tipãrirea, în circa 200 de

exemplare (dintre care au supravieþuit  numai 48 de exemplare) a Bibliei.
Executarea tipãririi a durat aproape ºase ani. Cartea s-a tipãrit pe 643 de foi, cu
câte douã coloane, având 42 de rânduri pe o foaie. Fiecare paginã a cuprins în
jur de 2800 de caractere. S-au tipãrit câte douã foi o datã. Pentru asta a fost
nevoie de câte 5600 de caractere pentru fiecare tipar a câte douã pagini. Potrivit
estimãrilor specialiºtilor, pentru pregãtirea tiparului iniþial a fost nevoie ca doi
tipografi sã lucreze timp de 37 de zile lucrãtoare. 

,,Descoperirea” lui Gutenberg a avut un uriaº impact asupra tuturor
domeniilor vieþii economico-sociale, cultural-ºtiinþifice ºi spirituale. În ciuda
creºterii lor numerice, scribii nu puteau þine pasul cu sporirea cererii de carte în
secolul al XV-lea. Schimbãrile culturale, dar, într-o oarecare mãsurã, ºi cele
tehnice ºi ºtiinþifice, petrecute în Europa au creat o nevoie crescândã privind
producerea, la costuri reduse, a documentelor scrise. 

Vreme de secole Johannes Gutenberg a fost considerat drept inventatorul
tiparului. Puþini sunt cei care ºtiu cã ,,descoperirea” lui Gutenberg era folositã
deja de foarte multã vreme în Extremul Orient. Primele litere din metal au fost
folosite, spre exemplu, de cãtre coreeni cu peste 200 de ani înainte ca acestea sã



40

fi fost descoperite, în Germania, de Gutenberg. 
Bazându-se pe aceste date, o serie de cercetãtori ºi istorici orientali afirmã cã

tradiþia coreeanã în domeniul tiparului ar fi cea mai veche din lume. 
Cu mult înaintea folosirii literelor, oamenii au recurs la diferite semne ºi

simboluri pentru a comunica ºi pentru a conserva diverse însemnãri. Simbolurile
gravate ºi picturile aplicate pe suprafeþele pietrelor folosite de înaintaºii
coreenilor se pot vedea ºi în prezent pe sculpturile în piatrã din Chenjeon-ri,
Ulsan. Dupã introducerea literelor, transcrierea a sporit foarte mult eficacitatea
comunicãrii indirecte. Gravate în piatrã sau metal, simbolurile ºi literele au
rezistat vreme de sute de ani eroziunii. Dupã ele au putut fi fãcute copii, care au
servit la educarea generaþiilor viitoare. 

În anul 372 d.Hr., în perioada celor Trei Regate, în Coreea a pãtruns
buddhismul. O datã cu aceasta, transcrierea ºi gravarea în piatrã sau metal au
devenit practici larg rãspândite pentru a propaga învãþãturile cãrþilor sfinte
buddhiste. Zelul misionar al credincioºilor a determinat o enormã creºtere a
producþiei de hârtie ºi de cerneluri tipografice. Astfel, încã din perioada celor
Trei Regate, coreenii ºi-au transmis în Japonia cunoºtinþele în domeniul
fabricãrii hârtiei ºi cernelurilor tipografice. Ei ºi-au exportat produsele ºi în
China, unde, mai târziu, hârtia a ajuns sã fie cunoscutã sub denumirea de hârtie
Silla, hârtie Goryeo sau hârtie Joseon, în funcþie de diversele perioade din istoria
Coreei. Pe scurt, datoritã intensitãþii trãirii religioase a buddhismului,
ingredientele necesare pentru dezvoltarea timpurie a hârtiei pentru tipar, a
cernelii ºi mesajului dateazã din perioada celor Trei Regate.

Descoperirile istorice indicã faptul cã tiparul cu litere din lemn era practicat
în Coreea încã de la începutul secolului al VIII-lea. O carte buddhistã, tipãritã cu
litere din lemn, datând din perioada Silla (circa 57 î.Hr.-935 d.Hr.), a fost
descoperitã la templul Bulguksa din Gyongju. Titlul cãrþii este Lumina purã a
Sutrei Dharani. Se presupune cã ea a fost tradusã  ºi scrisã cu caractere
chinezeºti de un cãlugãr pe numele sãu Mitasan în jurul anului 704. O altã
dovadã descoperitã indicã ºi faptul cã lucrarea s-a aflat în pagoda de piatrã din
templul Hwangboksa în anul 706. Unii o considerã drept scriptura ce a inspirat
construirea a numeroase pagode în Japonia. De vreme ce pagoda de la templul
Bulguksa, de unde a fost recuperatã lucrarea, a fost construitã în anul 751,
scriptura respectivã trebuie sã fi fost tipãritã înaintea acelei date. Deºi este de
format mic, tiparul relevã caracteristicile tipãritului iniþial cu litere din lemn
folosite în Coreea ºi atestã, totodatã, progresele deosebite în domeniul cultural
pe care le-a înregistrat poporul coreean în perioada respectivã. Între timp, Choe
Chiwon, marele cãrturar al Regatului Silla, a scris, într-una din numeroasele lui
cãrþi, cã fusese tipãritã o colecþie de poezie Silla ºi cã aceasta ar fi fost expediatã
unui trimis al împãratului Tang în China. Aceastã afirmaþie dovedeºte larga
rãspândire a folosirii tiparului pe parcursul perioadei dinastiei Silla. 

Tiparul a continuat sã se dezvolte în timpul dinastiei Goryeo (918-1392).
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Buddhismul fiind adoptat ca religie de stat, în regat s-au construit multe temple
buddhiste, iar tiparul a fost promovat ca un mijloc util ºi facil de a rãspândi
învãþãturile buddhiste în perioada domniei dinastiei Goryeo. Dintre ele, cel mai
vechi text care ne-a rãmas este Bohyeop indaraniyyeong, tipãrit, în anul 1007,
la templul Chongjisa. El ilustreazã înaltul rafinament ºi mãiestria tipografilor cu
litere din lemn ai perioadei Goryeo. În timpul domniei regelui Hyonjong (1010-
1031), au fost realizate blocurile pentru tiparul Chojodaejanggyong (prima
Tripitaka realizatã). Ulterior (mai precis între 1091 ºi 1101), au fost realizate
blocurile pentru Sokjanggyeong, care reprezintã o colecþie amãnunþitã de studii
ºi note de subsol la Tripitaka. A rezultat capodopera cunoscutã sub numele de
Tripitaka Koreana, renumitã astãzi în întreaga lume. Se pãstreazã pânã în zilele
noastre în templul Haeinsa din localitatea Hapcheongun, provincia
Gyeongsangnam-do ºi sunt cele mai vechi blocuri de litere din lemn folosite
pentru Tripitaka. Ele sunt, totodatã, ºi cele mai precise ºi mai complete, folosite
atât de chinezi, cât ºi de japonezi drept referinþã standard în cadrul studiilor
buddhiste. Nicãieri în lume nu se mai poate gãsi o colecþie atât de completã ºi de
bine conservatã a unor blocuri pentru tipar din lemn. În traducere, Tripitaka
înseamnã „cele trei coºuri” ºi constituie canonul buddhist în întregimea lui:
Vinaya-Pitaka, adicã avertismentele practice pentru lucrarea comunitãþii
buddhiste, Sutta-pitaka, învãþãturile ºi sfaturile date de Buddha discipolilor ºi
adepþilor sãi laici, ºi Abbidbarma Pitaka, respectiv expunerile tehnice ale
conceptelor buddhiste. Aceste texte conþin învãþãturile lui Buddha, care
alcãtuiesc fundamentul doctrinei ºi ceea ce numim noi buddhism. Tripitaka
Koreana conþine peste 80.000 de blocuri pentru tipãrit din lemn, fiecare
mãsurând 24 cm în înãlþime ºi 65 cm în lungime. Pe fiecare parte a blocului sunt
gravate câte 23 de rânduri, alcãtuite fiecare din câte 14 litere chinezeºti. Iniþial,
Tripitaka a fost sculptatã într-o perioadã de 77 de ani, din 1011 pânã în 1087, în
timpul dinastiei Goryeo (918-1392). Conducãtorii Goryeo credeau cã dacã
posedã asemenea blocuri îºi vor putea apãra regatul împotriva invaziilor
poporului Kitan din Manciuria. Comparaþiile fãcute de specialiºti cu Tripitaka
chinezeascã, datând cam din aceeaºi perioadã, sugereazã faptul cã Tripitaka
Koreana a fost cea mai completã compilaþie a textelor buddhiste existente.
Blocurile din lemn au fost, totuºi, distruse într-un incendiu izbucnit la Templul
Buinsa, pe Muntele Palgongsan, în apropiere de Daegu, în timpul invaziei
mongole din anul 1232.

Lucrul la un nou set de blocuri din lemn pentru tipar a început, cinci ani mai
târziu, pe insula Ganghwado, din ordinul regelui Gojong (1213-1259). Lucrarea
a fost finalizatã în anul 1251, iar blocurile au fost transportate din insula
Ganghwado, care era ameninþatã de incursiunile piraþilor, la început la Templul
Jicheonsa din Seul, iar apoi, în anul 1398, la Heinsa, unde au rãmas pânã în
prezent. Deºi cele 52.382.960 de litere au fost sculptate, în genunchi ºi aplecaþi
tot timpul asupra blocurilor, de 30 de meºteri diferiþi, lucrarea este atât de
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uniformã încât lasã impresia cã a fost realizatã de o singurã persoanã. Tripitaka
Koreana este, în opinia specialiºtilor, unicã nu numai în ceea priveºte sculptarea
literelor; ea este remarcabilã ºi în ceea ce priveºte acurateþea. În plus, ea include
texte ce lipsesc din alte versiuni ale Tripitaka, precum cea Kitan sau
chinezeascã, de exemplu. Tripitaka Koreana este recunoscutã, în general, ca
fiind cea mai completã dintre toate textele de acest fel, inclusiv cele chinezeºti.
Ea a constituit fundamentul celor mai recente compilaþii, cum ar fi textele
japoneze noi ºi revizuite. 

Tiparul a înflorit ºi în alte temple în timpul domniei dinastiei Goryeo,
editându-se scripturi buddhiste, colecþii de poezie ºi de eseuri de cãtre cãlugãri.
Învãþãturile confucianiste, tratatele medicale, scrierile istorice, poezia ºi eseurile
având ca autori cãrturari remarcabili au fost ºi ele gravate în lemn în vederea
tipãririi. 

Tiparul din timpul dinastiei Goryeo este remarcat datoritã inventãrii literei
din metal. Doar folosind blocurile de litere din lemn, nu se putea rãspunde pe
deplin cererii explozive cu privire la materialele tipãrite de calitate. Cãrturarii
perioadei Goryeo au fãcut faþã acestei provocãri inventând literele turnate în
metal. E dificil de stabilit cu exactitate data acestei invenþii. Unii susþin cã acest
lucru s-ar fi petrecut în secolul al XI-lea; alþii sunt de pãrere cã a avut loc undeva
în secolul al XII-lea. Un autor care scria despre blocurile din lemn, în anul 1239,
preciza cã literele din metal existau din jurul anului 1232. Mai mult, renumitul
cãrturar ºi demnitar Yi Gyubo (1168-1241) a scris în capodopera sa Colecþia
lucrãrilor Ministrului Yi din Goryeo cã 28 de exemplare ale lucrãrii
Sangjongyemun (texte rituale prescrise) au fost tipãrite cu litere din metal. 

Una dintre primele lucrãri de metalografie ale perioadei Goryeo,
Baekunwasangchok Buljojikjisimcheyojeoe sau, pe scurt, Jikjisimgyeong
(Selecþie de predici ale înþelepþilor buddhiºti ºi ale maeºtrilor Seon), tipãritã la
templul Heungdeoksa din Cheongju, în anul 1737, se pãstreazã în prezent la
Biblioteca Naþionalã Francezã din Paris. Cartea este dovada cã tiparul metalic a
fost larg rãspândit în timpul dinastiei Goryeo. În cartea Goryeosa (Istoria
Coreei) se consemneazã faptul cã, în anul 1392, regele Gongyang a încredinþat
oficiului guvernamental Seojeokwon (centrul pentru publicaþii ºi cãrþi)
rãspunderea de a coordona toate chestiunile legate de literele turnate în metal ºi
de tipãrirea cãrþilor.

În timpul dinastiei Joseon (1392-1910) s-au folosit pentru tipãrire litere din
metal, din lemn ºi chiar din ceramicã. Literele din metal s-au mai numit Juja
(litere turnate) ºi erau din cupru, zinc, fier ºi alte metale. Fondatorul dinastiei
Joseon, regele Taejo, a stimulat activitãþile departamentului Seojeokwon din
timpul dinastiei Goryeo. În timpul domniei regelui Taejong s-a înfiinþat (în 1403)
un serviciu separat pentru turnare – Jujaso sau centrul pentru turnarea literelor.
Materialele tipãrite erau în cea mai mare parte cãrþile ºi documentele considerate
necesare de cãtre guvern. Ele erau distribuite administraþiei locale ºi centrale,
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ºcolilor sãteºti, cãrturarilor ºi demnitarilor. Pentru o distribuþie pe scarã largã s-
a folosit tiparul cu litere din lemn, întrucât numãrul exemplarelor tipãrite cu
litere metalice era limitat. 

Primul set de litere metalice realizat de Jujaso în timpul dinastiei Joseon a
fost cel cu literele Gyeniya, botezate dupã anul 1403, când s-au realizat. În anul
1420 s-a realizat un set mai rafinat, denumit Gyeonjaja. Al treilea set, cel al
literelor Gabuya, a apãrut în anul 1434. Regele Sejong a mobilizat eforturile
cãrturarilor ºi inginerilor din domeniul aplicaþiilor astronomice existenþi la
Curtea sa pentru a crea acest set. Rezultatul a fost de departe deosebit, deoarece
cu el se puteau tipãri de douã ori mai multe exemplare în comparaþie cu setul
Gyeongjaja. Regele Sejong a mai cerut cãrturarilor ºi meºterilor lui sã creeze
litere de tipãrit pentru Hangeul, alfabetul coreean. Frumuseþea ºi armonia
caracterelor chinezeºti ºi coreene tipãrite atestã preeminenþa caracterelor tip
Gabrinja printre caracterele de metal care s-au dezvoltat în Coreea. Astfel,
Curtea regelui Jonseon a cerut ca setul respectiv sã fie reprodus de ºase ori. În
anul 1436, ea a produs Byeongjinja, denumire datã dupã anul respectiv. Acestea
au fost primele litere sudate din lume. 

Ulterior, au fost realizate numeroase alte seturi de litere, având la bazã
diverse stiluri de scriere. Majoritatea lor au fost distruse sau jefuite pe parcursul
invaziilor japoneze din perioada 1592-1598. Când invadatorii s-au retras, aceºtia
au luat ºi dus cu ei nenumãraþi artizani din domeniul ceramicii ºi meseriaºi
specializaþi în turnarea literelor, care au devenit apoi germenii înfloririi tiparului
în Japonia.

În timpul distrugerilor provocate de rãzboi, a fost greu sã se salveze materiile
prime necesare executãrii literelor pentru tipãrire. Dar chiar ºi atunci, soldaþii din
regimentul Hullyeondojam (comandamentul pentru instrucþie militarã al regelui
Jonseon) au tipãrit cãrþi folosind blocurile de litere din lemn ºi le-au vândut ca
sã strângã bani pentru a face faþã eforturilor ºi cheltuielilor prilejuite de rãzboi.
Literele erau cunoscute sub numele de Hullyeondogamja ºi au fost folosite pânã
ce au fost reluate eforturile de a executa litere metalice. 

Regele Kwanghaegun, cel de-al 15-lea monarh din dinastia Jonseon, a
reconstruit biroul pentru turnarea literelor ºi l-a rebotezat Jujadogam. În anul
1618, el i-a cerut acestuia sã creeze literele de tip Munoja. Acestea au fost urmate
de literele Hyeonjong sillokja, menite, în mod explicit, sã tipãreascã istoria
domniei regelui Hyeonjong, ca ºi alte seturi de litere. Luate împreunã, în
perioada dinastiei Jonseon au fost create vreo 40 de seturi de litere metalice de
cãtre oficiile guvernamentale. Numele lor indicau anul în care au fost executate,
agenþia care le-a realizat sau individul care a asigurat prototipul formelor
literelor.

Tipãrirea cu litere metalice a înflorit foarte mult în timpul dinastiei Jonseon,
dar a continuat ºi tehnica tiparului cu blocuri din lemn moºtenitã din perioada
dinastiei Goryeo. La începutul epocii Jonseon, buddhismul s-a menþinut în regat
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în ciuda politicii oficiale anti-buddhiste a noii dinastii ºi a asigurat sprijinul
necesar continuãrii tipãririi scripturilor buddhiste. În timpul regelui Seyos s-a
înfiinþat un birou special pentru tipãrire – Gangyeongdogam – însãrcinat sã
traducã ºi sã tipãreascã lucrãri buddhiste. Influenþa curþii regale putea fi sesizatã
în gravarea delicatã a blocurilor folosite pentru tipãrire.

Dar cea mai lungã perioadã în timpul dinastiei Jonseon tiparul cu blocuri din
lemn s-a efectuat în oficiile guvernamentale locale, în temple sau în ºcoli.
Dotate cu personalul ºi resursele materiale necesare, templele au fost deosebit
de active în producerea de scripturi buddhiste, dar ºi a unor colecþii de poezie ºi
eseuri, inclusiv a scrierilor confucianiste. Ele erau tipografii profesioniste
folosind blocuri din lemn  specifice acelei perioade. Tiparul cu blocuri din lemn
a rãmas destul de renumit pe parcursul întregii perioade de domnie a dinastiei
Jonseon, întrucât nu a existat nici o limitare a numãrului de exemplare care se
puteau tipãri, iar blocurile erau uºor de pãstrat. Însã, odatã cu trecerea timpului,
calitatea tiparului s-a înrãutãþit, iar gravarea a devenit de calitate inferioarã. 

Meritã sã precizãm cã erorile de tipar sunt greu de descoperit în cãrþile
coreene vechi. Acest lucru nu e, totuºi, surprinzãtor dacã þinem cont de faptul cã
sistemul creat nu permitea greºeli. Dupã cum se aratã în Gyeonggukdaejeon
(Marele Cod pentru Conducerea Naþiunii) ºi în alte lucrãri istorice, pedeapsa
aplicatã lucrãtorilor neatenþi era severã: pentru o singurã greºealã gãsitã într-un
întreg volum, toþi, de la ºeful supervizor pânã la cel din urmã muncitor, erau
biciuiþi de 30 de ori; cinci sau mai multe greºeli duceau la demitere.

Într-adevãr, dinastia Jonseon a dezvoltat o tradiþie bogatã ºi unicã în
domeniul tiparului: timp de cinci secole, guvernul a preluat iniþiativa creãrii
literelor din metal, însã entitãþile administrative locale ºi teritoriale au menþinut
vie tradiþia tiparului cu litere din lemn. 

În întreaga istorie universalã nu se mai întâlneºte un exemplu similar.
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V. FANACHE

O CUªCÃ PENTRU POEÞI

Simptomaticã în poezia lui Ion Cristofor este invazia tragicului, sentimentul
coborârii în derizoriul nãucitor al oricãrei valori, pierderea stabilitãþii lãuntrice,
tristeþea fãrã obiect, a unui sine lovit de turmentaþie existenþialã, din care nu se
poate trezi. Cuvintele rostite obsesiv comunicã imposibilitatea întrezãririi vreunei
perspective salvatoare. Peste tot se întinde întunericul. Reîntoarcerea tragicului,
despre care a scris o faimoasã carte Jean-Marie Domenach, se insinueazã în cele
mai diverse aspecte din viaþa zilelor noastre, dintr-o categorie esteticã înaltã,
asimilatã în vremurile vechi cu eroismul suprem, tragicul a involuat în epoca
modernã într-o fazã de banalizare, el a încetat sã mai sugereze ideea de sacrificiu
favorabil celuilalt, intrã în þesãtura intimã a oricãrui individ, stimulându-i gustul
inutilitãþii. Fiinþa poeticã îºi devine sieºi obiect al tragicului ºi, încolþitã de ghimpii
agresiunilor cotidiene, asistã silnic la propria sa neantizare. Ion Cristofor
transfigureazã în discursul sãu liric condiþia unui eu fãrã scãpare, þinut în  „cuºca”
devoratoare a timpului tragic.

În interiorul timpului atotputernic, care „sapã” ostentativ la rãdãcina fiinþei,
are loc spectacolul vieþii surprins de poet în secvenþe tragico-groteºti: „pe o bancã
întunericul / ne þine de mânã / Neauzit / sapã timpul în noi / precum oarbele cârtiþe
(Seara). Profilul sãu însuºi aduce cu un animal, frustrat definitiv de ºansa de a
juca vreun rol util. Degringolada, incoerenþa, improvizaþia, prostul gust, vorbãria,
absenþa ideilor, superficialitatea sentimentelor etc. dominã existenþa indivizilor,
lumea coboarã spre o fundãturã. Odele poeþilor sau diatribele lor nu mai
intereseazã pe nimeni, cei care scriu pot locui într-o  „cuºcã proprietate
personalã”, unde sunt vizitaþi de curiozitate, ca „niºte câini râioºi”. Sarcasmul
versurilor se substituie oricãrei concluzii, el se manifestã ca refuz al lumii date,
dar ºi ca singura ºansã de a vieþui în aceastã lume de „unicã folosinþã”: ”o viaþã
rãvãºitã întunecându-se sub sorii ei negri / o viaþã împuþitã de zvonuri de laºitãþi
de nimicuri / viaþã de unicã folosinþã / ca ieftinul aparat de bãrbierit / pe care
tocmai îl arunci în coºul de plastic (O viaþã de unicã folosinþã). O tristeþe fãrã
limite se impregneazã în sufletul eului care nu mai crede în nimeni ºi nu-l mai
emoþioneazã nimic, prezenþã inertã, funcþionând mecanic în afara iluzionãrilor,
„într-o îndepãrtatã provincie balcanicã / uitatã de Dumnezeu ºi de oameni”
(Laureat al norilor). Într-un spaþiu asimilat cu „iadul nostru”, unde glasul
cântecului e sfârtecat, se petrece o asumare grotescã a mizeriilor vieþii, cu
„scârba” de a-þi privi propria ta alienare: „mãrºãluieºti în ceaþã în bezna compactã
/ sufli în trâmbiþele nimicului / saluþi în dreapta ºi-n stânga / palizii scrobiþii /
funcþionari ai neantului / O, scârbã / O, scuipat pe coliva ruºinii”(O, scârbã).

Câteva cuvinte, cu rol simbolizant, au forþa de a polariza discursul liric într-o
viziune coerentã, încãrcatã de vibraþii semnificative. Ion Cristofor scrie în versuri
care uimesc prin îndrãzneala meditativã, cu rezonanþe tragice. Ele se
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concentreazã în imaginea întunericului, în starea de orbire, în turmentaþia
contagioasã ºi în aluziile livreºti. În compoziþia poemelor nuanþele semantice ale
acestor expresii simbolice transmit sensuri ieºite din comun. Astfel, întunericul,
bezna, clar-obscurul sunt elementele cadru ale unei atmosfere compact obscure,
rãu prevestitoare. Într-un spaþiu cu „un soare taciturn”, dominã „hegemonia
întunericului”, peste tot „ miroase a dezastru a pãmânt ºi a moarte” : „Nu-i
limpede de-i ziuã / nu-i limpede de-i noapte / pãºim cu toþi prin zoaie / prin scârnã
ºi prin ºoapte”(Cântec biblic). Extinderea întunericului nu are limite. Se
aminteºte de „ bezna cosmicã”, de „izvoarele care clevetesc neobosite cu morþii”,
de groaza cã  „întunericul ne mãnâncã faþa ºi mâinile”. Insul este de fapt un
„naufragiat fãrã scãpare : „priveºti îndelung în întuneric / nici un licãr / nici o
nãdejde / o certitudine cât de micã / Doar umbra ta rãtãcind printre
umbre”(Naufragiatul). Ce rol mai poate avea poezia în acest climat al
întunericului sinistru: „ poezia domnul meu e doar o maimuþã albastrã în
cuºcã”(În plic).

