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Corneliu LEU
MERITOCRAÞIA:

UN PRODUS AL DEMNITÃÞII UMANE
ªI O POLITICÃ DE CONSOLIDARE A

DEMNITÃÞII COMUNITARE

Din pãcate (pãcatele contemporaneitãþii noastre politice) acest demers pe
care-l dedicãm nevoii de democraþie realã ºi convingerii noastre cã cel puþin
una dintre cãi trece prin meritocraþie, oricât am strãdui sã ne obiectivãm ºi
sã dãm formulãrilor un caracter cât mai teoretic, nu reuºeºte sã evite ironia.
Iar, dacã ironia încã mai este acceptatã de academismul clasic drept o
metodã de descifrare a adevãrului, satirizarea de care am simþi nevoia în faþa
unor asemenea fapte de golãnie ºi a unor asemenea personaje de operetã
vulgarã care produc aerul nociv al incompetenþei noastre politice, ar putea
ea produce umor, dar devine nefavorabilã dorinþei de a-l convinge pe cititor
cã SE POATE ªI PRIN MERIT!

Iar asta pentru faptul cã argumentele pe care le gãsim în realitatea
socialã sunt în majoritate de naturã negativã, contradictorie þelului nostru,
obligându-ne mai degrabã la polemicã decît la consemnarea imparþialã pe
care ne-am  fi dorit-o.

Din acest motiv, cãutând contrabalansarea necesarã unei poziþii
echilibrate, revenim cu capitolele acestei a doua pãrþi, pornite din dorinþa de
a descifra ºi sublinia elementele pozitive în configuraþia societãþii pe care o
constituim. Adicã „argumentele pro” - fie biografice, când e vorba de o
anumitã persoanã exemplarã, fie evenimenþiale, când e vorba de acte de
opinie publicã încurajatoare ºi susþinãtoare a pledoariei noastre –
argumente care demonstreazã posibilitatea ajungerii la o orânduire
meritocraticã. Iatã-le, doar cu referire exactã la cele trãite pe parcursul
anului 2007, dupã voia Domnului – fie cu bucurie, fie cu tristeþe, fi prin
reacþie spontanã, fie prin acumulãri care acum îºi aratã întreaga
semnificaþie:

MUTATIS - MUTANDIS

Reamintim cititorului faptul cã - în continuarea primului ºir de
consideraþii ºi argumente care puneau în dezbatere  ideea de meritocraþie ºi
apelul privind necesitatea afirmãrii ei în contextul cãutãrilor de reabilitare
democraticã a societãþii româneºti contemporane, printr-o mentalitate
pragmaticã ºi raþionalã care sã recunoascã pericolul deteriorãrii noastre
morale în apele tulburi a înþelegerii democraþiei doar ca o cale spre libertãþi
permisive pentru grupurile de interese bazate pe animalicul “care pe care!” -
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am început aceastã nouã serie de articole cu cel intitulat “Criteriul culturii
active în opþiunea electoralã”. Iar semnele pozitiv-sociale pe care le descifra
acel articol în contemporaneitatea noastrã, porneau de la actul electoral
benign produs prin criteriile care au condus la alegerea noului Patriarh.

Ca în toate recunoaºterile sondajelor privind încrederea cetãþenilor
României, instituþia care a întãrit speranþa noastrã de redresare a
mentalitãþilor ce ne caracterizeazã, printr-un plus de atenþie acordat
concepþiilor meritocratice ºi printr-o înclinare a bunului simþ electoral înspre
acestea, a fost Biserica, actul de responsabilitate electivã a Adunãrii Naþionale
Bisericeºti fiind pe mãsura puternicei noastre obºti ortodoxe.

Spre a ne confirma (sau a ne infirma, sau a ne verifica) acest sentiment,
am continuat apoi cu o analizã criticã a câtorva evenimente produse recent în
mireana noastrã viaþã politicã, iar concluziile au redevenit dezastruoase: În
orbirea pentru mãruntele interese de grup ºi în confundarea acþiunii politice
cu tot ce este mai scandalos, mai pervers ºi mai demagogic în materie de
democraþie, cele câteva evenimente de interes public ce au ajuns pe
firmamentul politic al sãptãmânilor ulterioare nu demonstrau decât prãpastia
dintre ele ºi nevoia actului de rãspundere naþionalã.

Printre acestea, însã, un fapt divers epuizat rapid de rubricile de ºtiri, dar
de-adreptul  tulburãtor ca act de responsabilitate umanã în luarea unor decizii
care-þi privesc destinul, un marunt reportaj de provincie cum transmit
corespondenþii numai atunci când n-au de popularizat evadãri, prostituþie,
crime cu beþie, pedofilie, accidente cu iresponsabili sau violuri cu babe, ne-a
pus în faþa unei situaþii cu valoare de simbol : 

O neglijenþã grosolanã, fireascã numai în primitivismul unei societãþi ca a
noastre, în care nu poþi fi sigur pe serviciul public decât dacã stai mereu cu
mâna-n buzunar ºi împingi ºpaga, a fãcut ca douã fetiþe nãscute în aceeaºi zi,
le aceeaºi maternitate, sã fie  date pãrinþilor invers, fiecare familie luând
ferictã în braþe copilul celeilalte. Dupã opt luni, într-una dintre familii
remarcându-se cã micuþa nu avea nimic comun în trãsãturi cu vreunul dintre
pãrinþi, soþul a intrat la idei. Dar o fericitã situaþie a condus, în loc de scandal,
la o analizã de probe ADN. A rezultat cã ADN-ul fetiþei nu provenea nici
dintr-al mamei, nici dintr-al tatãlui, iar cercetãrile fãcute la maternitate au
descoperit cealaltã familie, cu cealaltã fetiþã «livratã » din greºealã. 

Din punct de vedere birocratic lucrurile s-au aranjat fãcându-se schimbul.
(Aici, gura mea rea mã face sã cred cã nu sau aranjat ele chiar total, fiindcã,
atunci când îi vine pe lume un copil, omul dã bacºiºul cu ochii închiºi ºi
nimeni nu considerã asta un abuz. Aºa cã nu cred cã personalul sanitar
respectiv, dacã nu cumva a mai cerut ºi altã ºpagã, a avut  bunul simþ  s-o dea
înapoi pe prima luatã de la bieþii oameni cãrora le-a încurcat copiii.) Dar din
punct de vedere sufletesc, lucrurile nu se aranjeazã atât de uºor într-o astfel
de situaþie. Din punctul de vedere al sentimentelor materne ºi paterne, nu se



poate sã nu aparã chinul pãrinþilor alãturi de care, vreme de opt luni, a crescut
un copil ce devenea tot mai mult al lor, fãcea tot mai mult parte din viaþa lor,
întregea tot mai mult familia lor !... Chinuitoare opþiune pe care, nici o
instituþie, nici o birocraþie, nici o pedeapsã pentru cei vinovaþi ºi nici mãcar
vreo recompensã de pe lumea asta, nu au cum s-o rezolve. 

Pânã la urmã - aºa cum am spus cã Duhul Sfânt s-a coborât asupra
electorilor Bisericii noastre autocefale care  L-au invocat liturgic,  dar cã
Misiunea Lui este sã vinã la fiecare ºi oricând - cele douã familii, prin simpla
trãire cu responsabilitate a dragostei întãrite în mijlocul lor de venirea pe
lume a copiilor, au rezolvat ele însele ºi prin proprie voinþã problema: Cum
era natural ºi firesc, au schimbat copiii între ele. Dar, aºa  cum ºi-au simþit
celelalte obligaþii ºi trãiri ce þin de sentimente mult mai profunde, sentimente
capabile sã conducã omul la gesturi de mare înãlþime emoþionalã, ele s-au
zbãtut cu îndârjirea de a nu renunþa la o bucurie în plus pe lumea acesta, au
fãcut eforturi ºi au reuºit sã se mute în locuinþe vecine unde, cu toate cã
fiecare îºi creºte adevãratul copil, îl are prezent  alãturi ºi pe celãlalt în care
ºi-a investit sentimentele pãrinteºti. Iar fetiþele vor creºte ca douã surori spre
înflorirea acestei duioºii de frumuseþe umanã.

Faptul a fost succint relatat într-un jurnal de actualitãþi din sãptãmâna 7 –
13 octombrie. Nici nu mai ºtiu pe ce post ºi despre ce localitate era vorba.
Parcã era pe undeva prin Moldova.

N-am reþinut asemenea amãnunte, pentru cã m-a covârºit marea
semnificaþie a acestui fapt: Prin propria lor voinþã de gãsire a celei mai
luminate soluþii sufleteºti, douã familii de oameni de pe întinsul României fac
toate eforturile cu putinþã ºi rezolvã cum nu se poate mai frumos-omeneºte un
caz atât de complicat !... Iar eu îmi dau seama cã vin ºi relatez toate acestea
în contextul unor rânduri cinice, axate pe problematica lipsei de suflet ºi de
rãspundere a politicianismului de la noi. ªi sunt chinuit de întrebarea: Dacã
douã familii simple au putut face asta prin dragostea egalã faþã de cei doi
copii, de ce n-ar putea face cam acelaºi lucru douã partide politice, de vreme
ce îºi declarã dragostea egalã faþã de întreg electoratul românesc ?! 

Pesemne cã sunt exagerat în pretenþii dar, oricum, dupã exemplul cu
Biserica, iatã cã un alt exemplu, venit direct din familie, adicã din cea mai
semnificativã celulã socialã a þãrii, se adaugã întãrind speranþele noastre în
redresarea moralã a demersului politic românesc.

Întrebarea care se pune este « Cum ºi prin cine ?!»... Cum am putea
concilia politicalele cu  morala unor sentimente profunde ºi sincere; cum am
putea înlocui perfidia manipulãrii de cãtre politician a înfiaþilor sãi politici,
care-i sunt alegãtorii,  cu revelarea cãii celei drepte ºi cinstite a ofertei politice
ca o competiþie ºi o emulaþie pentru soluþii în folosul populaþiei; ca o lepãdare
de interesele de grup ºi de nesinceritatea discursului politic întru acoperirea

4



5

corupþiei; ca o voinþã generalã de a înlocui demagogia vorbelor cu
meritocraþia faptei ?!?

Oare vom putea?... Oare vom ajunge la o anumitã religiozitate în
respectarea sentimentelor, cum au fãcut în mod laic cele douã familii
mirene ?... Oare vom dobândi raþiunea atent pragmaticã spre care religia a
îndrumat Adunarea Bisericeascã ?... Iatã douã mari segmente ale obºtei
româneºti care ne încurajeazã prin exemplul lor: Familia ºi Biserica. Oare un
al treilea segment, chiar dacã este el mai vulnerabil constituindu-se prin
oscilanta (oriunde) ºi nesigura (la noi) clasã politicã, ar putea cãpãta mãcar un
dram în plus din aceastã înþelepciune ? Baremi gândindu-se la frumuseþea
gestului natural al celor douã familii care, dacã s-ar fi luat dupã artificialitatea
birocratico-duºmãnoasã, lipsitã de sentimente, a orânduirii noastre, puteau
decade în cu totul alte acte: de injurii, de acuze ºi procese juridice, de
manipulare a celor doi copii spre îndepãrtare ºi înrãire... Adicã tot felul de
rãutãþi potrivnice, dupã exemplul de manipulare de cãtre partidele politice a
corpurilor electorale pe care politicienii ar vrea sã le formeze în spiritul lor de
adversitate nocivã. 

Ca sã rãspundem la aceastã întrebare, trebuie vãzut mai întâi cu cine
defilãm spre a ajunge sã primim spirituala luminare necesarã. Adicã vreun
politician care sã ne aducã mai aproape de Duhul cel bun îndrumãtor, care
trebuie sã existe ºi pe calea politicã, nu numai pe cea religioasã, de vreme ce
binele trebuie asigurat ºi pe cale profanã, misionari ai progresului fiind
consideraþi toþi îndrumãtorii unei naþiuni, iar misionarismul laic însemnând în
primul rând puterea de a-þi manifesta credinþa în valorile democraþiei. Cu alte
cuvinte, un om, sau niºte oameni, care, deprinzând sufleteºte, prin
spiritualitate, respectul pentru valorile Credinþei, sã ajungã raþional ºi la
respectul pentru valorile actului politic necesar în contemporaneitate.

ªi o luãm pe rând :
Spiritul tutelar al social-democraþiei, singurul om care, de fapt, îºi poate

demonstra profesionalismul politic, este un caracter onest cu oricine ºi cu sine
însuºi, dar care ºi-a extirpat metafizica. Din acest motiv, pare condamnat la a
practica doar  precarul tehnicism lipsit de suflet al politologiei sovietice,
ridicându-i deschiderea doar pânã la limita subtranscendentã a analizei
politice postmarxiste.

Spiritul tutelar al Cotrocenilor crede în Dumnezeu cu sinceritate. Cu multã
sinceritate, dar numai atâta vreme cât îi aduce alegãtori; astfel demonstrându-
ºi, chiar ºi prin acest fapt, tot sinceritatea. În rest, ca ºi activiºtii care-ºi
botezau pe ºest copii, nu are curajul de a fi necredincios, cum l-ar îndemna
uneori firea.

Se aflã în ascensiune populistã un om atât de sãrac cu duhul încât crede cã
are bani destui ca sã-l cumpere pe Dumnezeu mãcar prin ierarhii pãmânteni.
Are dezamãgiri de suficienþã, tot în numele fuduliei cã ar putea plãti orice; iar
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trufia cu care vorbirea lui confuzã pretinde un tron vine din ignoranþa crasã în
materie de valoare. Tot astfel, sfindând valorile doar din ignoranþã ºi
confundând efortul necesar de afirmare a unui scop cu convingerea cã politica
înseamnã scandal ºi demascare, un alt grupuscul politic total lipsit de
Dumnezeu încearcã populismul fãrã sã se poatã ridica de la pãmânt. Mai sunt
unii care se retrag de la guvernare fãrã sã le treacã prin minte cã, de fapt, sunt
bãtuþi de Dumnezeu, alþii  care guverneazã tot timpul, cu toate cã sunt în
conflict cu Dumnezeu prin intermediul lui Tokes, iar pentru alþii, cei mai
abjecþi, guvernarea nu înseamnã decât o sursã de îmbogãþire prin orice mijloc,
iar hramurile mãnãstireºti la care fac danii,  prilejuri de aranjamente de culise.

Cât despre partidele istorice, cum le numeam odatã, þãrãniºtii au fost atât
de contaminaþi de securiºti încât mai au foarte mult pânã sã ajungã sã-i ierte
Dumnezeu. Iar liberalii care au adus cândva secularizarea, au rãmas
consecvenþi cu doctrina lor numai prin faptul cã Dumnezeu e secularizat prin
corupte interese egoiste, ei ne având aripi ca sã se ridice de la conceptul
de « individ » la conceptul de « semen ».

E firesc, în acest context, sã reziste unele extremisme; democrat-creºtini
adevãraþi nu avem neam; iar comuniºtii au rãmas cu nãravul de a se declara
atei, fãrã sã-ºi dea seama cã, declarând a nu-l recunoaºte pe Dumnezeu drept
Dumnezeu, tocmai recunosc existenþa obiectivã a Dumnezeirii.

Cam ãsta e tabloul moral al convingerilor religioase sau nereligioase de pe
eºichierul nostru politic, iar noi nu ne permitem aceste consideraþii pentru a
forþa vreo asemãnare în spaþiile unor zone cu totul diferite ale socialului, cum
sunt familia, obºtea religioasã ori politicul. Nu facem decât sã cãutãm relaþiile
de bun simþ care, neîndoielnic, existã între acestea ºi sfera de influenþã
reciprocã ce le cuprinde. Nu încercãm vreun act absurd de a impune uneia
întregul valorilor celeilalte, ci pornim de la raþionalul ºi chiar dialecticul
« mutatis-mutandis » care presupune influenþare, comparare, preluare,
adaptare sau mãcar îndatorirea celor care compun sfera unei noþiuni de
comunitate socialã sã fie în cunoºtinþã de cauzã privitor la valorile ºi
aspiratiile celorlalþi, adicã a categoriilor din sferele cu care se intersecteazã.

Or, chiar prin dorinþa ºi scopul sãu de reprezentativitate, prin lupta din
interiorul sãu de a face ca o formaþie sau o orientare sã devinã temporar
reprezentativã pentru nevoile ºi voinþa tuturor obºtilor care formeazã
societatea, adicã populaþia unei þãri, politicul are aceastã vocaþie: de a vorbi
în numele celorlalþi ºi a decide în numele celorlalþi. Din aceastã vocaþie
decurge ºi obligaþia sa, angajamentul sãu de a proceda astfel, de a impune
acea voinþã politicã reprezentând cele mai multe interese, dacã nu toate, de a
conduce în numele recunoaºterii celor mai multe valori dintre cele pe care le
cultivã diferite corpuri ale societãþii contemporane, de a se pune în slujba
fiecãrei obºti cãreia i se adreseazã pentru a-i obþine votul ºi de a-i cultiva
convingerile, dacã nu recunoscându-i-le, oricum recunoscându-i dreptul la ele
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ºi obligaþia sa de a ºi le însuºi în mãsura în care acestea reprezintã o
valabilitate generalã.

Cu alte cuvinte: dacã relativitatea unei asemãnãri este fapt recunoscut ºi
nu trebuie sã confundãm aspiraþiile, voinþa, valorile unei zone sociale sau
psihologice cu ale alteia, aprecierea pe criteriul « mutatis-mutandis » are
dreptul sã o facã oricine, în orice situaþie. Nu cerem politicului sã calchieze
ceea ce face Familia sau ceea ce face Biserica dar, dupã asemãnarea voinþei
ºi a cãilor acestora, nu se poate sã nu adresãm tocmai unui asemenea segment
social care pretinde reprezentativitate din partea celorlalte, cerinþa de a se se
demonstra capabil de o voinþã politicã cinstitã în cãutarea celor mai bune cãi
pentru binele general. Aºa cum, din partea celorlalte douã categorii de
existenþã socialã pe care le comentãm aici dintre multele în care se poate
împãrþi o societate - categorii de esenþã, pentru cã Familia este celula socialã
de bazã, iar Biserica forma de existenþã socialã de cea mai veche tradiþie  -
avem zilnic demonstraþia cã voinþa de a-ºi rezolva în bine starea, situaþia,
interesele, nevoile, aspiraþiile, etc. presupune credinþã, cãutare ºi sacrificii,
mutatis-mutandis, aceastã credinþã, aceastã cãutare, aceastã disponibilitate la
sacrificii, trebuie sã devinã evidentã ºi în sfera politicii, dacã cei ce o
populeazã vor sã aibã credibilitate. Iar corpul sau corpurile politice ale unei
societãþi trebuie sã se demonstreze apte de a impune altora respectul pentru
credinþele care le caracterizeazã ºi pentru îndreptarea cãutãrilor lor spre
binele public, spre binele comun. Altfel, politicul nu poate sta lângã celelate
douã ºi, în general, nu poate sta cu fruntea sus în faþa societãþii.

Nu o credinþã precum cea religioasã, i se cere; nici o grijã de cel apropiat
emanatã chiar din aceeaºi cãldurã cu cea a familiei. Dar, mutatis-mutandis, i
se cere exprimarea limpede a valorilor pentru care pledeazã, i se cere credinþa
sincerã fatã de elementele unei doctrine în virtutea cãreia îºi prezintã oferta
de administrare a þãrii, i se cere a demonstra cã reprezintã în mai mare mãsurã
o categorie de oameni dispuºi la sacrificiu pentru binele public, decât una
grupatã doar pentru obþinerea unor avantaje personale.

Numai pe asemenea motive ne-am permis a porni de la exemplul celor
douã sfere dintre cele care se intersecteazã în existenþa noastrã,  ca lecþie de
valabilitate pentru sfera politicului: Familia, înafarã de mãruntul procent al
unor declasãri, reprezintã însuºi izvorul de cãldurã umanã reciprocã ºi de grijã
a unei persoane faþã de alta; deci voinþa de existenþã. Biserica s-a confirmat
atât istoriceºte cât ºi contemporan a fi liantul naþional cel mai puternic, tocmai
dovedindu-ºi voinþa de spiritualitate unitã întru Cele Sfinte. Nu negãm faptul
cã existã ºi în aspectele vieþii politice intenþii bune care se subliniazã uneori.
Dar rar. Sporadic, fãrã forþã de convingere ºi, mai ales, ineficient faþã de ceea
ce aºteaptã societatea româneascã de la cea mai spectaculoasã invenþie
obºteascã a vremurilor noi: Desfãºurarea publicã a demonstraþiei de
convingere politicã democraticã. 
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Politicienii trebuie sã-ºi ºi dea seama cã este vorba de un mare spectacol -
care se desfãºoarã în mod atât de public, încât nu se poate sã nu li se observe
prea bine orice fel de joc - dar, în acelaºi timp, trebuie sã fie convinºi cã jocul
acesta nu se mai poate desfãºura cu amatori, cu nechemaþi, cu netalentaþi ºi
neºcoliþi. Ca sã nu-i huiduie ºi sã nu arunce cu ouã clocite în ei, publicul
doreºte actori bine formaþi, demonstrându-ºi atât vocaþia cu care vin în acest
spaþiu public al politicii democratice, cât ºi buna cizelare prin culturã ºi
strãdanie formativã a mijloacelor prin care îºi joacã rolul. 

Biserica ºi Familia nu pot (ºi nici nu trebuie) a fi imitate. Ele îºi au rolul
lor ºi mijloacele lor în evoluþia spiritualã a societãþii. Politicul trebuie sã-ºi
afle ºi sã-ºi demonstreze cu aceeaºi onestitate rolul sãu. Rol care, ne fiind
acelaºi, nu poate nici calchia mijloacele, nici împrumuta voinþa de afirmare
spiritualã al celor douã. De aceea, trebuie sã arate cã ºi l-a descoperit pe al
sãu, cu elementele proprii de credinþã, de consecvenþã, de cinste în serviciul
public ºi toate celelalte elemente care contribuie la afirmarea voinþei politice
a unei societãþi.

Numai cu intenþiile bune ale unora, empirice ºi precare, aºa cum sunt ele,
dar despre care am pãcãtui dacã am spune cã nu existã deloc, nu se va face
niciodatã nimic. Ba, dimpotrivã, politicul va sublinia degringolada în care
duce þara. 

Deoarece acreditarea în faþa electoratului a unei reale voinþe de a-þi face
datoria faþã de el, se poate demonstra tot printr-o formã de credinþã ºi o formã
de învãþãturã, dupã exemplul Bisericii, chiar dacã mai apropiatã de pãcatele
zilnice decât Ea. Adicã printr-o formã în care omul sã te simtã ºi sincer dar ºi
învãþat în doctrinele tale, calificat în a le aplica cu pricepere. ªi, mai ales,
consecvent în fapta bunã care, din punct de vedere politic, total secularizatã
fiind, este mult mai concretã ºi mult mai pipãibilã pentru oricare.

Întru aceastã speranþã ne-am permis o comparaþie pe care, dupã faptele
sale de pânã astãzi politicul românesc n-ar merita-o; ci doar încrederea
noastrã în conceptul de meritocraþie ne obligã sã ne-o permitem ºi sã pledãm
pentru învãþãtura ce se poate trage. 

Bine-nþeles, cu precizarea acelui « mutatis-mutandis » ºi a faptului cã, din
pãcate, începem sã ne aflãm la limitele unei asemenea asteptãri de care
depinde afirmarea unei adevãrate voinþe politice româneºti.
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Mircea GOGA

ROUA

Iubirea noastrã va împlini oracolele
lumii

trecem

ca roua lunecînd pe clipã
roua, lacrima nopþii devenitã psalm
asemeni broboanelor unei mirese
în marea ei dimineatã

ca roua lunecînd pe cactuºi
trecem prin lume
cît dureazã o victorie cu trupul
înfipt în suflet
ca un cuþit în pîine

zeitãþi de rouã trecem prin lume
(cineva îºi încarcã arma cu lacrimile
noastre)

TRUFIA

Generozitatea iubirii:
ca sã împarþi
îþi trebuie întotdeauna un cuþit

ca sã domini, fã sã îngenuncheze
ca sã învingi, fã sã adore
ca sã eternizezi victoria, vorbeºte:
învãþîndu-þi limba va fi uºor de
convins

de neîndurat însã trufia tãcerii:
visezi atît de departe

încît, ascet prãdat,
inutil îmi mistuie mîinile
rozarul sînilor tãi…

STATUIA IUBIRII

Cuvintele dinaintea somnului pot
deveni testamente:
a murit în vis pãdurea

cît de naivi ne ascundeam dupã
frunze
frunzele în septembrie cum ai fura
din icoane sfinþii
cît de naivi ne ascundem dupã
pleoape
cît de naivi dupã ferestre ºi uºi: în
case nelocuite
disperarea lor ar scîrþîi cumplit

ºiraguri de pãsãri braþe ale unei
gigantice caracatiþe
smulgînd depãrtãrii cerul

statuia iubirii noastre ar putea fi
acum
o aripã de fluture

pretutindeni tandre inscripþii
avertizeazã pasagerii autumnali
din trenuri clandestine:
“Nu vã aplecaþi înãuntru!”

asculþi cu rãsuflarea tãiatã
incredibile buletine meteo
ca sã ºtii din ce parte va bate
inima
de spaimã ruginit alb pe la tîmple

în dicþionare implacabilul tãu sens
pentru uzul clepsidrei: “curînd”

un vînzãtor ambulant
cu surîsul plin de cruzime
deodatã îþi reteazã calea:
- Ce numãr purtaþi la suflet?
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ÎN ARMURA INIMII

Atît de înalt aº vrea ca sã rostesc cuvintele
încît asemenea zãpezilor pe piscuri
sã nu se topeascã nicicînd partea de suflet din ele

asemenea privirii orbului de castã
aº vrea sã-mi fie rostirea
cu fiecare vers cum aº învia sub o coroanã de spini

cum tînãr sînt cu-atîta înverºunare
iar tu în Scripturile Iubirii pãmînt fãgãduit eºti
înveºmîntate în armura inimii sã-mi fie cuvintele
zbãtîndu-se în ecou spulberãtoare 
doi sfinþi umili martiriului îngãduit
(imposibilã identificarea amprentelor noastre
mîncate de cari pe cruci, catarge ºi altare)
infern ºi paradis
eternitate ºi clipã
totul e cuprins între noi:

tãcerea ta desparte apele, iubito

INSAÞIABILA IARNÃ

Cad clipele
ne-ating ºi se topesc în cãldura trupurilor noastre
încinse de singurãtate
þãrmi care ni se refuzã clipele cad
abia de ne mai decupãm umbrele din imacularea ninsorii
abia înaintãm sub troienii orelor, anilor
prin care nu avem nici urme
ca într-o insaþiabilã iarnã

alumn al clipei
mã apropii de tine, iubito

aburim
între mîinile unui zeu
pios împreunate…
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Adrian BOTEZ

DIMENSIUNILE COSMOSULUI ROMÂNESC EMINESCIAN

Templul românului este biserica. Dar
biserica eului eminescian este codrul: codrul
pregãteºte eternitatea, codrul pregãteºte
heraldic liturghia organizatoare întru firesc a
celor divine în esenþã (ºi trecãtoare în formã,
dar trecãtoare, mereu, spre esenþa divinã, ca-
ntr-un Râu Demiurg neistovit). Codrul are
izvoarele, are arborele - axã a lumii, are
pãsãrile (zbor ºi cântec, razã ºi Logos). Codrul
are ca preot teiul vechi ºi sfânt (Povestea
teiului, Fãt-Frumos din tei), dar are ºi
Cavalerul Ocrotitor al dimensiunii Morþii,
Ocrotitor al Tainei Supreme: Cavalerul
Templului apare fie Cãlin-Mirele (Cavaler al
Florii Albastre), adicã stâlpul Templului-Casa
Divinã a Eternei Nunþi (-codrul), fie cãlãreþul

pe cal negru ºi au cornul lumii la brâu, ca tainã comprimatã, aºa cum palatele-
cosmosuri sunt comprimate în mere de aur, în basm (Fãt-Frumos este Cavalerul
Lucifer-Luceafãr: “Flori de tei în pãrul negru / ªi la ºold un corn de-argint” -
aduce aminte de “Pe negre viþele-i de pãr / Coroana arde pare”, cãci florile de tei
sfânt sunt flori de foc - iar cornul de argint este substitut metonimic ºi invocator
al Lumii-Fatã din rude mari împãrãteºti).

Codrul este în centrul Vârtejului Cosmic, dar el este centrul cosmosului-
vârtej1: trece vremea lui, dar vremea lui trece în eternitate: “noi locului ne
þinem”. Noi - este ºi formã de plural gramatical, dar ºi semn al majestãþii, regale
ºi divine (pluralul majestãþii). Codrul este ipostaza eternitãþii, pentru omul-
vremelnicie, pentru Spiritul exprimat-amprentat, a Muntelui Cosmic-Arbore
Cosmic. Ca ºi Muntele, Codrul primeºte pe cel inocent-paradisisac (copilul
cosmic din Revedere, cel dinainte de re-vedere ºi dinainte de depãrtare, este
copilul din Fiind bãiet pãduri cutreieram, care se culcã la sursa eternitãþii:
izvorul), sau pe iniþiatul în moarte (Povestea teiului, Fãt-Frumos din tei: “Trec
în umbrã, pier în vale / Iarã cormul plin de jale (…) Mai încet, tot mai încet… /
Mai departe… mai departe…” topindu-se - transfigurându-se, iar ºi iar, în izvor-
resurecþie: “Iar izvorul, prins de vrajã, / Rãsãrea sunând din valuri”), sau
primeºte zeii ºi zeiþele (Memento mori: (I-263) “Din copaci ies zâne
mândre…”) - oricum, efortul iniþiatic este recompensat prin starea de codru: eul
cosmic complex, cu axa bipolarã Soare-Lunã, cu oglinda-Eros (“… (se pãtrunde
balta) ªi de chipul dragii mele”) ºi forþa de propulsie demiurgicã a zborului (La
mijloc de codru… este autoportretul ciobanului mioritic ajuns Om cosmic, Om
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Transcendental). Codrii adãpostesc piscul Lunii (“Sus în codri de pe dealuri /
Luna blândã þine strajã” (I-82)). Sub bolta codrului se sãvârºeºte jertfa
purificatoare a Omului-Munte (coif: “Codrul ºi cu ramurile / Coiful nalt cu
penele”), a Omului-Poianã (revelat: “Codrul cu poienele / Ochii cu
sprâncenele”): fiul al treilea (Âthman) scrie testamentul-legãmânt de nuntã cu
draga-crãiasa Moarte, pentru construcþie-patrie (moºia) eternã-monastire. Omul-
Hristos este sãnãtos pentru sãnãtatea-foc a Monastirii-Patrie (Moºie). Dacã ar fi
sã nu ne îndoim de ºtiinþa limbii, Moºie ar fi cel mai potrivit cuvânt, cãci Mocºã,
în sanscritã2 =  tãrâmul Morþii. Adicã, tãrâmul-re-naºterii iniþiatice, “în care se
realizeazã eliberarea din lanþul karmic de reîncarnãri, eliberarea care se poate
realiza numai prin cunoaºtere” (Mioara Cãluºiþã-Alecu, Zalmoxis, Ed. Gemeni,
Buc., 1993, p. 16 - cap. Zalmoxis-Zeul Moº).). Astfel se explicã de ce Eminescu
spune foarte rar “þarã” (asimilând-o, când îi spune, totuºi, aºa, lui Terra-Titanul
Pãmânt (sfânt, deci: “.. pân’ºi numele tãu… þarã”), care menþine nestinse
aspiraþiile Spiritului la Fire (con-formarea la divinul Spirit, Originea Purã a
lumii), Dreptate, Adevãr - iar patrie nu-i spune decât fie gândindu-se la Tatãl-
Origine (“L-a patriei dulci plaiuri” -I-10), fie îi dã nuanþã derizorie, trimiþând
cuvântul Pretenþiei de Tatã Autarh Sacru în gura demagogului, unde se
degradeazã Logos-ul despre sacru: “Au de patrie, virtute, nu vorbeºte
liberalul…?” Deci, a vorbi despre Tatãl-Origine este o problemã extrem de
dificilã, pe muchie de cuþit, atunci când nu s-a lãmurit, în primul rând, problema
Revelaþiei: cum sã ºtii (ºi sã pretinzi ºi în faþa altora cã ºtii) despre Origine, dacã
nu ºtii despre Spirit, dacã nu te jertfeºti-iniþiezi pentru a-þi revela dimensiunile
Spiritului (originaritate, forþã demiurgicã-virtute etc.)?

Timpul Templului este, dupã gândul lui Blaga, timpul-cascadã: o continuã
retragere în doma-Munte al Originii, codrul pare a fi istorie, dar transfiguratã în
anistorie, pentru români: în codru se trag-resorb cranii, ºi devin focul-stele
comete: mii de capete pletoase, devin munþi-stele (Vârf de Foc): mii de coifuri
lucitoare.

Deasupra a toate, hyperionic, este întrebarea Demiurg, Expresivul mistic,
care “nedând vo dezlegare, duc (e) l-a dezlegãrei uºi”. Astfel conceputã,
întrebarea se “calmeazã” (autodizolvã) în cosmos (sofianismul codrului) ºi se
pãstreazã în Vârtejul Cosmic (Mircea, Vânturile-Valurile), care însã, produce,
prin paroxismul vehemenþei, transparenþa ca limitã spre eternitate.

a) Magul este ipostaza semne (“Magul îi scrie… strâmbe semne” (I-249),
“Magul… a citit semnul întors” (I-251),  “[Magului] Ca o poveste-uitatã [lumea
Carte] Arald în minte-i sunã” (I-78), “El [Magul] cartea-ºi deschide (…) / Cu
semnele strâmbe întoarse-arãbeºte: “Sunt legile-nsemne din ãst univers” (I-
292)), de rânduire din Vârful Muntelui, prin fire demiurgice (“zodii descurcã”
(I-292)) þesute ºi trimise, toarse gata (predestinare), spre lucruri, dându-le ºi
retrãgându-le sub semnul aripii de înger (cf. Povestea magului…) soarta-
candelã-stea. Âthmanul-Mag (punctul-vârf stabil) este proiectat ca replicã la
punctul de miºcare, de neliniºte: prin paradox mitic, neliniºtea împacã (deci,
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supremaþia o deþine Vârful-Mag) - împacã toate, în marea iniþiere a Morþii;
b) Împãratul care e frate cu Magul, impregneazã cu divin (miºcare subtilã,

de aducere la numitorul comun a Forþelor Spiritului) ºi apoi oboseºte ºi trimite
Fiu de Împãrat la Mag, pentru o nouã coborâre în infern, Somnul spre Visare -
pentru a completa, iarãºi, “depozitul” energetic pentru impregnarea lumii cu
dorul nemãrginit: ºi acela de a fi, ºi dorul unic de îngropare în (substituire prin)
Titanul-Pãmânt - ca revenire la originara Mare-cu-Valuri, dar, mai cu seamã, la
Marea-Oglindã (marginea mãrii este marginea valurilor, este aplatizarea în
Pãmântul Transparent al Începuturilor, dinainte de Cain-Crima Necesarã anulãrii
iluziei).

c) Cavalerul Templier, Cãlugãrul ascet (Mircea) care, în di-sperarea-Profeþie
(ieºire din Logos/ul-Cosmos în Logos/ul Proiect-Divin), se aruncã ºi devine
Vârtej Cosmic, pentru a extrage, din starea Mlaºtinã-Rovine - Muntele
Nimbat. Piciorul Cavalerului (“calcã totul în picioare”) este androgina
ipostazã a Cãlcãtorului de Cosmos: este fata de împãrat (“de la Argeº mai
departe” - “pe Argeº în gios…”) ºi este pajul (îngenunchiat, ghemuit pentru re-
energetizare sacrã-semne: “Sta zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o
carte”), pas cu pas reluând, la infinit, liturghia de re-edenizare a Pãmântului (al
treilea fiu + “draga sa” sunt ipostazele Cavalerului Cãlugãr-Mircea, care
situeazã, prin demiurgia sa, Rovinele în zona Munte Nimbat, sau “de la Argeº
mai departe” - sinonime ale lui “Pe-un picior de plai / Pe-o gurã de rai”.

Vârtejul este format din douã fuioare împletite, al disperãrii izbãvitoare
(luciferice) ºi al speranþei pervertitoare: Lucifer ºi Nenumitul Divin, Ahriman ºi
Ormuzd.

Spune Blaga, în Trilogia culturii3: “În neorânduiala vie a acestor sate
(româneºti) simþi prezenþa unei imaginaþii umane care prelungeºte natura pânã
dincolo de ea, pânã la zona de miracol ºi poveste.

Într-adevãr, Logos-ul eminescian este echivalentul acestui Logos arhitectonic
românesc - de fapt Logos eminescian este Logos-ul-Mythos românesc: Spiritul
românesc ºi-a amprentat spaþiul de expresie într-o omogenitate armonioasã, de
la vegetal-mineral pânã la uman, realizând firescul originar, paradisiacul. Nimic
nu impresioneazã mai profund în poezia eminescianã mai mult decât firescul
curgerii-ordonãrii-Logos, amprentãri ale Spiritului în sunete ºi tâlc, care
realizeazã în mintea cititorului Ordinea, rãsturnând ºi fãcând de ruºine toate
structurile artificiale din mintea celor care, acum, citind Logos eminescian, sunt
obligaþi ori la refuzul Logos-ului, ori la Revelaþie. Refuzând Logos-ul, se expun
haosului pretenþios ºi preþios, cu forme sterile, avortate - iar acceptând Revelaþia,
sunt transfiguraþi, sunt absorbiþi în Logosul-Eminescu, care este Logos-ul
Mocºei româneºti.

Iarãºi din Blaga (op. cit., p. 246): “Ascetul atonit se simte, datoritã unei
necãutate, dar reale rãsturnãri a rânduielilor sufleteºti, din capul locului integrat
în ordinea salvãrii. Salvarea nu e o speranþã, ci o experienþã. Nu o problemã, ci
ceva dat. Salvarea nu este o perspectivã condiþionatã a existenþei, ci mediul cert
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al existenþei. trãirea salvãrii, iluminarea lãuntricã, transfigurarea întru rânduiala
salvãrii, convingerea organicã de a participa la ea graþie împrejurãrii cã omul e
un vas al transcendentalului, care coboarã, acestea sunt fenomenul primar
ortodox (…). Credinþa ºi acþiunea sunt aºa-zicând efecte, sau mai bine-zis
aspecte secundare ale acestei existenþe, iluminatã de atmosfera ºi rânduiala
salvãrii.”.

Aici, dupã pãrerea noastrã, suntem în faþa unei probleme foarte seriose, care
nu trebuie nici trecutã sub tãcere, nici etichetatã drept problemã superficialã,
colateralã etc. Este vorba de problema nu a credinþei (despre aceasta am vorbit
în lucrarea de faþã - a se vedea supra, p. 101), ci a re-ligiei eminesciene. Cum ºi
de ce anume, sau de cine anume, îºi leagã Spiritul-Eminescu forþa amprentatoare
întru Logos? Pentru cã Eminescu porneºte, demiurgic, propulsat de forþa
Spiritului. Spirit (re)legat de Spiritul suprem. Cine este acest Spirit Suprem ºi în
ce modalitate determinã expresia-amprentare? De rãspunsul la aceastã întrebare
depinde în ce atmosferã îl situãm pe Eminescu: în atmosfera carpatinã, în
atmosfera germanicã, în atmosfera indianã (exoticã) - sau într-o atmosferã
hibridã, versatilã, labilã?

Am putea fi acuzaþi de fanatism ºi de fariseism, dacã nu am recunoaºte
afirmaþiile lui Blaga, care se potrivesc perfect ortodoxiei, nu se potrivesc
întocmai ideilor poetice eminesciene. Sau, cel puþin, la o primã vedere, nu se
potrivesc.

Protestantul e zbuciumat (dar des-centrat, în raport cu esenþa), catolicul e
ambiþios (de a-ºi merita, sau chiar forþa, salvarea prin fapte), afirmã tot Blaga.

Alãturi de ulterioara noastrã argumentaþie, am lua un subcapitol, la Firea
fiinþei: Tãgãduirea fiinþei: opoziþie ºi limitare4: “Negaþia româneascã nu are
caracter existenþial, ci esenþial. Românul se opune totdeauna la un fel de a fi, nu
la faptul de a fi. El spune, deci, totdeauna, unui fel, alt fel de a fi. Nu e deci
negativist, ci limitator! Spirit esenþialmente concesiv este românul, dacã-i
precizez planul în care îþi propui sã ai dreptate! Ceea ce nu-þi îngãduie el este sã
ai dreptate în bloc sau în perspectiva lui. Acest fapt lãmureºte ºi îngãduinþa
excesivã - poate neasemãnatã - a românului faþã de altul. E pentru cã, în fond,
nimeni nu este, pentru el, absolut altul. Cum nu e, pentru el, nimeni absolut
altfel.

Sau, la pagina 80, a aceleiaºi cãrþi: “Pentru concepþiunea româneascã a
existenþei, lupta aceasta dintre rãu ºi bine are un puternic caracter de iluzie venitã
din parþialitatea vedeniei, din necuprinderea tuturor rosturilor lucrurilor, de
scãpare din vedere a tuturor posibilitãþilor, ci nu un caracter funciar”. Apoi, la p.
110: “între lumea de aici ºi lumea de dincolo este deci un fel de întrepãtrundere.
Dincolo nu înseamnã propriu-zis înafarã, ci alt fel. Cei de aici trec uneori
dincolo în vis ori în trezie. Cei de dincolo stãruie pe aici. Nu este, deci, între aici
ºi dincolo o prãpastie, ci vamã, pe care, dacã o plãteºti, treci. Dincolo nu
defineºte un hotar spaþial, ci o calitate a fiinþei (…). De unde “fatalismul”
românesc, definit nu ca indiferenþã faþã de condiþiile concrete ale faptei, ci ca
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integrare a fãptuirii în ritmul universal, socotit ca arãtare a voinþei dumnezeieºti.
De unde ºi caracterul ritualist (s. n.) al fãptuirii româneºti, în sensul nerealist,
derivat ºi simbolic”.

Mircea Vulcãnescu dezvoltã, aici, înalta metafizicã a gratuitãþii gestului
(ritualic). Gestul fãcut ca ne-integrare în pragmatismul social - are, însã,
strãpungeri în planul sacral, care îi este, gestului românesc, mediu de dezvoltare
ºi motivare. Orice se face nu se face pentru a câºtiga social, ci pentru a spori
calitatea energeticã-moralã a fiinþei. A fiinþei cu dublã fiinþare: aici ºi dincolo,
nediferenþiat.

De aceea, oricare gest-fiinþare trebuie sã fie un RITUAL.
*

La început, Eminescu este un revoltat. Poemul Împãrat ºi proletar
marcheazã trecerea de la postura ºi calitatea de om social-neiniþiat - la cele de
Poet-Cezar-Iniþiat. Apare Înþelepciunea, conºtiinþa faptului cã nu conteazã (în
economia cosmicã) forma ºi poziþia spaþialã-moralã prin relaþie, ci calitatea
spiritualã, care este absolutã: Cezarul vegheazã singur, ca un Cavaler-Cãlugãr -
ºi are revelaþia Regelui Lear (nod energetic dublu, spre desfacere ºi spre re-
facere: Înºelãciune ºi Adevãr-Visare). Nu existã, în fapt, bogat ºi sãrac, ci
forma bogat ºi forma sãrac (relative la Spiritul Absolut) - împietriri ale
hazardului, amprentãri absolut fãrã logicã (umanã), ale unor forþe opuse: Spiritul
coerent ºi Demonul - Haos incoerent. Coerenþa spiritualã este calitatea ce face
dintr-un om - centrul energetic al universului, Punctul de Miºcare al naºterii
universului ºi tãmãduirea-leac pentru rana despãrþirii luminii-soare de întuneric
- întoarcerea în liniºtea eternã.

Totul este sã elimini nefirescul ºi impostura (sã smulgi ºi sã distrugi toate
mãºtile Histrionului), care sunt forme de fixare aberantã în iluzie. Totul este
sã te înscrii în cursul firesc al Râului-Demiurg: sã curgi ºi sã ºtii sã curgi;
Eminescu, prin antonimia codru etern - codru agresat de timp, rezolvã criza
trecerii timpului. Nu existã trecere a timpului care sã afecteze esenþa orficã
(“Vara doina mi-o ascult”, “Cu doru-mi singurel / De mã-ngân numai cu el” -
stare de ascetism orfic, stare de izvor alimentat din Izvor), izvorul ºi doina
codrului, îngânarea cu dorul este limita spre eternitate.

Conºtiinþa morþii ca teroare îi lipseºte cu desãvârºire lui Eminescu. El e
convins cã moarte e înger cu chipul frumos, adicã este calea-aripã-zbor spre
cunoaºterea supremã, misticã (s-a vãzut cum civilizaþiile spirituale umane,
nuclei energetici, din Memento mori, nu mor, de fapt, ci-ºi transmit, în mod
ocult, energia specificã, pentru a realiza, într-o nevãzutã structurã, Desenul
Mântuirii Omului). Nu existã, deci, lumea de aici ºi lumea de dincolo, ci calitatea
superioarã a Spiritului, prin care se înlãturã impostura, tradusã în nefiresc,
demonic (monoclu-ochi demonic-ciclopic, pomadã-minte, bâlbâialã-degradare
caricaturalã a Logos-ului - dar, toate, promiþând, prin vehemenþa lor, o stare post-
apocalipticã, de destindere edenicã) ºi în inflaþie a formelor: starea
monstruoasã (broascã, ochi-privire-mpãroºatã, ilot, fonf, gãgãuþ) este starea
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de degradare a Logos-ului Divin. Sau, dimpotrivã, oboseala Spiritului, care
provoacã impostura, fixaþia în iluzia, creatoare de inflaþie a formelor (ascunzând-
mascând arhetipurile luminoase ale Frumuseþii, Adevãrului, ascunzând matca
Firii, ca sumã a entelehiilor).

Consecinþa este uitarea (ignorarea, mai exact) a fenomenului. ªi, mai exact,
descoperirea, darea la o parte a vãlurilor de peste gesturi ºi cuvinte, ºi regãsirea
stãrii de Ritual. Roata poate fi sterilã, dacã o agãþãm de fenomenalitãþile-culturi
ale Egiptului Iudeii etc. Dar Roata este forma arhetipalã a Soarelui-Spirit, care
exclude, suveran, invazia, deformatoare de cerc, aceea ce vrea sã fie formã
autonomã (secþiune în Desenul Unic ºi Unitar). Dictatura Soarelui-Cerc este
acceptatã de Eminescu, dictatura Ritualului (cea mai profundã ºi unica
formã de existenþã a Omului ca Dumnezeu) înlãturã dictatura Haosului.

În acest fel, acceptând dictatura Spiritului, respinge democraþia
înjositoare a lumii. Prin aceastã poziþie, Eminescu este tiranic, cãci toleranþa sa
extremã faþã de formele sociale, deformãrile cosmico-existenþiale, îºi are izvorul
în ignorarea suveranã, în suprimarea draconicã ºi definitivã a tuturor canalelor
de legãturã dintre Spiritul-Centru nãscãtor ºi dizolvator al Logos-ului expresiv -
ºi dezmãþul gregaritãþii contingentului. În definitiv, în fiecare înþelept de pe
prispa unei case (cosmos) þãrãneºti zace un tiran, un monarh (cosmic) absolut:
toleranþa faþã de toþi ºi de toate este un exclusivism suveran, o ignorare a tot ceea
ce este trivial, banal, neiniþiat - ºi de aceea “de gloatã”, plebeu.