Legat strâns de motivul întunericului este cel al orbului, de mare circulaþie în
diferite literaturi. Ion Cristofor apeleazã la valenþele simbolice ale orbului
atribuindu-i aceleaºi sensuri negative pe care le întâlnim referindu-ne la întuneric.
„Orbul” nu se mai aratã a fi un privilegiat, dotat cu harul previziunii, cu
înþelepciunea profundã care scapã omului obiºnuit. Dimpotrivã, el este un
ignorant, adeseori animat de intenþii malefice. Sentimentul pe care îl încearcã
orbul din poezia lui Ion Cristofor este acela de zãdãrnicie, el cutreierã bezmetic,
cãutând fãrã sã gãseascã ceva anume, strivit de frustrare ºi nesiguranþã: „la noapte
va trebui sã ne mutãm / în alte încãperi în alte þãri în alte biografii”(Orbii).
Motivul orbului se întâlneºte în peste douãzeci de poeme, în accepþiuni
memorabile din cele mai diferite, cele mai cultivate acreditând ideea de rãtãcire
nãucã, într-o lume fãrã luminã, ea însãºi oarbã.

Starea generalã a indivizilor este una de turmentaþie, debusolatã, „o lume
turbatã”  populeazã  „aceastã istorie oarbã”. Loviþi de turmentaþie, mai ales de
turmentaþia lãuntricã, oamenii se comportã anormal, în afara oricãrui simþ de
orientare : „ mã clãtinam seara ca musul beat pe punte  / buimac nu mai ºtiam
încotro s-o apuc / Era din ce în ce mai rece. Sufla un vânt cumplit. / Nici o femeie
nici un profet pe aproape. Doar timpul ºi voma. Atât.”(Drumul cel bun). Simbolul
bahic, de întâlnit frecvent, provoacã resemnarea („poeþii s-au sinucis cu toþii”),
rãsturnãrile carnavaleºti („ospiciile s-au mutat în cuvinte / sfinþii-n bordeluri”),
acceptarea condiþiei de nebun: „înþeleptul intrã de bunãvoie în cãmaºa de
forþã”(Hamlet în pustiu). Viaþa e în fond o lungã beþie, din care nimeni nu se
trezeºte cu adevãrat: „ Viaþa ne asigurã ziarele / e asemenea musului beat ce se
clatinã seara pe puntea zgâlþâitã de valuri”(Punte).

Fãrã sã fie excesiv livrescã, poezia lui Ion Cristofor recurge obiºnuit la inserþii
erudite, înglobate inteligent în contextul versurilor sporindu-le acestora nota
modernã, de finã intelectualitate, într-o fireascã relaþie cu valori culturale din
diferite domenii. Mesajul poetic primeºte astfel o susþinere ineditã, de cele mai
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multe ori în cheie ironicã, subliniind neantul vieþii cotidiene, în esenþã similar în
semnificaþie cu oamenii ºi întâmplãrile de altãdatã: „sub gluga întunericului
cineva scrie ºi scrie ºi scrie / se prãsesc stârvurile prosperã bestiile / sub carul mic
ruginesc conºtiinþele stelele oarbe / neamurile ginþile putrezesc / se-ndoaie cugetã
trestia / trage cu mitraliera izvestia/ imperiile ºi îngerii se prãbuºesc ca popicele /
poezia refuzã sã se mai ridice la ceruri”(Pentru cine). Referirile livreºti nu sunt
deloc simplã paradã de erudiþie, ele converg într-o imagine terifiantã a umanitãþii,
închipuitã ca istorie oarbã, condamnatã eºecului. Sunt invocate Kafka, Gaugain,
apostolul Petru, Hamlet, Pascal, Ofelia, Troia, Hiroºima etc. În compania acestor
nume poetul îºi conservã luciditatea seninã pãºind prin prãpãstii : ”Cineva
pãºeºte prin Wagner / ca printr-o prãpastie din Alpi”(Punte).

Cu volumul O cuºcã pentru poet (Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2007),
Ion Cristofor se impune printr-o identitate inconfundabilã, conturatã în timp cu
fiecare din culegerile publicate (dacã nu mã înºel, ºase la numãr). Poemele îºi
extrag substanþa din avatarurile vieþii contemporane, raportate ingenios la
dramele din totdeauna ale indivizilor, ele sunt niºte mãrturii ale unui fiu al
veacului, pentru care lumea înseamnã o repetebilã povarã, consumatã sub
semnele simbolice ale întunericului, ale orbirii ºi ale turmentaþiei.

Dan Marius DRÃGAN   

SONETE

VI
Iubesc în toate mersul ºi fiinþa ta, ca o luminã linã,
Întoarsã în lunecãri ºi-nvârtejiri de vis,
Ca ºi o cochilie ce sideful ºi-a deschis 
Sã-nchipuie o strãlucire mai rotundã, mai deplinã

Decât aceea în care arºiþa rece a Lunii se rãsfirã
În valuri de visãri, de burã fermecatã ºi de rouã,
Când noaptea-i ca o pâine despicatã, frântã-n douã,
Când timpul, chiar vrãjit, de-abia respirã...

E vântul lunecos, culoarea-i mai acidã
ªi sunt mai ascuþite simþurile toate
Scrutând la hãul nesfârºit, la stele depãrtate,
Simþindu-þi rãsuflarea ce-nchipuie-o absidã,

Cã suntem doi strãini, cu soartã de omidã
ªi-n juru-ne sunt umbre ºi ne speriem de toate!...

Cluj Napoca 7/8.05,2007
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VII

Din nou, cântul strãin al depãrtãrii,
Ca praful caravanei, cu glas stins,
Îþi rupe trupul veºted, de rob, prins
În ochiurile aºezate a resemnãrii...

Þi s-a-ncurcat, captiv, nadiru-n orizont,
Acolo unde cerul ºi lumea s-au închis
Ca ºi o scoicã vãluritã, ce-nchide-n ea un vis
Un miez de timp pierdut, contorsionat ºi bont...

Nu sunt cãrãri, prin umbrã, sã le ºtii
ªi nu-s nici pãsãri din cer sã te îndrume
Ci doare helige-glife, o scriere cu rune
Ascunsã de lichenii ce cresc pe stâncãrii...

În lãturi ai deºertul cel încãrcat cu dune
ªi nori de praf, ca ceaþa, în valuri alburii.

Cluj – Napoca    16.05.2007

VIII

Ca pe-o tipsie aºez acuma porfiriul
Scãldat în valuri de-arãmiu tomnatic,
De-al unui început de veac lunatic
În umbra cãrui stã tãcut pustiul...

Nu sunt destule ancorele grele
Cã-nþepeneascã rosturile firii
Acum când, dinspre beznã, trandafirii
Se-adunã ca trecutul sã îl spele!...

Nici nu sunt ape ca sã-nece mersul
Ce-l faci, desculþ, prin ierburi ºi prin scoici
Prin timpuri fãrã oameni stoici...
Sãmânþa a putrezit, rãmas-a restul!...

Amestecã în sare ºi cu pietre versul
Copitele murgilor rãi ce trag la troici!
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Valeria MANTA TÃICUÞU

IEªIREA DIN TIMP

Urmând demersul artistic din „Monograme
pe pietrele Nordului”, George Vulturescu
creeazã imaginea simbolicã a unui univers
interior, „Alte poeme din Nord” (Editura
BrumaR, 2007)  remarcându-se prin
corespondenþele analogice dintre cuvânt ºi
obiectul pe care el îl evocã în mod arbitrar /
convenþional ºi printr-o mare supleþe în
construirea simbolurilor personale. Dimensiunea
misticã a universului poetic transpare chiar din
primul poem: „Cum sã devin o oglindã a
întâlnirii cu tine, Doamne? / Cât real este în
frumuseþea unui copac pârjolit / de trãsnet?”
(„Numai piatra stã sã aºtepte fulgerul”). Tonul
psalmic nu se centreazã pe invocaþie / tãgadã /

îndoialã, ci pe nevoia revelaþiei. Fulgerul reprezintã încãrcãtura energeticã
spiritualã care ne face capabili de înþelegerea substanþei cosmice a lui
Dumnezeu, ºi el implicã nu aºteptare pasivã, ci efort cognitiv, conºtientizarea
legãturilor inextricabile dintre obiecte ºi fenomene, dintre latura lor materialã
ºi semnificaþia în cadrul unui sistem etern. Poemul, ca orice fapt mistico-
religios, este kratofanie, teofanie ºi hierofanie, adicã manifestarea puterii
divine, descoperire / revelaþie a divinitãþii ºi capacitate de a descoperi sacrul
în profan.  La George Vulturescu dimensiunea teofanicã este determinantã,
poetul cãutând semnele manifestãrii divine în onto-, dar mai cu seamã în
filogenezã. ªirul, lanþul, coloana, succesiunea, secvenþialul existenþial, ideea
permanentei întoarceri / a repetiþiei se topesc în simbolul pietrei. Pietrele
poetului din Nord sunt sfinte pentru cã semnificã sufletele strãmoºilor, dar ºi
forþa divinã, deci o aglutinare ancestral-sacru. Prezenþa scãrii pe care Iacob a
vãzut-o în vis, sprijinitã de piatra lui de cãpãtâi ºi ducând pânã la cer este
sugestivã pentru modul în care sunt prelucrate simbolurile creºtine ºi
integrate într-o mitologie proprie. Scara pe care urcã ºi coboarã îngerii devine
sfântã pentru cã este obiectul unei revelaþii, astfel cã, în urma acesteia, cele
trei niveluri cosmice, pãmântul, cerul ºi regiunile inferioare pot comunica.
Scara devine coloanã universalã, axis mundi, element de legãturã între cer ºi
pãmânt, dintre om ºi divinitate; de remarcat faptul cã  nu mai putem vorbi de
antropocentrism postmodernist în aceste noi poeme din Nord: „Înaintea mea
e îngerul, îl ajung ºi-l privesc în ochi: / el  se sparge ca o oglindã. / Îl ajung ºi
pe celãlalt din faþã ºi-l privesc în ochi: / ºi el se sparge ca o oglindã. / Îl ajung
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ºi pe ultimul care mã apostrofeazã: / Nu te poþi muta de pe scara lui Iacob
pe / o altã scarã precum se mutã literele dintr-un / cuvânt în alt cuvânt...//
Încerc sã-l depãºesc, sã-l privesc în faþã / dar vãd cã îngerul n-are ochi: e tot
un vârtej / un roi de albine care se ridicã tot mai sus / ca un nor interpus între
Moise ºi D-zeu” („Numai piatra stã sã aºtepte fulgerul”0.

Oglinda ºi mâlul, resemantizate, sunt elemente simbolizând cãutarea,
nevoia de a se elibera de povara mundanului, a „scrâºnetelor”, a
„bulboanelor” ºi a blasfemiilor, de a se purifica pentru întâlnirea cu Cel Etern:
discursul reflexiv se cadenþeazã psalmic, în versete care trãdeazã
incapacitatea eului poetic de a-ºi vedea întocmirea dupã chipul ºi asemãnarea
Tatãlui Ceresc: „ªi pe unde trec mã depun în oglinzi ca un mâl / pe maluri de
albii / oglinda ochilor Tãi care ne deosebesc de lucruri / ºi în cãrþi se depune
doar mâlul literelor / pentru cã gura Ta nu le cheamã-n Cuvânt / e o baltã
bâhlitã creierul din care tocmai ai ieºit / din care nu poþi ieºi / pe luciul ei nu
vin lebede ºi nici pescãruºi / numai gheaþa privirii Tale / numai pe gheaþa
febrei mele aluneci Tu / înecat sub sloiurile spaimei mele” („Ditirambi. Pe
pietrele Nordului”). Tragicul relaþiei cu divinitatea se consumã pe plan mental
ºi nu afectiv; revelaþia izvorãºte din spirit, din suflet, nu din cerebralitatea
îngheþatã., iar atitudinea ºovãitoare, vecinã cu necredinþa, îºi are punctul de
plecare în lupta dintre raþiune ºi simþãminte. Poetul este conºtient cã eroarea
constã în a-l transforma pe Dumnezeu într-o proiecþie mentalã, în a-L supune
raþionamentelor ºi a-L radicaliza într-un concept; aceastã eroare determinã, de
altfel, viziunea apocalipticã asupra sistemelor de comunicare între zona
superioarã (cerul) ºi cea inferioarã (pãmântul): „Nici în biblii nu mai e nicio
literã / precum un câmp înnãmolit în care au putrezit / toþi bulbii seminþelor /
sub litere nu mai e decât cenuºã / cu pielea arsã trecem / cu limba arsã /cu care
nu te putem striga”.

Legãtura dintre semnificant ºi semnificat este asemãnãtoare legãturii
dintre pãmânteni ºi Tatãl creaþiei; poetul / scrib reface legãtura aceasta sacrã,
luptându-se cu inerþia cãrnii, cu ispitele, cu moºtenirea geneticã ºi, uneori, cu
neantul. Literele trãiesc într-un univers al lor, ce scapã, de cele mai multe ori,
legilor pãmânteºti, ºi numai poetul, în momentele lui de inspiraþie, mai poate
desluºi drumul misterios de la semn grafic la semnificaþie: „M-am pregãtit
pentru fiecare literã, am exersat / îndelung spirala: / nodul din gât înghiþit ca
un pãianjen cu tot cu firele lui / nodul liniilor din palmã pãtrunzând în carne-
mi ca un lanþ” („A venit vremea literei”). Vremea literei vine odatã cu vremea
pietrei, creând împreunã un mit al renaºterii: poetul, ca erou civilizator, preia
ritualurile vechi – de dragoste, naºtere, construcþie ºi moarte, topindu-le într-
o odisee personalã: ”ªtii asta: un om care priveºte piatra / e mai puternic decât
lespedea de piatrã / de pe mormântul lui” („Unde este o piatrã apare ºi
îngerul”).

În Nordul transformat de George Vulturescu în spaþiu mitic, muntele,
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lupii, oamenii, duhurile pãdurii, pietrele, viii ºi morþii coexistã dupã tipare
arhaice; crâºma lui Moº Humã devine un teritoriu care desparte realul de
imaginar, acolo au loc libaþii („Arunc dracului mãrul cât colo ºi cer o þuicã /
sã-mi clãtesc gura. E din mere, din livada / mea, mã îmbie Moº Humã, foc
purificator” ºi jertfe pentru sufletul celor duºi la Domnul: „Intrã dada
Alesia: „Unde e poetul acela / care mi-a comandat un cocoº, maicã...”/ Îi
dau eu banii ºi-i spun: Taie-l. Ea îi / rãsuceºte gâtul în faþa mea ºi vrea sã mi-
l / lase. Îngroapã-l, zic, cã acolo serveºte / dejunul Ioan Flora, sub iarbã.
În ce loc sã-l îngrop, maicã, mai strigã ea / Oriunde, zic. Cei de sub
pãmânt nu furã unul de la altul...” („Fulgerul e mai singur decât fiarele”).

Elementele simbolice sunt preluate din Biblie ºi transpuse într-un dialog
imaginar cu îngerii, cu sfinþii sau chiar cu exilaþii printre pietrele Nordului:
ºerpii, mãrul, vulturii, porumbeii au, pe lângã semantica de tip creºtin, pe
care poetul le-o pãstreazã, conotaþii suplimentare integrate într-o
hermeneuticã de tip modern: „Acum vin dintr-o parte ºerpi, Daniel. / Sub
solzii lor zornãie un vânt pe care mi-l amintesc,/ Ei mã privesc fix, apoi se
apropie de mine cu / pielea mea din copilãrie pe care-o þin înfãºuratã / în jurul
lor. // Din cealaltã parte vin vulturii, Daniel. / Au penele zbârlite ca niºte
coifuri pe care le purtam / în sat de Irozi. Ei se uitã la / mine ºi din ochi le
cresc ierburi: / pânã la brâu îmi ajung, pânã la subsuori, / ºi ei nu se mai pot
ridica în vãzduh / ºi mã implorã sã le sucesc gâtul” („Ditirambi pentru
Daniel”). Într-o „lecþie de privit un tablou”, plaja narativã care se insinueazã
printre fragmentele descriptive are sensul unei ars poetica pe care cititorul a
mai întâlnit-o ºi în „Monograme pe pietrele Nordului”: „Nu e nicio stea pe
tablourile tale, / îi spun pictorului. // Râse: / - Nu fac tablouri pentru orbi,
ci pentru / cei ce vor sã vadã. Culorile mele nu umplu / privirea, ci
conduc, / cum urletul din stihii conduce o fiarã” .Scrisul înseamnã nu
numai gãsirea sensului, a direcþiei, ci ºi ardere, transformare în cenuºã, ºi
renaºtere: „Un orb picteazã fulgerul / Vai, din pânza sa încep sã curgã cenuºi
/ pânã la genunchi îi ajung, / pe scaunul unde stã neclintiot / pânã la brâu. //
E deja acoperit de cenuºã, strigã / cineva privindu-l.Vai, ochii lui / sunt o
vãgãunã pe unde nãvãlesc / cenuºile... / Dar orbul nu aude ºi / picteazã mai
departe fulgerul” („Un orb picteazã fulgerul”).

Poemele lui George Vulturescu sunt dense, scrise într-un limbaj metaforic
ce se potriveºte cu intenþiiile sale de a crea o hermeneuticã aparte; greu de
descifrat, din cauza concentraþiei mari de aforisme, simboluri ºi concepte, ele
par a fi creaþia unui alchimist, a unui teolog din Evul Mediu, a unui exorcist
sau, pur ºi simplu, a unui poet despre care este foarte greu sã-þi dai seama
cãrui timp îi aparþine de fapt. 
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Victoria MILESCU

HAIKU

O floare albã
în mâini carbonizate
reînviere

De ani de zile
în buzunarul hainei
aceeaºi inimã

Zilnic soarele
peste cei vii si cei morti
deopotrivã

La colþul strãzii
câinele fãrã stãpân
ºi fãrã umbrã

Gâze nebune
iarba urcând în copaci
copilãria

Secera lunii
în lanul de vise
al greierilor

Rochia udã
dând trupului fierbinte
o sãrutare

Ultimul cocor
ia pe aripi pãmântul
unde ne duce?

Migdal scutural
peste file de carte
versuri amare

În podul casei
printre hãrþi ºi planete
dorul de ducã

Spre felinare
vin gâze nevãzute
amintirile

Aripi de searã
pictate pe mãtase
cu douã lacrimi

Un bob de rouã
oglindeºte oraºul
veºnic însetat

În beciul clipei
toamna rostogoleºte
butoiul vieþii

Pe un câmp gol
mireasa pãrãsitã
prima zãpadã

Un râu de sânge
în trupuri adormite
fãrã odihnã

Într-o cireaºã
o livadã întreagã
valseazã roºu

O buburuzã
rostogolitã de vânt
prin boia dulce

În mãrul putred
cãzut la rãdãcinã
viermele cântã

Citind o carte
în toiul nopþii, cerul
la un licurici

Pe acoperiº
printre pãsãri ºi stele
leºul soarelui
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Liviu COMªIA

PATIMA

De trei zile ploua icnit. Norii groºi tãvãleau satul în scurte întunecimi.
Treceau peste acoperiºuri pãsãri în zboruri pãtrunse de umezealã. Oamenii,
mirosind a pãnurã udã ºi sudoare cãlduþã, tãceau adunaþi sub streaºina
crâºmei. Se uitau peste pãduri, cãtre rãsãrit, de unde ºtiau cã poate rãzbi
lumina. Din când în când, prin ploaie, trecea în fugã câte o umbrã de femeie.

Bãrbaþii întorceau capetele. ªi iar tãceau.
Intra câte unul în crâºmã ºi cumpãra de un leu Carpaþi, le împãrþeau între

ei ºi fumau în liniºte, fiecare cu gândurile lui. De prea multã tãcere se auzea
cum ploaia cãdea din cer pe frunzele de frãgar amorþite crescut în faþa casei
din vecinãtatea bufetului. Oamenii ascultau crezând cã sunetul acela înfundat
ar fi luat alt chip ºi ei ar fi putut trage concluzia cã ploaia o sã se opreascã.

-Mã, ce mai curge! Aruncã unul o vorbã aºa sã fie.
Ceilalþi s-au întors cãtre cel care vorbise. Îl priveau cu o anume curiozitate

încruntatã. Era numai o nedumerire ºi o sfidare aruncatã curajului de-a vorbi,
când apãsarea cerului o simþeai în creºtet.

-Taci, mã, al lui Pipoº, mormãi altul cu pãlãria coborâtã peste ochi.
-Ce, mã, nu vezi, sãri-þi-ar ochii! se înfurie cel numit Pipoº. Faþa lui

roºcovanã se aprinse ºi mai tare, gata sã crape de atâta aer strâns între obrajii
graºi ºi neberberiþi de-o sãptãmânã.

-Hai, mã, du-te ºi te culcã! Vrei sã te batã iar boreasa, rãspunse cel cu
pãlãria trasã peste ochi.

Au râs cu toþii.
Pipoº se zbãtea neputincios. Zvâcnea din ochi în toate pãrþile. Oamenii se

veseleau mai departe pe seama lui. Ce putea sã mai zicã?! Tãcu. Înghiþi lung
ºi chinuit noduri groase ºi aspre. ªtia bine cã povestea lui fãcuse înconjurul
satului… Într-o searã, cam prin primãvarã, se luase cu alþii la bãuturã ºi
Versavia, nevasta lui, venise dupã el la crâºmã ºi în vãzul lumii i-a dat un
pumn dupã ceafã de i-a sãrit pãlãria din cap. Oamenii au râs ºi de atunci râd
într-una. Îl dispreþuiau pentru cã nu fusese bãrbat. Adicã s-o fi plesnit el pe
Versavia ca sã-i sarã cârpa în þãrânã ca altãdatã sã nu mai îndrãzneascã sã
ridice mâna la el. Îi era dragã nevasta, o patimã veche, chiar el se mira cã e tot
aºa de proaspãtã ca în noaptea nunþii. Dumnezeii mã-sii de muiere ºi de
dragoste! gemu el.

Privi ploaia. Curgea lin, ºiruri lungi, întrerupte de bãtaia vântului. Mãcar
de-ar fi trãit copchilul, rãsuci el gândul. Era o treabã de Doamne-ajutã. Batã-l
pustia de noroc! Aºa o fost sã fie. ªi ãsta al lui Halmaghi mai ºi râde… Apoi
urmã trist: Ce mai plouã. Pãcãtoasã vreme! Aºa o fost sã fie. Sã moarã el acum
ºi sã se ducã popii Damaschin toatã bucuria mea.

-Lasã, mã Limule, oamenii în pace! Iar îi mâni la lucru pe ploaie, zise
Halmaghi, ieºind dinaintea celui care venea de peste drum înfofolit în haina
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groasã de cauciuc.
Glasul uºor tremurat de ciudã al lui Halmaghi îi rupse gândurile le

jumãtate. El, Serafim Nogâþ, zis Pipoº dupã un bunic al lui care nu fuma
omeneºte ca toþi bãrbaþii þigarã, ci le sfãrâma ºi le înfunda într-o pipã de lemn
de cireº, ar fi avut multe sã-ºi spunã, sã se întrebe de una de alta, pânã sã afle
de unde-i venise lui pedeapsa cumplitã cu moartea bãiatului. Dar vorba
oamenilor nu-l lãsa. Ii auzea socotind zilele de când plouã. 

-De trei zile, zise cu arþag Halmaghi.
-Sã socotim, Iacobe, propuse Rusalim Conci, cel care venise câtva vreme

înainte.
-Ce sã mai socotim, mã Limule! Ce sã mai socotim!… Mi-ai luat boreasa în

câmp ºi ieri cã, de, voi bogãtanii nu prea ºtiþi de omenie. Acu’ e beteagã. O scos
sfecla ta cu ploaia-n cap ºi-o rãcit la burtã. Umblã la privadã de zece ori pe
ceas…

-Las-o, mã, cã nu moare ea din asta, se rãsti Rusalim ciudos, ºtiind cã
oamenii aveau dreptate în felul lor, dar ºi el ar fi pierdut bani buni dacã sfecla
putrezea în bãlþile din Lunca Oltului. ªi fãrã banii lui s-ar fi dus pe Apa Sîmbetei
satul cu toþi ai sãi. De unde sã mai ia bani ca sã are, sã cumpere sãmânþã, sã
însãmânþeze în primãvarã, cã-i dator vândut la bãnci. Din agriculturã nu faci
avere, îi zicea taicã-sãu, privindu-l pe sub sprâncene, încruntat. ªi el se
încãpãþâna ºi mai tare, nu voia sã îngenuncheze ºi ãºtia sã râdã cum o fac de
fiecare datã când altul cade fãrã vlagã. Dacã-s ei sãraci, sã fie cu toþii, sã nu
existe nici o diferenþã, cã bunul Dumnezeu e Tatã tuturor. Ar fi fost cu toþii
mulþumiþi dacã l-ar fi vãzut între ei pipând în pragul crâºmei. Dar el nu voia sã
se lase, dimpotrivã, îi sãlta inima când îi vedea cum dau cu sapa pe pãmânturile
lui, cum seara se aºazã la masã cu toþii ºi el în capul mesei ºi ce zice el aia
rãmâne. E aici toatã viaþa lui pe care, în adâncul sufletul lui, o credea fãrã nici
un rost, aºtepta doar sã treacã anii ºi sã se ducã pe altã lume…

-Mã Limule, se amestecã Serafim Nogâþ în vorbã. De cei nu iai tu telefonul
cã ai prin buzunare câte douã în fiecare, ºi sã stai aºa la taifas, ca noi de-o pildã,
cu Ãl de Sus ca sã opreascã ploile. Dacã nu te crede pe cuvânt, fã tu o cerere
cum cã noi suntem de acord, eu ºi fârtatul Halmaghi, ºi bãdicu’ Dinu, ºi ºogoru’
Surdilã. Nu-i aºa, oameni buni?…

-Aºa-i, încuviinþarã ceilalþi zâmbind a râde.
-ªtii ce, mã Pipoº?! icni Conci din adânc. Tu sã taci. Cã te-am gãsit ieri

noapte cu sacu’ în Prundu Luncii dupã trifoi la porci ºi n-am zis nimic. ªi-ai zis
cã dacã nu spui bãdicului Alecu Varvarei cã ai tãiat din postaþa lui, azi tu ºi
boreasa veniþi sã-mi daþi o mânã de ajutor ca sã încarc sfecla în camioane ºi s-o
trimit în gara Cohalmului. Aºa-i ori nu-i aºa?… Te-am aºteptat, mã, pânã acum.
Ba, am umblat ºi prin câmp cã mã gândeam sã dau de tine ºi sã te dau exemplu
la ãºtia care belesc ochii la mine. Da’ þi-ai gãsit.

-Bããã, exclamã Victor Surdilã, bogãtanii ãºtia nici între ei nu se îngãduie.
Auzi tu, sã-l cheme la încãrcat pe Pipoº care nu ºtie câte iugãre are. Hai cã asta
n-am mai vãzut de când mama m-o fãcut!… Apoi luminat ca ºi când a
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descoperit un lucru de preþ:  Bunii mei, auziþi, ãºtia au ajuns sã fure ºi trifoi! ªi
rãmase ca lovit în frunte.

-Ce tot baþi apa în piuã, îl luã de sus Halmaghi. Ce, faci pe prostu’. Doar e
de când lumea lume cã ãºtia bogaþi furã de la cei sãraci. Aºa scrie ºi-n Biblie.
Scrie aºa? Toacã popa Damaschin în bisericã? 

-Toacã, încuviinþã Victor Surdilã luminat ºi mulþumit de sine.
-Da-þi, mã unu’ o þigare. Care aveþi? întrebã Rusalim Conci ca ºi când nu

despre el fusese vorba pânã acum.
Halmaghi se cãutã îndelung prin buzunare, întâi la pantaloni, pe urmã la

hainã, apoi din nou în buzunarele pantalonilor.
-N-am, zise el înseninat. N-am! Le-am lãsat acasã sã pipe ºi muierea cã de la

o vreme îi place bãgãul. O învãþat gustul la selectorul tãu, la magazie. Auzi, mã
Pipoº, cicã Limu le aduce rachiu ºi tutun de la el ºi boresele joacã cizmuþa pe
sacii de grâu cu poalele-n cap… 

Conci nu rãspunse. Îºi desfãcu haina de ploaie la toþi nasturii de la piept ºi
scoase un pachet de „Carpaþi”. Ca la o comandã, oamenii s-au adunat în jurul lui
. Conci se mutã de pe un picior pe latul. Dãdu la fiecare câte una. Privi pachetul
pe jumãtate golit.

-Luaþi, mã luaþi cã-s de la frate-meu Petre, ãl de lucrã la… ºi scoase telefonul
mobil din buzunar ºi citi: Vodafone RO, cã el samãnã cu tata, nu-i place
pãmântu’ ºi nici putoarea de balegã. Are acolo unde lucrã o încãpere cât Cãminul
cultural ºi toatã ziulica vorbeºte ºi vorbeºte sau se uitã în ecranul unui calculator,
aºa-i zice. Numai el ºtie ce tot face cã eu n-am priceput nimic. Îl salutã toþi ai lui
ca pe popa Damaschin. Mi-o zis, mã Limule, hai la mine la firmã ºi te fac om.
Adicã cum? Eu nu-s om? Ce-s eu, mã frate-meu? Eºti, da’ aici ai domni. ªi cine
o sã mai facã pituca dacã toþi ne vârâm în birouri? Dacã vrei sã rãmâi toatã viaþa
fermier, e treaba ta. Numai mama te-o prostit. ªtiþi, acum aºa le zice la plugarii
noºtri, fermieri, da’ tot un drac îi. No, cum ziceam, el fumeazã de astea,
domneºti, cu filtru de aur. Zãu lu’ Dumnezeu cã-i din aur. Bã, îi zic, fi-þi-ar
ºcoala a dracului, mie sã-mi iei „Carpaþi”, auzi-tu-mai? Cã tuºesc de parfumatele
tale. ªi mi-o luat un bax. C-o fost acasã ieri, în trecere, sã ia niºte lapte pentru
fiie-sa, o sclifositã, niºte carne pentru cumnata cã-i beteagã cu ficatu’. Ia, mã, sã
nu-þi strici plãmânii. Aþi auzit, mã, ºi Conci întinse pachetul.

Nu mai era nevoie. Luaserã cu toþii. Unii ºi-o aprinseserã ºi acum îl priveau
batjocoritor pe sub streaºina pãlãriilor.

-ªi zi aºa, Iacobe, începu Conci aruncând chibritul aprins într-o baltã în faþa
lui ºi suflând tot fumul pe nas. Þi s-o boierit muierea?

-Dreptu-i, Limule, rãspunse Nogâþ în locul celuilalt. ªi Versavia mea o venit
alaltãieri fãrã cârpã-n cap. ªi-o uitase  pe saci, la tine-n magazie.

-ªi nu te-o pãruit, mã Pipoº? gâlgâi Conci întrebarea.
-De ce, bã? nu se lãsã Nogâþ.
-Aºa. Ca din obicei.
-Nu, mã Limule! N-o dat. Cum sã dea muierea în mine? Cum, mã? Cã nu-i

zãludã la cap cum ziceþi voi. E mânioasã, las-o-n  plata Domnului! E ficioru’
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beteag. N-are timp de mine.
-Haha!… insistã Conci ºi ochii lui râdeau de-a binelea.
-Cum aºa, mã zdreanþã! þipã Nogâþ.
Se fãcuse vânãt. Se buluci cãtre Conci, împingând la o parte pe Iacob

Halmaghi aflat în faþa lui.
-Zi, mã! Cum adicã haha?! urlã Nogâþ. Hai, spune cã te fac una cu pãmântu’.

Fi-þi-ar neamul al dracului sã-þi fie de om hârbar ce eºti! Ia zii, mã, sãrãntocule,
cã de nu veneau hoþii ãºtia rãmâneai tot un linge blide ºi-un întinge cu mãmãliga
în lunã. Proºtii ãºtia te-o fãcut ce eºti, cã ai tãi o bãut pãmântu’ în crâºmã la
Vicuþã ca sã nu-l ia comuniºtii. Proºtii ãºtia, mã, cã nu l-o luat cu acte, ci pe
vorbã de creºtin, ºi acum, tu ºi primaru’, hoþomanu’ de Virgil Lup-Purcar, aþi
mãsluit actele ºi þi-ai luat pãmântu’, iar proºtii ãºtia care l-o plãtit lu’ tat-tu lucrã
cu buza umflatã la tine ca slugi. ªi-acum eºti capu’ satului. Te-ai înfipt în capu’
mesei ca musca-n curu’ calului ºi nu mai poate nimeni sã te scoatã cã
proprietatea-i sfântã, mã! Adicã s-o sfinþit hoþia, Limule!

Nogâþ fierbea. Aºa, deodatã din adâncul lui, se  ridicase ca o furtunã toatã
furia de atâta vreme þinutã în frâu. Nu vedea în faþa ochilor decât picãturi aurite,
mãrunte ºi dese. ªi ploaia era de aur ºi tot aºa mãruntã ºi deasã. Simþea tot
sângele în tâmple. Auzea în urechi, ca douã ciocane uriaºe, cum ploaia cãdea pe
scocurile de tablã ale crâºmei. Poate l-ar fi plesnit pe Conci cu sete ºi urã dacã
nu s-ar fi bãgat între ei Iacob Halmaghi, cu vorbe ºi chiar luându-l în braþe. Îl
auzea pe Halmaghi, ca dintr-o ceaþã, cum cãuta sã-l astâmpere. 

-Lasã, Serafime! Lasã, mã! O zis ºi el o vorbã, îl potolea Halmaghi,
împingându-l uºor cãtre perete.

Conci se îngãlbeni. Se trase în ploaie. Apa i se prelingea pe faþa încordatã,
crispatã. Doar ochii îi jucau în gãvane, printre zbârciturile pielii, repezi ºi
lãcrimoºi. 

-Ce ai, tu Limule, cu muierea mea? De ce n-o laºi în pace ºi te þii dupã rochia
ei? întrebã Nogâþ, tânguindu-se peste umerii lui Halmaghi.

-No, lasã, mã, n-auzi? Nu i-o fãcut nimic. ªi gatã odatã, se rãsti Halmaghi la
el.

Conci tãcea. Îl privea pe Nogâþ drept în obraji. Se rãsuci încet, greoi cãtre
oamenii traºi într-o parte. Le vãzu chipurile serioase. I se pãru cã toþi îl aprobau
pe Nogâþ. Se gândi sã plece. Chiar se întoarse ca sã se ducã în treaba lui ºi sã-l
lase pe nebun în pace. Îl opri vorbele lui Nogâþ, rele ºi otrãvite.

-De ce na-i luat-o tu, Limule? zicea el. Cã pe tine te-o avut drag. Nu te-ai dus
la ºogoru’ Surdilã – unde eºti, Victore? – ºi-ai zis cã nu-þi mai trebuie, pentru cã
se þine cu învãþãtorul lui Alecu Boita? Nu tu ai zis cã ai vãzut-o în ºurã, la Boita,
trântitã în fân ºi pe învãþãtor lângã ea, zicându-i în ureche cã dacã se ia cu el, o
face doamnã, la oraº. Zii tu, ºogore, dacã nu-i aºa? Aºa-i ori nu-i aºa?!

-Aºa-i, spuse abia ºoptit Victor Surdilã, un om mãrunþel, cãutând cu ochii lui
albaºtri, spãlãciþi, cãtre Conci, într-un fel anume ce-l fãcu pe Nogâþ sã prindã
curaj.

Conci privea ploaia care cãdea densã, cernutã, clipocind în frunzele
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frãgarului. Se pãrea cã nu-l asculta pe Nogâþ, cã se dusese departe, dupã
gândurile lui, în altã lume ºi în alte timpuri unde Nogâþ devenise, printr-un
miracol, un om neînsemnat. Ce ºtia el cât de dragã i-a fost Versavia, cât i-a dus
dorul în armatã, pe acolo pe unde a umblat, cu chipul ei frumos ºi vesel aºezat
dinaintea lui ca o icoanã? Ce ºtia el, Nogâþ, despre toate lucrurile astea rãmase
fierbinþi ºi acum în de el? ªi mai apoi, în sat, când fulgerat cã ea s-a mãritat cu
Nogâþ cât a fost el plecat cãtanã în Oltenia, abia dacã îºi putuse stãpâni leºinul.
O cumpãrase acesta cu averea lui… Atunci s-au rupt ºi s-au surpat toate în el.
Umbla nãuc pe uliþe, fãrã sã ºtie ce face. Lucra pânã noaptea pe unde apuca, cât
mai departe de sat, numai sã uite. Ajunsese de râsul lumii. Dar lui nu-i pãsa nici
de uitãtura oamenilor, nici de blestemele maicã-si, nici de suduielile tatãlui, nici
de batjocura feciorilor de-un leat cu el, nici de vorbele grele aruncate în urma
lui de copii. Rãul se cuibãrise în sufletul lui ºi-n mintea lui ºi nu se lãsa dus în
nici un fel. Focul îl ardea din adânc, îl scurma ºi-l împrãºtia din ce în ce mai
tare. Se gândea el, când se gãsea pe câmp sau în pãdure la tãiat lemne, cã venise
timpul sã scape de pârjol. Cu cât încerca sã se elibereze de chipul ei de fatã,
subþire ca o frunzã de salcie, cu cât încerca sã-l alunge, cu atât el se arãta mai
puternic, mai apãsãtor încât la un moment dat i se fãcuse fricã sã nu
înnebuneascã. Se întreba stãruitor în nopþile de nesomn ºi chin dacã nu-i chiar
nebun. Cercetase pe unde ºtiuse cã afla câte ceva, dacã nu cumva în familia lui
n-ar fi existat vreun blestem vechi de care el sã nu ºtie ºi care cãzuse peste el
sub chipul unei asemenea patimi. La o vreme, dupã câteva sãptãmâni, poate sã
fi fost chiar luni – el nu-ºi mai aducea aminte – se sãturase de boala lui; un gust
amar ca de tutun mestecat pe nemâncate îi umplea gura. Simþea dureri violente
ºi pãtrunzãtoare în ceafã ºi avea ameþeli. I se fãcuse fricã; o astfel de spaimã,
neomeneascã, rea, deasã ºi legãnãtoare, era ca o beþie continuã, cumplitã…

N-a mai rãbdat ºi s-a furiºat prin grãdini pânã la geamul lui Nogâþ. S-a
ridicat pe un butuc de lemn ºi s-a uitat în casã. Pe pat, sprijinitã de perne,
Versavia peticea niºte pantaloni vechi. Era fãrã cârpã în cap, cu pãrul despletit,
fãrã ºurþ, numai în rochie ºi ie. O vedea cum împungea cu acu, întorcând
pantalonii în mânã dupã drumul care trebuia urmat în jurul peticului. Chipul ei
lucea în lumina lãmpii; pãrea scofâlcit ºi supt, numai ochii erau aburiþi ca de o
visare. Prin ia descheiatã, sânii se vedeau ca doi pumni închiºi, sãltându-se sub
greul respiraþiei.

Conci simþi cum îi dogoreau obrajii. Încercã sã se aºeze mai bine pe butucul
de lemn, care se rãsuci ºi se trezi întins sub geam. Aºteptã. Femeia se miºca prin
odaie. Se apropie de geam. Îi auzi glasul speriat: 

-Cine-i?
Conci tãcu. Nu ºtia ce sã facã. Sta în iarba grasã de sub streaºinã. Bã, da’

puturos e acesta! N-o avut el o sapã sã taie buruienile… Abia acum îºi dãdu
seama cã de fapt sta întins pe rugii de trandafir care îi intraserã adânc în carne
ºi acum îl ustura tot spatele.

-Cine-i? Repetã femeia întrebarea parcã mai speriatã, aproape þipând.
Durerea din spate i se urcã spre ceafã. Privi cerul. Era înalt, cu stelele
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îndesate una în alta. Calea Lactee i se pãru sã fie o urmã de var împrãºtiat cu
mãtura. Încercã sã se ridice. Se pipãi dupã ghimpi. Nu gãsi decât vreo doi, dar
ori de câte ori se miºca, simþea înþepãturi în spate. Se frecã lung pe porþiunile pe
care le bãnuia pline de ghimpii rugilor pânã când înþepãturile dispãrurã.

-Limule! auzi lângã el glasul ºoptit, mirat al Versaviei.
Tresãri. Se ridicã de jos, scuturându-ºi hainele de þãrânã ºi de fire de iarbã

uscate.
Versavia, din prag, îl privea numai uimire; o bucurie întreagã îi era chipul. În

obraji, îi apãruserã, în lumina lunii, pete care îi întunecau faþa. I se zbãteau
buzele a plânge. Îºi frângea mâinile. Pãrul lung se împrãºtiase pe umeri.

-Unde-i? se rãsti el.
-Doarme jos, în bucãtãrie. O venit beat de la secerat. O fost cu oamenii ºi l-

o luat oboseala ºi rachiul, rãspunse ea repede, ºoptit, de parcã cineva o învãþase
ce sã spunã.

Conci o împinse cu pieptul peste prag, în casã .
-Limule, dacã ne prinde, ne omoarã! murmurã ea liniºtitã, împãcatã.
El nu auzea ºi nici nu vedea. Femeia se lãsase moale în braþele lui. Rusalim

îi cãuta buzele, erau amare, nu, sãrate, parcã aveau gust de gutuie coaptã, nu mai
ºtia. Sânii ei încã tari, cu vârfurile ridicate, aºa cum îi ºtia, îl împungeau în piept,
îi strivea cu gura deschisã, îi morfolea unul dupã altul, simþea gustul cãrnii, al
sângelui…

-ªi ce-i dacã ne omoarã?! bolborosea el în neºtire. ªi ce-i? Sã ne omoare. E
mai bine!… Sã ne omoare!

Conci o sãltã în braþe. Simþi cum toatã boala lui se scurgea în cãlcâie ºi de
acolo în pãmânt. Versavia îl cuprinse cu amândouã mâinile ºi din cauza
strânsorii braþele îi tremurau uºor. Plângea.

-Nu plânge, Versavie! Aºa o fost sã fie. Aºa o vrut Dumnezeu, o mângâie el
cu primele cuvinte care-i veniserã la îndemânã.

-Dacã ai ºtii tu, Limule, cât m-o bãtut taica sã mã duc dupã Nogâþ. Când o
fãcut învoiala, în casã, am gândit cã se surpã pãmântu’ peste mine. La bisericã,
m-o dus taica numa-n pumni, Dumnezeu sã-l ierte. Maicã-ta se sfãtoºea prin sat
cu cine se nimerea cã ea nu-ºi dã bãiatu’ dupã oricine, dupã aia care n-are nici
rochie pe ea. Cã tu ai de zestre 10 iugãre, ºi pãºune, ºi fâneaþã, cai ºi vacã, oi, ºi
io doar ce-i pe mine. ªi-o auzit ºi taica ºi s-o socotit cã nu iese la drum cu ai tãi.
Aºa cã nu mai voia sã trag ºi eu de sãrãcie, s-o duc ca lumea, cã el o întins cu
mãmãliga-n lunã toatã viaþa ºi-i ºtia gustul. ªi iar mã cãlca în picioare ºi când
ostenea mã certa ºi iar mã lua de pãr. Mama doar se uita la el ºi din când în când
zicea, cu vocea aia stinsã cã-mi venea s-o trag de pãr: Las-o, Tudore, ajunge! Nu
da peste faþã sã i-o strici, mã, cã chiar rãmâi cu bolovanu’ în casã. N-am mai
îndurat, Limule, n-am mai avut putere. Acum… acum o vândut aproape tot
pãmântu’ ca sã plãteascã bãncile, cã s-o împrumutat sã ia combinã ºi tractor, ºi
plug ºi grapã. ªi eu, mã, eu am rãmas cu urâtu’ în casã. Doamne, de ce nu mã
iai odatã?! Arzã-l-ar focu’ de pãmânt sã-l arzã!  Limule, de ce te-ai luat tu dupã
gura satului cã m-am dat cu învãþãtorul? Doar ºtiai cã-i spãl în fiecare sãptãmânã
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cãmãºile ca sã câºtig ºi eu un ban ºi sã-mi cumpãr o rochie ca sã arãt ºi eu ca de
Doamne-ajutã. ªtiai cã nici la joc, pe Prund, n-aveam cu ce ieºi duminica. De
ce, Limule? Cã de veneai ºi ziceai ceva, numai o vorbuliþã, înduram pânã la
moarte…

Conci s-a cutremurat. Parcã îi luase cineva mintea… 
Dupã un timp, femeia de lângã el a adormit obositã, aºteptând ca el sã zicã

ceva, sã-ºi cearã mãcar iertare pentru suferinþele ei. Rusalim s-a sculat din pat ºi
a plecat pe unde venise, prin grãdini. A mai privit-o încã odatã cum dormea:
parcã visa frumos cã zâmbea prin somn. ªi acum ãsta al lui Nogâþ, ce ºtia el!

Conci simþi cum îl rãzbeºte ploaia. Privi nãucit în jur. Oamenii se uitau la el
curioºi ºi holbaþi a mirare. Numai Serafim Nogâþ se mai zbãtea în braþele lui
Halmaghi, care nu-l lãsa sã ajungã la el. Îl auzea suduindu-l.

-Pleacã, Limule! Du-te, mã, cã acesta-i nebun, zise Halmaghi împingându-l
din nou la perete pe Nogâþ. Ajutaþi-mã, oameni buni, cã Pipoº face moarte de
om. Pleacã, Limule, du-te, se rugã Halmaghi.

Oamenii îl înconjurarã pe Nogâþ din toate pãrþile. L-au prins de mâini ºi de
haine, de unde au apucat.

-Stai, mã nebune! Îl domoleau ei.
Conci îi privea mirat. Ar fi vrut sã plece ºi nu putea. Parcã era bãtut în cuie.

Îºi simþea picioarele grele ca plumbul. Lumea prinsese sã se învârtã ca un fulger.
Ce ºtie el! Ce ºtie el! îºi repeta Conci disperat.