Tolerantul român este, de fapt, cel mai intolerant dintre monarhii lumii: este
metafizicianul prin excelenþã, filtrând întreaga fenomenalitate prin Sita Supremã
a Ritualului (Garanþia Supremã a Divinului, el însuºi, Ritualul, fiind Dumnezeu
ca în-sumare ocultã de gesturi-cuvinte, Logos-uri mântuite de expresie
individualã). Aristocraþia absolutã a “fatalistului” român constã în conservarea,
de o încãpãþânare infinitã, a  libertãþii infinite de a nu fi liber în nici un gest,
în nici o vorbã. Totul este jertfit supra-individualitãþii. “Înrobirea” faþã de
hieratism (a se vedea icoanele ortodoxe române), faþã de absolut, este suprema
libertate a conservatorului Eminescu, la fel cu conservatorul þãran anonim, rãmas
la stelajul sãu fecundator, cu vita imemorialã ºi fierul stihial înfipt în brazda
Mamei Eterne (Geea).

Eminescu nu-ºi pune problema salvãrii în sine, ci a colaborãrii fireºti
(perfecte, deci) dintre Satan ºi Dumnezeu. Sã nu fie impostor, oare, Ormuzd?...
- aceasta este singura nemulþumire ºi grijã a lui Eminescu. Pentru a nu greºi
Dumnezeu, îl exaltã (în Andrei Mureºanu) pe Satan: “O, Satan, geniu…” Totul
trebuie sã fie înscris în Schema Cosmicã a Compensaþiei. Înecul (din Odin ºi
Poetul) compenseazã (prin resurecþie divinã-Revelaþia Frumuseþii) chinul
paroxistic.

Eminescu nu forþeazã absolut nimic, Eminescu nu are nici o ambiþie,
Eminescu este neliniºtit doar de un singur lucru, acelaºi care-l face sã fie cuprins
de dor ºi amor: cã trebuie sã uzeze de gesturi suplimentare de voinþã ºi curaj,
pentru a se menþine în calitatea de Om Liturgic (Ritual-Omenire), de Iniþiat. Cã
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genialitate-geniu e o nefericire, cã virtutea e o nerozie - acestea sunt slãbiri ale
forþei originare, sunt degenerescenþe: Basarabii (domnii Soarelui) ºi Muºatinii
(domnii Frumosului) sã fie apãraþi de Focul-Þepeº - ºi totul re-intrã în Logos-ul
firesc (Divin), în Entelehiile-Lumii-Mythos.

(II-37): “Crãiasã alegându-te / Îngenunchem rugându-te / Înalþã-ne, ne
mântuie / din valul ce ne bântuie; / Fii scut de întãrire / ªi zid de mântuire… /
Noi, ce din mila sfântului / Umbrã facem pãmântului / (…) O, maicã prea curatã
/ ªi pururea fecioarã / Marie!”.

Alegând punctul central al Lumii-Geea-Maria, e îl vrea zid de mântuire -
moºia-Mocºa din Scrisoarea III (“iubirea de moºie e un zid…”) al transcenderii.
Privirea ei sã fie focul coborât ca cerc-încercuire a Curãþeniei = neproliferare a
formelor în Haos. El se simte umbrã din mila sfântului, amprentã cu energie-
Spirit: direcþia de raportare este Sinele Luceafãr al Mãrilor, Soarele Negru,
Hristosul nearãtat, mistic. Regina peste îngeri sã pãstreze starea de Revelaþie
(Sãnãtate a Spiritului), apãratã de cercul de foc al arhangelilor-îngeri (cercul-
Eden): Lumina dulce, clarã, a Revelaþiei eterne, este Edenul, echivalent cu forþa
Maria-ochiul mistic al Lumii.

Eminescu este ipostaza cea mai înaltã ºi cea mai constantã a gratuitãþii
metafizice a existenþei românului. El este Poetul Românilor. Românul este cel
mai constant dintre ortodocºi, suveranul Ortodoxiei: românii sunt un popor de
Monarhi Mistici (excludem complet din vedere, cum exclude ºi Eminescu (-
Rege-Împãrat-Mag-Cavaler al Graalului-Cãlugãr), gloata ignorantã, ca
proliferarea nefericitã a fenomenalului expresiv, ºi ne referim doar la Spiritele
româneºti, la adevãraþii, misticii, arhetipalii Þãrani-revelatori ai Titanului
Pãmânt, stâlpii de foc ai acestui tãrâm-Mocºa, în care Zamolxe, prin rugãciunea
sa, fãcea (face) sã þâºneascã lumina Akes Samenos-urilor, Grãdinile Vrãjite
strãbãtute (nediscriminatoriu stânga [moarte]-dreapta [viaþã]) de Râul Demiurg,
râul sfânt Naparis.

*
Arhetipul iubirii, Fiinþa iubirii (cuplul originar, adamic), ca Ritual-Fiinþare -

poate fi încã un argument pentru opþiunea lui Eminescu pentru re-legarea
spirituale de zona creºtinã. Nu existã o singurã picãturã de urã (ca sentiment
degradant, nu ca sentiment demiurgic) în acel înalt Spirit, ci doar îngrijorare ºi
dezgust (urmate de înteþirea promptã a Focului-Spirit) pentru rezultatul
degradãrii Logos-ului. Dezgustul este urmat de vehemenþa-Foc (a se vedea
Þepeº-Focul, din Scrisoarea III care rezolvã problema monºtrilor-proliferãri),
îngrijorarea este urmatã de vehemenþa-Foc - a se vedea în Sara pe deal, unde
fumul-vale este urmat de coasã (a) - tãiere a surselor lumi-inflaþie de forme-
oameni, b) - semicercul de foc alb, atrãgând semicercul mistic, pentru Cercul
Divin, refãcut în Sfera-Foc - clopot-sferã a focului metalic, toacã-sferã a focului
vegetal) ºi de focul sufletului: “Sufletul meu arde-n iubire ca para”. ªi Logos-ul
Sacru se reface în Muntele Cosmic, Muntele Mistic: noapte bogatã (semantica
re-trezitã spre împlinire).
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Avântul, pregãtirea pentru Revelaþie, nu sunt alimentate de pragmatismul
salvãrii sufletului (ca la catolici) : Eminescu este Marele Pur, iar cãutãrile se
înscriu în înalta, suverana metafizicã a gratuitãþii eforturilor spirituale.

Cãutând ºi negãsind, el rãmâne la fel de încordat ºi, totodatã senin, ca ºi cum
ar fi la începutul gândului: ºtie, dupã cãutare ºi negãsire, cã abia aceasta este
starea gândului: ºtie, dupã cãutare ºi negãsire, cã abia aceasta este starea în care
sufletul este pregãtit sã transcendã.

Firescul lui Eminescu? Firescul lui Dumnezeu.
Panteismul ºi teologia lui Eminescu sunt ale oricãrui om tradiþional-român,

Om-Naturã, Om-Ritual: nuanþa lui Cãlin-Soarele se întrepãtrunde (transpune)
cu/în nunta Fluturelui (Zbor solar), feminitatea complementarã fiind viorile,
amintind de finalitatea sacrã a Eros-ului - celesta Floare albastrã (Femeia este
sclavã ºi arhetipalã: roºie ca mãrul: cerc al soarelui, simbolul erosului pentru
împlinire în cosmos-nuntã). Zburãtorul Cãlin ºi Zburãtorul-Fluture tind cãtre
acelaºi ideal: Cercul uranic (roº ºi albastru, foc ºi sfinþenie orficã a echilibrului).
Nunta trece prin vârtejul Craiului cu  barbã în noduri (valuri, smârcuri,
degradarea Rovine), sãrac-ascet prin nebunie ispãºire a trufiei cãrnii (vãluri
înºelãtoare, moºneagul rege Lear) ºi bogat-cosmic, ca noapte bogatã. Codrul
este labirintul ºi Craiul este, prin confirmarea nunþii iniþiatice, Muntele cosmic:
“Mult bogat ai fost odatã, mult rãmas-ai tu sãrac”) I-65) - este starea circularã:
încrederea demiurgicã, prindere în vãluri, sãrãcia-ascetism pentru Revelaþie -
revenire la bogãþie-noapte bogatã.

Lacrimile sunt ploaie fertilizatoare, prin durere, a stãrii hieratice, a cercului
paradisiac: (I-64) “Nu uita cã-n lacrimi este taina ochilor albaºtri” (albastrul
cercului-Eros împlinit este fecundat ºi confirmat prin ploaia fertilã, ploaia de foc
a lacrimilor).

La fel (I-117): “Sã sfinþeºti cu mii de lacrimi un instinct atât de van” -
lacrimile sunt ploaie sfântã, de foc, revãrsare de monade spirituale, care
transfigureazã zona instinctului în zona demiurgiei spirituale-eros.

Sfinþenie, la Eminescu, este în tot ºi peste toate, atâta timp cât tensiunea
spiritualã este maximã: “ªi nopþile-s de-un farmec sfânt / Ce nu-l mai pot
pricepe” (Logos-ul mistic, de neînþeles, dar asimilabil prin absorbþia în uranic,
readuce la Muntele Cosmic al nopþii, prin farmec-rãpire a energiilor-amprente;
aceasta, pentru cã iubirea ei este veºnicã, euharisticã, hyperionizând-o: “În veci
îl vei iubi ºi-n veci / Va rãmânea departe” - ceea ce simte ºi Luceafãrul, în
legãturã cu Ea: iubirea este creatoarea depãrtãrii, adicã a Cercului Infinit al
Sacralitãþii.

Note:
1 Cf. E. Schuré, Marii iniþiaþi, Ed. Lotus, Buc., 1994, p. 44: “speranþa vindecãrii se aflã

în pãdure” (formula esotericã pentru Aesculap).
2Mioara Cãluºiþã-Alecu , Zalmoxis, Ed. Gemenii SRL, Buc., 1993, p. 17.
3Lucian Blaga, Trilogia culturii, vol. 9, Ed. Minerva, Buc., 1985, p. 264.
4Cf. Mircea Vulcãnescu, Dimensiunea româneascã a existenþei, Ed. Fundaþiei

Culturale Române, Buc., 1991, p. 124.
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Lucian VASILIU

DIMITRI KARAMAZOV

Îngerul despre care vã vorbesc
nu are nimic comun cu îngerul creºtinilor
cu îngerul Islamului, cu îngerul din
Elegiile lui Rainer Maria Rilke

Îngerul despre care vã vorbesc se numeºte
Dimitri Karamazov. Noapte de noapte
degetele lui firave îmi mîngîie fruntea.
În fiecare dimineaþã mã trezesc plin de sînge
mã visez ucigaº. Fãrã nimeni în jur –
atunci se aude
fluieratul de pasãre ortodoxã în agonie,
atunci se distinge vorbirea prin
lanul cu flori de amarylis:
„Domnul meu, nu mã mai bucurã
nici chiar aceastã vorbire autarhicã.
În sîngele meu aud
corul copiilor morþi prematur
aud panterele
gata sã mã sfîºie...”

Îngerul despre care vã vorbesc este
singur; la mari adîncimi
se îneacã ucigaºul lui.
Doi gardieni vin ºi îl ridicã...
În toatã splendoarea ei
la picioarele noastre se deseneazã
epava
sîngerie
a privighetorii ucise

ªOBOLANUL BOSCH

Absent la Apelul de searã:
sînt condamnat la trei nopþi de gardã.
ORDIN:
sã nu pãtrundã ºobolanul Bosch!
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Îl las sã vinã.
Îmi roade cãtuºele:
Cranþ! Cranþ! Cranþ!
Dezertez.
Plutesc peste
acoperiºe
oraºe
imperii

Naufragiile îmi amintesc
de alte naufragii
Prizonierii,
de alþi prizonieri
Cãtuºele,
de alte cãtuºe

Sînt readus în graþioada celulã.
ORDIN:
Sã nu pãtrundã
ºobolanul Bosch!
Cranþ! Cranþ! Cranþ!

ASEDIUL ORBILOR

În chipul nostru confuz
aºteptãm examenul la
„Probleme fundamentale de istoria partidului
himerelor”
(trag piedica ºi în acest loc
arunc grenada)

Inima o ia razna
renunþã la orice fel de ceremonial,
iubeºte cu obstinaþie
verdele ochilor rãzvrãtiþi

excelentã conspiraþia sugestiilor
asediul orbilor asupra cetãþii Tyr,
nãvala beznei sintactice din care
nu mai pot scãpa nici în rugãciune
Mã mulþumesc sã fiu
dîra de sînge
pe chipul profetului
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Ion BUZAªI

VASILE RUSU, EMINESCU ªI DETRONAREALUI CUZA
(Casa de Presã ºi Editura „Tribuna”, Sibiu, 2004)

Eminescu a fost un admirator al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza: în casa
pãrinteascã de la Ipoteºti erau comentate
laudativ reformele înnoitoare ale domnitorului
Unirii; în 1870, pe când se afla la studii la
Viena, iar domnitorul Alexandru Ioan Cuza era
tot în capitala Imperiului Austro-Ungar, la
Dubling, îl viziteazã cu un grup de studenþi
români. (Destinul va face ca peste treisprezece
ani, poetul însuºi sã-ºi caute restabilirea
sãnãtãþii în acest sanatoriu vienez). Se pare cã
aceastã vizitã a studenþilor români, al cãror
lider a fost Mihai Eminescu, nu a trecut
neobservatã de cãtre cercurile politice de la
Bucureºti, mai ales de cei care la 11 februarie
1866 au pus la cale detronarea lui Alexandru
Ioan Cuza, despre care Eminescu va scrie mai
târziu aceste rânduri îndurerate: „vor trece
veacuri ºi nu va mai exista român cãruia sã nu-
i crape obrazul de ruºine, de câte ori va rãsfoi
istoria neamului sãu la pagina lui 11 februarie
ºi stigmatizarea acelei trãdãri va rãsãri pururi în
memoria generaþiilor, precum în orice rãsare

iarba lângã mormântul vândutului domn.” Pentru Eminescu era o împãrþire
tranºantã între „domnitorii vechi” ºi „domnitorii fanarioþi”. Domnitorii vechi,
dintre care Eminescu are un adevãrat cult pentru Alexandru cel Bun, Mircea
cel Bãtrân, ªtefan cel Mare, Matei Basarab, erau sufleteºte legaþi de popor ºi
de tradiþiile seculare ale pãmântului românesc. Este exemplarã, din acest
punct de vedere, portretizarea pe care i-o face domnitorului în fragmentul de
poem eroic din Scrisoarea III. În concepþia lui Eminescu, Alexandru Ioan
Cuza se înscrie în continuitatea acelor domnitori patrioþi ºi în publicistica sa
se ocupã pe larg de mãsurile administrative luate de domnitor prin care aduce
mari avantaje statului: secularizarea averilor mãnãstireºti, împroprietãrirea
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þãranilor, autonomia bisericii, respectul pe care-l impune ºi-l pretinde
puterilor strãine faþã de Principatele Unite. Eminescu era încredinþat cã, dacã
Alexandru Ioan Cuza nu ar fi fost înlãturat de pe tron, nu s-ar fi încheiat
„dualismul austro-ungar” care a adus grave prejudicii poporului român.

Întemeiat documentar pe biografia sentimentalã a lui Bolintineanu,
ministrul Cultelor în timpul lui Cuza, pe scrierile istoricului C.Giurãscu, dl
Vasile Rusu încearcã o paralelã între destinul lui Eminescu ºi al domnitorului
admirat, pentru cã tocmai acei complotiºti din 11 februarie vor deveni, peste
ani, nu chiar mulþi, nici douã decenii, duºmanii îndârjiþi ai gazetarului ºi
omului politic Mihai Eminescu ºi nu se vor ostoi pânã când nu-l vor scoate
de la „Timpul”, tribuna redutabilã a poetului. Aceºtia sunt C.A.Rosetti ºi Ion
C. Bãrtianu, partidul liberal, al cãrui organ de presã era „Românul”, cu care
atâta s-a rãzboit gazetarul Eminescu. Dar interesele politice fiind mai
întotdeauna întortocheate, poetul ºi gazetarul Eminescu se vede pãrãsit ºi de
junimiºtii conservatori (Titu Maiorescu ºi Petre Carp în speþã) care, pentru o
vreme, susþin politica liberalã a lui Brãtianu ºi apropierea de Puterile
Centrale. Eminescu nu poate accepta o politicã de interes mãrunt, de grup,
conjuncturalã, ºi atunci se pune la cale de cãtre complotiºtii de odinioarã ai
lui Cuza, la care se adaugã, în opinia lui Vasile Rusu ºi Titu Maiorescu
scoaterea din gazetãrie, unde devenise foarte incomod, prin înscenarea
„nebuniei” sale. Cartea lui Vasile Rusu este în multe dintre paginile sale,
accentuat polemice, pamfletare chiar, continuând ideile oarecum frecvente în
eminescologia de dupã 1990, prin cãrþile lui N. Georgescu (îndeosebi A doua

viaþã a lui Eminescu – titlu polemic cu trimitere la cãlinesciana Viaþã a lui

Eminescu), Cãlin Cernãranu º.a. Ideea este interesantã, vine sã rãstoarne
opinii consolidate de tradiþia istoriei literare româneºti, anumite fragmente
din corespondenþa lui Eminescu, din corespondenþa unor contemporani sau
unele articole din presa vremii cãrora nu li s-a dat suficientã atenþie, ar conferi
credibilitate unei asemenea ipoteze. Dar pentru impunerea ei, ca adevãr de
istorie literarã, e necesarã o argumentaþie mai calmã ºi mai solidã. 



Vasile MIC

Sub imperiul alb

Muºchii trãznetelor
Au fost desenaþi
Pe una din stâncile cerului

Lumina, undeva,
Se mai clatinã încã
Sub imperiul albastrului ...
ªi noaptea
Aceasta
Carul
Tocmai sub fereastra mea
Rãtãceºte.

Pe o punte

Atributele iubirii
Vor fi început
Chiar primãvara aceasta.

De o punte
Din inima mea
Dimineþile se contemplã.

E bine sã trãieºti

E bine sã trãieºti
Chiar în ceasul acesta.

Fiecare dimineaþã
Un alt templu
O poartã
Izvorul 
Sãlbatic. 

Cãrþile ºi noaptea

La vremea
Când trebuia
Sã proiectez
Clipa
Aveam la îndemânã
Cãrþile ºi noaptea

Lumânarea 
Stinsã 
Era o altã noapte ...

Pe saloanele castelului

Pe saloanele castelului
Se plimbã
Fantome.

Cineva le imortalizeazã
Pe vitralii.
Sosii de cãlugãri
Faimoºi cardinali, 
Miniºtri  dibaci, scutieri
Ce au fost

Sunt cerul
ªi împrejurimile.
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Evadarea cailor

Caii tocmai au evadat
Din sângele lor ...

Vin de undeva,
Se duc
Departe ...
Momente de rãgaz,
Peisaje
În refugiul lor
Lãuntric, paºnic

Viseazã.

Poate cã mai multe femei

Poate cã mai multe femei
Viseazã
Poemul acesta –
Semnul meu

Raze de lunã le duc
De departe

Planul e mereu în concert

De mai mult de o clipã
Lumea nu mai are prãpãstii
Doar viºini ºi iubire.

Albe tãiºuri sclipind

Albe tãiºuri 
Sclipind
Nãvãlit-au peste zãri.

Inºi cu vorbe neperceptibile
Angrenaþi în tulburarea ivitã ...

Timpuri neclare –
Combatanþii
Se dueleazã
Chiar peste secolul acesta

De atâta luminã

Doamne, nu mã mai satur
De atâta luminã.

Mestecenii sunt ai coilkãriei – 
O singurã femeie
ªi lumina ochilor

Dar un  fluviu
Îmi curge prin inimã
De câte un bolovan 
Mã loveºte ...

ªi merg –
Nu mã mai satur
De atâta luminã.

O sumã a tristeþii

Itinerariul glonþului
Nu mai scapã
De anonimat.

O sumã a tristeþii
Iar ne implicã

În dragoste.
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Arhimandrit, Austria

BASILICA DIN  D E N S U ª – HAÞEG

Ce menþioneazã Hohenhausen ºi ce  ne  este  deja   cunoscut,  privitor  la
aceastã  bisericã ? 

La  C.  Suciu,  Dicþionar...,  vol. I.,  p.  197:Densuº: Demsuº, Demºuº,
Densuº, Dãnsuº, Demsus,  Dempses,  Dempsews, Demses, Demsesch; 1360
sacerdos  olahalis  ecclesie  de  Domsus,1404 poss. Domsos, 1411 Dampsus,
1416 Damsos, 1426   Dampsws, 1430  Dempses,  1438  Domsas,  1439
Demsesh,  1447   Dempses,  1453  Dompsos,  1506  Dempsews,  1507
kenezius  in  possessione  Dompsos ( Csánki, V,  84 ),  1600  Demses (Veress,
Doc., VI, 3),  1733  Demsus,  (c.K.),  1750  Dimbsus (c.A.),  1850  Dimsus (
st. Tr.), 1854  Demsus,  Dimºuº (Bul.,109).

Bisericii   din  Densuº,  Hohenhausen  i-a  dedicat  în  lucrarea  sa,  cel  mai
mult  spaþiu.  Este  vorba  de  filele  83 – 87 ;  92 – 93 ;  107 – 1261 ;

O parte din inscripþiile de la biserica din Densuº au fost  reproduse ºi în
ªematismul  Eparhiei  Lugojului, din anul  19032.     Acelaºi  ªematism
precizeazã  la  pagina  433 – 434,  cã  vatra  satului s-ar fi  aflat iniþial, în altã
parte, „den-sus”, pe coasta  dealului, spre  sud, unde  la 1913 se mai scoteau
cãrãmizi,  de la  construcþiile vechi, probabil  romane, ºi, de  unde,  ºi-ar  fi  luat
numele actuala  localitate Densuº.  Ar fi  putut  sã  derive  ºi  de  la „silva densa”
sau „locus  arboribus  densus”  etc.3

Inscripþiile, planºele ºi desenele privitoare la aceastã bisericã  sau conservate
acolo, au constituit tema unei lucrãri anterioare,  la care, cititorul poate sa
apeleze, în cazul în care doreºte  detalii4.   

În contextul acestei lucrãri, privitoare la biserica din Densuº,  vom
reproduce ºi cocluziile formulate în cartea noastrã: „La  umbra Sarmizegetusei
Romane, Basilica din Densuº...”, p. 114– 116.

În sistemul  de  prezentare  al  bisericii  de  la  Densuº,  nu  vom  mai împãrþi
materialul în douã pãrþi [1.Ce menþioneazã  Hohenhausen... ºi  2. Ce ne este
deja  cunoscut...], dupã cum  am  procedat la celelalte cinci localitãþi, din
actualul  studiu, atât  pentru faptul cã Densuºului  i-am  consacrat deja  o
lucrare,  cât  ºi  pentru cã informaþia ºtiinþificã ºi literatura  aferentã  basilicii,
este vastã, din care  încercãm  în  rândurile  urmãtoare, sã facem doar  o  trecere
în  revistã  a  problematicii.

Actualmente,  basilica  are  douã  hramuri : Sfântul  Nicolae,  cel  puþin din
anul  1443 ºi Sf. Prooroc Ieremia (anterior sau  ulterior celui  dintâi ? ).

Biserica, în forma actualã, dar fãrã  turnul–cupolã [numai  cu  vechea  boltã
], adicã naosul, absida altarului  ºi  diaconiconul [chilia, de pe latura de sud  a
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absidei  altarului ],  dateazã  din  secolul  X–XI, fãrã pronaos ºi „coridorul” [
gangul,  capela  sau  paraclisul ] de  pe  latura  de  sud  a  naosului  ºi
pronaosului,  care,  au  fost  cu  siguranþã,  ulterior  construite.