-Victore, ia-l pe ãsta ºi du-l dracului de aici, þipã Halmaghi gâfâind.
Conci auzi apoi câteva lovituri surde. Se întoarse înspãimântat. Douã firicele

de sânge se scurgeau prin colþurile gurii lui Nogâþ ºi se amestecau cu spuma
albicioasã ieºitã în clãbuci printre dinþi.

Victor Surdilã îl luã de braþ ºi-l trase în ploaie. Îl împinse prin glodul fonfãit
sub cizmele lor.

-Du-te, mã, la mine acasã ºi plângeþi-vã copchilul. E mort, mã. E mort.
Versavia îi singurã la capu’ lui. L-o spãlat ºi l-o îmbrãcat ca pe-un  mire ºi stã la
capu’ lui de azi noapte ca paru’ înfipt în pãmânt. Ai omorât-o ºi pe ea, mã, urlã
Nogâþ în urma lui.

Conci s-a oprit atât de brusc încât Victor Surdilã alunecã ºi cãzu într-un
genunchi, în noroi. Se clãtinã gata sã cadã. Victor îl sprijini înjurând:

-Hai, mã, Dumnezeii ei de lume ºi de viaþã.
Conci nu se urni. Plânsul gros ºi lãbãrþat al lui Nogâþ i se oprise în urechi,

piuind lung ºi dureros.
-Lasã, Victore, mã duc…, zise într-un târziu Conci, îndepãrtându-se cu paºi

ºovãitori. În urma lui, plânsul lui Nogâþ se pãrea sã fie o cumplitã bãtaie de joc.
-Ce ºtie el! gemu Conci. Ce ºtie el!
Ploaia cãdea icnit ca la început. Norii groºi tãvãleau satul în scurte

întunecimi.
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Petre FLUERAªU

ASOKO, ASOKO, ASOKO

alergi printre florile galbene
casa ta se roteºte dupã soare

sfârºitul nu trebuie sã existe

departe de gândurile mele
departe de sala îmbrãcatã în aur

alergãm

nu te speria
nu þi se poate întâmpla nimic

înainte sã mã înjuri
gândeºte-te
unii oameni aºteaptã toatã viaþa
pentru un asemenea moment

încearcã

lasã-mã sã îþi pun un deget pe buze

hai sã fim ºi noi

inocenþi

GHIDUL
MÂNCÃTORULUI DE IARBÃ

trebuie sã te apropii încet
sã închizi ochii
ºi sã te gândeºti la orice altceva

încearcã sã mergi pe stradã
gândindu-te cã toþi cei pe lângã care
treci
vor muri

încearcã sã treci printr-o camerã
ca ºi cum camera ar trece de fapt
pe lângã tine

încearcã sã respiri viaþa celorlalþi
sperând cã te poþi droga
cu sentimentele lor

ºi dacã vrei, mãnâncã toatã iarba
accidentele se întâmplã în zori

mãnâncã iarbã
accidentele se întâmplã

ACE ªI LUMÂNÃRI

urmele unghiilor tale devin din ce în
ce mai adânci
strigi degeaba sã ºtii,
nimeni nu te aude

uite, dacã te face sã te simþi mai bine,
voi striga ºi eu alãturi de tine
frumoasa mea

droguri ºi aburi
pe aceastã pantã abruptã 
sunt multe de învãþat
ºi trebuie sã facem abdomene
ca sã supravieþuim

am jurat cuþitului
vom îngenunchea pe morminte
dansând încet

fãrã lacrimi te rog
dorinþa nu dispare niciodatã
vom mai vedea
ce se poate face

ne-am nãscut îndrãgostiþi de iubire
ºi de atunci ne jucãm împreunã
aruncând ace în foc
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CUANTE

mã uit la tine
eºti din ce în ce mai micã,
dispari împãrþindu-te în patru

am visat de atâta timp,
sã joc domino
cu inima ta

nu vei simþi nimic
întrebãrile sunt de prisos
lasã-mã sã te îmbrac

îmi place sã îþi beau lacrimile
aºa universul devine special
printre atâtea alte posibilitãþi la fel
de speciale

nu ai de ce sã te îngrijorezi,
nimic nu e tehnic aici

totul e pe bune!

ne întoarcem în mânãstirea noastrã
þinându-ne de mânã

hai, zâmbeºte,
totul se va termina
într-o secundã...

SUC DE PORTOCALE

câþi dintre voi aþi înþeles înainte de
a acuza?
ºi câþi dintre ei au ascultat înainte
de a ucide?

vulturul trece în zbor aruncând
nisip în ochii treptelor
strigãtele se amestecã în noapte

mormãi amestecând pietricele în
sângele închegat
lumea este a mea
construim cuiburi pe mormintele
voastre

dupã tine prietene
puterea înseamnã sã ºtii ce sã alegi

s-ar putea ca în spatele zeilor sã se
ascundã minciuni
însã ne place strãlucirea

învaþã sã tragi
sforile îþi mângâie mâinile 
ne vascularizãm suferind împreunã
mai multe viespi înseamnã mai
multe ace

ne îmbãtãm cu suc de portocale
echilibrul este foarte important

totul este un joc,
natura rezolvã problemele
existã întotdeauna o cale

nu trebuie sã mori împreunã cu
mine
încã nu ºtii ce înseamnã sã trãieºti

du-te înspre luminã prietene

eu te aºtept aici,
nu plânge

te vei întoarce foarte repede,
hãituit de lilieci
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Angela-Monica JUCAN

ARTA CENTAURULUI
Gheorghe Chivu

(2 dec. 1912, Chirnogeni – 18 oct. 1986 Sighetu Marmaþiei)

„Hieroglifa prin care este înscris [Centaurul] în cercul zodiacal se
mulþumeºte sã evoce sãgeata orientatã în sus, într-un unghi învecinat cu 45°,
ºi tãiatã de o linie perpendicularã pe punctul sãu median. Se degajã simbolica
unei miºcãri care pleacã dintr-un centru ºi se îndepãrteazã de el, a unui elan
de expansiune în direcþia ascendentã, reþinutã însã de greutatea liniei care
întretaie sãgeata. / În cele douã linii care se întretaie ghicim imediat natura
dublã a semnului, evocatã de altfel ºi de corpul mixt al centaurului, pe
jumãtate cal, pe jumãtate om. Cele patru copite se sprijinã pe sol, de unde,
precum Anteu, centaurul îºi trage forþa originarã; dar în acelaºi timp capul i
se înalþã cãtre cer, iar sãgeata e orientatã spre stele. ªi putem adãuga cã,
pentru om, calul este ceea ce e, pentru sãgeatã, arcul. Într-adevãr, partea
animalicã reprezentatã de cal simbolizeazã forþa instinctivã pusã în slujba
omului care o foloseºte într-un scop elevat: centaurul este cea mai frumoasã
imagine a transmutãrii valorilor, a sublimãrii, a trecerii de la uman la
suprauman”1.

Într-un numãr al revistei „Bibliotheca septentrionalis”, încercam o
demonstraþie  - fãcutã în urma consultãrii unor documente oficiale -  a faptului
cã Gheorghe Chivu s-a nãscut, aºa cum e consemnat în certificatul lui de
naºtere, la 2 decembrie 1912 (zodia Sãgetãtor) ºi nu la 15 iulie 1914 (zodia
Racului), cum (cel puþin în a doua jumãtate a vieþii – în perioada lui
sigheteanã) a susþinut artistul.

Fãrã a amplifica prea mult argumentaþia noastrã, reiterãm, pe suportul
documentelor neoficiale, de data aceasta, ideea cã Gheorghe Chivu a împlinit,
la sfârºitul lui 2007, 95 de ani (din care, 21 petrecuþi, deja, în eternitate).

Documentele neoficiale - cele fãrã sigilii ale autoritãþilor - sunt lucrarea
artisticã a pictorului-poet. Ele sunt repere tot atât de sigure, am îndrãzni sã
afirmãm, ale unui creator din zodia Sãgetãtor. Pentru cã ansamblul creaþiei lui
Gheorghe Chivu aparþine, fãrã niciun dubiu, Centaurului.

„Cuteazã, omule, ºi fii vrãjitor”.

PICTURA
Pictura lui Gheorghe Chivu este rezultatul unei gândiri nobil-echine. Aici

e multã libertate (contururi neobiºnuite în lumea naturalã), împreunã cu multã
intransigenþã (drumuri, râuri, diguri, elemente vestimentare sau anatomice
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etc. trase, parcã, cu rigla). Aici, în
picturã, sunt, de asemenea,
ascunziºurile Pelionului2. Aici se
concentreazã esenþa bine camuflatã în
aparenþã3. O picturã, de exemplu, este
intitulatã Ceasul, dar cu greu poþi
descoperi ceasul - mic, în spatele unei
fructiere înalte, dominate, paradoxal, la
rândul ei, de niºte flori pictate pe
fundal. Elementul secundar devine
magistral. ªi esenþa nu o constituie nici
„ceasul”, nici „fructiera”, nici „florile”.
Esenþa e trecerea. Perisabilul (atât
„frumosul”, cât ºi „utilul”: florile,

fructele, obiectele) pândit de timp (ceasul „ascuns”). Altã lucrare plasticã se
numeºte Scaun la mansardã. ªi, bineînþeles, nu existã niciun element-soluþie
al unei mansarde. Sã o evoce, însã, da, reuºeºte pe deplin pictura. Mansarda
este un cuib. Un adãpost construit nici, absolut, în cer, nici, direct, pe pãmânt.
Un concentrat protectiv terestro-uranic. O locuinþã plasatã, oarecum,
interplanetar. Imediat dupã acoperiºul ei începe cosmosul, unde totul e
definitiv ºi totul e în miºcare. Gheorghe Chivu face sã se vadã, însã, numai
complementul miºcãrii: scaunul – indicator al aspectului sedentar - ºi nici
acesta nedistingându-se prea bine. Dar, în faþa lui, pe o nevãzutã masã, sunt
sugestii ale interiorizãrii (asimilare, încorporare): un fruct ºi ale exteriorizãrii
(euforie ºi radiaþie): o bãuturã dublu semnalatã prin recipientele ei (o sticlã ºi
un pahar – amândouã cupe -: baraj, izolare, dar ºi cuprindere). Consistenþa ºi
volatilul. Între scaun ºi sticlã, este o carte voluminoasã, deschisã pe la primele
ei pagini. Cunoaºterea (asimilare superioarã) abia începe. ªi suntem la
mansardã. Adicã aproape în cer. ªi alcoolul4 e gata sã umple atmosfera.
Imaginaþia îºi poate lua zborul. Înþeleptul ºi înþelegãtorul Chiron.

Drumurile pictate de Gheorghe Chivu par piste de întins galop ºi pornesc,
aproape totdeauna, din partea de jos a ramei tabloului. Ele sugereazã puncte
de plecare (de eliberare5) ºi nu locuri de sosire (de fixare). Se poate descoperi,
în aceste drumuri, ºi o cursã tragicã, de-o viaþã întreagã, a artistului prea puþin
înþeles, spre celãlalt – care, însã, nu-i niciodatã, sã-l aºtepte, în vreo zare
oricât de îndepãrtatã. „Eu eram lângã voi ºi nu m-aþi cunoscut, nu m-aþi
chemat” – explicã, liric, Chivu, în manierã hristic-parabolicã, în poezia
Iertare. În afarã de aceasta, drumurile lui Chivu nu sunt circulate. Ele sunt
mai mult de-atât: sunt niºte cãi posibile. Admirat, centaurul nu e, totuºi, dorit.
Din cauza jumãtãþii sale de cal. Din cauza deosebiri, a excepþionalului fiinþei
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sale, a ieºirii din rând. Asemenea lui Chiron, locul de liniºte al artistului este
pe firmament6. „Voi sta de lume departe, / De grijile lumii deºarte, / Ca-n vânt
rãsfoitã de nimeni o carte”. Traseele lumii acesteia rãmân geo-metrii. Ieºitã
dintr-un calcul al spaþiului ºi al formelor, cubistã, pictura Sãgetãtorului
Gheorghe Chivu semnificã, pe de altã parte, un instinct de dominare ºi
control.

Dorinþa de stãpânire se vede mai ales în picturile lui Chivu care au ca
subiect floarea. Ordinul, familia sau specia (identitatea) florilor sunt, de cele
mai multe ori, neclare. Prea puþin individualizate, florile acestui pictor sunt
subordonate total esteticului. De regulã, ele sunt „flori rupte”, „flori tãiate”7 –
traumatizate, rãnite ºi rãpite spaþiului lor natural, dar descãtuºate (având
partea de fixaþie – rãdãcina - amputatã ºi fiind oferite altui orizont). Totuºi,
emanciparea lor este sub control, pentru cã vaza - cupã, ºi ea (semn ºi al
închiderii artistului în propriu-i interior) - este nelipsitã din acest tip de
compoziþie. Vaza înlocuieºte, în diluþie, solul grãdinii susþinând, artificial,
viaþa florii. Frumuseþea – trebuie sã înþelegem de aici – este obligatorie. Dar
ºi sacrificialã. „Chiron este simbolul iniþiatului, care a învins natura sa
inferioarã (personalitatea sa)8”.

Formele, în general, ca ºi volumele, sunt realizate mai mult din linii
îmbinate în colþuri, însã, deºi aceastã rezolvare picturalã angularã a
reprezentãrii indicã un creator preocupat de precizare, „precizãrile” lui
Gheorghe Chivu nu sunt din lumea noastrã, concretã. Ci din una proprie
hieraticului.

Indiferent cum picteazã Chivu arborii, elementul lor de constanþã este
coroana – nu de frunze (care, cãzãtoare, îi vor inunda poezia), ci de crengi,
crengi evidenþiate, uneori, în tehnicã „radiograficã”. Ramurile sunt, de obicei,
tubulare, cu capetele ascunse în frunziºul nedetaliat reprezentat, ceea ce se
traduce: intensã viaþã lãuntricã ºi impulsivitate neexteriorizatã, mascatã într-o
atitudine prevenitoare. Centaur pursânge.

Culoarea nu este niciodatã dulce, necum dulceagã. Ea are chiar un gust
amãrui. Limpede, însã, culoarea lui Chivu este extrasã din flacoanele lui
Chiron9. Privirea picturilor lui Gheorghe Chivu nu produce încântare (ieftinã)
ci formidabilã bucurie. Lucrãrile plastice ale acestui pictor vin totdeauna cu o
surprizã. Nu numai în imaginaþie, ci chiar vizibil, pe pânzã, lumea se
dovedeºte a avea un potenþial ideal. Nu e o realitate. Dar e o tonicã speranþã.
Pe drept cuvânt, zugrãvelile acestui artist sunt opere de leac.

„Ce animal superb era calul ºi civilizat”.
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POEZIA
„ªi ca din vis, aeve, cu mersu-i de centaur, / Ierbos i-apare-n cale un

munte de bãrbat” 
Poezia lui Gheorghe Chivu e imaginatã ºi întreþinutã de jumãtatea-om a

Centaurului, în asociere cu Pegas. „Luai cu mine arc, sãgeþi,- armura /
Iubirilor, pornit sã cat minunea; / Am prins acolo-n cuib numai cãldura / În
care a sãlãºluit sãlbãticiunea”.

În paralel cu pictura care nu ºi-a plecat linia supraomenesc-
modernistã în faþa gustului vremii comuniste, poezia lui Chivu, deºi
începuse prin a fi avangardistã, îºi pãstreazã caracterul modern, dar
acesta devine un modern (omenesc-) moderat. În cele mai fanteziste din
versurile ei, poezia lui Chivu este umanistã, în timp ce pictura, fãrã a fi
„realistã”, lasã o impresie de stricteþe. Prima e produsul pasiunii (poezia i-a
fost, lui Chivu, hobby, nu „meserie”) omului din Centaur, a doua – al harului
consolidat ºi desãvârºit prin studii – din care, cealaltã fãpturã a centaurului n-
a cedat nimic. „Chiron este un simbol al interogaþiei umane în faþa
problemelor vieþii ºi morþii, a relaþiilor de la cauzã la efect ºi a disproporþiei
uluitoare care poate sã existe între ele. Sensul ascuns ce trebuie atribuit
semnului poate, aºadar, sã se rezume la dureroasa experienþã de cãutare a
analogiilor. Este una din primele atitudini ºtiinþifice!”10. (Toatã lumea a putut
constata cã Gheorghe Chivu a avut ºi vocaþie pedagogicã, adãugând, însã,
vocaþiei, ºtiinþa didacticã.)

Vârful sãgeþii Arcaºului Chivu e înmuiat în apa izvorului Hippocrene ºi
urmãreºte tocmai Empireul. Poezia lui Gheorghe Chivu este fãcutã de omul
care þinteºte spre Cer. Acelaºi Centaur. Înaripat, însã. ªi, în vers, nu e nicio
urmã de colþ; aici totul e lin ºi blând onduleu. Linia nu mai e riguroasã, ci
liber curgãtoare. Chiron, în tendinþa lui umanã, se simte bine supus în faþa
mãreþiei Lumii lui Dumnezeu11. Ceea ce, în picturã, era supraputere, în poezie
întrece în catifelare balsamicã (tot de-a lui Chiron) ºi mãtase.

În poemele lui Gheorghe Chivu totul aspirã spre Cer. „Orizontul s-a
ridicat nãrãvaº în picioare”. „Aratã-mi numele fluviilor în vaporii de sus”.
Poetul cu „fruntea în soare” înalþã, lumii ºi Cerului, omului ºi lui Dumnezeu,
versuri. „Iatã-mã azi la þãrmii mei pontici, / Faþã în faþã cu apriga mare, / Cu
înspãimântãtoarea, copleºitoarea ei frumuseþe, / Opunându-i neostenitului ei
ritm / Suitorii mei iambi, hotãrâtele mele trohee”.

Aromatã ºi, în acelaºi timp, tãmãduitoare, poezia lui Gheorghe Chivu, ca
ºi pictura lui, poartã, foarte clarã, gravura nativului celei de-a noua zodii. Un
om-miracol. Un Sãgetãtor. Un centaur. Cum nici nu mai existã. Deci,
veritabil.

„Toate în flacãrã sã le preschimb, / Dupã fantastica formã a inimii mele”.
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Note:

1 André Barbault, Zodiacul, Bucureºti, Humanitas, 1995, p. 386.
2 „Chiron s-a nãscut [...] din dragostea lui Saturn (sub forma unui armãsar) cu o

nimfã oceanidã, Filira [sau Philyra], fiica lui Thetis; ea a fost atât de dezolatã de faptul
cã dãduse naºtere unui monstru, încât, la rugãmintea ei, zeii au transformat-o în tei.
Centaurul a crescut ºi s-a retras într-o peºterã la poalele muntelui Pelion, în Tesalia”
(Ibid., p. 391).

3 „Se poate spune cã accederea lui Chiron la onorurile cereºti reprezintã, pentru
Hercule, o eliberare spiritualã. De atunci înainte, admiraþia pentru stãpânul lui va putea
sã fie deplinã, fiind detaºatã de monstruosul «înveliº material» (Ibid., p. 392).

Gheorghe Chivu, în viaþa lui cotidianã, n-a bãut ºi n-a fumat. Imaginaþia lui vine
din luciditate. Zodie de foc (definitã de incandescenþa minþii) ºi, totuºi, cumpãtatã
(raþionalã, rece): Sãgetãtorul.

4 „Dinamism orientat spre nemãrginire, într-acolo ne conduce sãgeata” (André
Barbault, Lucr. cit., p. 387).

5 „Hercules [...] avea sã-l ucidã mai târziu [pe Chiron] printr-o fatalã neîndemânare
[nimerindu-l, din greºealã, în genunchi, cu o sãgeatã otrãvitã]. Cu toate cã a fost îngrijit
de Heracles, ºi cã moºtenise nemurirea de la tatãl sãu (Saturn), Chiron suferea groaznic
de pe urma veninului Hidrei [din Lerna]; a implorat, deci, de la Jupiter, putinþa de a
muri. Împlinindu-i-se dorinþa, a fost ridicat la cer ºi formeazã constelaþia Sãgetãtorului”
(Ibid., p. 391-392).

6 „Ideograma sa îl reprezintã [pe Chiron] cu o ramurã stilizatã în mâna stângã,
indicând puterea asupra naturii ºi vindecarea prin plante.” (Dan Ciupercã, Astrologia în
noua erã. Manual de astrologie modernã, Bucureºti, Safire, 1994, p. 122)

7 Dan Ciupercã, Astrologia în noua erã. Manual de astrologie modernã,
Bucureºti, Safire, 1994, p. 122.

8 De la poalele muntelui Pelion, Chiron „vâna cu Diana în pãduri ºi era pasionat de
astronomie ºi botanicã, devenind mai ales expert în plante medicinale. Acest lucru, ca
ºi numele lui care evocã dibãcia manualã, îndreptãþeºte legenda ce face din el
educatorul multor eroi, ca Iason (în greceºte: a vindeca), pentru care a întocmit
calendarul Argonauþilor, Enea, navigator încercat, Esculap, medic model, Nestor,
Teseu, Ahile, Ulise, Castor ºi Pollux, ºi chiar Hercule [...]” (André Barbault, Lucr. cit.,
p. 391).

9André Barbault, Zodiacul, p. 392.
10 Omitem sã luãm în discuþie aici gândirea încã politeistã a mitologiei cãreia-i

aparþine centaurul.
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Marin MOSCU

DORINÞE

Tu, ochiul meu luminos mã bucuri
Când între douã petale
Crucea braþelor
Înºurubeazã dorinþe.

Mângâind
Duminica pictatã pe nisip
Pariez în revãrsarea
Trilurilor-nalte!

Tu, ai sã cânþi in inima mea.
Eu, am sa fac pãcate
În amvonul dorinþelor
Din care însãºi viaþa
Se-nnoieºte!

DUMNEZEU SETEAZÃ DUHURI

Scoate primãvara iarba
Rugãciunilor la soare.
Dumnezeu seteazã duhuri
Din aripi îmbrãþiºate
Cu miros de lumânare.

ªi iubirea-acum cerºeºte
Fructul paradisului
Stând cu braþele întinse-n
Calea rãsãritului.

Bate primãvara-n iarba
Unei vieþi articulate
Cu secunde botezate
ªi cu sânge ºi cu lapte.



68

Tu, iubire, rugãciune,
Farmec viu – luminã cheie,
Fruct ce înfloreºti în mine ,
Dumnezeu seteazã duhuri
În retinã de femeie!

VENINUL ILUZIEI

Noaptea silicozei
Pune retina soarelui
În veninul iluziei.

Moartea sunã la uºã.
Tremurã aerul palatelor dalbe.
Biberoanele democraþiei
Sunt umplute cu speranþe.
La sfatul votat
Zarurile cad
Pe gemetele noastre.

Cine ºtie
Cât timp
În altarul iluziilor
Ruºinea adversarilor
Galopeazã?
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Ion BUZAªI

VICTOR COROIANU 
ÎNTRE EVOCARE ªI REPORTAJ

Medic de profesie, dupã strãlucite studii de medicinã la Cluj, Dr. Victor
Coroianu (n. 1920 la Braºov) a profesat în þarã pânã în 1975 ca medic la
clinicile din Cluj ºi ca internist la Sibiu. În anul 1975, pentru motive politice
se exileazã în Germania, unde lucreazã ca medic primar de spital pânã în
1985, când se pensioneazã. Din 1985 trãieºte în Germania ºi California.
Pentru numeroasele lui lucrãri ºtiinþifice, în anul 1994, a fost ales ca profesor
onorific al Facultãþii de Medicinã din Cluj.

Victor Coroianu face parte în literatura românã din familia medicilor-
scriitori: Victor Papilian, Vasile Voiculescu, Augustin Buzura, Emil Bunea
º.a. Are o activitate literarã complexã ºi variatã, încât o simplã înºiruire de
titluri ar umple spaþiul acestei recomandãri; a scris romane de cãlãtorie, a
tradus din lirica ºi proza indianã nord-americanã, studii literare despre aceastã
literaturã aºa de puþin cunoscutã, dar mai ales câteva romane prin care se
integreazã în tradiþia prozei literare ardelene. Despre douã dintre aceste
romane, pe care le-am citit îndatã dupã apariþia lor (Între bisturiu ºi stetoscop,
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2003 ºi Ena, Casa cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2005) remarcând câteva calitãþi pregnante ale scrisului d-lui Victor
Coroianu: în primul roman, preponderent memorialistic, îmbinarea
elementului documentar cu memoria afectivã asupra unei perioade dramatice
din viaþa Transilvaniei ºi a þãrii – perioada interbelicã ºi anii imediat urmãtori
celui de-al doilea rãzboi mondial, iar în romanul Ena, un amplu „roman de
familie”, puterea de portretizare a unui personaj feminin, memorabil prin
asumarea unui destin tragic pe care-l traverseazã cu demnitate, ºi în ambele,
florile unor cugetãri culese din marii scriitori ºi filosofi români sau strãini.
Este o altã calitate a scrisului d-sale, care conferã paginilor de roman aspectul
reflecþiilor morale.

Am primit în ultima vreme alte douã cãrþi semnate de Victor Coroianu: În
slujbã la împãratul (Amintirile unchiului Eusebiu), Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2006 ºi America mea, Editura Gutînul, Baia Mare, 2007. Douã
cãrþi total diferite, atestând încã o datã varietatea disponibilitãþilor
scriitoriceºti ale d-lui Victor Coroianu. Prima i-ar fi plãcut în mod sigur lui
Camil Petrescu, cel care elogia o carte asemãnãtoare, Amintirile colonelului
Locusteanu, pentru francheþea ºi naturaleþea povestirii amintirilor, fãrã
preocupare de „scriiturã frumoasã”.De altminteri într-o scrisoare trimisã
ulterior dl. Victor Coroianu mi-a mãrturisit cã este cam exageratã (dacã nu
eronatã) prezentarea pe care i-o face editura ca autor al cãrþii, când domnia sa,
a gãsit (sau i-a fost oferit) acest manuscris al unchiului Eusebiu, l-a citit, l-a
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stilizat pe alocuri, pregãtindu-l pentru tipar ºi i-a scris ºi o prefaþã. Amintirile
unchiului Eusebiu (nume întâlnit la ardeleni!) reconstituie epoca de sfârºit de
secol al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea. Originar dintr-un sat
someºean, Eusebiu doreºte sã-ºi croiascã prin muncã sârguincioasã ºi prin
învãþãturã un trai mai bun. Întreprindere destul de anevoioasã în condiþiile
Imperiului austro-ungar. Cu puþinele clase de liceu pe care reuºeºte sã le
termine este o vreme notar în comuna din judeþul Someº (aici ni se oferã
câteva date biografice inedite despre descendenþii folcloristului Ion Pop
Reteganul), apoi este administrator pe o moºie din nordul Moldovei (ºi zona
aminteºte de cea în care cu numai câteva decenii înainte cam pe aceleaºi
locuri era administrator cãminarul Gheorghe Eminovici, tatãl lui Eminescu),
se înscrie la ºcoala de jandarmi ºi fiind deosebit de conºtiincios este avansat
în grad ºi apreciat de superiori. Amintirile se încheie ca în Hronicul ºi
cântecul vârstelor al lui Lucian Blaga cu sfârºitul primului rãzboi mondial,
pentru români un rãzboi de întregire a neamului, ºi de împlinire a visului de
unitate naþionalã.

America mea este o carte deosebitã, dar nu singularã în scrisul lui Victor
Coroianu. Autorul a cãlãtorit mult ºi a fost stãpânit întotdeauna nu numai de
frumuseþea ºi exotismul peisajelor ci ºi de specificul oamenilor, de obiceiuri
ºi tradiþii. Aºa a scris despre literatura Indienilor din America (Omule alb
ascultã-mã), dar mai ales câteva cãrþi de cãlãtorie: La nord de Tahiti (tradus
ºi în limba germanã ºi englezã), Cãlãtorii pe douã continente º.a. A spune
despre America mea cã este un reportaj literar este prea puþin, îngustând mult
cuprinsul cãrþii. Victor Coroianu îmbinã în aceastã carte informaþia ºtiinþificã
(la sfârºit ne dã o listã bibliograficã în care sunt înºirate lucrãri de referinþã la
aceastã temã!), aºa încât notele de cãlãtorie se îmbinã cu informaþii de
cuprindere largã: istorie, geografie, artã etc. La început ne înºirã 31 de motive
„pentru care iubeºte America” (am reþinut trei care mi se par cele mai
importante: pentru cã fiecare are dreptul sã se strãduiascã pentru fericirea sa
ca þintã veºnicã a vieþii; pentru cã libertatea individualã este principiul cel mai
important; pentru cã fãclia Statuii Libertãþii a fost lumina în întuneric a
imigranþilor); apoi în 15 enumerãri aratã motivele pentru care „alþii nu iubesc
America” (din care de asemenea am reþinut trei mai însemnate: fiindcã le
palce sã joace rolul de poliþie mondialã; fiindcã majoritatea populaþiei tinere
e incultã ºi vorbeºte numai o englezã americanã; fiindcã ostaºii lor au
maltratat prizonierii din Irak ºi Guantanamo). Scris cu dezinvolturã ºi fãrã
intenþia agasantã de a deþine unicul adevãr, cartea America mea de Victor
Coroianu e interesant ºi util ghid sau „vademecum” pentru cei care vor sã-ºi
confrunte propriile impresii cu ale autorului, ca ºi pentru cei care au o
imagine incompletã, fragmentarã, chiar dacã nu falsã, despre þara care „n-a
avut niciodatã un dictator”.
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Maria-Daniela PÃNÃZAN

DE DOR DE DRAGOSTE DE DEVENIT

Dragostea. Speranþa. Tristeþea. Dezamãgirea. Devenirea. Toate sunt
balsamul fiinþei care-ºi cautã împlinirea ca fiinþã, desãvârºirea. « De
devenit » este o carte ce te invitã la meditaþie asupra a ceea ce înseamnã
Dragostea pentru omul ce aleargã spre nicãieri cu mare grabã. Departe de a
teoretiza, versurile exprimã o trãire profundã, nealteratã de societatea de
consum dar în acelaºi timp simþind pericolul acesteia. Eu  cred cã  acesta este
ºi motivul pentru care scriitura lui Dinu Virgil are viaþã, are putere, are forþã.
ªi devine, trãind-o ºi receptând-o prin sita sufleteascã a sentimentelor, un
strigãt al fiinþei care vrea sã-ºi afle devenirea, aceasta nefiind altceva decât
expresia supremã a Iubirii care se revarsã zdrobitor în cântece “de dor de
dragoste de Dumnezeu” ºi “de devenit” (sintagmele aparþin exclusiv
genialitãþii poeticeºti a autorului)

Între «Balsam » ºi « Zodia sufletelor-pereche » este dezvãluitã o
adevãratã Cântare a Iubirii, în care cel îndrãgostit trãieºte cu intensitate
afectivã maximã incertitudini, doruri, speranþe, zâmbete, mângâieri, tãceri,
rugãminþi, chemãri ºi rechemãri, toate spre a fi « de devenit », întru ºi prin
Iubire. Incipitul este o invocaþie poeticã de un fin rafinament:
“Îmbãlsãmeazã-mi inima-n iubire, /ªi-o aºeazã între lucrurile de preþ/Pe
care le-ai avut cândva” pentru cã “numai aºa va învãþa sã scrie/Poeme de
dragoste prin lume” Iubirea invocatã are nevoie însã de “lumina de la
izvorul nesecat” ºi cere iertarea pentru a tãmâia clipele triste: “ªi mai
parfumeazã, cea care eºti,/Clipele triste cu tãmâie,/ Sã-mi port cuvântul
cruce/ Spre iertare”.

Metaforele devenirii fiinþei umplu universul poetic al lui Dinu Virgil.
Rugãciunea, trãirea clipei ºi conºtientizarea stãrii de a rãmâne în Iubirea
divinã prin iubirea aproapelui sunt trepte spre urcuºul duhovnicesc al firii
umane. Nãdejdea este treapta de cãpãtâi : « mã rog sã aflu ce-o sã fiu ºi-mi
torc pe inimã lumina » aºa cum « mai sper în partea mea de viu,/în rãstigniri
ºi învieri ». O Dragoste adevãratã crede, nãdãjduieºte, sperã, suferã ºi
înþelege cã numai fiind rãstignitã poate învia, numai îndepãrtatã se mai poate
apropia, numai pierdutã se mai poate afla. Nu întâmplãtor, cum am putea fi
tentaþi sã credem, discursul liric cere nevoia « de devenit ». Eul liric
conºtientizeazã ºi strigã : « Doamne, cât mai am de devenit ! » pentru cã-ºi
impune starea de a fiinþa : « trebuie sã-ncep sã devin Eu,/ mai apoi celãlalt/
ºi din celãlalt aºa mai departe/ pânã s-ajung Tu. » Cât de dureroasã poate fi
o asemenea Dragoste ? O Dragoste care deºi pleacã are puterea sã-ºi cearã
devenirea : « de mâine ? e prea târziu »/ Amânând puterea de-a fi/ce n-am
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fost ieri/ niciunul dintre noi./De vin sã mã primeºte / ca bun devenit ». Un
déjà vu trãdeazã regretul plecãrii în ciuda tonului ce-ºi lamenteazã
nefericirea care în firescul ei este prea umanã : « Deja e prea târziu pentru
a plânge,/ Iubito, sã m-aºtepþi în alt trecut,/ S-o luãm, ca-n alfabet, de la-
nceput,/ Pãcatul sã-l rãscumpãrãm cu sânge ». Plecarea nu este însã nici
sfârºit, nici moarte, ci un alt început : « Acum mã duc, sã-mi caut rostuirea,/
În ape chipul vechi sã mi-l gãsesc,/Sã-nvãþ pe îndelete sã iubesc,/ Cu
mâinile, cu sufletul, cu firea ».

O capodoperã este textul central pe care Dinu Virgil îl numeºte categorial
dar îl ºi individualizeazã dramatic, modalitatea fiind însã ambiguã. Iubirea
este mai presus de firea umanã, de toate trãirile, fericirile sau consumul
zilnic de non-comunicare umanã, consum tragic dacã îmi acceptaþi o
formulare exactã dar realã : « Se inventase mobilul ºi internetul/ ºi-am dat
iubirii un beep ºi-un buzz, /prea sãrac sã-mi plãtesc fericirea./Încã n-am
primit rãspuns; poate nu s-a conectat la sursa potrivitã de energie pozitivã. »
Ce dramaticã încercare de-a fiinþa la care societatea de consum de astãzi se
conecteazã sperând sã ardã etapele devenirii. Intrebarea finalã retoricã nu e
altceva decât rãceala ºi indiferenþa care însoþesc iubirile vremurilor noastre
ºi care dezamãgesc atât de crunt omul secolului XXI, omul dornic de a
exploata la maximum timpul efectiv al trãirii : « Dar dacã a plecat / înapoi
în peºterã ? » Prea dureroasã, prea ancoratã în real, iubirea mai are totuºi o
sclipire de geniu care poate fi o ultimã ºansã de redescoperire ºi redevenire
întru ºi prin fiinþã : din inima care iubeºte « nu mai rãmase decât un strop de
credinþã ». Sesizãm astfel o delicatã trecere spre o profunzime a frazelor
poetice. Devenirea ºi Dragostea se amestecã uºor ºi converg într-o poeticã
religioasã de care sunt capabile doar sufletele înnobilate cu pecetea
credinþei. Texte de o rarã armonie poeticã sacralizeazã un spaþiu ce pãrea cã
este gata sã sufoce iubirea umanã. Dar pentru cã Iubirea e putere divinã, ruga
poetului se-ndreaptã spre Dumnezeu: el simte cã “Plin de suferinþi deºarte,/
De la naºtere la moarte,/ Omu-i spuzã de luminã/ Dor de Rai pe rãdãcinã”.
Speranþa reînvie ºi sufletul nãdãjduieºte: “ªi mã rog, Doamne, mã rog/ Ca
un fiu, nu ca milog,/ ªtiu cã mã auzi din cer/ ªi nu mi-i lãsa sã pier”. 

Interesantã este preferinþa poetului Dinu Virgil pentru ritmurile de
Colind. Dacã în volumul “Trilogia Luminii” regãsim aceastã rugãciune
poeticã fãrã un titlu aparte, în volumul “De devenit” Dinu Virgil preferã sã-
ºi intituleze colindele cu sintagme nominale oarecum ambigue. “Pe la
porþile cu cruce” este un poem al vestirii Naºterii Domnului în care refrenul
poetic respirã a originalitate ºi autenticitate: « Pe la porþile cu cruce/
Dumnezeu se naºte/ Pace-n inimã aduce/ Dumnezeu se naºte [...] Îngerii îl
preamãresc/Stelele strãluce/Viaþã în Isus vestesc/ Stelele strãluce. » Încãrcat
de sensibilitate peste limitele firii, finalul conþine o urare de Crãciun pe care
numai un suflet curat ºi neprihãnit de copil ar putea-o rosti:  « Încãlzit e doar



73

de boi/Cel mai sfânt copil/ Ningã pace peste voi/Cel mai sfânt copil//Fie ca
acest Crãciun/Domn împãrãtesc/Sã ne-aducã ce-i mai bun/Domn
împãrãtesc». 

Ultimul poem al volumului, Zodia sufletelor pereche, nu este o concluzie
ci mai degrabã un Cântec de Dragoste al cãrui refren devine un ultim strigãt
al fiinþei „de devenit”. Strigãtul are însã în el nãdejde ºi invocaþia e împletitã
cu ruga: „Zodia sufletelor-mamã/ Bântuind prin lume veche/Rogu-te-n
cuvânt, ia seamã:/Adã-mi sufletul pereche”. Sufletul este singurul chemat
sã adune în palmã balsamul Dragostei ºi sã înþeleagã rostuirea fericirii:
„Suflete, amic hoinar,/Mai întoarce veºnicia/ªi îmbãlsãmeazã-n har/
Bãtrâneþea, ca pruncia.//Ce de bine e în doi,/Despletindu-ne pereche,/
Picurã senzaþii noi/Pe a inimii ureche.” Interesant sã surprinzi cã dorinþa
„de devenit” a sufletului e acum „de bine în doi” ºi cã întregul demers liric
se sfârºeºte astfel cu ...începutul. Senzaþii noi pe a inimii ureche? Sã fie
intenþionatã folosirea ultimei imagini poetice? Sã ne facã pãrtaºi gãsirii ºi
regãsirii prin Devenire? Sau e doar o exprimare oximoronicã de efect? Orice
ar fi, un mesaj final mai frumos ºi mai optimist decât este cel al sufletelor-
pereche ar fi fost peste putinþã de imaginat ºi ...poetizat.

Nu pot încheia fãrã a mãrturisi cã îmi place poezia lui Dinu Virgil ºi
pentru excelentele rime poetice care alterneazã cu versul alb ºi refrenul,
calitate a scrisului poetic foarte rar întâlnitã astãzi. Ca ºi pentru
impresionantele figuri de sunet care-i marcheazã poetica textelor dându-i
specificitate ºi muzicalitate. Cu o virtuozitate originalã, Dinu Virgil gãseºte
cele mai sintetizatoare imagini poetice într-un inganjament fin ºi inedit,
predominând preferinþa pentru aliteraþie. Iatã câteva exemple: „cetate de
cer”, „clipele triste de tãmâie”, „în ceata cerului soldat”, „devremile
dimineþi”, „pãmântul plãmãdirii mele”, „dormea de duminicã”, „doinã de
dor”, „freamãt de frunze” etc. Bineînþeles cã unor asemenea imagini
poetice, se adaugã la nivelul metalingvistic inventivitatea verbalã ºi
nominalã, aºa cum numai marii poeþi pot sã o filtreze în þesãtura versurilor:
Dinu Virgil spune „sã îngerim”, nu „sã devenim îngeri” sau se joacã, în
treacãt, cu adverbializarea („devremile”) ca ºi cu substantivizarea („de
devenit”) ºi cu verbalizarea, pe care nu o foloseºte oricum, ci reflexiv
(„nefericindu-mã”). 

Aºadar, la Dinu Virgil Devenirea întru fiinþã îºi aflã calea prin Dragoste.
Iar Dragostea este esenþa vieþii. Vitaminizatã ºi pecetluitã prin credinþã,
Dragostea este însãºi Devenirea noastrã. ªi când realizãm cã mai avem de
devenit? Atunci când Dragostea noastrã tânjeºte dupã Dumnezeu. Pentru cã
toþi simþim poeticeºte dorul de dragoste de Dumnezeu... Iar acest dor este
DE DEVENIT. 
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Varvari VARVARI

PROZATORUL ADRIAN ÞION

Scriitor cu un vechi statut de prozator, critic literar, comentator de
teatru, membru al Uniunii Scriitorilor, autor al volumelor: Un apel
disperat, 1998, Editura Nona, P. Neamþ, Zeul Video, 2005, Editura Tinivar,
Cluj-Napoca, Prezent literar, 2000, Editura Contrafort, Craiova, Flash-
back teatral, 2007, Editura Tribuna, º.a., prezent mulþi ani în reviste ca
Steaua, Tribuna, Miºcarea literarã, Vatra etc., autor care a citit mult ºi a
scris mult, spre deosebire de o bunã parte din cei care scriu în prezent ºi fac
invers, Adrian Þion se detaºeazã de unii confraþi din generaþia sa, nu numai
prin modestie, culturã ºi rigoare, ci ºi prin respectul faþã de limba românã,
faþã de literatura românã ºi universalã pe care nu le-a parcurs superficial,
fiind ºi un ultim „cronicar” literar autentic,  comentând orice nouã apariþie,
îndeletnicire la care, dupã ’90 au renunþat aproape toþi criticii literari de
meserie preferând sã citeascã mai puþin literatura altora, publicându-ºi cãrþi
mai rentabile. 

Volumul de prozã Zeul Video cuprinde patru povestiri  scrise în perioade
diferite având însã unele elemente comune în ceea ce priveºte temele ºi
modalitãþile artistice, accentul cãzând în primul rând pe introspecþie,
preocupare frecventã a autorului, cu o notã personalã distinctã. 

Volumul are în primele douã pagini ºi un scurt „Cuvânt de însoþire”
semnat de C. Groza. Textul orgolios, suficient, plin de aproximaþii gratuite,
conþine un mare numãr de cuvinte ºi expresii de umpluturã repetate
stânjenitor: 1. posturã scriitoriceascã militantã (?). Nu e nimic „militant”,
2. tendinþelor prozaistice, 3. „tezistã” (!), 4. exhibat ca atare (autorul), 5. aº
spune, s-ar putea spune dupã cum scriam, s-ar putea spune, de fapt, aº
spune, dealtfel, cumva, de fapt, dupã cum scriam, este totuºi, de pildã etc.,
6. nu stilul... ci gradul de penetrare a mesajului (!)  -  penetrare? - , 7. tema
devoaleazã, 8. cutumã existenþialã, 9. cu siguranþã, 10. realitatea se
(re)laxeazã (poate existã cuvântul laxeazã), 11. proza comentatã mai
devreme, 12. secvenþe par sã se „îmbuce”, 13. volum prietenos ºi altele,
ajungându-se la o performanþã curioasã în acest sens. Atenþie ºi la citate
(din Caragiale): „Credeai c-am murit, nene?” Corect: „Gândeai c-am murit,
neicã?”

Adrian Þion e un prozator care mediteazã asupra unor probleme
esenþiale (relaþii limitã între oameni, sentimentul iubirii, caracter, modestie
ºi aroganþã, culpabilitate, etc.) folosind pretexte diverse, accentul cãzând în
prim plan nu atât asupra fabulaþiei existentã totuºi ºi perfect adecvatã ideii
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ºi stãrii sufleteºti investigate, cât asupra sondajului psihologic (Manej).
Modalitatea folositã uneori pentru punerea în scenã,   pretextele aparent

mãrunte care dau prilejul unor conversaþii, dialogurile sondând adesea stãri
ambigui cu o precizie de analist, procedee folosite frecvent ºi în alte
povestiri ale sale, nefiind exlusã nici modalitatea personajelor reflectori,
procedeul nuanþat sau potenþat într-un fel sau altul fiind caracteristic
prozatorilor analiºti. 

Interlocutorul lui Flaviu, Pavel, (ca ºi Barbu) din Manej e un individ
infatuat, încrezut pânã la enervare. Îi spune cu aroganþa specificã acestor
indivizi: „Sã treci pe la mine sã-þi mai dau lecþii” (e vorba despre
identificarea unui tablou).

Flaviu e un tip sensibil, îºi face probleme din orice, nu inutil de altfel,
dimpotrivã, e un om introvertit care gândeºte ºi se frãmântã. Pentru el fiinþa
iubitã, cât ºi amicii, nu prea-i sunt prin preajmã, doar modelele false, fiind
nevoit sã accepte cel puþin temporar, cu o mâhnire nemãrturisitã, lumea aºa
cum e.

Fata sau femeia de care s-a simþit la un moment dat apropiat se lasã uºor
prinsã în compania unui tip nesuferit, la dans, neºtiind, se pare, nici ea pe
cine iubeºte (dacã iubeºte?) dintre cei doi, dar îi spune lui Flaviu în final,
fãrã þintã precisã, cã o sã aibã un bebe, ceea ce complicã ºi mai mult starea
confuzã. Descoperind-o acum altfel, nu se mirã nici cât ar trebui, ºi dupã
toate ºicanele în relaþia cu Barbu, se întreabã dacã nu cumva a vrut sã-i dea
lovitura de graþie. 

Lucrurile s-au complicat în trei, inevitabil, ca de obicei, s-ar putea ca ea
sã-ºi fi aranjat viitorul alãturi de Barbu ºi regretând jocul viperei, pe care n-
o intuise, recunoaºte cu naivitate, tardiv, cã el a iubit-o mai mult ºi regretã
cã nu i-a spus-o la timp. Relaþia rãmâne incertã pânã la urmã, iar el e silit
sã constate cã n-ar fi vrut sã se ajungã pânã aici, dar nefiind în stare sã-ºi
dea seama cam pe unde greºise, constatã cu amãrãciune cã viaþa e plinã de
surprize ºi cã din partea unor oameni pe care nu i-a cunoscut îndeajuns sau
care nu-i seamãnã, se poate aºtepta la orice. 

În Tehnici compensative – „abandonat în scorbura lumii”, însingurat,
eroul pare sã caute paleative pentru a-ºi justifica existenþa, dar acestea sunt
numai pretexte pentru a-ºi comenta confruntãrile cu mediul sãu – ideile,
preocupãrile lui, uneori atât de diferite sau momente banale din viaþa
zilnicã, fapte, întâmplãri, descifrate, comentate mai insistent sau nu – în
fond o analizã a impactului cu lumea din jur.