Padimentul  bisericii  este  din  cãrãmizi  romane  ºi  din  lespezi  de  piatrã.
Iacob Radu  a  gãsit  pe  o  cãrãmidã  inscripþia :  P. R. C. O. S  [ dupã  pãrerea
lui  însemnând  „Populus  Romanus  Coloniae  Sarmizegetusae”5]. 

Stilul bisericii de la  Densuº,  cu  planul  ei  arhitectonic  ºi  toate  etapele
de adãugiri ºi  influenþe  ulterioare,  este   UNIC,  pentru  cã  ºi  lãcaºul  însuºi,
în  istoria  ºi  desfãºurarea  lui  de-a lungul secolelor, este unic; fiind cea mai
veche BASILICÃ  paleocreºtinã  de  pe  pãmântul  românesc,  pãstratã  relativ
„in  situ”. Meºterii arhitecþi, ai acestei  biserici,  care  au  reconstituit-o sau
adaptat-o, de-a lungul secolelor,  s-au  strãduit  de  fiecare datã sã imite
modelul dispãrut, dãrâmat sau deteriorat al  acestui  edificiu  pãgân  la
origine.

Mausoleu – sanctuar  <devenit  bisericã  creºtinã>  îºi  începe  istoria  odatã
cu rãzboaiele de cucerire ale Daciei, de cãtre  romani, în  anii 101 – 102  ºi  105
– 106.  Aºezatã pe vechiul  drum roman, care lega Dunãrea,  prin  Drobeta,
Dierna,  Banat,  Porþile de Fier ale Transilvaniei, cu Metropola
SARMIZEGE-TUSA Romanã, sanctuarul–basilicã de la Densuº, ºi-a trãit
destinul la umbra capitalei  daco–romane  a  Daciei  Traiane,  ca  suburbie a
acesteia, cu zile de glorie  ºi de umilinþã,  de  înflorire  ºi  de distrugeri
succesive,  de  anonimat,  de  refaceri  ºi  de amplificãri arhitectonice etc.
Zidurile, din blocuri imense de piatrã, înnegrite de fum ºi resturile de  cãrbuni,
descoperiþi  sub lespezile mari de piatrã ale pardoselii din n a o s, constituie
dovezi grãitoare,  privitoare  la  urgiile  ºi  potopul  distrugãtor,  care s-au abãtut
asupra acestui templu, devenit bisericã  creºtinã,  în  cursul  celor  aproape  douã
milenii  de  existenþã.  Datele istorice ºi arheologice  despre  Sanctuarul  de  la
Densuº,  oferite de Hohenhausen, cu  comentarul  lor  s-au  pretat  ºi  ele, la
formularea unor reflexii de ordin istoric bisericesc  ºi  liturgic,  cu încercarea de
fixare  în  epocã  a  Densuºului,  de  menþionare  a unor elemente cunoscute din
Ritul Daco–Roman ºi, de extindere ºi în nordul Dunãrii a misionarismului
direct sau  indirect, exercitat  pe  acolo,  de  cãtre  episcopii  ºi  horepiscopii
sud–dunãreni, între  care trebuie  sã-l  menþionãm ºi  pe  Sfântul  Niceta
Episcop  de  Remesiana ( î. 335 ? - 414 ?,  episcop din 366  sau 367). Toate
aceste elemente [din cartea „La umbra Sarmiz-egetusei romane...”, n. n.]
colaþionate, ne dau imaginea „pars pro toto” a vechiului  Creºtinism  românesc.

În  acest  context mai trebuie precizat cã,  noi nu  acceptãm  teza  iezuiþilor
de la Cluj–Napoca, din secolul al XVIII–lea, nici pe aceea a Mons. Dr. Aloisie
L. TÃUTU  ºi  a  altor istorici  români  uniþi, privitoare  la  unicitatea
apostolatului  sau  misiunilor de  încreºtinare a strãromânilor,  prin  ºi  graþie
activitãþii  Sfântului  Niceta,  episcop de  Remesiana,  originar sau  format  doar
la  ºcoala  din  AQUILEIA. Cu  un  cuvânt,  Sf.  Niceta,  NU  este  „Apostolul”
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Românilor, ci UNUL din numeroºii ierarhi,  preoþi, diaconi, cãlugãri, laici  ºi
alþi  misionari  autohtoni,  adicã  daco-romani  sau  veniþi  din  exterior,  care,
prin  cuvânt  ºi  faptã,  de la om la om sau  de  la  amvon,  au  propovãduit
Evanghelia sau  au  rãspândit la daco–romani Vestea cea Bunã despre Iisus
Hristos, începând cu Sfântul Apostol Andrei ºi pânã la  încreºtinarea tuturor
strãromânilor. În acest caz, Sf. Niceta  rãmâne unul din numeroºii „Apostoli” ai
românilor,  cunoscuþi  sau anonimi, pe care trebuie totuºi sã-l cinstim aºa cum
se  cuvine.

Cele dintâi ºtiri  privitoare  la  biserica  din Densuº,  cu  desene,  descrieri,
repertoriul inscripþiilor, încercarea de stabilire a  vechimii edificiului, dateazã
din anii 1765–1767 ºi au fost  bublicate la Viena, în 1775, graþie lui
HOHENHAUSEN,  din  porunca  ºi  cu  cheltuiala  împãrãtesei  Maria  Tereza.
Datoritã importanþei, pe care lucrarea lui Hohenhausen o  prezintã, ne-am decis
sã  o  reproducem  în  facsimil,  în  Anexa  lucrãrii  noastre, din  anul 1997,  însã
conþinutul  comentariilor,  din anul 1775, trebuiesc ºi ele trecute prin filtrul
critic al  stadiului actual de evoluþie al istoriei ºi al arheologiei  româneºti. De
o utilitate indiscutabilã rãmân însã  desenele, textul inscripþiilor, hãrþile, ºi mai
ales buna intenþie a lui  Hohenhausen  de-a  nu  lãsa  sã  se  distrugã  ori  sã  se
piardã  nimic din repertoriul acelor date unice,  pe  care  el  s-a  strãduit  cu atâta
sârg ºi pasiune,  sã  le  punã  la  dispoziþia cercetãtorilor  de  epocã  ºi  ulteriori.

Aceste ºtiri  ºi  date,  din  lucrarea  lui  Hohenhausen,  constituie  nu  numai
dovada  continuitãþii  pe  aceste  locuri  a  urmaºilor  daco-romani [ vezi filele
105–106 ],  adicã  a românilor  din  Þara Haþegului, sau dovada interesului
manifestat de Casa de Habsburg faþã de vestigiile romane locale dintr-o
provincie  aparþinãtoare  Imperiului  Habsburgic ——  Marele  Principat  al
Transilvaniei  ——  ori  pasiunea  faþã  de  arheologia  romanã  a  autorului
cãrþii   vieneze,  din anul 1775, dar avea  primul  scop  politic  de  glorificare  a
vizitei  în  Transilvania,  în anul  1773, a „celui de-al  doilea Traian”, adicã a
împãratului  coregent (1765-1780) Iosif al II–lea (1780-1790). Cercetãrile
ulterioare  vor stabili ºi în ce mãsurã afirmaþiile fãcute de cãtre Hohenhausen,
corespund adevãrului istoric. Basilicii de la Densuº i s-a dedicat o literaturã
imensã, cu o interpretare  foarte  diferitã. Misterul acestei biserici, pare cã
totuºi, n-a fost dezlegat, în  ciuda  numeroaselor  studii  apãrute.  Vom  încerca
sã amintim doar câteva pãreri, privitoare la vechimea,  originea,  stilul ºi
mesajul acestei biserici unice în felul ei pe  tot  cuprinsul  României.

1. În anul 1767, respectiv 1775, Hohenhausen6 a  formulat  teza
privitoare la templul pãgân al lui Marte, din anii  102–105, adicã mausoleul lui
Longinus, din care ar fi  evoluat în secolele urmãtoare basilica creºtinã  de  la
Densuº7.

2. Pornind de la aceastã tezã, în anul 1865 Aron Densuºianu8 a  scris  cã
biserica,  la  origine,  ar  fi  fost  mausoleul  generalului  roman  Longinus.   

3. În anul 1847 a fost formulatã teza, conform cãreia,  biserica  ar  fi  fost
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construitã  de    GOÞI9. 
4. Tot în  secolul XIX,  Benkö József  a  lansat  o  tezã  ºi  mai  ciudatã,

potrivit  cãreia,  edificiul  ar  fi fost  construit  de  cãtre evreii din
Sarmizeghetusa Basileon, adicã din  capitala  Regatului Dacic  ºi  din
împrejurimile  acesteia,  probabil  ca  sinagogã,  încã  pe  timpul  domniei
regelui  Decebal (87 – 106). De  la  evrei,  aceastã  clãdire  ar  fi  fost  preluatã,
dupã anul 106, de cãtre romani, care au  amenajat în ea un altar de jertfe
pãgâneºti, transfor-mându-o  în  templu10.  

La 26  septembrie  anul  70  d. H., Titus,  fiul  împãratului  Vespasian
(69–79) ºi succesorul acestuia (79–81), a cucerit Sfânta Cetate a Ierusa-limului,
distrugând Templul ºi  oraºul, pe care romanii l-au devastat în chip barbar,  dupã
cum au procedat mai  târziu ºi la Sarmizegetusa  Basileon,  în  anul  106. La
aceastã  datã,  nu  numai  cã  a  fost  înfrântã  Rãscoala  anti-romanã a evreilor,
dar fixeazã ºi începutul exilului  de aproape douã mii de  ani  al  poporului
evreu, precum  ºi  interdicþia de aproape  ºapte  secole, impusã  acestora, de-a
intra  în  Ierusalim11.   

Dupã rãzboiul lui Domitian (81–96), din anii 86–89,  Regatul  Dac  al  lui
Decebal  a devenit  un  Stat  clientelar  al  Romei. Nu putem sã ne  dãm  seama
când  ar  fi  putut  avea loc  stabilirea  coloniei  de  evrei  refugiaþi  în Dacia,
între  anii  70–86  sau  dupã  anii  89, dacã þinem seama  de doi factori: legãturile
dacilor cu lumea elenicã ( probabil  în  mod  indirect  ºi cu evreii  „eleniºti”,
adicã din afara  teritoriului iudaic ), precum ºi faptul cã dacii n-au respectat
condiþiile impuse de cãtre romani. Hohenhausen derivã ºi cuvântul „grecesc”,
„Egethusa”, de la Sarmizegetusa, ca urmare  a existenþei unei  colonii  greceºti
în  capitala  Regatului  Dac [vezi  fila 56 – 57,  cf. inscripþiei de la  Ostrovul
Mic]. Rãsculaþii  evrei,  fiind  duºmanii romanilor, Decebal i-ar fi putut trata ca
prieteni, oferindu-le  azil  ºi  posibilitatea  de  a supravieþui  în  Dacia.

5. Tot în secolul al  XIX–lea, arheologul ungur Téglás  Gábor era de
pãrere cã  biserica  de  la  Densuº  a  fost  construitã  prin secolele XII sau XIII,
din pietre aduse de la  Sarmizeghetusa  Romanã [Ulpia Traiana],  destinatã fiind
ritului latin, adicã în prima  fazã  de  existenþã, biserica  ar  fi  deservit  ritul
romano-catolic12. 

6. Nicolae  Iorga  era  de  pãrere  cã  aceastã  bisericã  a  fost  construitã
la  începutul  secolului  al  XVI – lea, de Domniþa  Zamfira, a doua ctitorã a
Mãnãstirii Prislop,  situatã  in  apropiere13.

7. În  preajma  anului  1852,  canonicul  ªtefan  Moldovan,  vicar foraneu
al Haþegului (1852-1857),  canonic,  din  anul  1857 ºi  mai târziu  prepozit
capitular  la  Lugoj14,  din  anul  1860, s-a ocupat ºi el de problema vechimii ºi
originii acestei biserici, aºa dupã cum dovedeºte referatul „ Adaus la  protocolul
vizitaþiunii  canonice  a  parohiilor  fãcutã  în  a.  1852 ”,  document,  care  în
anul  1913  se  pãstra  încã  în  Biblioteca  Diecezanã  din  Lugoj. Protocolul
vizitaþiilor sale canonice, în Vicariat, cuprind douã tomuri, cu însemnãri
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interesante,  privitoare  la  vechimea  ºi  starea  „actualã”,  adicã  în  anii  1852-
1857,  a  acestora15.

8. Iacob  Radu  susþine  cã  actualul  iconostas  din  lemn  al  bisericii  de
la Densuº  a fost  pictat  în  anul  1789, de  Popa  Simion din  Piteºti,  zugrav,
care, se  pare, cã a pictat  ºi iconostasele de  la  Baru  Mic,  Peºteana,  Haþeg
(biserica  veche)  ºi  de  la  Mãnãstirea  Prislopului16.  

9. Istoricul  ungur Gróh István,  din  Budapesta,  susþinea  prin anii 1906,
cã o  parte  din  pictura  muralã  a  bisericii,  a fost pictatã în secolul al XIV–lea,
de acelaºi  zugrav,  care  ar  fi  pictat  ºi  bisericile  de  piatrã  de  sub Cetatea
Colþului  ºi  de  la  Râu  de  Mori17.  

10. Marius Porumb,  în  Dicþionarul..., sãu acordã o  deosebitã  atenþie
picturii  murale  de  la  Densuº ( p. 104- 108 ), identificând pe autorul acestei
opere, cu zugravul  ªtefan, ajutat de un ucenic al acestuia, în prima jumãtate a
secolului al XV–lea [„La anul 6952 (=1443) luna  octombrie  23  s-a  pictat
hramul  Sfântului  Nicolae...” ].

11. Din amintirile canonicului  Beniamin Densuºianu18, din  anul 1909,
aflãm cã prin anii 1841–1842, s-a  fãcut o reparaþie la biserica din Densuº. Cu
aceastã ocazie, „pentru a se salva biserica ºi turnul, a fost stricat ,  coridorul
lateral’, iar materialul  recuperat [ piatra, n.n.]  a  fost  folosit  la  turn  ºi
bisericã.19”  

În  aceste  condiþii,  se  pare  cã  primul  ctitor sau  fondator  al  edificiului
de la Densuº este guvernatorul provizoriu  al  Daciei,  de  la  anul  102,
generalul  LONGINUS  ºi  apoi  soþia  acestuia  Julia Aphrodesia, iar mai târziu,
probabil cei ale cãror  inscripþii  funerare ºi  (sau)  votive  se  aflã  pe  cei  patru
piloni,  adicã  coloane sau  stâlpi de susþinere din  naos,  de  sub  turla  cupolã.

Dintr-un  mausoleu  familial  ºi  sanctuar  -  sau  poate  paralel  -  cu un
panteon de zei selectaþi  în  mod  privat,  la  libera  decizie  individualã,  între
care  zeul  MARTE  avea  întâietate,  edificiul  a evoluat în anii 106–275, într-
un Sanctuar pãgân public,  menþinut  probabil  ºi  dupã  retragerea  aurelianã.

Încreºtinarea sau transformarea Sanctuarului de la Densuº, în BASILICÃ
paleocreºtinã, de  Rit  Daco – Roman oriental  ºi de limbã latinã, a coincis cu
aceea a generalizãrii învãþãturii ºi credinþei creºtine  în  rândurile
protoromânilor,  aproximativ între anii 337-450. Doi factori au mai  influenþat
profund aceste convertiri în masã ale daco–românilor. Este vorba de activitatea
misionarã a Sf. Niceta de Remesiana ºi a ucenicilor acestuia, precum ºi de
oraºul SIRMIUM, care, devenind reºedinþã imperialã, rãspândea ºi „influenþa”
mai uºor în zona noastrã  ideile, obiceiurile  ºi  legile  favorabile
Creºtinismului, formulate, adoptate ºi promulgate de cãtre Dinastia  imperialã
Constantinianã. Paralel însã ºi,  în  sistemul de insule, pãgânismul a continuat
sã  existe  sau sã coabiteze cu noua credinþã creºtinã. Folclorul, precum ºi
diferitele practici ºi obiceiuri locale, ajunse pânã în zilele  noastre, de origine
pãgânã, suprapuse Creºtinimului sau în coabitare cu practicile bisericeºti  ºi
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liturgice, constituie o dovadã în sensul acesta, în ciuda eforturilor fãcute de
cãtre împãraþii romani creºtini ºi romei de mai târziu, de-a stârpi pãgânismul ºi
toatã amintirea ºi practicile  acestuia.

Pãgânismul a avut un suport de susþinere ºi un  sprijin  puternic  ºi  din
partea  migratorilor,  care  au  trecut   pe  la  noi,  ºi care l-au favorizat, restaurat
ºi stimulat, în detrimentul Creºtini-mului.

Aminteam în rândurile anterioare cã secolul al V–lea marcheazã probabil ºi
acþiunile de  încreºtinare a Sanctuarului pãgân de la Densuº ºi transformarea
acestuia în Bisericã Creºtinã.  Data aceasta rãmâne însã relativã ºi  simbolicã,
vrând sã exprime doar cã o astfel  de  acþiune ar fi fost posibilã, pe la mijlocul
epocii de încreºtinare a strãromânilor, adicã în  perioada  de  timp  337 – 450 .

Ritul de la Densuº trebuie sã fi fost ºi acesta ritul practicat  în Dacia la
timpul  respectiv, adicã Ritul Daco–Roman sau ritul marii unitãþi administrative
ºi bisericeºti a Illyricului. Indicii privind reconstituirea acestui Rit
Daco–Roman ne oferã operele Sf. Niceta de Remesiana ºi, probabil, ºi riturile
capadocian, de la Aquileia, ambrozian ºi galican. Mult  glorificata influenþã,
legãturã ºi misionarism de la Roma Veche, spre Dacia, cad, fiind  nefondate.

Roma Veche,  cel  puþin  înainte  de  secolul  al  IV – lea, ºi chiar  mai târziu,
pânã  în  secolul  al  VIII – lea,  nu era  în  mãsurã sã  întreprindã,  finanþeze
sau  sã  organizeze  ori  sã  influenþeze  misiuni  în  Dacia, în special  ºi  în
Balcani  în  general.  În  aceastã  perioadã,  legãturile  noastre  în  exterior
trebuiesc cãutate  cu Provinciile bisericeºti  ale Capadociei,  ale Aquileiei,
Sirmiului,  iar  mai  târziu  cu  Constantinopolul.

Referitor  la  Ritul  Daco – Roman,  se  mai  poate  susþine  cã  ºi  mai târziu,
de prin secolul al VIII–lea, adicã dupã  generalizarea  treptatã a  ritului
bizantino–grec,  iar mai  târziu  al celui bizan-tino–slav,  în  teritoriile
nord–dunãrene,  strãmoºii  noºtri au continuat  sã-l celebreze tot  în limba  latinã
popularã,  ulterior  protoromânã, pânã prin secolele X–XI. ªi  în  aceastã
perioadã,  planul ºi arhitectura Basilicii de la Densuº au pãstrat  elementele
clasice  ale unui  lãcaº  paleocreºtin,  cu  cupolã, fãrã turn ºi fãrã pronaos. Aceste
elemente de  arhitecturã - turn ºi  pronaos  -  au  fost  adãugate  doar  în  secolul
al  XIII – lea,  poate  chiar ºi  mai  devreme. De  fapt  turnul  ulterior,  adicã
actual,  al  bisericii  din  Densuº  este  mai  degrabã  o  cupolã  pe  naos  decât
un  turn.

În  acest  plan,  asemãnãrile  bisericii  din  Densuº  cu  basilicile
paleocreºtine din  Noricum,  Illyricum,  Remesiana,  Lombardia,  Italia,  Gallia
etc.,  sunt  evidente.  

Liturghia  din Ritul Daco – Roman  era  aceea  a  Sf.  Iacob  primul  Episcop
al  Ierusalimului,  care  de  prin  secolele  IV – V,  a  început  sã  fie  înlocuitã
cu   Dumnezeiasca  Liturghie  a  Sf.  Vasile  cel  Mare. Despre „Missa
Romana”, nu  se poate   vorbi  în  aceastã  epocã,  atât  în  Dacia  cât  ºi  în
Balcani  sau  în  Illyricum, pentru cã aceastã Liturghie apuseanã era  specificã
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numai  oraºului  Roma ºi,  pe  timpul  acela,  era  încã  celebratã  în  limba
greacã,  nu  în  aceea  latinã.

Mama tuturor bisericilor a fost,  este   ºi  va  trebui  sã  rãmânã  Biserica
Sfântului Mormânt, adicã a Învierii Domnului  nostru  Iisus  Hristos,  din
Slãvita  Cetate  a  Ierusalimului,  împreunã  cu  comunitatea  clerului  ºi
credincioºilor  creºtini, din  Þara  Sfântã.  

Numai cã Biserica din  Ierusalim  ºi  Bethlehem  au  fost  ºi sunt  de limbã
greacã. În primele secole, prin Biserica de la  Ierusalim ºi misionarii acesteia,
s-a predicat Evanghelia la toate  neamurile, misionari, care au  învãþat  limbile
diferitelor  etnii, ori au folosit limba  latinã,  generalizatã  ca  limbã  de
circulaþie,  pe  cuprinsul  întregului   Imperiu  Roman.  

Chiar ºi Biserica Apuseanã sau Romanã este o fiicã a  Bisericii Greceºti,  nu
invers.  

Dovadã  este  terminologia  creºtinã  de  bazã, din  limba  latinã  de  epocã
ºi  actualã,  adicã  din  Biserica Catolicã, care este  de origine  greacã. Astfel,
„apostolus”,  vine  de  la  „apostolos”;  „angelus”,  vine  de  la  „anghelos”;
„basilica”,  vine  de  la  „vasiliki”;  „Kyrie  eleison”,  din  Missa Romanã ºi
litanii; „episcopus” însemneazã  „administrator”,  termen  care  n-a  mai  fost
tradus  în  latineºte  cu  echivalentul  acestuia  „supervisor”, ci a fost  lãsat  în
forma  greceascã, consacratã  deja, cu  toate  derivatele  acestui  termen  -  „arhi”
episcop,  mitropolit  etc.

Ce sã  mai vorbim  de  ceilalþi  termeni, cum  ar fi :  evanghelie,  imn, prolog,
pericopã, logos, canon, dogmã, epiclezã,  eshatologie,  doxologie,  soteriologie,
hristologie, apocalipsã,  apokatastazã, euharistie, liturghie, teologie, hirotonire
etc.,  fãrã  de care vocabularul biblic, teologic, liturgic ºi  de drept  canonic
romano–catolic  ar  fi  de  neimaginat20.   

Prima fazã de existenþã a basilicii creºtine de la  Densuº,  trebuie  sã  se  fi
stins  dupã  anul  587,  adicã  dupã  invazia  avarilor  ºi  mai  târziu a  slavilor
în Transilvania,  prin  secolul  al  VII– lea,  invazie  care  a  distrus  întreaga
viaþã  înfloritoare  creºtinã  din  Dacia, de pe malurile Dunãrii, din Pannonia,
Sirmium,  Noricum  ºi  din  Illyric,  favorizând  restaurarea  pãgânismului.  Se
pare  cã  aceastã  viaþã  creºtinã  a  fost  reluatã  prin  secolul  al  VIII–lea,  adicã
dupã  anul  733,  când  aceste  regiuni  au  ajuns sub jurisdicþia Patriarhului
Ecumenic de Constantinopol, precum ºi  dupã  asimilarea  ºi  dispersarea
avarilor  de cãtre  autohtoni, continuând cu  liniºtirea  sau  stabilirea unor relaþii
de paºnicã  convieþuire  cu  slavii ºi culminând cu atragerea lor spre Creºtinism,
în  enclavele  teritoriale,  pe  care  aceºtia  din  urmã   le  ocupau.