Un motiv – mãrul (merele) devine un liant interesant al secvenþelor
variate – mãrul discordiei? – sau pur ºi simplu mãrul sau merele din diferite
imagini sau ipostaze primind de fiecare datã un simbol diferit, interesant.
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Uneori se recurge la literaturã – G. Bogza O femeie mãnâncã un mãr (Þara
de piatrã), alteori la Enciclopedie – o planºã cu „Malus domestica”, mãrul
domnesc, creþesc, ionatan, pãtul, parmen auriu etc. Uneori, de fapt în cele
mai multe din imaginile surprinzãtoare, inedite, merele inundã spaþiile,
devi atât de variate ºi ciudatele ipostaze („merimpex-import-export”) o
adevãratã fascinaþie pentru un „colecþionar de imagini”, ajungându-se
uneori pânã la o problemã de gramaticã – subiect logic sau gramatical. 

Secvenþele prinse între aceste imagini neobiºnuite reconstituie staãri ºi
atitudini de expectativã, implicare, relatare a unor întâmplãri diferite cum
ar fi secvenþa despre studentul Nathaniel, rãmas singur în campusul
universitar ºi cele douã femei, Dona, plecatã între timp ºi Anita, femeia
vicleanã, sigurã de sine rãmasã în campus, pe care încearcã fãrã succes sã
o prindã într-o „scurtã aventurã”, dar pânã la urmã îl prinde ea într-o
capcanã acoperindu-l simbolic cu o avalanºã de mere.

În final autorul reaminteºte cã toatã povestea e un scenariu de film tv ºi
cã pretextul care a declanºat toate imaginile acestui virtual scenariu e o
fotografie atârnatã în preajma bibliotecii. 

La Adrian Þion apare uneori o enigmã, un fapt ciudat în subiecte mai
puþin spectaculoase, rezolvate în mod neaºteptat printr-o trecere în banala
întâmplare sau în faptul cotidian. Aºa se întâmplã în Crocodilul sau pe
alocuri în povestirea Manej. Imagini obiºnuite sunt reliefate cu un
accentuat spirit de observaþie subliniind uneori o atitudine, o trãsãturã
esenþialã, cum ar fi apropierea sau distanþarea fetei de partener în timpul
dansului, reacþia într-o întâlnire dupã un timp mai îndelungat sau faptul cã
fermoarul de la fustã e deschis în timp ce stã pe scaun. 

Cã verbul lui e „împãnat” (!) pe ici pe colo cu ardelenisme, cum se
exprimã un alt comentator, nci vorbã! 

Adrian Þion e un prozator lucid, modern preferând problematica dificilã
tratatã cu obiectivitate într-un stil sobru, cu siguranþa construcþiei, iar limba
literarã folositã de el are o anumitã distincþie, personalitate ºi nimic
provincial.
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Theodor DAMIAN (S.U.A.)

LA BOHÈME

Toatã aceastã lume frumoasã
toate aceste feþe îngrijite
toate aceste maniere elegante
ºi muzica ce-o cântã la pian
ca reclamã
ºi stille nacht
cifre la lacãtul sub care
þin încuiatã tristeþea

ºi golul rotund din curãþenia multicolorã
ºi bogãþia magazinelor
unde ne cheltuim banii
ºi tristeþea îngheþatã în
ochii goi ai cumpãrãtorilor grãbiþi
ai celor însinguraþi împãduriþi
în mijlocul cetãþii
pe care-au invadat-o ºamanii

femeia reclamã cântã la pian
la Bohème
peste Des Moines se face noapte
tot mai adâncã
mã fulgerã o binecuvântare
ºi-o anatemã
ºi un dor
ca lui Prometeu de stâncã

NE TREBUIE UN CRÃCIUN

Cineva cântã Mozart
dar Mozart nu mai spune nimic
când toatã aceastã lume
alunecã precipitat prin tunelul comerþului
atrasã de lumini ºi culori
ca fluturii ce vor pieri
arºi ºi orbi
consumul consumã consumatorii
numai Crãciunul ne mai întoarce
copilãria
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ne trebuie un Crãciun în fiecare an
singurul nostru posibil altar
pentru ca Mozart sã mai spunã ceva
ºi sã mai ajungã pânã la noi

LIMITE

Undeva se terminã
ºi zidurile acestei cetãþi
încã nu s-a descoperit unde
oricum limita de sus nu e cerul
existã alte cetãþi dincolo de el
fãrã de care cetatea aceasta n-ar fi
oricum orice lucru merge în jos
spre a avea 
ºi în sus spre a iubi

SINGURUL LUCRU

Printre milioane
caut un om, ca Diogene
ºi nu gãsesc
drumul îi trage pe toþi,
totul curge
îmi strigã Heraclit
nu e timp, nu e timp

caut un om printre milioane
dar nu pe oricine
caut un om care cautã oameni
care a terminat cu luatul
ºi încã e om
care a terminat ºi cu datul
ºi care nu mai dã ceea ce are
ci ceea ce este

caut um om care mai ºtie ce-i uitarea
uitarea de sine
singurul lucru pe care vreau sã-l mai învãþ
aici unde trãim
ca-ntr-o tufã de mãrãcine
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Marcello Camilucci, VIAÞA ªI OPERA LUI
PANAIT CERNA (FRAGMENT)

Viaþa ºi opera lui Panait Cerna a incitat
interesul iubitorilor de literaturã, dar ºi al
criticilor ºi istoricilor literari, poate ºi prin
destinul lui frânt, tragic. Marcello Camilucci
publica în 1935, la Roma, în colecþia Piccola
Biblioteca Romena, volumul La Vita e L’opera
di Panait Cerna. Este interesant de remarcat
faptul cã în aceeaºi colecþie au mai apãrut:
Lucia Santangelo, Giorgio Coºbuc nella vita e
nelle opere ºi Anna Colombo, Vita ed opere di
Ion Luca Caragiale. Cartea, interesantã prin
modul de abordare destul de repede de la
moartea poetului, n-a fost tradusã niciodatã în
limba românã, iar comentariile asupra ei sunt
aproape inexistente. Apare, astfel, îm premierã un scurt fragment din capitolul
dedicat analizei poeziei, traducãtoarea acestuia, Cristina Cerna, poetã ea însãºi
ºi studentã în ultimul an la Facutatea de Drept a universitãþii clujene, oprindu-
se, deocamdatã la poezia Trei sburãtoare, poate ºi pentru mesajul ei religios,
acum în postul Crãciunului. Trei sburãtoare este un poem al alinãrii, al
vindecãrii durerii prin iubire. Spiritualizate, cele trei pãsãri sunt, în poezia lui
Cerna, îngerii îndurãrii ºi ai luminii, având o misiune divinã pe care o sãvârºesc
desãvârºindu-se, poetul împlinind prin vers ºi îndatoririle de trimis, nu numai
pe cele de mãrturisitor. Este una dintre cele mai frumoase poeme ale lui Panait
Cerna. Mesajul este cel al iubirii faþã de „omul fãrã de prihanã”, iar misia
omului – martor înmãrmurit al calvarului – este fãptuitã de trei zburãtoare, într-
un ritual al pãcii „ca-n strãvechi altare” (Dumitru Cerna).

Poezia

Adunând prestaþia sa poeticã condensatã într-un singur volum, în care deja
s-a produs selectarea din partea poetului, ºi fiind aceasta suficient de
riguroasã cu toate cã a binevoit a strânge câteva note nu de profundã
sonoritate, poate din tinereascã simpatie, îmi pare cã nu este excesivã ºi prea
pedantã apropierea de poezia sa într-o analizã proprie asupra variatei sale
creaþii, neglijîndu-le doar pe cele care dateazã de la începutul activitãþii
literare, nu mai au pentru noi vreo valoare sentimentalã, psihologicã. ªi doar
rare permutãri ar trebui sã facem în ordinea datã de poet, pentru apropierea
materiei în utilitatea criticii, oricum evoluþia poeziei sale a fost evidentã
creatorului însuºi, pentru a ne conduce în mod sigur la structura operei.
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Trei sburãtoare
Cu aceastã poezie înfruntã pentru prima datã simbolul, ºi cu prospeþime ºi

dibãcie admirabile, i-ar plãcea sã se rãmânã la imaginile pure care pentru el
au un conþinut sentimental ºi spun sufletului mai mult decât orice uzanþã
logicã. Figura lui Iisus istoveºte pentru totdeauna mintea sa; dar aici El
rãmâne misterul Golgotei, ºi interesul speculativ vorbeºte sufletelor care se
îndreaptã spre El: Din larg apus, trei sburãtoare / S-au îndreptat înspre
Calvar, / S-aducã laudã ºi dar / Durerii celei roditoare… / Dar cea dintâi
veni-n zadar. // Claritate ºi eleganþã de mister medieval; Purul e pe cruce ºi
trei suflete se înalþã spre a-i aduce omagiul; Cerna iubea umanitatea care se
regãseºte în întregime în aceste suflete ºi în întregime se miºcã precum un
sfânt; dar nu e încã datã fericita veste, care umple de veselie inimile noastre,
de a-l fi gãsit pe Domnul, de a urca împreunã cu El pe cruce cu sãrãcie alte
trei suflete, cã deja se aude cã e una dintre acelea venite în zadar: Sbura
aproape de pãmânt: / Îºi cãuta ceva de hranã, / ªi n-avea vreme, nici avânt,
/ Sã urce pânã-n vârful sfânt,  – / La omul fãrã de prihanã. // Deja Bobei ºi
Pohonþu au indicat personificarea acestui suflet uºor, senzual, doritor doar de
a se stinge pe el însuºi, pe omul mediocru care nu ºtie sã-ºi ridice privirile mai
sus de meschina realitate cotidianã; dar ºi el se miºcase, puterile i-au pierit la
jumãtatea drumului când a vãzut tot ceea ce trebuia sã abandoneze, ºi s-a
smerit. ªi n-avea vreme – uimitor: a pãtrunde în misterul sufletelor mediocre
care îngrijesc hrana ºi se înghesuie pentru el, disperând pentru nenumãratele
nesocotinþe în care au ascuns viaþa ºi, pentru a cãuta adevãrata hranã, nu
gãsesc timp; timpul: teroarea ºi blestemul mediocritãþii ce dã mereu
instabilitatea, stimulul neîncetat al cãutãrii, merg sã urmãreascã umbre
zadarnice. // Dar uite cel de-al doilea suflet care înlocuieºte în cãdere: Iar
când s-a ºters de tot din sbor, / Veni o ciocârlie-n ora / Când Crist cerea un
ajutor – / Când duhul morþii da fior / În sufletele tuturora. // Urcã-n vãzduh,
ca pe o scarã, / ªi smulse cântec din tãrie… / Un imn de blândã primãvarã /
Îi alinã durerea vie:

Îi ajutã lui Crist sã moarã… / E pace, ca-n strãvechi altare – / Duiosul,
sfântul cântãreþ / Cãzu din slãvi ameþitoare. // Acesta ar reprezenta visãtorul,
temerarul care se înflãcãreazã, dar apoi se descurajeazã consumat înainte de
cucerire (Bobei), spiritul altruismului (Pohonþu), ºi mi se pare cã acesta ar fi
ceva mai mult decât restul: sufletul umil care se oferã tot, ºi Dumnezeu
acceptã ofranda pentru a muri în pace, liniºtit; sufletul care se înneacã în
luminã fãrã a reuºi sã obþinã esenþã vitalã operei spirituale, între timp
vulturul, simbolul uniunii inteligenþei cu sentimentalul, reuºeºte sã susþinã
lumina care se înalþã de la cruce, ºi miºcându-se în aceasta, sã încoroneze
sacrificiul divin, cã el este idealul perfecþiunii umane: omul care a înfruntat
suferinþa ºi pe care lacrimile l-au fãcut nemuritor. Simbol uman, ca ºi altele,
dar nobil ºi înalt: ªi iatã vulturul mãreþ / Scãldat în cald apus de soare. //
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Porni din culmi ca o furtunã; / Dar ºi-a-nfrânat avântul jos, / Tãind cerc larg
ºi maiestos – / Fãcând din sborul sãu cununã / Deasupra crucii lui Cristos…
// Ciocârlia era urcatã sus, spre cer ca pe o scarã; vulturul cãdea dintre
rãmurele: Cerna rãmase pentru totdeauna puþin încorsetat, cu tot impulsul
religios plin de viaþã, proiectelor umane, din simpatie intelectualã pentru
superomul nietchzeean, pentru lumea ca voinþã a lui Schopenhauer într-o
continuã transformare; acesta e motivul pentru care, d. p. d. v. intelectual, se
simþea atras de figura lui Iisus, care în mod violent ieºea din categoriile
umane, cu toate eforturile pentru a-l menþine, creând pentru el o nouã cãsuþã,
Perfecþiunea, mereu refuzatã oamenilor. De aici provin ºi incertitudinile sale,
pentru care, ca om prin excelenþã, atunci când înfãþiºarea sa e înfruntatã cu
dorinþa de explicare raþionalã, devine, atunci când în înfãþiºarea sa intrã valori
sentimentale, ca ºi în poezia patrioticã, cel veºnic, cerescul copil, cel ce odatã
s-a coborât în lume. (1) ªi aici Cristos e deja ca ºi în Isus om, cu toate cã
nereprezentat e cu siguranþã mai contrastant în mintea poetului; dar dacã ne
amintim ceea ce ne spun criticii: fiind ultima strofã deja conceputã ºi scrisã
chiar din clasa a VI-a de liceu, ceea ce ne va ajuta sã lãmurim un dublu ºir de
fapte sentimentale ºi pur estetice. Cristos, în profunda alterare suferitã în
spiritul sãu, a rãmas identic cu cel care tradiþionala credinþã tinereascã i l-a
înfãþiºat; a admis chiar cã, îndepãrtându-se, s-a menþinut mereu figura
miraculoasã a unei religii, ca sã-i spunem aºa, umanã, faptul cã evoluþia
conceptului nu a condus consecutiv la o evoluþie a reprezentãrii, înseamnã, ºi
contradicþiile lui o confirmã, cã valoarea spiritualã primitivã trãieºte încã în
mare parte în noua reprezentare, cu toate cã intelectul o combate. Vestea
istoricã ne foloseºte pentru a lãmuri valoarea alegoriei, poziþia sa privind
creaþia: tânãrului Cerna i-a fulgerat aceastã înfãþiºare viguroasã ºi sculpturalã,
nãscutã dintr-un sentiment puternic care se transforma în mod natural în
imagine; apoi, cu timpul, viziunea dospea, se completa ºi devenea o operã
organicã; dar celelalte douã imagini care formeazã corpul au avut în mod
sigur aceeaºi genezã ca ºi a treia, nãscute dintr-o intuiþie fantasticã, ºi apoi au
dobândit, în pofida faptului cã realizarea artisticã era întâmplatã, acea valoare
de simbol care, aºa cum a demonstrat Cerna, are toatã marea poezie. Era, în
schimb, o absurditate, ideea cã mintea fãcuse lucrul opus; pornise de la un
concept care a dat mai apoi un veºmânt potrivit, cã aºa s-ar crea dualismul
prin care imaginea ar rãmâne imagine ºi gândul, gând. Dante Alighieri e un
mare poet care, în pofida unei prejudecãþi teoretice medievale, s-a folosit
îndelung de alegorie, pentru cã imaginile dau sufletului bucuria esteticã nu
printr-o reflexie mentalã elaboratã, ci prin ele însele, ca ºi creaþie obiectivã.

În româneºte de
Cristina CERNA
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Costinela ROLEA

FANTASMATICUL SAU DIMENSIUNEA
ONIRICÃ A REALITÃÞII

„A fost odatã ca niciodatã...” e clasica formulã de început a poveºtilor care ne-
au legãnat copilãria, a acelor naraþiuni fantastice în care prinþesele erau rãpite de
zmei ºi de animale monstruoase, în care Fãt-Frumos luptã haiduceºte pentru
eliberarea frumoasei ºi pentru salvarea regatului de forþe malefice, în care pitici ºi
spiriduºi se pun cu dezinvolturã în slujba alteþelor regale care îi guverneazã.
Lucian Vasile Bâgiu nu începe Sânziana în Lumea Poveºtilor cu aceastã formulã
introductivã însã naraþiunea sa împrumutã foarte multe caracteristici ale basmului
popular. 

Avem ºi aici de-a face cu personaje pozitive ºi negative care îºi disputã
supremaþia. Unele dintre ele þin de sfera umanului – Sânziana ºi  Mugurel –, de
cea a faunei însufleþitã de trãsãturi umane, cum ar fi vorbirea ºi capacitatea de
discernãmânt – Moº Martin, Contele Urechilã, Ducele Cãluþ, Vulturul Pleºuv,
Licurici –, ori de cea a supranaturalului – piticii ºi cãpetenia lor, Gnom, Spiriduºul
ºi, nu în ultimul rând, personajele absente ale Vrãjitorului Alb ºi al Vrãjitorului
Întunecat. Totul se înfãþiºeazã, în aparenþã, ca un veritabil basm: conflictul dintre
Bine ºi Rãu, blestemul aruncat asupra Þinutului Muntos, cãlãtoria iniþiaticã a
micilor oameni care par hãrãziþi sã fie singurii capabili sã rupã vraja nefastã ºi sã
redea animalelor glorioasa libertate de a se întoarce în habitatul lor: „Prinþesã
Sânziana, suntem amândoi parte din Marea Poveste.”[1]

Aceastã pereche de copii pare o reprezentare în miniaturã a cuplurilor de eroi
ce se zbat pentru reinstaurarea stãrii de ordine într-o lume care a pierdut condiþia
ei normalã, o refacere a cuplului Ileana Cosânzeana – Fãt-Frumos, a perechii de
pretutindeni, un exponent al însoþirii dintre oameni: „Povestea noastrã nu va
înceta niciodatã, prinþesã Sânziana. Este o poveste fãrã de sfârºit.” [2]

Mugurel apare ca întruchipare a iniþiatului ce a reuºit trecerea sigurã prin
Þinutul Muntos fãrã a fi descoperit ºi capturat de Vrãjitorul Întunecat. El e un erou
legendar, un cavaler cu aer de salvator în care toate vietãþile din þinut au o
încredere oarbã. Sã ne amintim cã la îndemnul lui întreaga armatã de apãrãtori ai
prinþesei se nãpusteºte în ceaþa de pe Râul fãrã Nume, cu toþii fiind încredinþaþi de
faptul cã aceasta ar putea fi salvarea lor când, de fapt, ea este doar o cursã întinsã
de inamic. Regretul ºi sentimentul de vinovãþie este acut, bãiatul se întristeazã ºi
se simte rãspunzãtor de rãpirea fetei, la fel ca ºi eroii obiºnuiþi cu biruinþele.
Sugestiile bãiatului sunt percepute drept ordine ºi porunci de cãtre ceilalþi, aura
care îl înconjoarã fãcând din el un substitut, de proporþii reduse, al titanilor. Pânã
ºi calul care îl însoþeºte are aceeaºi notã de predestinare: negru ºi cu o stea albã în
frunte el reprezintã unicitatea, la fel cu stãpânul pe care îl poartã, caracterul lui e
acela de Ales, de fiinþã deosebitã hãrãzitã de univers faptelor eroice. 
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Pe de altã parte Sânziana e reprezentantã a idealului care îl conduce pe om la
izbândã, la abolirea ºi pedepsirea Rãului. Puritatea ºi naivitatea ei sunt semne ale
faptului cã inocenþa e singurul panaceu care poate vindeca o lume bolnavã, atinsã
de anormal ºi ameninþatã de forþe malefice. Frumuseþea fãpturii ei e oglindire a
unui suflet la fel de pur ºi de luminos. În ochii supuºilor ea e un fel de Mesia al
Lumii Poveºtilor care trebuie sã îºi împlineascã destinul de eliberare a poporului
prin evitarea, însã, a sacrificiului. La fel ca toate prinþesele de poveste ºi Sânziana
are partea ei de glorie ºi de rãsfãþ: participã la Balul de Primãvarã al contelui
Urechilã în calitate de oaspete de onoare purtând o minunatã rochiþã albã iar în
cosiþele ei blonde ºi cârlionþate se refugiazã Licurici. Spaimele ei sunt deopotrivã
cu ale celor care o servesc: întunericul, singurãtatea, forþele malefice personificate
de lilieci. 

ªi cãlãtoria ei este una iniþiaticã, încurcatã de rãscruci ºi indicatoare care nu
reprezintã atât indicii cât mai degrabã încercãri la care viaþa o supune pe mica
prinþesã, simboluri ale deciziilor pe care omul e nevoit sã le ia în viaþã bazându-
se de cele mai multe ori pe noroc ori pe instinct: 

„Se fãcea cã Sânziana strãbãtuse multe cotituri ale labirintului, urmând, în
noapte, luminiþa jucãuºã din faþa sa. Uneori fetiþa ezita nehotãrâtã la rãscruci,
neºtiind ce drum ar fi mai bine sã apuce. ªi nu o putem acuza pe nedrept. La un
moment dat o rãscruce îi indica generoasã direcþiile de mers: înainte, înainte,
înainte ºi înainte se putea citi pe toate braþele indicatorului, inclusiv pe cel care
arãta drumul de pe care Sânziana tocmai sosise... Cineva îºi bãtea joc de ea. Dar
Licurici nici nu se obosi sã citeascã înºelãtoarele indicaþii, ci o coti, sigur pe el,
cãtre ceea ce luminiþa ºtia cã este adevãratul înainte. Iar Sânziana îºi îndreptã
încrederea cãtre acea pâlpâiere luminoasã din întunericul dimprejur. Bineînþeles,
la urmãtoarea rãscruce cuvintele erau altele: înapoi, înapoi, înapoi ºi, desigur,
înapoi, se gândi fetiþa. Dar nu. Ultima indicaþie spunea altceva: cãtre nicãieri.
Sânziana se supãrã grozav ºi aproape cã o podidirã lacrimile. Licurici poposi pe
obrazul fetiþei, sãrutã boaba sãratã care se prelingea din colþul ochiului, dupã care
se avântã, jucãuº, cãtre nicãieri. Fetiþa zâmbi amar ºi porni la drum.”[3]

Aceastã cãlãtorie are, de fapt, ca scop cunoaºterea poveºtii personale ºi
descoperirea mitului propriu, reprezentare, în definitiv, a Sinelui. 

Dacã privim întreaga aventurã a Sânzianei în Lumea Poveºtilor ca pe o
metaforã a vieþii umane, atunci e uºor sã identificãm în Licurici un simbol al
conºtiinþei omeneºti care dicteazã, în situaþii de crizã, ce e mai bine de fãcut, care
e cea mai viabilã ºi scurtã cale spre izbândã ºi mântuire. Rãscrucile din drumul
prinþesei sunt reprezentãri ale tentaþiilor la care îmbie viaþa iar soluþia, în acest caz,
e dualã: fie ne bizuim pe experienþele celorlalþi învãþând din greºelile ºi/sau
sucesele lor – cum este cazul cetei de pitici care se disperseazã în interiorul
peºterii Þinutului Muntos –, fie renunþãm la anumite oportunitãþi ºi ne bizuim
doar pe noroc ºi pe instinctul propriu, cum e cazul Sânzianei. 