Reproducem în rândurile urmãtoare o încercarea de reconstituire schematicã
a etapelor de  clãdire,  refacere,  amplificare,  amenajare  ºi  conservare  a
Bisericii  din  Densuº,  formulatã  de  noi,  într-o  lucrare  anterioarã,  privitoare
la   acest  Sfânt  Lãcaº21.  

1. Primul  ctitor al  Sanctuarului  de  la  Densuº  a  fost  ºi  primul



32

guvernator al Daciei, din teritoriile  deja  cucerite  de  Traian,  în  primul
rãzboi  al  acestuia  cu  dacii,  din  anii 101–102 d.H., adicã generalul roman
Cnaeus  Pompeius  Longinus,  care,  între  anii  102 – 105, ºi-ar  fi  stabilit  în
acele  locuri  cartierul  general.  Aceasta ar fi  fost prima fazã de existenþã a
edificiului,  dacã  acceptãm  informaþiile  indirecte, preluate dupã  Hohenhausen
sau de la Cassius DIO [Historia  Romana,  cartea  LXVIII, cap. 9–15 ]22 ºi
lansate în 1865 de cãtre Aron  Densuºianu. Dacã acceptãm teza lui  Benkö
Jósef, atunci primii ctitori  ai  bisericii  ar  fi  fost  membrii  coloniei  de evrei
din  Sarmizeghetusa  Regia [sau  Basileon]  ºi din împrejurimi. Aceastã ultimã
tezã ar avea  implicaþii  colosale în procesul de înþelegere a fenomenului
încreºtinãrii  românilor. Colonia  de  evrei,  de  la curtea regelui Decebal  ºi  din
împrejurimi,  trebuie  sã  fi  lansat  ºi  zvonul  privitor  la  noua  religie  a Lui
Iisus Hristos [ adicã despre Creºtinism], chiar dacã  evreii de atunci  ºi de astãzi
l-au respins pe Mântuitorul, nerecunoscându-L ca  Mesia, ºi pe Care, ei  încã  ºi
acum  Îl  aºteaptã. 

2. A doua fazã de existenþã a edificiului de la Densuº cade pe timpul cât
a trãit Julia Aphrodesia, soþia lui Longinus, care ar putea fi socotitã a doua
ctitorã  a mausoleului–templu de la Densuº, dupã moartea  acestuia, în  anul
105 d.H. Dintr-un  sanctuar  personal,  sub  Julia Aphrodesia, edificiul a devenit
în acelaºi timp  ºi mausoleu, pentru familia lui Longinus, deci loc  pentru
depunerea urnelor funerare ºi pentru celebrarea  misteriilor  sau  sacrificiilor
pãgâneºti.

3. Pânã  spre  anul  275  ºi ulterior, acest Sanctuar–Mauso-leu,  cu
utilizare paralelã, ar fi putut fi pus la  dispoziþia  închinãtorilor, cu un  panteon
de zei selectaþi la libera decizie individualã ori impuºi de codul împerial,
privitor la zeii care puteau  fi veneraþi  pe cuprinsul  Imperiului  Roman, între
care zeul Marte avea  întâietate. Tãbliþele sau inscripþiile funerare, stelele
funerare, din  cele  patru  coloane,  piloni  sau  stâlpi  din  interiorul  bisericii,
oferã dovada cã aceastã clãdire  a  fost  utilizaztã  ca mausoleu,  nu  numai  de
cãtre  familia  lui  Longinus ci ºi de cãtre  alte  persoane – poate descendenþi  ai
familiei, noi proprietari, binefãcãtori sau alte  personali-tãþi ale locului - ca  loc
sacru,  pentru  depunerea  urnelor  funerare, dar ºi pentru celebrarea misteriilor
sau  sacrificiilor.

4. Sanctuarul-Mausoleu trebuie sã fi  fost  utilizat,  ca  atare,  ºi  dupã
anul  275,  dar  a  suferit  probabil o distrugere, poate în acelaºi timp ºi
împrejurãri, în care a fost dãrâmat ºi amfiteatrul fortificat - devenit burg sau
cetãþuie -  de  la  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa,  probabil  prin  secolul  IV sau
mai  târziu.

5. Încreºtinarea Sanctuarului–Mausoleu, adicã  transformarea  lui în
basilicã  daco–romanã  ar  fi  putut  avea  loc  în  perioada  când  oraºul  Sirmium
a  devenit  reºedinþã  imperialã, adicã, între anii 337–361  sau  ceva  mai  tîrziu.

6. Dupã anul 568, adicã  dupã  invazia  avarã ºi apoi dupã aceea a
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slavilor, basilica de la Densuº va fi  suportat  o  nouã fazã de distrugere,
interdicþie pentru  cultul  creºtin,  putând sã fi fost  abandonatã,  dãrâmatã sau
reamenajatã  ca ºi  templu pãgân.

7. Revirimentul,  renaºterea vieþii creºtine în  vechea  Dacie, create dupã
anul  733,  adicã dupã  dispersarea  avarilor ºi  apoi  prin  încreºtinarea  treptatã
a  slavilor,  stabiliþi  pe  teritoriul  Patriei  noastre  -  precum  s-a  întâmplat  ºi
cu sârbii, bulgarii, croaþii  etc. - au avut urmãri ºi  asupra  situaþiei  vieþii
creºtine  din  fosta  Dacie  Traianã  ºi  din  împrejurimi.  În  aceste  condiþii,
biserica  de la Densuº  ar fi putut sã  fie folositã din nou ca lãcaº  liturgic
creºtin: respectându-se ori încercându-se mereu imitarea  modelului  dispãrut,
dupã  cum  scrie  V.  Vãtãºianu23.  Greu de stabilit  rãmâne  încã  datarea
diaconiconului  sau a  „chiliei”  din  dreapta  absidei  altarului,  adicã  pe  latura
de  sud,  pe  partea  unde  se  afla  ºi  „coridorul”  sau„capela”, „paraclisul”, în
partea de sud a  pronaosului  ºi  a naosului.  Acest  diaconicon  este  cu
siguranþã   mai  vechi  decât  gangul  sau  „cordorul” de pe latura  de  sud  a
pronaosului  ºi  naosului,  deoarece  diaconiconul  are  o fereastrã micã în
peretele dinspre apus, spre  „coridor”,  adicã  din  zidul  comun  al  chiliei  ºi
al  gangului  sau  capelei.

8. În  faza  actualã,  biserica  din  Densuº  dateazã  din  secolul  X – XI,
fãrã  pronaos,  care, împreunã cu  „cori-dorul”  sau  „capela”,  de  pe  latura  de
sud,  au  fost  construite ulterior. Adaosul  turnului – cupolã, de  influ-enþã
romanicã,  de  pe  naos, probabil  prin  secolul  XIII, „pe  care-l  strãpunge”,
este susþinut, ºi  îºi  fixeazã  stabilitatea, pe cele  patru coloane sau piloni din
mijlocul  naosului.  Existenþa  acestui  turn – cupolã,  de  pe  naos,  sprijinit  pe
cele  patru  coloane,  se  explicã  ºi  datoritã  sistemului  iniþial  de  boltã  al
navei,  din  faza anterioarã, sistem, care a permis elevarea  ulterioarã  a
„turnului”- cupolã,  în  conformitate  cu  elementele  de  stil  romanic.  De  fapt,
biserica  de  la  Densuº nu poate fi încadratã  în  nici  un  stil  arhitectonic  sau
de  artã. Clãdirea poate fi calificatã  ca  o  aglomerare  de blocuri de piatrã,
rãmase ca dupã o distrugere  catastrofalã,  piatrã brutã ºi  blocuri  de  piatrã
cioplitã  sau  deterioratã,  pe  alocuri  cãrãmidã  ºi  chiar  bolovani  de râu,
material de construcþie utilizat, rãmas din  antichitate, reutilizat, refãcut cu
ocazia  fiecãrei  reparaþii,  înnoiri sau amplificãri ale edificiului, în tendinþa
meºterilor  locali  de  imitare  a  prototipului  dispãrut,  prototip  încã  imposibil
de  reconstituit.  Fleºa  turnului – cupolã, în forma actualã, dateazã de la
mijlocul  secolului  al  XIX–lea,  dupã  reparaþia  din  anii  1841– 1842, când  a
fost  dãrâmat  ºi  „coridorul”  sau  gangul  de pe latura de  sud.  Baza
turnului–cupolã, în exterior  este  mai  veche,  decât  etajul întâi  ºi  doi,  ca  sã
nu  mai  amintim de fleºã. La aceastã supoziþie ne conduce  asemãnarea
materialului  de  construcþie  de  la  baza  turnului, similar  cu  sistemul  de
lespezi,  care  formeazã  acoperiºul „de piatrã” al naosului ºi  al  absidei
altarului.  Probabil  cã  aceastã  bazã  mai  veche a  turnului,  sã  constitue un
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rest dintr-un sistem de cupolã, ieºitã  deasupra bolþii naosului ºi susþinutã de
cele patru coloane  din  interior. Aceastã boltã trebuie sã fi fost cândva spartã,
prãbuºitã sau dãrâmatã, ulterior ridicân-du-se peste ea ºi în  continuarea
acesteia,  actualul turn–cupolã, de influenþã  romanicã. De sub cele patru
coloane din naos, se deschidea vizibilitatea  interiorului  acestei turle–cupole,
pânã sus  la  fleºã.  Din  motive  climaterice,  frigul  iarna  ºi  ploile  de-a  lungul
anului, spaþiul turlei–cupole  nu  mai  poate fi vãzut  dejo,  din  bisericã,din
cauza  unui  pod  de  grinzi,  de  la  baza  acesteia,  adicã  deasupra bolþii vechi,
sub  primul  etaj al  turnului.  Acest  podeþ  sau  padiment  de  grinzi  se  afla
mai  jos  decât  intrarea  în  tainiþã,  pe  care,  astfel  o  ºi  camufla.

Turla–cupolã n-a fost folositã ca ºi  clpotniþã,  nici în  trecut,  dupã,  cum  nu
este  folositã  nici  astãzi.  

Clopotele sunt instalate  într-o  clopotniþã  modestã,  la  câþiva metri  de
bisericã,  în partea de  sud, spre  casa  parohialã.Tainiþa sau  spaþiul secret, care
existã, pe latura de  rãsãrit, între boltitura naosului ºi partea de sus a  boltiturii
absidei  altarului,  cu  intrarea  din  primul  etaj  al  turnului–cupolã,  poate ºi
aceasta  sã  constitue  un  indiciu,  privind  fazele  de  construcþie  ale  bisericii
sau  de  amplificare  ori  extindere  ale  sistemului  de  boltã.  Tainiþa ne oferã
ºi  un  argument  în  plus,  privind  faza  târzie  de  elevaþie  a turnului–cupolã,
peste sistemul  mai  vechi  de  boltã  al  bisericii,  în  naos,  tainiþã  construitã,
înainte  sau  dupã  secolele  X–XI.  Dacã  aceastã  turlã – cupolã,  dateazã  din
secolul  al  XIII–lea,  atunci  ea  ar  trebui  încadratã  în  grupul  bisericilor
romanice,  de  stilul  celor  de  la  Peliºor,  Geoagiul  de  Jos,  Odorhei  etc.,
biserici care constitue o replicã a romanicului  încetãþenit în Pannonia, de pildã
la  Ják,  graþie  ordinului  benedictin,  încã de prin secolul al XI–lea, ca o
consecinþã  a  legãturilor, pe  care  le  avea  acest  ordin  cu Italia. Noi  credem
însã, cã aceastã turlã, în  concepþia  meºterului  ºi a localnicilor  din  epocã,  nu
se  dorea  sã  fie  altceva  decât o cupolã centralã „pantocrator”,  element
specific  arhitecturii ortodoxe ºi stilului  bizantin  de  construcþie  al  bisericilor,
adaptatã  la  condiþiile  date  ºi  spaþiul   mic,  pe  care  le  are  naosul,  ca  o
continuare  a  vechii  bolþi  ºi  ca  un  element  exterior, de  prestigiu  ºi
vizibilitate,  de  la  distanþã  a  bisericii,  „fãrã  turn”,  pânã  la  data  respectivã.

În  Transilvania,  stilul  romanic  se  generalizeazã  la  români,  saºi,  secui
ºi  unguri, de  prin  secolul  al  XIII – lea: biserica  din  Viscri,  Sf.  Mihail  din
Cisnãdioara,  Abaþia cistercianã de la  Cârþa,  prin 1202,  Abaþia  din
Igriº–Timiº, Catedrala  romano–catolicã  din  Alba  Iulia (construitã în etape,
1246 – 1356),  apoi  de  la  bisericile  ortodoxe  din  Strei,  Ostrovul  Mare  etc.
Fleºa  turlei  de  la  Densuº,  prezintã  multe  asemãnãri cu acoperiºul  din
lespezi  de  piatrã  ale  turnului  bisericii  din  Strei,  dupã  care, probabil, Möller
arhitectul restaurator de la  Densuº, din  secolul  al  XIX – lea,  s-ar  fi  ºi
inspirat  ori  au  existat   ºi  înainte  anumite  similitudini...

9. O altã  etapã arhitectonicã,  de  amenajare,  extindere  sau  (ºi)  refacere
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a bisericii  din  Densuº,  este  PRONAOSUL,  tinda,  ori  actuala  încãpere,
fãrã  acoperiº,  în  partea  de  vest  a  clãdirii  ºi  în  continuarea  naosului.
Privitor  la  datarea clãdirii pronaosului, pãrerile sunt la fel  împãrþite. Existã cel
puþin trei opinii consacrate în  aceastã privinþã: secolul X–XIII, dupã  istoricul
bisericesc  Mircea  Pãcurariu ;  secolul  XV,  dupã  V.  Vãtãºianu,  secolul  XIII,
dupã  I. D.  ªtefãnescu24.   

10. Pictura  muralã,  este  bine  ilustratã  de  Marius  Porumb25.  A. A.
Russu26 susþine  cã  cel  mai  bun  studiu asupra picturii de la Densuº  l-a realizat
Ecaterina Cincheza – Buculei,  prin  anul  197627. Privitor la pictura de la
aceastã bisericã recomandãm  ºi  studiile  lui  I. D.  ªtefãnescu28,  V.  Vãtãºianu29,
V.  Drãguþ30,   Eugen   Chefneux31, Iacob  Radu32,   Gróh   István33 etc. Tot la
capitolul despre picturã putem încadra ºi iconostasul de la Densuº. Este din
lemn, în stil  postbrâncovenesc,  dateazã  din  1789  ºi a  fost  zugrãvit de
Simion  din  Piteºti, care a mai  pictat  biserici, icoane  ºi  iconostase  ºi  la
Nucºoara – 1786,  Mãnãstirea  Prislop – 1782,  Baru  Mic – 1785, Paroºeni,
Ciula  Mare,  Peºteana,  Haþeg (biserica  veche)  etc.

Note: 
1 Sylvester  Joseph  Freiherr  von   HOHENHAUSEN  und  HOCHHAUS,   Die

Alterthümer Daciens  in  dem  heutigen  Siebenbürgen. Aus  den  Zeiten  als  dieses
schöne  Land die Römer  regierten, Auf  Befehl  und  Kosten  Ihrer  Majetät  der  Kaiserin,
Viena,  1775,   148   fol.

2 Dieceza Lugoºului, ªematism  istoric publicat sub  auspiciile  P.S.S. DD. Dr.
Demetriu Radu Episcop gr.–cat. de Lugoº  pentru  iubileul  dela  Sânta  unire  de  200 ani,
dela  înfiinþarea aceleiaºi dieceze de 50 ani, Lugoº, 1903,  Tipografia  Ioan Virányi,  p.
433 – 436,  Parohia  Densuº. Iacob Radu a întocmit ºi lista  parþialã a preoþilor de  la
Densuº : PP.  Vasilie,  Todor  1733,  Atanasie,  Vichentie,  Nicolae  Bozsi,  Visantie
Macsoy [Densuºianu] nobil de Haþeg 1827–1857,  Nicolae  Popovici 1858, George
Densuºianu 1858 – 1887, Petru Cheþan 1887 care, la 1913 era probabil încã în funcþiune.
Primul  cantor-învãþãtor  la  ºcoala  primarã  din  Densuº,  înfiinþatã  în  anul  1864,  a
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244.
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Lucia DÃRÃMUª

...SPECTACOLUL LUMII

cerul tremurã sub greutatea pamântului
spicele-s nefirsc de triste
macii ca focul danseazã
sub sângele omului.
de douã mii de ani cocoºul cântã
prin case, pe uliþe ºi suflete
vesteºte dezrãdãcinarea înaltului
dar omul nu vede, nu aude, nu simte
ronþãie cuvinte mãtrãgunã
din el sufletu-i tunã.
contemplu cu detaºarea  Matrioºei
înlãnþuirea neîngãduit de valpurgicã
a milioane de ciori
spre apus o vrãjitoare 
pe o coadã de mãturã
spintecã luna cu vãtraiul de pãcurã
o prind cu ochiul
ºi râd ºi plâng ºi plâng ºi râd
pânã în cristalin mi se zbate
chipul unui moºneag fugar
dintr-un lupanar antic
mã inspãimântã ºi zbor
printre miile de astre
spectacolul lumii fiind privit
printr-un geam de spital.

...PIELIÞE INTERNE

cântã-mi, Orfeu al zilelor noastre
cântã-mi cum numai tu ºtii s-o faci
prin e-mail desigur
cântã-mi despre devenire
sã pot sã spun mai apoi
ce filosof e omul (!)
fraza ta continuã sã curgã nestingheritã
ca virgulele agãþate de imaginile din
povestea fãrã sfârºit printre care
virgulele tale gastroenterologice-mi ºoptesc
devii nebunã devii nebunã
eu surâd te citesc din priviri
sunt 4 tipuri de nebunie la greci
cu mine cinci
pe care-o alegi, te întreb în tãcere
mintea mea se lãbãrþeazã în dialogul mental

Ana Blandiana ºi autoarea
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îþi rãspund la tãcerea ta
pe cea din iubire
tu molfãi cuvinte cu gura închisã
doar halatul tãu alb mã face
s-o joc pe Eurydice
mâinile tale de medic pipãie cu înþeles
boala prin mijlocul adânc al Infernului
îndrãgostite fãrã tine mã trag la luminã
eu dornicã ————————————————
îþi cer sã cânþi chiar te ajut
aminteºte-þi, Orfeu, cum îi înduplecai pe zei!
tu îmi pipãi stomacul
nici o grijã e la locul lui
locul...locuirea...ce filosof(!), îmi spun
îþi aud vocea la mine în cap
...sed vos, per ego haec loca plena timoris
per Chaos hoc ingens, vastique silentia regni,
Eurydices oro, properata retexite fata.
omnia debemus vobis paulumque morati
serius aut citius aedem properamus ad unam
tendimus huc omnes; haec est domus ultima...
cât adevãr....aici ne e casa din urmã
iubirea ºi moartea cel mai bine îºi joacã
rolul pe un pat de spital
mã rãsucesc. vreau sã vãd mâinile celui
ce trage sforile pãpuºii din mine
afarã ninge pe stradã beþivi
sunetul de fier al tramvaiului claxoane
maºini înjurãturi de ºoferi ºi...
un stetoscop rece îmi ascultã inima
inima cântã. inima mea cântã
cântã pe douã voci...inima
un ritm cardiac pentru halatul tãu alb
un ritm al iubirii pentru
tine, tu  mascã de Orfeu
saxa tuo cantu vindex justissime matris
fecerunt muros officiosa novos
tu taci....sau poate masca ta
tu taci....vocea ta nu-i Lyra
doar privirea îþi poartã urmã de Orfeu
tu taci n-auzi nu vezi
nici bocetul zeilor în roþile tramvaiului
înduplecându-te sã-þi joci
scena mãcar pe e-mail
tu taci n-auzi nu vezi
nici mintea mea nebunã
în care rolul Eurydicei îl interpretez
eu, cea dintâi pãpuºã a lumii
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Constantin CUBLEªAN

UN  PASTELIST (Nicolae Stoie)

Ca foarte mulþi alþi scriitori legaþi prin destin de viaþa unui oraº provincial,
Nicolae Stoie nu s-a bucurat prea mult de atenþia organizatã a criticii din capitalã,
rãmânând mereu doar o prezenþã activã ºi preþuitã în plan local, în speþã în
Braºov, în ciuda faptului cã poezia sa este una de marcatã originalitate, distinctã
în cadrul generaþiei sale (A debutat editorial în 1969 cu volumul Consemnele
necesare), profilul sãu literar împlinindu-se atât în prozã cât ºi ca publicist,
dovedindu-se, deopotrivã, ºi un prob, subtil exeget al cãrþilor de poezie. 

Cu Pastelurile de la Ocna Sibiului (Editura Pastel, Braºov, 2007), al optulea
în seria sa evolutivã (Dupã Drumul spre solstiþiu, 1970; O ramurã deasupra
ierbii, 1975; Zãpada din anul o mie, 1981; Veacul de aur, 1984; Cerul senin
al limbii române, 1985; Harpha nopþii, 1997), Nicolae Stoie face acum pe
deplin demonstraþia a ceea ce remarcaserã, de altfel, aproape toþi cei ce s-au
aplecat asupra creaþiei sale, anume a vocaþiei de evocator, în gamã liricã, a unui
timp (“iluzia cã timpul poate fi dat înapoi”, zice el) ºi a unui loc mirific (“în
fâlfâitul din aripi al anotimpurilor/ peste vegetaþia haloficã de la ocna sibiului”),
la care se întoarce mereu, ca la “þãrâna unei dulci amintiri”. E acesta un volum
masiv, unitar ca viziune ºi orizont tematic, fixând, poematic, un univers, o lume
ce pare desprinsã din  legende strãvechi ºi din poveºti bãtrâneºti, prefigurând o
mitologie diurnã, de un realism fantastic (sã folosesc aceastã expresie devenitã
termen de identificare a unei literaturi de anume facturã exoticã), în care
contemporaneitatea se regãseºte reflectatã ca în ape adânci, redescoperindu-ºi
propria identitate. Ocan Sibiului, în care poetul ºi-a petrecut copilãria, nu este,
totuºi, numai un perimetru geografic, referenþial biografic, al acestuia, ci mult
mai mult, devenind un cadru de existenþialitate primordialã. Tocmai de aceea,
pastelisul care este Nicolae Stoie, respinge canonul impus de Alecsandri sau
Coºbuc (la care se raporteazã, adesea pe un ton polemic:”strãnepoþii/cosaºilor de
pe vremea lui/vasile alecsandri – copiii de-acum/îi pun barbã cu
markerul/scoþând limba la el îl îngânã/cu propriile versuri la ora/ de limba
românã“), deºi nu-i repungnã modalitatea pictural-peisagisticã de a crea
atmosferã (“pe cer îºi mânã norii scârþâind din osii/carele-ncãrcate cu sare ºi cu
apã/ºi peste crumpeniºte ºi peste capul gropii/ ziua închide leneº o roºie
pleoapã// reflexe irizate-n vãzduh de flori de mac/ petale roºii sãrutã buza
humii/ºi toul se-nfioarã în jur de parcã-un lac/de sare-n vis de sare dã chip de sare
lumii” – Oppidium Salisfodium), tablourile sale fiind însã dramatice, vivante,
cadrul natural rezonând organic cu trãirile emoþionale ale celui ce priveºte, ce îºi
contemplã viaþa cu o lucidã decantare istoricã a faptului cotidian trãit ca
sedimentare mineralizatã în timp: “cristale criofile în vãzduh se strâng/apele
sãrate în aburi se transformã/ºi se întorc prin ploi de parcã plâng/în cer îngeri de
sare fãrã chip ºi formã//cu aripi mari de sare ca niºte albatroºi/ pe zãri vâslesc de
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nopþi ºi sãptãmâni/ºi stâlpii caselor se frâng de sare roºi/ºi tu tristeþi de sare cu
privirea mâni// spre dealul cu spinarea de cocoaºã/care rãstoarnã cerul în lacul
fãrã fund/ºi îngerilor vocea în guºi li se-ngroaºã/ºi clopote-ntr-o dungã le
rãspund//valuri de aer albe, valuri  verzi de ape/corãbiile norilor împing spre
soare –/sunetele ploii se sting spre a încape-n /urechea surdei zile de varã care
moare” (Ploi de sare)

Poetul resimte comunicarea cu acei tempi passati de ceremonioasã
gesticulaþie vetustã (“vilegiaturiºti din celãlalt secol coboarã/ în faþa pavilionului
din caleºti de fum”) într-o recompunere cu valoare de coloraturã în epocã, a
biografiei umanitãþii locului, încãrcând dramatic  verbul confesiv:”sunt mai
bãtrân decât pãrinþii mei/decât ministãrul ºi ministãra/acum, în sfârºit, am
dreptul/îmi pot permite sã le dau sfaturi/sã spun lucrurilor verde-n faþã/sã mã
exprim fãrã perdea – perdeaua nopþii/atârnã-ntre noi de mai multe decenii
ºi/stele se caþãrã pe ea ca niºte pãianjeni/ þes hãþiºul de fire plasa de argint/prin
care privirea mea-i cautã dincolo/ei par resemnaþi împãcaþi cu gândul/cã mingea
nu mai este-n terenul lor/ºi în fiecare primãvarã începând cu martie,/aprilie, mai,
pânã pe la jumãtatea lui iunie/urechile lor iau forma frunzelor de salvie/ºi de
brusturi din cimitirul de pe deal de unde/pavilioanele vegetale se-ndreaptã spre
cer/gata sã asculte vocile îngerilor ºi glasul meu/cum alãtadã când erau vii îºi
puteau permite/sã asculte strigãtul guguºtiucilor” – Sunt). }n acest registru se
întâlneºte cu lirica sorescianã, fãrã a inventaria însã cotidianul banal, eroii sãi,
pe care îi nominalizeazã aureolat, au identitãþi de epopeee pedestrã,
sentimentalizatã (“maria opriºor domnaru /.../ trecea alãtdatã prin viaþã torcând/
un caier de lânã“; “o vreme-a slujit/printre sfinþii pictaþi de el însuºi pãrintele/
mihãilescu”; “între rãzoare pe unde/ umblã ilieplacu-i-verzele hai-hui”; “bãºica
de porc uscatã ºi/întinsã de simionu dinului/ la fereastrã în loc de sticlã“, etc.).