Pãstrând aceeaºi cheie de interpretare vom regãsi deghizate în corpus-ul
naraþiunii o serie de simboluri arhetipale. Pe de o parte lupta dintre forþele
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Întunericului ºi cele ale Luminii sunt reinterpretãri ale eternei bãtãlii dintre Bine
ºi Rãu, dintre Viaþã ºi Moarte, recompunând ºi evidenþiind natura dualã a
întregului univers, reactualizând crezurile bogomilismului ºi demonstrând, în cele
din urmã, cã existenþa e legãnatã de antiteze, binele nu poate fi perceput decât în
prezenþa rãului sau, dupã cum ni se reveleazã în motto-ul volumului, ca o altfel
de dimensiune a binelui, iar întunericul nu e altceva decât oglindirea oarbã a
luminii. Vrãjitorul Alb e, mai apoi, întrupare cât se poate de evidentã a divinitãþii,
a unui demiurg ce nu se aratã niciodatã, care îºi face simþitã puterea ºi prezenþa
prin acte stranii, de neînþeles, explicabile doar prin prisma apartenenþei la aceastã
instanþã supremã. Ideea de predestinare e redatã cu mare acurateþe de Mugurel
prin discursul lui de o stranie maturitate:

„Prinþesã Sânziana, suntem amândoi parte din Marea Poveste (s.n., C.R.),
aºa spune Vrãjitorul Alb. Prezenþa noastrã aici ºi acum nu este o întâmplare (s.n.,
C.R.), ci aºa trebuia sã se înfãptuiascã, totul e scris în Carte.”[4]

Þinutul Muntos e exponent al Paradisului pierdut iar astfel peregrinãrile
eroilor în strãduinþele lor de salvare a acestuia apar ca o încercare a omului de
redobândire a Edenului. Trecãtoarea care uneºte þinutul de jos cu cel înalt
reprezintã graniþa dintre real ºi fantastic, dintre conºtient ºi oniric, dupã cum vom
vedea ceva mai încolo. Lumina care se iveºte de dincolo de Trecãtoare este ºi ea
simbol al cunoaºterii prin asimilarea ei cu soarele ca astru tutelar al gnozelor.

Dar odatã cu formulãrile ºi reflecþiile fetiþei de tipul: „Oare de unde ºtiu cã
trebuie sã...” se face trecerea la un nivel, mult mai profund, al naraþiunii prin
inserarea acestor frânturi de arhetipuri umane înfãþiºate de teoria inconºtientului
colectiv a lui C.G.Jung. Imaginile ºi gesturile prinþesei nu sunt nimic altceva decât
exersãri ale unor acte comune întregii omeniri, o reiterare a tradiþiilor ºi cutumelor
lumeºti. De altfel cãlãtoria Sânzianei începe de undeva de jos, din reprezentãrile
terestre ºi subpãmântene – Comitatul de Câmpie ºi scorbura spiriduºului –
urmând un drum ascensional – Codrul Fermecat ºi Þinutul Muntos – pe mãsurã
ce dimensiunea oniricã face loc realitãþii prin abandonarea inconºtientului ºi
trecerea în conºtient. 

Paginile de final ale naraþiunii dezvãluie o lume cu totul nouã, reflectare a
celei din visul fetiþei – sau poate realitatea e o reflectare a Lumii Poveºtilor? – în
care personajele animaliere atât de îndrãgite de cititor prin trãsãturile lor de fiinþe
simpatice ºi pedante – cum sunt Contele Urechilã, Ducele Cãluþ– sau ursuleþi
adormiþi ºi peltici – Moº Martin – se dovedesc a fi simple jucãrii de pluº, sculpturi
dibace de lemn –  Vulturul Pleºuv – sau animãluþe hibernale – Þestoasa de Munte.
Pânã ºi limbajul fetiþei suferã de acelaºi defect pe care îl avea ursuleþul hazliu din
poveste iar lumina de dincolo de Trecãtoare e similarã dimineþii fragede abia ivite
pe geamul cãmãruþei. Mai mult chiar, iarna din tãrâmul fantastic e o reiterare a
anotimpului din prezent, la fel ca ºi mirosul de lãcrãmioare care o însoþea pe
prinþesã în hoinãrelile sale. Asistãm astfel la o imagine în oglindã a Lumii
Poveºtilor, imaginaþia fetiþei însufleþind elemente ale vieþii ei care o încântã ºi care
fac parte din universul ei ludic.
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Visul apare aici ca o continuare a vieþii pe anumite paliere preferenþiale, o
diversificare, adaptare ºi reinterpretare în cheie proprie a realitãþii prin
accentuarea punctelor de interes în încercarea de gãsire a unei comori ascunse:
Sinele, o stare de graþie în care refulãrile, spaimele ºi dorinþele acumulate în
inconºtient au puterea de a se manifesta ºi de a se defula, dupã cum afirma
S.Freud în teoriile sale. Povestea închipuitã de fetiþã e, în fapt, o încercare de
cunoaºtere a propriei fãpturi, o reinterpretare ludicã a dictonului latin Nosce te
ipsum! Spaþiul în care locuieºte Sânziana induce el însuºi o stare de visare ºi
introspecþie: cabana izolatã de lume ºi de civilizaþie, un loc arhetipal ocrotit de
naturã ºi legãnat de povârniºurile din inima munþilor, un spaþiu neatins de forþa
rãului ºi de nefericire ori dezamãgire.

Instanþa naratoare e ºi ea situatã undeva la graniþa dintre vis ºi realitate. Avem
de-a face cu un povestitor ºugubãþ, amuzat aproape de situaþiile fãrã precedent pe
care le urzeºte, fraternizând ºi þesând subtile comploturi alãturi de Sânziana,
singura care îi percepe vag existenþa. Aceastã voce omiscientã e perfect capabilã
sã descurce iþele uneori încurcate ale povestirii, îi þine ocupaþi pe unii actanþi,
trimiþându-i la plimbare pe cãrãrile labirintice ale þinutului – cum e cazul
Sânzianei –, rãtãcindu-i prin pãduri – cum se întâmplã cu Mugurel – ori aprinzând
o fãrâmã de idee în minþile lor înfrigurate – ca ºi Contele Urechilã – tocmai pentru
a-ºi putea concentra toatã atenþia asupra unui singur personaj ori a unei întâmplãri
de o simbolisticã revelatoare pentru el. De îndatã ce universul de poveste se
destramã îl regãsim vag în persoana tatãlui fetiþei, un meºter de cuvinte, un
magician care zãmisleºte lumi noi ºi care dã viaþã unor gânduri nãstruºnice. Acest
pãpuºar e ancorat în douã lumi: pe de o parte în spaþiul bucolic al cabanei,
împresurat de dragostea fiicei ºi a soþiei, iar pe de altã parte în lumea de dincolo
de Trecãtoare în care Cuvântul se instituþionalizeazã ºi îºi pierde capacitatea de
fermecare proprie poveºtilor pentru copii. Se întrezãreºte totuºi o domnie a
Logosului ca întrupare a Vrãjitorului Alb, circar iscusit, care manevreazã
universul ºi dã naºtere unui ºir nesfârºit de lumi de poveste.

Tabloul de familie din final se înfãþiºeazã ca o idilã: o întreagã generaþie de
artiºti reuniþi sub acoperiºul unui colþ de paradis, un trio talentat care se dedicã
artei, sub orice formã ar fi ea, practicând automecenatul ºi creându-ºi propria
Lume a Poveºtilor:   „Mami ºi tati zâmbirã cu subînþeles. La câte poveºti
scriseserã ei searã de searã puteau sã publice o carte ºi sã o semneze împreunã:
Sânziana ºi tati... Iar pozele le va picta mami...” [5]

Note:
1 Lucian Vasile Bâgiu, Sânziana în Lumea Poveºtilor, Bacãu. Editura Grigore Moisil,

2005, p. 27.
2 Ibidem, p. 46.
3 Ibidem, pp. 57-58.
4 Ibidem, p. 27.
5 Ibidem, p. 89.
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Roxana-Ema GULICIUC

ESTETICA URÂTULUI LA PÄR LAGERKVIST
ªI GÖRAN TUNSTRÖM

Cu Pär Lagerkvist, laureat al Premiului Nobel pentru literaturã în anul
1951, modernismul suedez devine marcat de dispariþia timpului. Romanele
acestui mare scriitor suedez sunt amplasate într-o societate atemporalã,
esenþialã fiind lupta individului pentru a-ºi regãsi identitatea, pentru a se
întelege ca persoanã. Pendularea protagoniºtilor între un univers marcat de
bucurie ºi un altul unde dominã suferinþa formeazã, practic, structura unui
individ imun la durerile umane, la fericirile de zi cu zi, la trãiri, în general.
Drept teme fundamentale Pär Lagerkvist alege redarea momentelor dure ale
vieþii, descrierea rãului, a violenþei,  promovând, aºadar, o esteticã a
urâtului. Personajele sale nu mai pot rãspunde la întrebãri precum « Cine
sunt? » sau « Ce este binele ? », existenþa lor devenind una  mecanicã.
Umanismul pe care îl propune acest scriitor suedez este unul contradictoriu,
un umanism în care lupta, tortura, sadismul definesc omul ca fiinþã de
succes.  

Aceastã descriere a rãului a început cu Konungen (carte publicatã în
1932) ºi a atins apogeul în romanul Dvärgen [în traducere, Piticul, publicat
în 1944]. În paginile romanului Piticul, Pär Lagerkvist aduce în faþa
cititorului un om cu desãvârºire malefic.

Piticul este un roman scris sub formã de jurnal, unde totul este redat din
perspectiva acestui personaj rãutãcios, eroii cãrþii fiind descriºi cu urã ºi cu
dispreþ. Cinismul acestui protagonist fãrã nume a ridicat numeroase semne
de întrebare în literatura de specialitate. Observãm astfel cã romanul
conceput de Lagerkvist se axeazã pe probleme filozofice ºi are ca punct de
plecare adevãrul metafizic. Dupa cum o afirmã ºi Ingemar Alguin, 

It contains an almost unique concentration on metaphysics in an era
that has turned its back on metaphysical questions and is characterized by
the decay, dissolution and fragmentation of ideas. Lagerkvist’s work
represents a classical reserve of timelessness in uneasily splintered
twentieth-century literature, yet at the same time it has a profound affinity
with modern man’s rootlessness and innermost need of eternal values.

Prin cãrþile sale unde troneazã realismul magic, Göran Tunström aduce
o contribuþie esenþialã în dezvoltarea romanului modern suedez. La fel ca
Selma Lagerlöf, care, de altfel apare în calitate de personaj în numeroase
din operele sale, Göran Tunström este foarte ataºat de oraºul sãu natal,
descrierea obiceiurilor ºi a familiilor din acea zonã fiind adevãratul scop al
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textelor sale. În spatele eroilor se aflã oameni obiºnuiti, rude sau vecini pe
care Göran Tunström i-a cunoscut în viaþa realã ºi care au ajuns în cele din
urmã eroi de ficþiune. La limita între realism ºi fantastic, romanele lui
Göran Tunström aduc în luminã greutãþile vieþii. 

Dacã Pär Lagerkvist descria o societate din perspectiva unui personaj
malefic, la Göran Tunström, societatea în sine este maleficã, dorind sã
limiteze individul, sã-l închidã în anumite tipare, sã-i distrugã
personalitatea. De aceea, pentru a supravieþui într-o societate în care
valorile morale, culturale nu mai au nici o importanþã (multe din eroinele
acestui scriitor suedez sunt abuzate sexual de cãtre pãrinþi sau suferã de
diverse boli psihice), personajele lui Göran Tunström furã, ucid, mint, sunt
peride. 

Literatura pe care o propune acest scriitor suedez este una asemãnãtoare
celei iniþiate de Pär Lagerkvist. Diferenþa majorã ar fi cã la Tunström nu
gãsim acea amprentã metafizicã sau religioasã atât de pregnantã, deºi ea
existã sub formã latentã în oricare din personaje. Eroii din romanul Hoþul
sau cei din Oratoriul de Crãciun trãiesc într-un univers laic, pãrãsiþi de
semeni ºi de Dumnezeu. Ei sunt în cãutarea unei pãci interioare, fugind de
sentimentul de vinã ºi de singurãtate.

Ideea de bazã a operelor lui Göran Tunström este aceea cã oamenii s-au
nãscut într-o lume greºitã, din care nu pot sã iasã ºi pe care nu au ales-o
(”Ingenting binder en, livet är ett provisorium, en leda. Man är fången i
nånting man aldrig valt”, Prästungen, 1976).

Ar fi foarte multe de spus despre romanul modern în literatura suedezã.
Scriitorii pe care i-am menþionat nu sunt cu siguranþã singurii scriitori de
valoare ai acestei perioade. În ciuda criteriului absolut subiectiv de selecþie,
am speranþa cã trecerea în revistã a acestor nume nu a fost una total
neinteresantã. Literatura suedezã ce exprimã estetica urâtului este o
literaturã colosalã. Sã încerci sã o cuprinzi în câteva rânduri înseamnã o
munca ingratã ºi deloc uºoarã. Ca teme fundamentale pentru ambii scriitori
am remarcat ideea morþii, a societãþii împotriva cãreia trebuie sã te revolþi,
tema lipsurilor, a obstacolelor etc. Se observã o trecere progresivã spre o
literaturã agresivã, durã, unde oamenii vor deveni încet-încet simple
figurine, simple marionete în mâinile spiritelor malefice. 
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Camelia-Meda MIJEA

JULES ªI JIM, ROMANULUNEI PRIETENII FÃRÃ LIMITE

Jules ºi Jim, roman aproape neremarcat în momentul apariþiei, a fost
descoperit ºi ecranizat de François Truffaut, cu un succes absolut, fiind astfel
salvat de la o uitare nemeritatã. Personajele care dau titlul romanului lui
Henri-Pierre Roché sunt ilustrãri fidele ale unor modele care au existat în
realitate, autorul însuºi ºi prietenul sãu cel mai apropiat, Franz Hessel. 

Întâmplãrile din roman au fost trãite cu adevãrat, iar confirmarea vine
mulþi ani mai târziu, când prima parte din jurnalul autorului, conþinând chiar
aceastã poveste, este publicatã. Jules ºi Jim devine punerea în ficþiune a unei
întâmplãri reale, inventoriate zi de zi, trãitã de Roché (Jim în roman),
scriitorul evreu german Franz Hessel (care devine Jules) ºi Helen Hessel,
soþia lui Franz (ilustratã sub numele de Kathe). Titlul propune un joc de nume
al personajelor, pentru a sublinia cã în centrul faptelor, deasupra iubirii, se
aflã un puternic sentiment de prietenie. 

Cei doi prieteni, unul german ºi altul francez, care primesc în roman
numele de Jules ºi Jim, se cunosc în Parisul începutului de secol XX.
Întâlnirea dintre ei este esenþialã pentru viitorul lor. Numai un eveniment
radical ar putea pune capãt unei prietenii care pare indestructibilã. Sosirea lui
Jules la Paris este prevãzutã pentru o scurtã perioadã, ca un refugiu din
Germania ºi o cãutare a unui nou decor ºi anturaj, înainte de a se întoarce
acasã. În schimb, fascinaþia pe care o exercitã acest oraº asupra lui ¯ atât prin
locurile sale, cât ºi prin cunoaºterea acestui prieten care îi va schimba viaþa ¯
îl convinge sã mai rãmânã. Prietenia lor progreseazã zi de zi, edificatã pe
empatie ºi pe modul în care ei reuºesc sã împãrtãºeascã ºi sã armonizeze douã
culturi diametral opuse. În cel mai scurt timp devin extrem de apropiaþi.
Relaþia lor este o perfectã înþelegere spiritualã, intelectualã, ei petrecându-ºi
timpul scriind ºi citind poezii, discutând despre artã, dar ºi schimbându-ºi
iubitele între ei, fãrã nici un fel de ranchiunã. Pentru ei nu conteazã dacã sunt
triºti sau fericiþi, important este sã fie împreunã. Nefericirea, prin puterea
consolãrii, nu face decât sã îi uneascã mai mult. Solidaritatea masculinã pare
sã nu aibã limite. 

Henri-Pierre Roché pune în scenã o prietenie atât de strânsã între cei doi
bãrbaþi, încât publicul este tentat sã bãnuiascã o relaþie de homosexualitate
mascatã între ei, deoarece sunt nedespãrþiþi, iar gesturile lor extrem de
familiare face imaginaþia celorlalþi sã fabuleze. Aceastã bãnuialã are, de fapt,
rãdãcini în viaþa realã, în care cei doi n-au fost scutiþi de rãutãþile semenilor.
În plus, poate în mod inconºtient, ei pun prietenia lor mai presus de relaþia cu
orice femeie. Chiar dacã nimic nu se petrece pe plan fizic între ei, Jules ºi Jim
sunt conºtienþi cã prietenia lor nu este una obiºnuitã. Prin intermediul lui
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Kathe, ei îºi prelungesc comuniunea spiritualã ºi pe plan erotic ºi îºi satisfac,
prin activitatea sexualã practicatã cu aceeaºi femeie, o pulsiune homosexualã
de care au prea bine cunoºtinþã. 

Spuneam cã cei doi bãrbaþi îºi schimbã amantele între ei ºi chiar le place
sã îºi comunice impresiile despre aceste experienþe, având o puternicã
înclinaþie cãtre iubirile paralele ºi cautã delectarea în compania mai multor
femei. Din multele lor relaþii în trei, una îi marcheazã pe viaþã, lãsând urme
adânci. Iubirea pentru aceeaºi femeie, Kathe, îi antreneazã într-o relaþie
triunghiularã care impresioneazã prin nonconformismul sãu, prin intensitatea
ºi violenþa sa. Kathe îi captiveazã pe cei doi bãrbaþi imediat, deoarece
seamãnã cu o statuie din Grecia pe care o vãzuserã într-una din cãlãtoriile lor
ºi care i-a încântat. Astfel începe cea mai frumoasã aventurã din viaþa celor
doi prieteni, având în centru figura lui Kathe, o femeie dezinhibatã, cu mult
deasupra mentalitãþii contemporanilor sãi. Nehotãrâtã, într-o continuã cãutare
a iubirii eterne, dar ºi a echilibrului, ea oscileazã între Jules ºi Jim, alegându-
l mai întâi pe Jules, apoi, când iubirea pentru el începe sã se stingã datoritã
caracterelor lor mult prea diferite, se lasã cuceritã de Jim, dar ¯ atenþie! ¯ cu
acordul lui Jules. Cei doi prieteni se încurajeazã reciproc în iubirea lor pentru
Kathe, îºi cedeazã locul de cele mai multe ori fãrã gelozie atunci când femeia
pare sã îl prefere pe unul din ei. Alternarea partenerilor nu face decât sã le
îmbogãþeascã experienþele. Totuºi, întâlnirea cu Kathe reveleazã ceva: înainte
de ea, cei doi bãrbaþi îºi împãrþeau femeile pe care le admirau ºi le apreciau,
dar nu pe cele pe care le iubeau cu adevãrat. Dovada este cã la început Jules
cade primul sub vraja lui Kathe ºi îi cere lui Jim exclusivitatea asupra acestei
femei. Mai mult, îl previne sã-ºi controleze sentimentele ºi sã nu-ºi etaleze
ºarmul în faþa ei. Aceastã interdicþie pune o umbrã pe prietenia lor, deoarece
Jim nu-i ceruse niciodatã sã stea departe de vreuna din femeile lui. Dar poate
cã în cazul sãu nu a fost necesar sã o facã, deoarece Jules ºi-a înþeles singur
limitele. Iar dupã ce relaþia dintre Jules ºi Kathe se sfârºeºte, sufletul lui Jim
încã se zbate cu dilema de a o accepta sau nu pe soþia prietenului sãu ºi ia
decizia finalã numai dupã ce primeºte acordul acestuia, care primeazã în faþa
impulsului dictat de propria lui inimã. Scrupulele sale îi dicteazã un
comportament care pune prietenia faþã de Jules deasupra sentimentelor sale
pentru Kathe. 

Triunghiul amoros ia naºtere printre bãnuielile ºi ºuºotelile vecinilor,
martori involuntari ºi pudici ai unei iubiri spectaculoase, pe care de-abia
îndrãznesc s-o catalogheze ca fiind interzisã. Relaþia se armonizeazã din nou,
Jules se declarã mulþumit cã soþia sa, de care nu a divorþat, rãmâne aproape
de el, prin intermediul lui Jim, care la rândul sãu acceptã ca cei doi sã rãmânã
apropiaþi în virtutea trecutului care îi leagã. Prietenia lor dãinuie în mijlocul
acestei tulburãri amoroase, datoritã încrederii reciproce, preferinþelor ºi
intereselor comune pentru lecturi, distracþii, femei. 
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Obositã de atâtea ºocuri emoþionale, de conflictele dintre temperamentele
lor încãpãþânate, iubirea dintre cei doi bãrbaþi ºi femeie slãbeºte în intensitate.
Dacã iubirea lui Jules pentru Kathe e foarte liniºtitã ºi tolerantã, iubirea dintre
Jim ºi Kathe e pasionalã, devastatoare, haoticã ºi periculoasã, cu certuri ºi
împãcãri, cu accente de violenþã chiar ºi fizicã. Prima iubire se terminã
anhilatã de propriile sale slãbiciuni ºi descurajãri, cei doi nemaiavând nici
puterea, nici dorinþa de a reînvia un sentiment mort. În schimb a doua, trãitã
de Jim ºi Kathe, se sfârºeºte tragic în finalul romanului. Moartea este chematã
sã punã capãt acestei iubiri, în care exploziile de bucurie, de fericire,
disperare ºi furie ajung sã fie insuportabile. Kathe îl invitã pe Jim la o
plimbare ºi conduce maºina cu vitezã mare direct în fluviul Sena. Când
ghiceºte cã nu mai sunt multe ºanse de stabilizare a unei relaþii prea
împovãrate, Kathe nu poate sã conceapã finalul, nu poate sã-l vadã pe Jim
alãturi de o altã femeie ºi mai ales nu ar suporta ca el sã aibã un copil cu
altcineva în afara ei. Singura soluþie întrevãzutã este moartea, sub douã
ipostaze: sinucidere ºi omor. Kathe, care toatã viaþa a cunoscut doar douã
alternative: posedarea sau distrugerea, alege moartea ca deznodãmânt,
disperatã ºi înnebunitã cã nu întrevede nici un viitor alãturi de bãrbatul iubit
ºi un copil cu el (dupã ce, important de subliniat, într-una din perioadele lor
de crizã a pierdut o sarcinã). Jules, singurul supravieþuitor al trio-ului, tatãl a
doi copii rãmaºi orfani de mamã, înþelege cã o astfel de iubire, un astfel de
conflict al sentimentelor nu se puteau încheia decât tragic. Regretul sãu este
pentru iubirea pierdutã, dar mai ales pentru prietenia distrusã datoritã unei
femei. 

Henri-Pierre Roché nu este un om de litere, a scris destul de puþin. Dar a
desfãºurat o activitate artisticã intensã, în mai multe domenii: literaturã,
jurnalism, picturã, întreþinând relaþii apropiate cu personalitãþi
contemporane: James Joyce, Picasso, Duchamp, Satie, Matisse, Picabia,
Léger, Colette, Constantin Brâncuºi. Dintre romanele scrise, cele mai
cunoscute sunt Jules et Jim (1953) ºi Deux Anglaises et le Continent (1956),
publicate la o vârstã avansatã, ºaptezeci ºi patru, respectiv ºaptezeci ºi ºapte
de ani, ambele netraduse în limba românã. A tradus de asemenea în francezã
opere de Peter Altenberg, Schnitzler, Keyserling, a scris multe articole despre
artã ºi a fost un cunoscut comerciant de tablouri de valoare ºi obiecte rare,
intervenind ca mediator între artiºti ºi galeriile de artã ºi organizând
expoziþii. 
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Petra VLAH (S.U.A.)