Întregul volum pare - în unitatea sa compoziþionalã - o amplã rapsodie, în
care acordurile vãtuite stentimental alterneazã cu sonoritãþi impetuoase de
alãmuri, dar nu trompete ci corni englezi, derulându-se într-o cadenþã de
ceremonial evocator, ce dã senzaþia trãirii emoþionale într-o istorie factologicã,
poleitã de amintiri, pe care poetul o recompune cu patetica nostalgie a unui
romantism întârziat:”rãstignit pe cruce amurgul/întinde braþe de aer/spre cele
patru vânturi/ supliciu anunþând învierea//sãlcii cãdelniþeazã deasupra
apelor,/zborul unei pãsãri scrie pe zare/ un epitaf invizibil ºi sângele/se prelinge
din norul bãtut în cuie/ în boabele strugurilor din vie:/ primãveri înflorate, veri
toride,/toamen de aur, iernile reci/ale timpului fete cu trupuri de fum/ toate fi-vor
cuprinse de-acum/de îmbrãþiºarea crucii/înãlþatã pe rocoteci” (Crucea de pe
Rocoteci). 

Nicolae Stoie se impune ca un pastelist rafinat, în canon modern, zugrãvind
nu peisaje edulcorate ci sentimente, fixate în detaliile vivante ale existenþei
istorice, într-o lume dominatã de simbolul sãrii albe, ce sugereazã  tocmai
tendinþa de sedimentare a clipei în roca unei istorii familiare, asupra cãreia
timpul ºi apa lucreazã la nesfârºit.
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Maria PAL

SUB SECERA LUNII

Iuda îºi întinde palmele
spre norii încãrcaþi de aurul monedelor vechi

un nimeni coboarã pe fulgere

agitatã
mãrea rostogoleºte ochi bulbucaþi
aruncã naufragiaþi cu privirile ca niºte plase

o insulã de pãsãret se-agaþã de înserãrile roºii

somnul plesneºte sub secera lunii
precaut 
întunericul încuie ieºirile toate

prin gândurile tale cresc rãdãcinile mãslinilor

O TÃCERE NEMIªCATÃ

tu ºi oglinda ta

în ea mormântul þi-e mai ascuns
decât al faraonilor

timpul îl va ivi în ochii tãi
puþin câte puþin
douãzeci ºi patru de ore pe zi
douãsprezece luni pe an
ca-ntr-un tablou impresionist
de Renoir Manet sau Degas

nemiºcatã
tãcerea se umple de praf
ºi-ascultã lumina

SE ÎNVOLBUREAZÃ

cu repeziciune
urcã-o apã verde spre creºtet

obiecte familiare se topesc în priviri
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respiraþia liliacului îþi ºuierã la ureche
îþi apasã umerii creierii

umbra se-nvolbureazã în jur
calcã pe-un tãrâm
unde pescãruºii n-au zburat niciodatã

printre buruienile zburlite de spaimã
creierul tãu
un ghem de filamente arse

ºi surâsul 
din care un fir de iarbã va-ncolþi în curând

CINE MAI NUMÃRÃ

timpul e trist
când îºi scoate patinele lui cu rotile

privirea ta stã întinsã sub tren

cine mai numãrã ridurile din flori

lumina are cearcãne mari
precum macii proaspãt înfloriþi

NICIODATÃ

pe unghii
praful îþi scrie gândurile
purtate de trecãtori

nici o privire nu clãdeºte mai bine
cu pietrele furate luminii

alãturi
cineva þese un arbore pentru cocori
din gâzele ce-þi intrã-n ochi
ºi þi se plimbã-ndelung pe retinã

niciodatã
pentru corbii ce-þi strigã ºi-n somn
nevermore nevermore
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Dumitru CERNA

Panait CERNA – membru al societãþii „Avântul”

Viaþa tumultuoasã a Brãilei, culoarea specificã unui oraº port la Dunãre,
care a încãput în el, cu generozitate, mai toate naþiile pãmântului, acest asalt
al experienþelor noi, tari, l-a mobilizat pe Panait într-atâta încât, în pofida
cursurilor multe ºi a exigenþelor dascãlilor, în pofida faptului cã nu se afla
alãturi de ai sãi, dar ºi a bolii care începe sã-ºi arate cu ºi mai multã
îndãrãtnicie colþii1, devine membru fervent al Societãþii Avântul. Societatea
s-a nãscut la Brãila „ca o reacþiune contra ideilor socialiste ce începuserã sã
prindã oarecari rãdãcini printre tinerii ºcolari brãileni, nãscutã deci ca un
strigãt de alarmã pentru înlãturarea prãpastiei cãtre care erau atrase
sufletele”2. Aflat sub influenþa miºcãrii socialiste, în Brãila, într-un mare
centru muncitoresc, oraº care acumuleazã energiile explozive ale
frãmântãrilor, nemulþumirilor, neajunsurilor muncitorilor, dar ºi ale þãranilor
din împrejurimile lui, firavul elev dintr-a cincea este marcat de magia
posibilelor influenþe benefice pe care socialismul le-ar putea avea asupra
ameliorãrii vieþii acestora, dar se aratã ºi foarte preocupat de drepturile
esenþiale ale omului, în primul rând pentru dreptul fiecãruia de a trãi mai
bine. Este atras de lectura unor cãrþi în materie. În acelaºi timp este atins ºi
de febra antisemitismului, manifestându-se mai degrabã printr-un soi de
spirit de frondã faþã de fenomenul creat de prosperii comercianþi evrei pe
fondul sãrãciei celor mai mulþi brãileni, antisemitism alimentat, de altfel, ºi
de cãtre societatea „Avântul”. Apropierea sa de miºcarea socialistã este de
scurtã duratã ºi fãrã intensitatea arderii de tot, revelãri ale acesteia pot fi
detectate, însã, ºi mai târziu, în zvâcnetul social al unor poezii de atitudine.
Începe sã-i dea ghes inspiraþia, scrie poezii pe care le citeºte la întrunirile
societãþii, primind aprecieri unanime ºi câºtigând simpatia multora dintre
colegi ºi profesori. Aceste poezii, cu o pronunþatã tentã socialistã, vor fi
trimise mai târziu, în 1898, lui D. Munteanu-Râmnic, spre a fi publicate în
revista acestuia, „Pagini literare”. Numai cã Artur Stavri, redactor la
secþiunea pentru poezie, le gãseºte „necoapte” ºi refuzã publicarea lor, ele
fiind caracterizate de cãtre exigentul redactor drept „extaz de vorbe”3. 

Aºadar, în primãvara anului 1896, din iniþiativa liceenilor, fruntaºi ai
claselor terminale, se constituie, la Brãila, „Avântul”, societate de culturã ºi
educaþie naþionalã4, având un rol semnificativ în viaþa culturalã ºi
educaþionalã a Brãilei, dar, mai apoi, ºi în toatã þara. Primul mentor pare sã fi
fost profesorul de limba germanã, Ilie Gherghel, de la Liceul real „Nicolae
Bãlcescu”, despre care se spune cã era un orator bucovinean fermecãtor,
profesor de germanã ºi al lui Panait Cerna, la care elevul a primit constant
nota maximã, profesor transferat mai apoi la Craiova5. Lângã mentorul
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Gherghel, un alt fondator este ºi viitorul general dr. Vasile Panaitescu, elev pe
atunci al Liceului „Nicolae Bãlcescu” din Brãila6. Între Vasile Panaitescu ºi
Panait Cerna s-a legat, încã din perioada ºcolarã, o prietenie trainicã, despre
care stã mãrturie corespondenþa dintre aceºtia – foarte importantã în
economia biografiei poetului – constituitã într-un album de cãtre Panaitescu,
album al cãrui original se aflã la Academia Românã, iar duplicatul ºi o copie
xerox ale acestuia se gãsesc la Muzeul „Panait Cerna” din localitatea natalã a
poetului ºi la Muzeul „Delta Dunãrii” din Tulcea7. Activitatea societãþii, cu
inerentele ei implicaþii moral-politice ºi social-culturale, s-a desfãºurat în trei
etape: etapa localã, brãileanã (1896-1925), etapa centralã (1926-1940) ºi
etapa de front (1941-1944) – cu obiective, ideologie, organizare, amploare,
mijloace ºi resurse relativ distincte8. Etapa localã, brãileanã, în perioada
cãreia activeazã ca membru ºi elevul Panait Stanciof9, are ca obiective majore
revigorarea sentimentului ºi conºtiinþei unitãþii naþionale, studierea ºi
aprofundarea problemei þãrãneºti ºi pregãtirea moralã a viitorilor întregitori
de þarã ºi neam, printr-o activitate sistematicã de promovare a valorilor
culturale autohtone, de contracarare a ideologiilor diversioniste ºi de
demascare a cauzelor mizeriei þãranului român. Aceasta este ºi una dintre
puternicele laturi formatoare a orientãrii creaþiei poetice a lui Panait Cerna. 

Axatã pe o ideologie bipolarã, inspiratã din concepþiile a douã
personalitãþi de marcã ale epocii, Nicolae Iorga ºi A. C. Cuza, miºcarea
societãþii este organizatã statutar, în condiþii neoficiale, cu baza la Brãila ºi
filiale la Galaþi, Tulcea, Piatra Neamþ, Bîrlad, Ploieºti ºi Tecuci. De facturã
comunicaþionalã, „Avântul” foloseºte, în mod performant, un arsenal specific
de mijloace cu caracter psiho-moral, valoric sau instrumental. Astfel, pentru
asigurarea coeziunii, solidaritãþii ºi unitãþii de acþiune, se mizeazã totul pe
sentimentul prieteniei ºi frãþietãþii, potenþat de ritualul tainic al jurãmântului;
pentru asigurarea autoritãþii, prestigiului ºi succesului, sunt iniþiate cu
precãdere elitele tineretului studios, iar pentru amplificarea comunicãrii sunt
organizate conferinþe, ºezãtori, comemorãri, intense activitãþi publicistice,
precum ºi acþiuni privind accesul la carte. Membrii societãþii manifestã un
adevãrat cult al cãrþii, fiind fascinaþi de accesibilitatea ºi forþa acesteia, de
puterea ei mai ales în rândul tineretului. În baza marii iubiri pentru carte,
membrii brãileni ai societãþii înfiinþeazã Biblioteca popularã „Petre
Armencea” din Brãila, pe care o inaugureazã la 22 februarie 1908 ºi editeazã,
în perioada 1908-1909, sãptãmânalul „Din durerile neamului”. Între numele
de marcã ale membrilor societãþii se regãsesc: Nae Ionescu, profesor-filosof
ºi fratele acestuia, Alexandru Ionescu-Ghibericon, artist al poporului,
proeminentã figurã a Teatrului Naþional din Bucureºti; Vasile Panaitescu,
general doctor, personalitate deosebitã a vieþii medicale ºi militare ºi patriot
român, specialist în epidemiologie, autor a numeroase lucrãri ºtiinþifice,
închis în timpul dictaturii lui Gh. Gheorghiu-Dej ºi mort la 23 aprilie 1959;
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Panait Cerna, poet, publicist ºi filosof, Petre Armencea, Petre Jecu, C.
Ianculescu, ing. Gh. T. Marinescu, prof. dr. doc. Dinu Valeriu, prof. dr. doc.
A. Dumitriu, acad. Panaitescu-Perpessicius, prof. V. Bãncilã, av. T. Þino, av.
N. Petcu, prof. C. N. Negoiþã, actorul Romald Bulfinski (figurând în prima
garniturã de actori ai Teatrului Naþional clujean, la înfiinþarea acestuia, în
1919) ºi alþii. Membrii societãþii îl vor omagia pe poetul dobrogean dispãrut
la doar 31 de ani multã vreme dupã moartea sa, pânã prin 1981, mulþi dintre
entuziaºtii ideilor propagate de societate, dispãrând mai apoi ºi ei.

Note:

1 Stã mãrturie ºi o cerere a lui Panait în acest sens: „Domnule Director, // Am onoarea
a vã alãtura un act medical din care se constatã cã constituþia mea nu-mi permite exerciþii
mari corporale. Vã rog, Domnule Director, dacã este posibil sã mã dispensaþi de exerciþiile
gimnastice. // Cu profund respect, // Elevul Panait Stanciof”. Pe cerere se aflã ºi apostila
directorului: „Se recomandã D-lui profesor de gimnasticã ºi arme, ca sã aibã în vedere
actul medical pentru exerciþiile la care va depune pe elevul petiþionar. Ss/indescifrabil”.

2 Din cuvântul O datorie împlinitã – comemorarea poetului Panait Cerna, la treizeci
de ani dela moartea sa, rostit cu acest prilej, în cadrul manifestãrilor de la Liceul „Mihai
Viteazul” din Bucureºti, de cãtre General dr. V. Panaitescu – fostul coleg de liceu al
poetului, preºedintele general al societãþii „Avântul”, ºi publicat în „Mugurul”, revista
elevilor Liceului „Mihai Viteazul”, din Bucureºti.

3 „Pagini literare”, nr. 3-4, 1898, p. 8; Enache Puiu, Istoria literaturii din Dogrogea.,
Constanþa, 2005, p. 115-117.

4 Gheorghe Pãtraºcu, „Societatea de culturã ºi educaþie naþionalã Avântul (1896-
1945)”, „Ex Libris”, buletin de informare bibliograficã, nr. 7/1996, pp. 10-15,  editat de
Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” din Brãila.

5 Profesorul dr. Ilie Gherghel fãcea o intensã educaþie civicã, sfãtuindu-ºi elevii sã fie
buni români, sã iubeascã munca, sã se instruiascã ºi sã combatã elementele de stânga, conf.
lui Gheorghe Pãtraºcu, art. cit.

6 Vasile Panaitescu, n. 4.04.1879, Piatra Neamþ; strãlucit elev al prestigiosului liceu
brãilean; pe bãncile cãruia fiind, animat de cele mai mari ºi nobile sentimente patriotice,
atribute majore ale generaþiei sale, V. Panaitescu coopteazã în jurul sãu câþiva colegi de
liceu cu care înfiinþeazã societatea „Avântul”. În art. „Generalul dr. Vasile Panaitescu”, de
Dumitru Pãrãu, jurist, publicat în „Prezent”, nr. 73/21-27 august 1991, pp. 1 ºi 3, gazetã de
opinii, informaþii ºi culturã, editatã de Frontul Salvãrii Naþionale din Brãila.

Vasile Panaitescu, „Album de corespondenþã”.
7 Gheorghe Pãtraºcu, art. cit.: Etapizarea, desigur relativã, þine seama de faptul cã

desãvârºirea statului naþional unitar s-a derulat ca proces reformator complex, pânã în
1925, anul patriarhatului bisericesc; perioada 1918-1925 ar putea constitui o etapã distinctã
„studenþeascã”, dar nu existã suficiente informaþii.

8 1896-1900, cât este elev la Brãila, dar legãtura cu miºcarea va exista pânã la moarte,
sub diferite forme.
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FOLCLOR NOU

CÂND S’O’MPÃRÞÂT NOROCU

Când s’o’mpãrþât norocu
Fost-am eu dus la lucru. 
Când s’or aranjat la bursã
Fost-am eu plecat în cursã,
Nu le-am dat nici „bunã zua”
Cã fost-am plecat în SUA.
Când o venit media
Fost-am în Suedia;
Când s’o dat ºampania
Fost-am eu în Spania.
La alþii le-o dat cu litra
Vin de ªard ºi de Dumitra,
Numa mie dintr’o ladã
Mi-o dat suc þi citronadã
Þi acelea jumãtate,
Jumãtate expirate.

SÃRACÃ INIMA ME

Sãracã inima me
Fost-am la doftor cu ie,
Fost-am la cardiolog
ªi mi-o zâs un monolog:
Dacã n’am bani, sã mã rog,
Sã mã rog þi sã þân post
Cã la el nu-i nici un rost.
Dacã am un milion
(Nu din cel vechi ci de ron)
El pe loc mã þi noteazã
Þi’n doi ani mã opereazã
Dar sã fiu bãiat cuminte
Sã-i dau banii înainte 
Cã’ntr’o lunã, într’un an
Nu se ºtie ce-o mai fi
ªi el e doftor uman,
Nu ie bani de la stafii.

(Culese de Miron Scorobete de la Scorobete Miron, 74 ani, pensionar)
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ªtefan ROMANO (SUA)

BALADA PARADIGMATICILOR

Vi-l amintiþi pe vãrul Pãcala –
Cel ce vã aducea în oalã
Brînzã ºi smîntînã
In fiecare sãptãmîna?

Aflaþi cã, de când cu tranziþia,
Pãcal-al nostru-a rupt-o cu tradiþia
ªi, ca tot omul, s-a modernizat.
Seara, cînd treburile ºi-a terminat,
Se-aºeazã-n tihnã la televizor
Sã vad-un film, un reportaj, un interviu, ori
Sã afle ce se mai întîmplã-n lume.
Ii plac lui Pãcalã anume
Acele emisiuni în care vin
In faþa camerei de luat vederi domni fini
Cu ochelari ºi barbã, intelectuali adicã,
ªi mersul omenirii i-l explicã.

De la o vreme, observã Pãcalã
Cã elita noastrã intelectualã
Tot repetã o vorbã pe care
El n-o ºtie ºi n-o aflã nici în dicþionare,
ªi care face sã-i se-ncurce-n gurã limba:

Paradigma.

Pîn-la urmã, sãtul de cãutatul
Prin cãrþi, Pãcalã hotãrî sã-ºi întrebe bãiatul.
Cãci, dacã n-o ºtiaþi, aflaþi cã Pãcalã
ªi-a dat feciorul la ºcoalã.
“Decît sã stea – ºi-a zis el – la coada vacii
ªi sã care cu mãgarul desagii
Ca mine-n fiecare zi prin pieþe,
Mai bine sã înveþe,
Cã, vorba românului, ai carte –

Ai parte.”
Astfel, Pãcalã tot mai vinde-n piaþã lapte
Ca sã-ºi þinã bãiatul la universitate.
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Deci, cînd vine Pãcalã junior în vacanþã acasã,
Aºterne maica-sa bucatele pe masã.
ªi, dupã ce mãnîncã ei pe îndelete,
Zice Pãcalã tatãl: “Mãi bãiete,
Tu, care le ºtii pe toate
De la universitate,
Poþi tu sã-mi lãmureºti enigma
Ce este, Doamne, paradigma?
Cã nu e searã sã dau drumul la televizor
Sã nu aud cuvîntul de cîteva ori
Din gura domnilor intelectuali.
Oricare-ar fi subiectul actual,
Geneticã, esteticã,
Educaþie, gravitaþie,
Arhitecturã, acupuncturã,
Greci, azteci,
Einstein, Berstein,
Umor, calculator,
Legislaþie, comunicaþie,
Chinezi, obezi,
Muzicã, fizicã,
Creºtinãtate, sexualitate,
Astronomie, simfonie,
Mit, Adam Smith,
Medievalism, post-modernism,
Hristos, piramida lui Keops,
Economie de piaþã, mãtreaþã,
Nu ºtiu cum de se potriveºte
Dar paradigma niciodatã nu lipseºte!
ªi tare-aº vrea sã ºtiu ºi eu ce-nseamnã,
Cãci trebuie sã fie ceva profund, de bunã seamã.
De cîte ori un domn intelectual
De la Teve doi ori alt canal
Rosteºte vorba asta, paradigmã,
Il vezi pe datã cum se schimbã:
Trupul în scaun parcã-i creºte,
Privirea i se adînceºte
ªi faþa-i capãtã-nzecitã gravitate,
Cum ar rosti un adevãr de mare-nsemnãtate.”

Pãcalã fiul zice-atuncea: “Tatã,
Paradigma nu-i decît o vorbã – ce-i drept e una latã,
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In loc de vorba scurtã,
Ca mîngîierea porcului pe burtã.
Dar nu-i niciun mister profund.”
ªi, arãtînd un rest de mãmãligã pe fund
De lemn pe masã: “Cînd pui de mãmãligã,
Ce crezi cã faci?  Aplici o paradigmã.
ªtii cã, de-l fierbi, mãlaiul se umflã ºi se-ncheagã,
Cum ºtie-o lume-ntreagã.
Ei bine, tot ce ºtie lumea-ntr-o privinþã,
Cã este artã ori ºtiinþã
Ori boþul tãu de mãmãligã,
Acum aºa se cheamã: paradigmã.