PÃMÂNTUL FÃGÃDUINÞEI

In urmã cu câteva sâptãmâni, atenþia Americii a fost concentratã, aproape
exclusiv, în a urmãrii drama umanã a unei femei, venitã cu ani de zile în urmã
din Mexic, fãrã acte legale, ca mulþi alþi imigranþi nevoiaºi, sperând într-o viaþã
mai bunã pe acest “Pãmânt al Fagãduinþei”.

De când administraþia Bush s-a vãzut nevoitã sã îºi recâºtige mãcar în parte
reputaþia pierdutã, toate eforturile republicane s-au concentrat în a rezolva
problema imigrantului ilegal, vezi Doamne, singurul “vinovat” de situaþia
precarã în care ne zbatem.

Cu un miopism de care numai ei sunt în stare, republicanii s-au dezlãnþuit
împotriva oamenilor nevoiaºi ºi lipsiþi de apãrare, fãrã sã þinã cont de contribuþia
adusã de ei; cele mai grele ºi înjositoare munci sunt prestate în exclusivitate de
imigrantul ilegal care nu are încotro ºi care trãieºte coºmarul deportãrii ce îi
ameninþã permanent existenþa mizerã. 

Speriaþi de posibilitatea de a fi deportaþii, mulþi s-au ascuns în biserici,
considerate sanctuare ºi ca atare în afara jurisdicþiei autoritãþilor; este cazul
femeii despre care aminteam. 

Impreunã cu copilul ei (nãscut pe pãmântul Americii ºi deci cetãþean
american confor legii) ea a cãutat refugiu într-o bisericã catolicã din Chicago
unde a stat ascunsã timp de câteva sãptãmâni. 

Aflând despre organizarea unui marº de protest care era plãnuit sã aibe loc la
Los Angeles, aceastã femeie a hotãrât sã renunþe la siguranþa îngrãditã pe care i-
o oferea ascunzãroarea creºtinã ºi sã scoatã capul la drum, deºi a fost avertizatã
de riscurile la care se supunea. 

In timpul demonstraþiei de protest, în vãzul lumii, femeia a fost arestatã de
autoritãþile vigilente ºi escortatã la graniþa cu Mexicul; asemenea “tratament
uman” este de naturã sã revolte orice om cu o urmã de bun simþ. 

Lãsând la o parte absurditatea gestului ºi excesivitatea forþi folosite de agenþii
FBI-ului pentru a prinde “marele criminal”, ce este cel mai dureros ºi greu de
imaginat este faptul cã aceastã femeie a fost obligatã sã facã o alegere
imposibilã: copilul American era binevenit ºi putea sã rãmânã, ea nu avea însã
nici o obþiune. Deportarea era iminentã ºi fãrã drept de apel. 

Aceastã dramã umanã îmi aminteºte de un caz similar petrecut cu câþiva ani
în urmã; un copil cubanez, împreunã cu mama lui ºi alþi câþiva oameni disperaþi
de a scãpa din “paradisul” lui Fidel Castro s-au îmbarcat pe o corãbioarã
improvizatã ºi au înfruntat apele Atlanticului, sfidând moartea. 

O furtunã neprevãzutã a distrus corabia ºi mama copilului a plãtit cu viaþa
dorinþa sa de a oferi bãieþelului de numai 6 ani o viaþã mai bunã ºi mai sigurã în
Florida unde avea ceva neamuri îndepãrtate. Copilul, agãþat cu disperare de o
roatã de cauciuc, a fost salvat de grãnicerii americani care patrulau apele
teritoriale. 
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Elian Gonzales a fost încredinþat rudelor din partea mamei decedate ºi
America a stors o lacrimã înduioºatã.

Lucrurile s-au complicat însã când tatãl copilului a venit din Cuba, cu
binecuvântarea lui Castro, pentru a-ºi revendica copilul. 

Un întreg circ a început sã se desfãºoare înaintea ochilor noºtri; zi ºi noapte,
toate posturile de televiziune au urmãrit saga Gonzales. Copilul a fost hãrþuit,
ascuns ºi în cele din urmã dus la Washington D.C., unde rudele îndepãrtate au
cerut protecþia ºi intervenþia Congresului American pentru a fi numite custodele
oficial însãrcinat cu creºterea ºi educarea copilului.

Timp de cãteva sãptãmâni America a trãit tensiunea evenimentelor care se
precipitau de la o orã la alta. Nu numai Miami, dar întreaga þarã a fost parte din
aceastã “afacere Dreyfus” care a dezbinat o întreagã naþiune.

Cazul a fost prezentat la Curtea Supremã ºi verdictul a fost dat în favoarea
tatãlui, singurul pãrinte în viaþã al micuþului Elian. 

In pofida verdictului clar ºi adecvat, familia mamei rãposate a rãpit copilul ºi
l-a ascuns în dulapul locuinþei lor, deºi ºtiau bine cã agenþi FBI vor veni sã
execute cuvântul legii ºi recomandãrile Curþii Supreme. 

Scena agenþilor înarmaþi pânã în dinþi ºi cu pistoalele scose, care au deschis
uºa dulapului în care era ascuns copilul speriat ºi terorizat de câte i se
întâmplaserã în ultimile sãptãmânii, a zguduit America. 

Tipetele lui disperate ºi teroarea care se citea pe faþã micului Elian a mai stors
a lacrimã acestei naþiuni fascinatã de senzaþional ºi îmbãtatã de aventuri
Hollywood-iene. 

Copilul s-a întors în Cuba; Castro a jubilat ºi domnul Gonzales a devenit
peste noapte erou naþional, primind drept recompensã pentru devotamentul sãu
pãrintesc ºi civic apartament nou ºi o slujbã nesperat de bunã. 

Pe spezele unui copil chinuit, douã þãri au marcat scoruri propagandistice
care erau menite sã le sporeascã faima. 

Drama femeii despre care vorbeam mai sus nu s-a bucurat de aceaºi atenþie;
ºtirea deportãrii ei a fost relatatã ca un fapt divers, ca o victorie a vigilenþei celor
care ne apãrã de “rãu fãcãtori”.

Enormitatea ºi disproporþia forþei folosite pentru a o escorta la graniþã nu a
ºocat ºi nu a revoltat pe nimeni. In mintea îngustã a celor mai mulþi, “ilegalul”
nu are ce cãuta în aceastã þarã a ordinei ºi a disciplinei.

Faptul cã fãrã de ei am fi în ºi mai mare dificultate din toate punctele de
vedere, nu a fost de naturã sã ne alunge somnul.

Faptul cã femeia în cauzã nu era nici cerºetoare care trãia pe cheltuiala
statului, nici prostituatã ºi nici traficantã de droguri, nu a fost suficient pentru a
ne mobilizeze ºi a-i veni în ajutor protestând deportarea ei.

Faptul cã biata mamã obligatã sã-ºi pãrãseascã copilul nu a fost responsabilã
de atacul brutal de la 11 septembrie 2001 nu a interesat pe nimeni.

Ce rãmâne esenþial din aceastã tragedie umanã este cã noi, oameni civilizaþi
ºi exportatori în lumea largã de valori morale ºi democratice, am demostrat o
datã în plus cã suntem în stare sã ne apãram “Pãmântul Fãgãduinþei”.
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Doina ONICA (SUEDIA)

AªTEPTAREA

Aºteptarea este un mod de a învinge timpul. Aºa fãceam eu când aºteptam.
Tãiam timpul în bucãþele mici, le înºiram unele dupã altele. Când se termina
o bucãþicã treceam la bucãþica urmãtoare. Speranþa era împãrþitã egal între
bucãþelele de timp, altfel ar fi fost extrem de greu de aºteptat împlinirea ei.

Când bucãþelele de timp se consumau ºi speranþa nu se împlinea, ºiroiau
puhoaiele deznãdejdii. Dupã un timp mã simþeam spãlatã de toate pãcatele
aºteptãrii zadarnice ºi plecam mai departe.

ªtiu cã se întâmplã la fel cu fiecare aºteptare. Se pare cã nu am învãþat
nimic. Aºteptarea nu are leac.

August 2006

RECUCERIREA TIMPULUI

Pe neaºteptate am intrat într-o tradiþie nouã: zilele de luni cu tine. Lãsãm
viaþa noastrã veche sã aºtepte o zi ºi plecãm sã descoperim o viaþã diferitã.
Din zori ºi pânã seara hoinãrim neabãut. 

Seara ne vine greu sã reîmbrãcãm hainele vechi de acasã. Par strâmte sau
prea largi, ponosite. Nu avem încotro. Trebuie sã ne întoarcem pe planeta
noastrã, cãci nu putem locui tot timpul pe altã planetã. Cu toate cã eu aº vrea.
Tu eºti mai înþelept. Spui cã lunea viitoare vom merge din nou, pe o planetã
necunoscutã. În care galaxie? Te-ai încurcat puþin socotind cã scopul este mai
important decât þinta, plecarea mai importantã decât galaxia. Ai rãspuns la
întâmplare: Andromeda. 

Sunt multe planete în viaþa noastrã. Acolo am gãsit toate clipele pierdute
din prea multã grabã. 

August 2006

ÎN DEªERT

Neînþelegerea plutea în aer chiar dacã, nici ea nici el, nu scoteau vreun
cuvânt. Pe faþa ei se încleºtase acea privire absentã venitã din durerea care o
fãcea sã se miºte încet ºi mãsurat. Cuvintele lui aspre ºi nedrepte, stârnite din
senin, îi gãuriserã sufletul ºi le simþea dureroase. Cum de putea el s-o lase
acolo, micã ºi pãrãsitã, în deºert?

El arunca totdeauna vorbele de parcã ar fi aruncat cu pietre ºi nu le culegea
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niciodatã înapoi. Dupã un timp, ea învãþase sã tacã, orice discuþie îi fãcea rãu.
Nu avea nici o soluþie. Nu putea decât sã constate iritarea lui ºi sã trãiascã cu
ea. Putea trãi cu iritarea lui dacã se fãcea cã nu o observã.

Tãcerea era mai bunã decât revolta. Poate cã el nu-ºi dãdea seama cât de
lovitã se simþea ea. Tãcând, înghiþea depãrtãrile, visurile, cãuta o ieºire. Nu
mai cãuta ieºire la fel de activ ca în tinereþe. Îmbãtrânise. Cuvintele lui
dureroase nu îmbãtrâniserã, pe acestea el reuºea sã le þinã tinere. Loveau cu
aceeaºi forþã.

Deºertul nu avea ieºiri. Deºertul acesta era ca toate deºerturile, pustiu ºi
infinit. Dacã avea ieºiri, ea nu le vedea. Erau dincolo de orizont.

S-au urcat pe cãmilele care aºteptaserã tãcute lângã o casã mare de lut ca
o cetate cu turnuleþe. La marginea marilor dune de nisip toate casele de lut
arãtau ca niºte cetãþi. 

Caravana s-a pus în miºcare spre searã, având în spate soarele ce asfinþea.
Deci mergeau, fãrã îndoialã, spre rãsãrit. ªaua cãmilei o lovea, la fiecare pas,
în piciorul stâng care începuse sã se umfle. Nu ºtiuse sã controleze ºaua
înainte de plecare cãci nu avea experienþã.

Pe mãsurã ce înaintau în deºert, dunele de nisip deveneau tot mai mari.
Acopereau, acum, tot orizontul. Cãmilele, înºiruite una dupã alta, urcau ºi
coborau muchiile dunelor cu dexteritate ºi graþie. Ea, însã, nu putea admira
imaginea ce i se oferea cãci luneca tot mai rãu pe ºaua incomodã. Ajunsese sã
se þinã mai mult pe burtã decât cãlare. Unul din însoþitorii caravanei, un
berber chipeº, i-a zis sã se aºeze mai bine. N-a îndrãznit sã-i spunã ce
probleme are. A schiþat o miºcare, dar ºi-a dat seama cã nu poate risca nimic
de la înãlþimea cãmilei. Mai degrabã va suporta suferinþa. Trebuia sã aibã
rãbdare. Rãbdare cu toate, cu viaþa, cu cãmila, cu durerea.

Dunele se desfãºurau nesfârºite în faþa ochilor. Nu se putea concentra în
faþa frumuseþii lor. Venise pentru ele drum lung ºi acum nu le putea contempla
aºa cum ar fi dorit.

El obiºnuia sã afirme cã închipuirile ei sunt puternice ºi cã suferea din
cauza închipuirilor. Nu avea mai multã înþelegere decât însoþitorul berber.
Închipuirile ei erau la fel de reale ca ºi deºertul de nisip ºi piatrã.

Caravana s-a oprit pentru un scurt popas în apusul soarelui. Ea îºi vedea
umbra întinsã neverosimil pe nisip. Picioarele cãmilei erau caraghios de lungi
iar ea arãta ca însãºi cocoaºa dromaderului, aºa cum ºedea îngrãmãditã ca un
muºuroi. El cãlãrea în faþa ei, s-a întors sã o fotografieze ºi i-a strigat
”Aranjeazã-þi þinuta!” Intenþia lui era, în fondul ei, bunã, dar ... care þinutã?
Pe cap înfãºurase vechiul ei ºal tunisian de culoarea nisipului. Îºi pusese
cãmaºa aceea nepotrivitã cu mâneci lungi sã o fereascã de soare ºi nisip.
Restul þinutei nu se vedea cãci era încorporatã în cocoaºa cãmilei. A încercat
totuºi sã-ºi îndrepte puþin spatele cãci între timp ajunsese pe burtã þinându-se
de inelul din ºaua cãmilei. Ce departe pãrea acest inel. Mai lipsea puþin sã
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arate ca ºi cum ar fi cãzut într-o baltã.
”Aranjeazã-þi þinuta. Gulerul nu stã bine.” Gulerul? Ea, care se balansa pe

ºaua imposibilã, nu se putea gândi nici un moment la guler. A zãmislit, din
rãsputeri, un zâmbet în speranþa cã acesta va compensa neglijenþa gulerului
rebel.

Printre dune s-a ivit un grup de corturi maronii-întunecate ce semãnau cu
cele ale nomazilor. Corturile! Corturile ”noastre”! Un ºuier de uºurare a trecut
de-a lungul caravanei.

Cãmilele s-au oprit. Când cãmila ei s-a aºezat, s-a simþit uºuratã sã
coboare. A constatat cã nu ºaua o lovise în picior, ci cocoaºa cãmilei. Biata
cãmilã, bietul picior.

Seara îºi urma cursul. Însoþitorii berberi loveau ritmic în tamburine,
umplând noaptea cu sunete. Mâncarea a sosit aburindã ºi a fost pusã cu grijã
pe o rogojinã întinsã direct pe nisip. Scarabeii se perindau ºi se îmbrãþiºau
nestingheriþi. Rumegatul liniºtit, continuu ºi monoton, al cãmilelor se auzea
adormitor din apropiere. Membrii caravanei începuserã sã tragã afarã, pe
nisip, saltelele din corturi. Ea era nehotãrâtã. Pânã la urmã curiozitatea
dormitului sub cerul liber a învins. 

Ea ºi-a întins spatele obosit ºi ºi-a îndreptat privirea spre aºtri. Bolta
tãcutã, adâncã, neobiºnuit de clarã ºi absolut de neînþeles, îºi vedea de ale ei.
Pe Calea Lactee era înghesuialã mare. Carul Mare era singura constelaþie pe
care o recunoºtea cu uºurinþã. Bolta se rotea încet. Când s-a trezit la mijlocul
nopþii i s-a pãrut cã vede un alt cer, Calea Lactee nu mai era la locul ei. 

El ºi-a strecurat mâna în mâna ei ºi vorbea de stele. E drept cã stelele erau
mai multe decât cuvintele lui. El era aproape adormit. Pãrea cã nu se gândea
la cuvintele care o rãniserã. Dupã ce le spunea, erau, pentru el, pur ºi simplu,
plecate. Nu ºtia cã umbra lor persista în mintea ei, cã gândurile ei fugeau ºi
veneau înapoi. 

Aproape adormit el a mormãit: ”Aranjeazã-þi þinuta!” Glumea autoironic
încercând sã se scuze în felul lui, retrãia în vis drumul caravanei? Bolta tãcutã
ºi adâncã continua sã se roteascã.

Merzouga, Maroc, Iulie 2005

RUGÃ PENTRU ANTARCTICA

Antarctica este orizontul. Câteodatã mai multe orizonturi. Orizontul
Antarcticii este nesfârºirea în forma ei albã. Nesfârºirile pot fi ºi de alte
culori. De toate culorile, galbene ca deºertul, verzi ca jungla, albastre ca
oceanul. Dar cea a Antarcticii este numai ºi numai albã. 

Pe Antarctica nu s-a nãscut nici un om de la bun început. Numai pinguinii
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îmbrãcaþi în frac sunt mereu pregãtiþi sã întâmpine orice ocazie. 
Pe marea Antarcticii nu bate vântul ci toate vânturile, vântul spaimei, al

neputinþei ºi, din când în când, vântul succesului. Vântul este gri ca marea
înfuriatã ºi în permanentã disputã cu valurile. Vântul este neliniºtea mea cea
mai profundã, vântul este îndoiala cu care nu am ce face, vântul este mãreþia
clipei ºi deznãdejdea abisului. Nu m-am putut împrieteni cu vântul pentru cã
nu-i cunosc limba. Dacã vântul se înteþeºte pot sã fiu suflatã în necunoscut de
pe capãtul pãmântului, cãci Antarctica este la capãtul pãmântului. Vântul
Antarcticii are puterea necunoscutului.

Vaporul este templul meu ocazional. Un loc de contemplaþie. Dacã firea
mea nu m-ar împinge sã numãr toate aisbergurile, aº putea pluti spre infinit
lãsându-mã în voia sorþii, purtatã de valuri, sau aº putea sta pironitã într-o
rugã continuã.

Antarctica este un deºert de gheaþã. Ca într-un adevãrat deºert aici nu
creºte nimic decât disperarea ºi întrebãrile. Ce se ascunde dupã urmãtoarea
crevasã? Deºerturile de nisip nu au ºtranduri pentru cã nu au mare. Deºertul
Antarcticii nu are ºtranduri pentru cã ele au îngheþat ºi s-au prãbuºit de mult
în ocean.

Antarctica este un loc sublim. Sublimul albului fãcut de un artist, un artist
sticlar care se pricepe sã lustruiascã sticla încât începe sã semene cu gheaþa
sau invers. 

”Libertatea este ceea ce se cucereºte” spune Clarice Lispector. Libertatea
este nesfârºirea albã, este însãºi Antarctica pentru care trebuie sã lupþi ca sã o
cucereºti.

Antarctica este o carte care are numai pagini albe, alunecoase. Doar în
mijloc este un punct stabil pe care fluturã steagul norvegian. Din acel punct
poþi sã cazi cel mai uºor de pe pãmânt. Norvegianul Amundsen nu a cãzut. I-
a dat ocol ºi a înãlþat steagul þãrii sale. Apoi s-a întors acasã pe schiuri.

Antarctica este o iubire albã, imaculatã. Din ce în ce mai asaltatã de
tehnica modernã am început sã o simt vulnerabilã ºi îmi este teamã pentru ea.

Gândurile sunt templul meu ocazional. Un loc de contemplaþie ºi
rugãciune. Mã rog ca Antarctica sã rãmânã albã ºi neprihãnitã.

Paradise Bay, Antarctica, Ianuarie 2006
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Angela-Monica SPIRIDON

LUCRÃRILE CALIGRAFICE ALE ARTISTULUI
SUD COREEAN Ji Won Park Yangjun. 

FORMA CEA MAI PROFUNDÃ 
A ADRESÃRII. TAINA

Seara de dinaintea vernisajului. Un sul de hârtie desfãºurat ºi, deodatã,
faþã în faþã cu Comunicarea. Nu erau cuvinte sã le pot înþelege. Nu erau
cuvinte-explicaþii. Era numai Cuvântul oprit într-o formã graficã
excepþionalã. Era Împãrtãºirea totalã. Ji Won Park Yangjun (aflat în Coreea)
îmi împãrtãºea (în România), în scriere artisticã coreeanã, un scurt text literar,
cu siguranþã, foarte frumos. Nu pricepeam nimic. Dar mã cuminecam din
esenþialitatea mesajului ajuns la mine. Era mesajul pur. Eram în faþa
elementului „mesaj”. Priveam Comunicarea în sine, neprofanatã de
inteligibilitate.

Cândva, la început de lume, „Sã fie luminã!” inaugura percepþia. Dar, în
clipa aceea dumnezeiascã de început fãrã de-nceput, în clipa aceea
concentratã  – ºi clipã, ºi erã -  fusese percepþia idealã - lumina percepþiei fãrã
obiect: „pãmântul era [încã] netocmit ºi gol”. Momentul fusese sfânt.
Raportat la timpul nostru liniar, era „înaintea” jefuirii Pomului Cunoaºterii.
(Câtã cunoaºtere s-a prãdat de-atunci încoace!)

Acum – un sul de Comunicare, singur, desfãºurat pe un perete încã
„netocmit ºi gol”. Des-facerea sulului – ca o re-Facere a Lumii. Socializarea.
Comunicarea.

A doua zi s-a montat expoziþia. Caligrafia aceea a ajuns pe alt perete. ªi e
una, din douãzeci. Lumina cade altfel. Nu mai recunosc sulul acela ºi nici nu
încerc (n-ar fi deloc greu, dar o mie de certitudini nu preþuiesc cât un mister).
Înscrisurile lui Ji Won Park Yangjun (majoritatea, haiku-uri) te înconjoarã,
acum, din toate pãrþile. De oriunde le priveºti, caligrafiile lui îºi revarsã
lumina proprie – Lumina Dimineþilor de unde vin. Tradus sau nu, textul lor
rãsare din farmecul picãturilor de rouã inaccesibile apusului în aceastã formã.
Dar percepem, cu umilinþã, ºi recunoaºtem, cu admiraþie, câtã gândire, câtã
artã, câtã educaþie, câtã ºtiinþã, câtã rãbdare, câtã pasiune, câtã muncã – de
fapt, toatã viaþa lui (finitã, într-o zi) sunt dãruite, de un om, oamenilor spre a-
ºi lua, la infinit, pãrticica de bucurie care li se cuvine. Ne-o luãm ºi noi,
europenii, în felul nostru. În special din Taina lucrãrii lui Ji Won. ªi-atunci,
aici, în mijlocul sãlii, se întâlnesc, în smerenie, religiile noastre care par
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diferite. Tainele Orientului Îndepãrtat ºi Sfintele noastre ºapte Taine. Douã
culturi, douã filozofii unite, totuºi, prin aceeaºi înþelegere – dar din care
valorizãm, fiecare, alte aspecte.

Un sul de hârtie.
Douãzeci de suluri de hârtie.
Semne necunoscute. Taina cea mai adâncã. ªi forþa Comunicãrii absolute.

Punctul de rezistenþã al Pãcii între oameni – cu rasele ºi neamurile lor
minunate. Pãmântul e bine tocmit. Iar Cultura – euharisticã.

ªi a fost searã, ºi a fost dimineaþã: ziua a opta.

Sub egida Ambasadei Republicii Coreea, prin bunãvoinþa doamnei Yong-
suk Park, Expoziþia de caligrafie a lui Ji Won Park Yangjun a fost realizatã
de Centrul Cultural Coreean din Cluj-Napoca, în colaborare cu revista
„Cetatea culturalã”, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare.
A fost deschisã în perioada 8-22 noiembrie 2007, în Salonul artelor al
amintitei instituþii bãimãrene.
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
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- 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
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domeniul construcþiei de
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Web: www.hidromar.ro
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