Se-nsenineazã la faþã Pãcalã:
“ªi nu ºtiam eu ce fierbeam în oalã!
Fiule, mulþumesc.
De-acuma ºtiu cum sã-mi urnesc
Mãgarul cînd mi se propteºte-n drum
ªi nu mai vrea sã miºte nicidecum.
Il privesc drept în ochi ºi-i strig: Mã,
Miºcã! ori schimb de paradigmã!”
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Valeria MANTA TÃICUÞU

SPECTACOL ÎN NEGRU ªI ÎN ALB

Îngheþul fiinþei semnificã, de obicei, îmbãtrânirea biologicã, renunþarea la
senzualitate, o „aºezare” moralã, privirea retrospectiv-înþeleaptã ºi judecata
de valoare din perspectiva experienþei acumulate. Tragismul ipostazei constã
în refuzul resemnãrii: întotdeauna, printre „friguri”, cum spune Marian
Ruscu, licãreºte „jarul”; cel dintâi termen trimite, deopotrivã, la „febra de
noapte ºi zi” (L. Blaga), la boalã ºi la frig, pur ºi simplu, în timp ce al doilea
are o încãrcãturã semanticã fãrã echivoc: este vorba despre arderea lãuntricã,
imposibil de controlat / cenzurat. Pe aceastã antinomie gheaþã / jar îºi
construieºte poetul ploieºtean volumul („Jar printre friguri”, Editura Emia,
2007), dar ºi pe mitul lui Narcis: „trec. / prin prundiº sunt pietre de jar / abia
îngheþate / trec printre ele spre vâltoare / între maluri curg cioburi de oglinzi,
/ fiecare pãstrând în memorie un chip, / acelaºi chip, / curg cu grabã cãutând
delta / desigur delta cu d mare. / cu greu prind unul împotmolit / într-un
stãvilar improvizat, / fãrã sã mã tai / îl privesc / chipul îmi este familiar, /
insist printre amintiri. / l-am întâlnit cândva, în tinereþe / îl cheamã adonis /
ba nu, narcis, da, da, narcis / mã frige / ca un virus viermuind în aortã / ºi-l
eliberez în curgerea lui argintie // pietre de jar lumineazã prundiºul / abia
îngheþat // ºi trec” („pietre de jar ºi cioburi de oglinzi”).

Discursul poetic vorbeºte despre trecere ºi despre moarte, despre
imaginea de sine finalã, în construcþie fiind folosite elemente simbolice –
oglinda, muntele, râul, prundiºul, gheaþa etc, al cãror rol este de a transmite
o stare de spirit, o concepþie de viaþã, o încãrcãturã emoþionalã. Centrat pe
sine însuºi, poetul se substituie romantic divinitãþii, în universul sãu imaginar
fiind sacrificat asemenea lui Crist; a doua venire a Fiului nu mai
impresioneazã lumea de paie ºi de hârtie, supusã degradãrii, neînþelegerii ºi
pierderii: „ca urmare a unei pendulãri / între cândva la capãtul dus / ºi care
va... / la cel cãtre care încerc sã ajung / de-atâta încolþitã vreme / azi, chiar
acum, / am hotãrât, în mod decisiv, / sã-mi joc la barbut / piroanele care mi-
au crescut, / am gãsit un rãtãcitor pereche, / cu care împart zarurile, / un alt
hipiot cu zepelinul în sânge / ºi cu învierea pe frunte. / am gãsit ºi cine sã ne
þinã de ºase, / e unul de nãdejde / un fost / fost legionar, / apoi activist, / apoi
securist, / apoi terorist, / apoi... ce mai... / om de toatã încrederea. // începem
jocul / þineþi aprinsã candela / azi vreau sã pierd” („am hotãrât”).

În ipostazã de Arhitect, Dumnezeu a cruþat omul, dându-i nu lupta cu
memoria, ci binecuvântarea uitãrii, vãzutã ca temelie a lumii ºi posibilitate de
a merge mai departe, pe un traseu lipsit de simetria trecut / viitor: prezentul,
singurul care conteazã, se purificã, orice reminiscenþã a trãirilor anterioare
dispãrând cu desãvârºire într-un regat interzis: „uitarea / e piatra de temelie a
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vieþii / pe care s-a clãdit începutul ºi sfârºitul. / cheie a secretelor. // lumea ar
fi rãmas pe loc. / evoluþia ar fi tocit pingelele / tot pe loc, pe loc, pe loc / ºi
tot pe loc ar fi afiºat ceasul biologic / muzica fãrã armonii / ºi gustul
permanent pelin. / forma fãrã fond / iar viaþa fãrã chef de viaþã. // sã nu i se
parã nimãnui cã e aiurealã, / dar amintirile nu-ºi mai aveau rostul / arhitectul
a pus uitarea pazã la ele / pazã în veghe nonstop / la intrare ºi la ieºire. // unde
domneºte uitarea nu se poate pãtrunde / nici cu buletin de bunã purtare / sau
cu milã ºi pomanã, / nici cu certificat de pierdere a amintirilor / ºi cu nici o
iarbã a fiarelor / nu se pot desfereca lacãtele împãrãteºti” („pazã amintirilor”). 

Despãrþirea de Narcis înseamnã despãrþirea de lucruri, printr-o
conºtientizare a dihotomiei trup / suflet: imaginea de sine ºi imaginea
lucrurilor sunt de fapt urme sãpate în carne ºi nu în substanþa imaterialã, de
aer / vãzduh / duh sfânt care este spiritul: „aveai de plecat la drum / cu sufletul
ieºit din trup. // tãcuserã gândurile. / liniºtea, lãuntrica liniºte / îºi pierduse
rãbdarea / da în clocot / ai chemat bunul / sã-þi dea binecuvântarea / sfiit, dar
demn, / ai implorat pe Domnul / sã-þi dea mântuirea / oh, parcã te-ai duce sã
seci rubiconul! // ai plecat la drum / cu sufletul ieºit din trup, / bogat, în
schimb, de-atâtea danii. / parcã te cheamã nevãzutul, / parcã te strigã
necunoscutul, / parcã te-ndeamnã / vântul, pãmântul, vãzduhul // cad fructele
coapte, / frunzele se topesc zidite în alb, / nu-i nimeni sã-þi spunã: / aºteaptã!
uneºte-te cu trupul. / n-ai vreme sã fii narcis, / n-ai vreme de rãtãcit prin
lucruri. // ai plecat la drum / cu sufletul ieºit din trup” („sic erat in factis”).

Volumul lui Marian Ruscu reuºeºte sã fie o meditaþie gravã, nu lipsitã de
accente (auto)ironice, pe temele fundamentale ale poeziei, focalizate obsesiv
în jurul eului ca mãsurã a tuturor lucrurilor. Poemele reprezintã un fel de
bilanþ poetic, necesar trecerii într-o altã etapã, dar în ele pot fi regãsite ºi
ecouri ale unui real nedecantat încã. Retragerea în imaginar nu s-a desãvârºit,
mai sunt încã obstacole de învins ºi roluri de jucat pânã când povara în alb-
negru de oase, iluzii ºi aºteptãri sã lase locul seninãtãþii depline: „alb ºi negru
/ ba alb, ba negru, / nici alb, nici negru. // dar e dimineaþã / ºi dimineaþa, încet,
încet, / se coloreazã / ridicã cortina pentru un nou spectacol / la care ne
holbãm / fãrã a intra în sãli sau arene / pentru cã suntem în sãli ºi arene / ºi
suntem spectatori rãtãcitori de priviri” („alb-negru în lumea creponatã”). ªi,
fiindcã spectacolul trebuie sã continue, pare legitimã invocaþia retoricã –
actualizatã, trecutã prin limbajul argotic al noilor semizei ai planetei: „hei,
ºefu’. / lasã-mã sã mai trãiesc un pic / ia-mi cip-ul de la tâmplã / sã sper, sã
iubesc, sã mã întreb, / sã pot mãcar gândi, / nu te teme! / n-am unde sã fug /
º-apoi lupii tãi / m-ar sfâºia. // hei, ºefu’, / lasã-mã sã mai fiu un pic, / mãcar
un pic. // mi-e atât de dor de mine” „dor de mine”).
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Tudor NEGOESCU

CONSTANTIN PREDA SAU VOLUPTATEA COMPUNERII

Poet îndrãgostit de spectacolul imagistic, slujbaº pe viaþã al fabricii de
metafore, Constantin Preda continuã sã trãiascã mirajul literaturii, pe care un
reprezentant de seamã al generaþiei “ºaizeciste” îl numea “bucuria
cuvintelor”. 

Cu toate cã unii dintre comentatorii poeziei sale l-au plasat în tabãra
“optzeciºtilor” (Valeriu Bârgãu, Dumitru Micu), din “panoplia” lui
Constantin Preda lipsesc directeþea rostirii, biografismul, oralitatea, spiritul
ludic, “arme” specifice reprezentanþilor acestei generaþii istorico-literare. Ca
viziune poeticã, Preda are un câmp de manifestare neotradiþionalist,
neoromantic, nicidecum optzecist. Din perspectiva arhitecturii lirice a
textelor sale, este mai apropiat de Ioan Alexandru, Gheorghe Tomozei,
Mircea Dinescu sau Adrian Pãunescu decât de Mircea Cãrtãrescu, Florin Iaru,
Ioan Flora, Gheorghe Iova sau Ion Stratan.

Astfel, enunþuri precum “negura e fiica unui lampagiu îmbãtat/ de mirosul
zãpezii”, “satul pare un atelaj împins de îngeri”, “ninsoarea nu poate fi decât
ecoul unei mirãri”, “mirosul de pâine vine/ tiptil ca o dropie învinsã de
somn”, scot la ivealã un cãutãtor frenetic al stãrii de graþie poeticã, “mai
sensibil la poezia patriarhalitãþii decât la textualism” (Dumitru Micu). Sunt
imagini care amintesc mai mult de proza poeticã a unui cunoscut autor
“ºaizecist”, Fãnuº Neagu, supranumit de cãtre un confrate literar (Mircea
Micu) “frumosul nebun al marilor metafore”. Întâmplãtor sau nu, autorul
Frumoºilor nebuni… este cel care îl prezenta pe Constantin Preda drept o
speranþã a poeziei româneºti, la debutul sãu publicistic (v. revista “Flacãra”,
nr.41, octombrie 1981). Peste câþiva ani (în 1985), acelaºi Fãnuº Neagu
decreta, în stilu-i caracteristic: “Constantin Preda este, poate, cel mai talentat
poet tânãr din România”. 

Am recurs la acest preambul în vederea semnalãrii volumului intitulat
Cântece despre frumoasa inimii trecere (Editura “MJM”, Craiova, 2006),
ultima antologie din creaþia poeticã a lui Constantin Preda.

Este o culegere de texte din volumele publicate în perioada 1984 – 1997,
unitarã prin tematica abordatã ºi prin tonalitatea vocii poetice.

Lecturând textele acestei antologii, regãsim prezente “ingrediente”
cunoscute din laboratorul poetic al lui Constantin Preda: melancolia, iubirea,
amintirea copilãriei ºi a satului natal. În plus, constatãm o trecere gradatã de
la senzaþia de prospeþime imagisticã ºi emoþionalã, de la atmosfera idilicã a
universului patriarhal, afiºate în primele volume publicate –  Sora mea,
înserarea (1984), Fiecare cu steaua lui) (1985), Fire de poet (1988), Oare
acesta sã fie sufletul (1990)  –, la sonoritãþile grave, care ascund stãri de
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pronunþatã melancolie, de solitudine, din ultimele volume – Plânsul, floarea
secretã a morþii (1995) ºi Teama de a te pierde (1997). 

Asistãm, de fapt, la o luptã dusã între vitalistul empatic ºi romanticul
(sentimental incurabil) rãpus de melancolie: “venea toamna ºi vesel alergam
peste dealuri/ cu un stol de vrãbii în degete/ printre lacrimi îi ºopteam sorã a
mea/ o sorã a mea” (fata în rubaºcã). Sunt momente când poetul lasã impresia
cã reinventeazã cu uºurinþã atât candoarea, cât ºi starea de vinovãþie
primordialã: “când plâng sunt ca un mugur de curat/ ºi ca o razã sunt de-atâta
mers/ am de-acuma partea mea de vinã-n sat/ ºi-o stea cu întâmplãri în
univers” (cred în steaua mea). Dornic sã descifreze tainele Creaþiei, el cere
sprijinul Divinitãþii, pe tonalitãþi de litanie: “ajutã-mi doamne sã-nþeleg/ cãci
nu-mi vãd partea mea de vinã/ rãzvrãtit cum sunt adorm în muguri/ ºi uit cã
veºnicia þine de luminã” (partea mea de vinã).  

În poezia de maturitate a lui Constantin Preda îºi fac loc ºi ideile cu tentã
filozoficã, aluziile culturale, precum aceastã reeditare a mitului sisific: “ce
zbucium e-n sufletul poetului/ (ce rãbdare de ascet)/ mii de file nescrise
milenii/de pagini/ drum de mii de ani-luminã/ numai urcuº” (zbucium).

Spre finalul cãrþii, Preda ne oferã un portret donquijotesc, emblematic
pentru poeþii de pretutindeni/ din toate veacurile: “puþin aplecat de umeri/
(cum e ºi firesc)/ zãrit numai printre cãrþi/ (castre de cãrþi aº putea spune)/
rãzboinic singur în patrie/ la ce se pricepe el?/ la desfrunziri de somn/ la
devenit podoabã/ în lut” (poetul). Revine nostalgia dupã vârsta copilãriei,
dupã satul natal, idealizat: mohorâtã. jumãtate plouã/ melancolii cât pentru
zece cãrþi/ unde-i tãpºanul altãdat` acoperit de rouã/ ºi sufletu-mi vãratec
împrãºtiat în mii de pãrþi” (melancolie cât pentru zece cãrþi).

Pentru cã încã de la debutul cu Sora mea, înserarea (1984), poezia lui
Constantin Preda a avut parte de multe comentarii favorabile, unele chiar
elogioase, volumul de faþã beneficiazã, cum era de aºteptat, de un bogat
aparat critic, de date bio-bibliografice, adevãratã oglindã retrovizoare pentru
poet. 

Ca o concluzie, putem afirma cã sintagma care defineºte întocmai
atitudinea creatoare a acestui autor înzestrat cu o impresionantã imaginaþie
poeticã este “voluptatea compunerii”, calitate pe care inspiratul critc literar
Mircea Iorgulescu i-o atribuia, cândva, pe bunã dreptate, poetului Gheorghe
Tomozei (v. Scriitori tineri contemporani, Editura “Eminescu”, 1978). 
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Ion MARIA

poezia 

poezia adevãratã
este acel lucru minunat
pe care
dacã ai pleca
la rãzboi
l-ai lua cu tine
alãturi de fotografia
pãrinþilor
ºi a iubitei

la þarã

la þarã câinii
încã se mai ceartã
cu luna
ºi bãtrânii îºi aºteaptã copii
stând nemiºcaþi
la fereastrã
ca in pozele vechi
la þarã luna 
e aceeaºi de o mie 
de ani
ºi nu ºi-a luat 
celular
ca luna
de la oraº
la þarã încã mai
existã poezie
crescând sãlbaticã
pe câmp

absenþã

la noapte
sunt ºanse sã plouã

în sud-vestul
sufletului meu
acolo unde tu
îmi lipseºti
cum lipseºte
uneori
o fereastrã
sau o poartã
într-un zid

momentul

importantã este
concentrarea
de dinaintea 
poemului
momentul acela
când o panã
de înger
îþi cade în suflet
ºi începi sã scrii
cum scriau
sfinþii

pãrinþii mei

pãrinþii mei ard
lumânãri
în fereastra casei
de la þarã
aºteaptã un semn
de la mine
sau de la Dumnezeu
Dar semnele
nu mai ajung
doar grâul e înalt
ºi porumbul creºte
ca un copil mic
tot aºteptând semne
în cer ºi pe pãmânt
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îmbãtrâniþi bolnavi
pãrinþii mei ard
veghind creºterea
grâului
ºi porumbului din câmp
cum ar veghea
porþile raiului

scriu

cu un ciorap tras
peste faþã
îmi scriu poemul 
de parcã aº fi
ultimul tâlhar
din vestul sãlbatic
un desperados
un disperat
care scrie
pentru a uita
sã se sinucidã
scriu în loc
sã mã îmbogãþesc
scriu anonim
ºi fãrã nici o certitudine
scriu în loc
sã mã sinucid
cu otravã
pentru cã este mai elegant
sã mã sinucid
scriind
ºi sângele meu
este
pe mâinile tuturor
celor care
nu iubesc încã
poezia

cu pãmânt peste versuri

o zi cu pãmânt
peste versuri
aºa este ziua
aceasta de sãrbãtoare
poetul a scris
poemul e fericit
cã a apãrut 
pe lume
dar nimeni
altcineva nu se bucurã
ºi atunci poemul
se acoperã
cu pãmânt de flori
în semn
de mare doliu

la zidul plângerii

aici
în spatele biserici 
care nu se mai terminã
ºi a rãmas doar o construcþie
începutã
e zidul plângerii

aici flori
ºi oameni plâng
cât e ziua de mare
vin aici oameni cu necazuri
sau numai beþi
vin sã plângã
liniºtit
lângã zid
poate Dumnezeu
se va îndura de ei
ºi vor câºtiga 
la 6 din 49
mai pe searã
umbra crucii
din biserica neterminatã
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ajunge pânã la
zidul plângerii
dar nu se ºtie
dacã
odatã cu ea
ajunge la zid
ºi Iisus

risipã

mã risipesc
în fiecare poezie
ca îndrãgostitul care
în fiecare zi
îºi depune sufletul
în pragul casei 
paºte

între pãmînt ºi cer

sfidãtoare poezia 
se scrie singurã
în caiet
creºte ca o iederã
ºi-mi ia toatã lumina
din suflet
îºi face din ea
haine noi
ºi apoi se împãuneazã
cu ele
plimbându-se pe strãzi
pe mine uitându-mã închis
în apartamentul meu
decorat cu blânde tãceri
în el îmi cresc singurãtatea
ºi o plimb
dintr-o camerã-n alta
între pãmânt ºi cer

poezia e-o dezgolire

poezia e-o dezgolire
o scoatere a sufletului
din teaca lui de carne
cum ai scoate un cuþit
pentru a face o crimã
aºa se scoate sufletul
ºi se înfige
în frumuseþea lumii
pînã la sfâºiere
pânã la sânge
pânã ce sufletul
ºi frumuseþea
totuna vor fi

cuminecãtura

întotdeauna poemul
e un sacrificiu
prin el Dumnezeu se dã lumii
o cuminecãturã
în mijlocul paginii albe
cum aura unui sfânt 
în mijlocul icoanei

în poezie

în poezie
cuvintele se strâng
întotdeauna cu dragoste
împreunã
precum mâinile credinciosului
se strâng
în rugãciune
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Liviu COMªIA

Note de lecturã: 
POETUL ÎN TRECERE PRIN PALL MALL

Spuneam cu un alt prilej cã postmoderniºtii târzii au adus în lirica actualã
acute sentimente pesimiste, culori cenuºii, cu care compun  imaginea lumii de
azi. Percepþia externã liricii de acest fel se preface încet în una ironicã, satiricã
din când în când sau combinându-le într-un virulent pamflet: „Vis purulent,/
qssensibilitate modernã,/cu sârma ghimpatã/ peste flori de levãnþicã”. Sã
recunoaºtem, nu-i deloc o imagine agreabilã, nici una încurajatoare: sã
putrezeascã pânã ºi visul, locul în care, de pildã, romanticii ºi mai apoi
neoromanticii, se refugiau ca protest adresat lumii, e deja imagine dusã la
extrem!

Ei bine, „Ucenicul vânãtor” (Ed. Limes, Cluj-Napoca), cu semnãtura
Casandrei Ioan, îmi oferã încã o asemenea imagine a existenþei ca loc în care
nu poþi sã trãieºti. De astã datã cu trimiteri livreºti, dar în aceleaºi tuºe
cenuºii, cu rare izbucniri spre luminã, în proiecþii lirice se scurtã duratã.

În fapt, întregul volum de poeme ale Casandrei Ioan este un dialog
continuu ºi febril cu lumea ºi din când în când trecând dincolo de graniþele ei
înspre univers, în care încearcã iluminãrile trebuincioase unei viitoare
posibile existenþe. Este un moment de importanþã supremã în care, prin
repoziþionãri lirice, se defineºte poetul, poezia, locul pe care-l ocupã în
alcãtuirea lumii exterioare, a acelei interioare, în creaþia lui Dumnezeu.
Poemul nu e nici el o veselã risipã. „Viscolul de aur al poeziei” „stã la capãtul
fiinþei/ bocind-o”. Ca într-un ritual de întâmpinare a morþii!…

În tot acest univers care pare neconturat, neformat, abia schiþat, poetul e o
persoanã inspiratã, care se aºazã de-a dreapta eternitãþii: „ O comunicare
subtilã/ urmeazã întâmplãrii/ Poetul ia briceagul/ ºi-ºi cresteazã pe cerul
albastru/ numele”. Totul pare celest, liniºtitor. E doar o impresie fugarã, care
încã nu apucã sã se instaleze când Poetul primeºte poruncã de-a despica bolta
cerului pe care sã-ºi scrie numele. Este momentul în care se porneºte existenþa
tragicã ºi „Poetul nu mai e poet”.

Începe lupta cu cuvântul (poemul). Nu este nici o simplã încleºtare, nici o
laborioasã metaforã: „E o luptã grea în care sensul/ miºcã totul pânã la
înceþoºare”. Aici, sã ne oprim o clipã pentru cã în acest fel se naºte conºtiinþa
relaþiei cu lumea: „Crearea unei relaþii/ optime/ cu lumea exterioarã/ iatã – o
provocare de-a fi fecund”.

În acest cadru, imagine Poetului, aºa cum a compus-o Casandra Ioan, este
a unui singuratic, a unui inadaptat, într-un conflict continuu cu lumea, dar
apropiat lui Dumnezeu, care pare a fi desprins dintr-un peisaj familiar, un Tatã
care „stinge tranzistorul” pentru a nu se mai auzi „tunetul” dãtãtor de viaþã,



59

de miºcare, de foc ºi de suflet cald. Nu poate fi altfel dacã înþelegem cã lumea
în percepþia Casandrei Ioan este o nebunie continuã, un labirint chinuitor, un
magazin cu mãrfuri amestecate ºi nu întotdeauna de calitate, care nu duce
nicãieri: „Puzderie de strãzi în aceastã citadelã -/ toate duc în neant”. Deci:
„Drumul vieþii e aici o metaforã contorsionatã/ cu multe bifurcaþii/ºi coturi/ ºi
culori de avertizare”. Din nefericire, noua ordine a universului, care ar putea
coborî peste acest imens Pall Mall o hotãrãºte un Tu abstract, încã nededat
privirii noastre; este acel Tu neîndurãtor care-ºi preþuieºte propria forþã (un
gram de narcisism, nu-i aºa?): „Tu – literã dintr-un alfabet/ complementar,
aleatoriu//  tu- introduci în univers altã ordine”. Noi? Noi, ce suntem în
aceastã nouã lume? „Suntem niºte pãsãri autiste/cu aripi nãclãite de pâcle ºi
situaþii/ cu ciocul afundat adânc în pãmânt// iar inima, departe de-a fi eternã,/
e chiar vârful acestei sãbii”. Legaþi de pãmânt (vorba lui Noica), crucificaþi
cu aripile înnãmolite, doar jocul ne mai poate  scoate din starea de autism. Nu
este acesta tocmai o convenþie (cum de foarte multe ori postmoderniºtii cred),
ci un ritual de iniþiere, ne spune Casandra Ioan. „Eu mã rãfuiesc cu mine/ De
ce?/ pentru cã schimbarea nu vine/ aºa uºor”. Poate aceasta este ºi obârºia
acelui pesimism de care vorbeam la începutul acestor rânduri, ºi care
evolueazã, sub presiunea cotidianului, universalizându-se, spre tragismul
strigat cu disperarea inadaptabilitãþii. Pentru cã, se uimeºte Casandra Ioan,
„Omul e complex -/ îmi vei spune -/ are nevoie de multe teorii”. Mai mult,
Poetul rãmâne mãrturisitorul dintâi al acestui proces tragic, pentru cã „Totul
se petrece în interior”. 

Într-un asemenea context, desigur, n-ar fi lipsit o încercare de autodefinire,
o încercare de-a schiþa un autoportret. Ei bine, nici aici deschiderea cãtre
culorile vii nu este totalã, ci cu irizãri ici-acolo. Casandra Ioan priveºte spre
sine cu disperare, pãrându-mi-se un spectator bulversat al propriei risipe. „Mã
aflu disperatã/ în cele patru zãri ale trupului/ Sau dintr-un alt unghi privindu-
se: „Sunt albastru/ Sunt tonuri de ocru… Sunt rece, sunt caldã…. Am þepi, am
perniþe/ sunt pisica cu pricina/ pisica lãsându-se pradã întâmplãrii/ din colþul
gândului propriilor gheare”. ªi totul explicit, lãmuritor pentru a se împlini
profeþia ce i-a fost datã: „trec peste ceea ce existã, trec peste nod,/ ca pentru
a împlini profeþia”.

Socotesc aceste poeme ca fiind unele de iniþiere. Nu întâmplãtor
personajul cu numele de Poet trece printre cuvinte, le cautã, le adunã, dându-
le sensuri. Casandra Ioan se interpune lumii, se autodefineºte ca fiinþa care
face ca universul sã fie viu, în miºcare. Are nevoie de-a se afla pe sine pentru
a-l delimita ºi a-l impune prin cuvânt. Dupã pãrerea mea, drumul pe care a
pornit e plin de primejdii, dar îl poate rãzbate. Stãpânã pe limbajul poetic,
imaginând scenarii lirice de efect, profilul poetic al Casandrei Ioan devine, cu
fiecare poem, mai limpede…
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ªtefan DUMITRESCU

CULORILE SINGURÃTÃÞII

Dacã stai ºi meditezi ndelung asupra existenþei tale, sau a existenþei umane
în general, te cuprinde o melancolicã þi dureroasã ameþealã O stranie sfâþiere
metafizicã, un dor de blândã stingere, o disperare subþire ca acul care strãpunge
cerul. (sentiment care formeazã substanþa ºi atmosfera de crepuscul a volumului
de poezie „Culorile singurãtãþii”, al poetului Mihai Tãnase, ca de altfel a întregii
lui poezii). De zeci de mii de ani se trec pe pãmânt generaþii dupã generaþii,
valuri venind dupã valuri, care se alungã unele pe altele cãtre un þãrm neþtiut.
Eminescu surprinde admirabil aceastã trecere, ca valurile ierbii, a generaþiilor pe
pãmânt. Nici dupã atâtea mii de ani, de culturã þi educaþie, iar în ultimul secol de
progrese enorme fãcute de cunoaþterea umanã datorate þtiinþei, nu ºtim cine
suntem, noi, oamenii, noi, Omul, Specia umanã, Omenirea. 

Nu ºtim de ce venim pe pãmânt, de unde venim, încotro ne ducem. Autorul
acestui studiu este un om credincios, crede cu tãrie þi neclintit în Tatãl ceresc ºi
în Creaþia Lui, în Domnul nostru Iisus Christos ºi în blândul ºi dulcele
Mângâietor Sfântul Duh, ca ºi în bunãtatea þi mila Petalei de trandafir, a stropului
de rouã negrãit de dulce care este Maica Domnului, dar în acelaþi timp recunosc
cu umilinþã cã multe lucruri nu le înþeleg. Noaptea mã culc la picioarele Tatãlui,
ca un copil credincios, sau îngenunchez la picioare Lui þi mã las în seama Lui.
Tatã, eu pe Calea Ta merg, mã încred total în Tine, accept totul… dar de ce þtim
atât de puþine lucruri despre noi, despre ce se întâmplã cu noi în aceastã existenþã.

Multe lucruri nu le înþeleg din existenþa aceasta deºi am stat aplecat asupra
tainelor ºi misterelor lumii, care m-au obsedat tot timpul. De pildã nu înþeleg de
ce un poet de mare talent, o sensibilitate profundã ca dl Mihai Tãnase, un om
cultivat, þi un om care nu a fãcut rãu, stã imobilizat într-un cãrucior de rotile ?
Nu o sã înþeleg nciodatã de ce, cel mai vechi popor al Europei, care stã la baza
marii construcþii europene, poporul român care prin rãdãcina sa pelasgã þi
trunchiul daco-romanesc a înfruntat milenii urgia istoriei acceptã sã trãiascã în
halul acesta de mizerie, de boli, de înapoiere, manipulat, înþelat þi jefuit de o
þleahtã de lichele, derbedei þi jigodii !

Cunosc versetele din Noul Testament, în care Tatãl ne spune cã pe cel pe care
îl alege El, îl încearcã încingându-l bine cu biciul… ºi pe mine m-a încercat Tatãl
în existenþa aceasta, ºi mult de tot Îl rog sã-i fie milã de mine. Mult de tot Îl rog
sã nu-i dea românului cât poate sã ducã, sã treacã de la el paharul pentru
sãrmana gânganie (sumeþitã prosteþte în timp) þi pentru sãrmanul fir de iarbã care
este fiinþa umanã.

Demult mã întreb, sunt uimit, îndurerat,…Domnul nostru Iisus Christos a
venit þi ne-a adus religia iubirii þi a iertãrii. El ne-a spus cã Tatãl ne iubeþte atât
de mult cã þi-a sacrificat pentru noi Unicul sãu Fiu… Douã dintre conceptele
care stau la baza Creþtinismului, Iubirea þi Învierea, sunt cele mai mari daruri pe
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care ni l-ea dãruit Domnul, sunt bârrnele de la temelia Marii Construcþii a
creºtinismului.

Fiinþa umanã þi Dumnezeiascã ce le-a fãcut oamenilor cel mai mare dar, cel
care a dãruit Speciei umane cel mai mult este Domnul nostru Iisus Christor…ºi
totuºi pentru marele sãu dar el este umilit, bãtut, chinuit, rãstignit pe cruce.
Apostolii Mântuitorului stau împreunã cu El la baza celei mai mari construcþii
spirituale, religioase, sociale ºi istorice, Marea catedralã a Creþtinismului… ªi
totuþi, Apostolii sunt bãtuþi, alungaþi toatã viaþa, arestaþi, torturaþi, ºi asasinaþi…

Ce relaþie subtilã, care a funcþionat de la începutul istoriei între dragostea,
binele, sfinþenia pe care au dãruit-o Ei þi… marea suferinþã, marea încercare prin
care au trecut ? La lucrurile acestea mã gândesc citind volumul de poezie al lui
Mihai Tãnase, „Culorile singurãtãþii”. Relaþia aceasta inversã o putem urmãri pe
parcursul întregii istorii umane. Începând cu mitul lui Prometeu, de pildã… Sã
ne gândim la Dostoievski, þi la atâþia mari creatori supuþi, ca Apostolii, marilor
încercãri. Aceste gânduri mi le-a inspirat cazul dureros þi impresionat al poetului
Mihai Tãnase.

Din aceastã perspectivã privesc deci cazul lui Mihai Tãnase, autorul atâtor
volume de poezie, pline de singurãtate, þi de o blândã aþteptare þi existenþã cu el
însuþi, unul dintre poeþii adevãraþi ºi importanþi de astãzi ai þãrii. Sã îl fi ales
Domnul þi sã-l fi menit unei mari misiuni, þi pentru aceasta îl supune acestei prea
mari încercãri !? 

Iatã portretul biografic al poetului þi portretul Operei sale, o operã poeticã
profundã þi întinsã, frumos primitã þi apreciatã de contemporanii lui.

„TÃNASE, Mihail, poet þi prozator (n. 19 ian. 1971, comuna Plopii
Slãviteþti, jud. Teleorman). Este fiul lui Aristide Tãnase, tractorist, þi al Mariei
Tãnase (n. Stãvilaru), casnicã. A urmat ªcoala Generalã cu clasele I-X din
Plopii Slãviteþti, (1979-1988). De la vârsta de 14 ani, urmare unei boli
progresive, este imobilizat într-un scaun cu rotile. A debutat publicistic cu
versuri în ziarul sibian „Editorial” (1997), editorial debutând cu placheta de
versuri „Copilul din interior” (1997). A colaborat cu versuri la : Efectul de
searã, Târgoviþte, Jurnal de Dâmboviþa, Teleormanul, Legea lui trei,
Cetatea Culturalã, Amurg Sentimental, Revista sentimentelor literare,
Sinteze Literare, Sud, Caligraf, Meandre, Mioriþa Noastrã (S.U.A),
Observator-Munchen (Germania)”.

„OPERA: Copilul din interior, versuri, prefaþa de ªtefan Doru Dãncuþ,
Târgoviþte, Ed. Macarie, 1997, 40p; Vânt de schimbare, micro-roman, postfaþa.
de Mihail I. Vlad, Târgoviºte, Ed. Macarie, 1998, 66p; Frunze de toamnã,
poezii, prefaþã de Ion Machidon, Bucureþti, Ed. Amurg Sentimental, 2000, 66p;
Neînþelesul foc, poezii, Alexandria, Editura Teleormanul Liber, 2000, 56p; Sub
aripa timpului, versuri, cuvânt înainte de Ion Machidon, Bucureºti, Ed. Amurg
Sentimental, 2001, 50p; Dintr-o lacrimã de înger, poeme într-un vers,
Alexandria, Ed., Teleormanul Liber, 2002, 64p. cu ilustraþii; Chemãri târzii,
poeme, Ploieºti, Biblioteca. „Sinteze Literare”, 2002, 70p; Treptele rãtãcirii,
poezii, cuvânt înainte de Ion Machidon, Bucureºti, Ed. Amurg Sentimental,
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2003, 56p. cu ilustraþii; Vin ploile, prozã scurtã versuri, prefaþa de Constantin
Miu, Bucureºti, Ed. Amurg Sentimental, 2004, 52 pagini cu ilustraþii”.

Volumul „CULORILE SINGURÃTÃÞII” este la fel de valoros, de
profund ca toate celelalte. Subliniem cã volumele de poezie ale lui Mihai Tãnase
sunt toate volume valoroase, strãbãtute de aceleaþi teme poetice, de aceleaºi
obsesii, care dau substanþã þi culoare interioritãþii volumului. Volumele lui sunt
capitolele unui Mare volum de poezie, la care poetul va mai lucra mult timp. Cu
siguranþã toatã viaþa.

Poemul care deschide volumul, „Culorile singurãtãþii”, este deopotrivã
poarta prin care intrãm în universul cãrþii, dar ºi Ars poetica, volumului, una din
Ars poeticele operei, destul de vaste pânã la aceastã vârstã, a poetului atât
încercat. Motivul poetico-filozofic al poemului este singurãtatea, vãzutã ca
materie a lumii, ca punct de vedere din care vedem adevãrul. Avea în
priviri/adâncimi de abis/ca un vis sfânt/într-o noapte de mai./Un colþ de cer
–/sufletul meu,/o acoperea cu /iubire...” ( Culorile singurãtãþii)

Adevãrul la Mihai Tãnese se apropie þi se preschimbã în iubire. Singurãtate,
priviri, iubire, vis, colþ de cer, sufletul, sunt conceptele centrale ale poeziei lui
Mihai Tãnase. Sunt temele, gândurile vieþii lui, sunt personajele cu care vorbeºte
ºi trãieþte poetul. Sunt ochii prin care priveþte realitatea, trecând dincolo de ea,
în substratumul lumii, ca într-o peþterã pe care o ilumineazã pe dinlãuntru.
Dragostea poetului asemenea unui colþ de cer înveleºte inima iubitei, dar dupã
ce spiritul lui s-a scufundat în adâncimilor abisale ale sufletului.

Timpul are culoarea cenuþie, curgere continuã ca o ploaie (dinspre cine înspre
cine, de la mine înspre tine, de la tine înspre mine n. n. ?) se deschide cãtre
luminã, se desprimãvãreazã : „Ploaie…/Neprihãnitã trecere/prin
timp…/Adiere…/De fluturi albaþtrii/pe retinã „ (PRIMVARA)

Existenþã condamnatã la singurãtate, poetul este þi mai mult cu el însuþi decât
suntem noi. În acest univers cenuþiu, luciditatea spiritului devine fragmentarã,
spiritul, mânat de vidul cunoaþterii, de setea mãrginirii pleacã în cãlãtoria lui
oarbã, în dorinþa obscurã de a se regãsi pe sine în ultima instanþã. În aceastã
aventurã þi dramã el se risipeþte þi se rãtãceþte, þi se pierde: „Mã topeam.../Lent þi
de fiecare datã/în aceeaþi oglindã ciobitã/a nopþii.// Rãtãceam.../Tãcut þi de
fiecare datã/în aceleaþi ecouri sinucigaþe/de toamnã„ ( RÃTÃCIRE)

Existenþa lui este discontinuitate, amãrãciune, scufundare în uitare, în somn,
trezire þi revelaþie. ªi iarãþi ciclul se reia de la capãt: „cum se întâmplã /mai
mereu/m-am trezi/pustiu...” .

Nu ºtim de ce creaþia se naºte mai suculentã, mai trainicã, mai vie, plinã de
substanþã, din suferinþã. ºi de ce bucuria este sterilã. Un destin ca al poetului
Mihai Tãnase este unul al meditaþiei, al staticului, dar ºi al chemãrilor dureroase,
unde ? Decât în cenuºiul ºi întunericul existenþei, dar ºi înspre zorii, care sunt
întotdeauna dincolo de noapte, dar ºi înspre o zi care o sã vinã o datã : „Mã
cheamã întunericul nopþii/ºi-mi linge vesel /trupul însingurat./alerg spre zori/de-
a curmeziºul orizontului/privind colorata speranþã//cu alþi ochi./Paºi (tot mai
nesiguri)/se afundã pe cãrãri/de fum./Iar noaptea strânge laþul/disperãrii în
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mine. (CU ALÞI OCHI)
Fiinþa umanã , instinctul ei de conservare, gãsesc uneori motive þi cãi ale

ieþirii din destin. Atunci poetul se priveþte cu alþi ochi, din afara destinului sãu, a
vieþii sale, a fiinþei sale, ca ºi cum ai ieºi dintr-o casã, þi depãrtându-te o
contempli, lãsând sentimentele sã se apropie de ea þi s-o mângâie cu degetele
lungi ale privirilor... În spaþiul din jur, în lume vede alte personaje, nepãsarea,
indiferenþa, uitarea. „Eu nu eram personaj/în acea poveste. .//Indiferenþa,/
nepãsarea,   /uitarea –/erau personajele /principale.//Eu doar iscãleam numele
tãu/pe coperþile ºoaptei... (POVESTE)

În poezia lui Mihai Tanase este mult gri, amurg, multã noapte, multã ploaie
cenuþie, întunericul este conþinutul lumii, dar ºi al sufletului, lipsa miºcãrii
accentuând þi aprofundând percepþia acestui substratum al lumii. Întunericul
nopþii este atât de viu ºi de prezent încât devine câinele credincios care-i linge
trupul însingurat al poetului: „Mã cheamã întunericul nopþii/ºi-mi linge vesel
/trupul însingurat./alerg spre zori/de-a curmeziºul orizontului/privind colorata
speranþã// cu alþi ochi./Paºi (tot mai nesiguri)/se afundã pe cãrãri/de fum./Iar
noaptea strânge laþul/disperãrii în mine”. (CU ALÞI OCHI)

Aceeaþi alergare dureroasã a spiritului pe cãrãrile pustii, de fum ale lumii, de-
a curmeziþul orizontului, chemat de colorata speranþã, care se gãseþte iluzorie la
capãtul drumului, al vieþii, al visului. Mâna disperãrii strânge din ce în ce laþul
în jurul fiinþei.

Poet talentat, damnat (aceasta însemnând Ales de Domnul sã fie poet !) sã
fie aed al durerii, slujitor al poeziei în existenþa aceasta, Mihai Tãnase face parte
din categoria poeþilor bacovieni, cei care ne relevã dimensiunea tragicã a lumii,
a fiinþei noastre în acest univers ºi în acest timp. Ei vin sã ne aminteascã de
fiecare datã raportul fiinþei, infime, supuse absurdului, durerii, nedreptãþii,
ticãloþiilor de tot felul, singurãtãþii, pustiului, speranþei, iluziei, cu marele
Univers, zdrobitor prin dimensiunea, indiferenþa ºi mãreþia sa, cu Dumnezeu.
Din aceastã condamnare a fiinþei umane se naºte ºi creþte, ca un râu, ca un
fluviu, ca o noapte cosmicã acest lamentou nesfârþit al sufletului care este
poezia! Noi îl recomandãm din sufletul colegilor noþtri, poeþilor, oamenilor de
culturã, semenilor sãi, pe poetul damnat sã fie poet în aceastã viaþã, rugându-l
pe bunul Dumnezeu sã îl întãreascã, sã-i dãruiascã pace þi puþinã bucurie
sufleteascã, pentru cã suferinþã þi inspiraþia i-a dãruit cu carul!

ªi ne rugãm alãturi de el, în limba poeticeascã, cea mai dulce, care este însãþi
respiraþia Domnului, cãci ce este poezia decât dulcea þi înmiresmata respiraþia
a lui Dumnezeu ? : „Din preajma naºterii mele /sunt în genunchi, o, Doamne,/din
ziua-n care în calota /gândului meu /rãul e o cochilie a binelui.// Arse îndelung o
flacãrã în mine/nu e Bisericã – opaiþ /pe care sã nu-l fi aprins./doar acest iris
înecat în albastru //pot sã-þi las mãrturie/pentru o credinþã aspru rãsplãtitã./
Rãmân tot în genunchi. /Darul visat/nu e pentru mine, pentru toþi.//A mea e doar
spaima – /aripi de smoalã rupte –/ce va rosti într-un târziu:/e vremea.../
(ANIVERSARE)
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DDEEBBUUTT

Roxana GULICIUC

atât

venea un înger spre mine
cu aripi nu prea mari ºi reci
eu mergeam spre el
cu gândurile nu prea multe
ºi reci
copilul nostru pâlpâie a viaþã
ºi e mic cu gânduri 
nu prea multe ºi cu aripi nu prea
mari
e cald
aburii ies din el urlând ºi zbiarã
ºi se zbat
ne cautã
înger cu aripi la jumãtate
mamã cu gânduri de 50 minus
copilul nostru ne cautã 
copilul nostru ne vrea
ºi la cãldura lui îmi usuc lacrimile
azi îngerul nu mai vine spre mine
eu nu mai merg spre el
între noi stã doar copilul
cald ºi rece
al meu ºi al lui
al nimãnui practic
copilul atât fãrã nume
cãldura 
atât

poate mâine

ºi dacã mâine
mã voi trezi fãrã
dorinþa de a te vedea
m-aº lepãda de gânduri
ca de un strat

de piele arsã
ºi þi-aº unge capul
cu miere ºi flori
poate prezenþa ta
mã va adormi
legãnându-mã
în speranþa
cã te voi uita
începând de mâine

mi se toarnã-n suflet pãrul

mi se toarnã-n suflet
greoi
pãrul tãu negru vâlvoi
pãrul tãu umed de ploaie
paºii mãsuraþi rãzbat
în rãstimpuri
ºi e greu sã mã picuri 
fãrã sã mã arzi
aripile-þi sunt rãnite
degetele crude degetele verzi
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pãrul tãu vâlvoi
e-o punte
ºi mã trec azi multe
gânduri fãrã sens
mi se toarnã-n suflet
amarã lacrima de cearã
a ochilor tãi
paºii tot mai sunã
aripa e verde
pãrul tãu e-o urmã
ce nu se mai vede
pãrul tãu e crud

narcomanie

sunt o narcomanã
tu pentru mine eºti
un fel de drog
în fiecare zi mi te injectez în venã
cu o naturaleþe care mã
ºocheazã
dacã m-ai stoarce ca pe o lãmâie
din resturile 
trupului meu infectat
ai putea sã desenezi
conturul ºters
al feþei tale al ochilor tãi

iar despre  mine

sunt o carte
mã scrie timpul
în fiecare zi
filele mi se zbat
în bãtaia vântului
ºi fug de ploaie de teamã
sã nu-mi ucidã cerneala
sunt o carte 
cu coperþi de carton
ºi fãrã imagini
sunt doar buchete de cuvinte 

mari ºi ciudate
sunt o carte cu file gãlbenoase
ºi aspre
o carte cu litere întortocheate
ºi dese
o carte cu litere oarbe ºi cu 
pântecul atârnând
sunt o carte ce se ºterge mereu
ºi pe care timpul
se încãpãþâneazã sã o scrie mereu
sunt o carte
pentru niºte mâini care mã cautã ºi
pot vorbi despre iubire

tãcerea

tãcerea-mi pare acum necesarã
prea multe vorbe
s-au spus în ultimul timp
am nevoie doar de liniºtea
vorbelor
conturul lor bine definit sã-l simt
cum arde stins fãrã cuvinte
tãcerea-mi pare acum o fecioarã
cu ochii albaºtrii
ºi cãmaºã de noapte
am nevoie de sânul ei
pentru a suge
laptele cald sângele viaþa
vreau doar vorbe amorþite
care pâlpâie
vorbe semi îngheþate
în acest decembrie ciudat
tãcerea e doar unicã
e necesarã
îmi este necesarã sã uit
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Lucian BAGIU

IV. REFOCALIZARE

Mi-e teamã cã aceastã secþiune a romanului vã va fi povestitã de cãtre un
personaj pânã acum absent, Martorul Ocular. Prietenii îmi spun Mo. Aº fi
încântat dacã vã veþi numãra printre ei. Pentru mine este o mare satisfacþie sã
îmi îndrept mereu atenþia asupra unor noi oameni. Fiecare ascunde o poveste
interesantã. Dar trebuie sã vã divulg, de la bun început, un mic secret: am o
dublã personalitate. 

Pe de o parte, sunt un coleg de breaslã de-al bãtrânului Noa. În comparaþie
cu el, eu sunt un neofit. Am primit botezul naratologic de-abia pe la 1900,
când un polonez, Joseph Conrad, cãpitan al marinei comerciale engleze,
peregrin prin nesfârºitele întinderi de apã ale lumii, ºi-a imaginat un personaj
care le povestea semenilor istoriile pe care le vãzuse cu propriii lui ochi.
Istorii din cele mai exotice, care se petreceau fie în Indonezia, fie în Congo,
pe unde îl purtaserã rutele de navigaþie, biografic reale, dar imaginare în
cosmoidul literar. Ce-i drept, personajul închipuit de Conrad, numit Marlow,
avea o posturã oarecum ingratã. Cititorii reþineau mai degrabã numele celor
evocaþi de el, precum Jim sau Kurtz, dar critica literarã a salutat apariþia unui
nou tip de povestitor, care nu cunoºtea întreaga istorie, ci relata doar
fragmentul cãruia i-a fost martor nemijlocit. Exegeþii m-au botezat atunci the
eye-witness ºi, spre surprinderea lui Noa, am devenit rapid un rãsfãþat al
multor scriitori.
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În acest roman nu mã numesc Marlow ºi nu sunt cãpitan de corabie.
Autorul mi-a conferit o identitate conformã cu mediul deja familiar. Sunt
asistent universitar,  am douãzeci ºi cinci de ani ºi voi fi prezent în campusul
transilvan în urma unui schimb de experienþã stabilit între douã instituþii cu
un modest renume internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar
geografice) ale Uniunii Europene1. Totuºi, acordul pare a se dovedi reciproc
avantajos. Omologul meu român a fost foarte încântat sã pãrãseascã, pentru
câteva luni, locul sãu de muncã, pentru o experienþã occidentalã pe care nu o
socotea decât binevenitã („manã cereascã” a fost parcã exprimarea lui).
Motivaþiile mele pentru a prefera partea orientalã bãtrânului continent sunt
ceva mai complexe. În ele se împletesc destul de confuz argumente eterogene.
Cele de ordin academic au fost destul de surprinzãtoare pentru ºeful meu e
Catedrã, care nu ºi-ar fi imaginat cã, dincolo de cercetarea influenþei poeziei
lui Thomas Chatterton asupra operei lui William Blake2, m-ar fi interesat
manuscrisele redactate în limba românã, cu alfabet chirilic, dar cu ortografie
maghiarã, care pãreau a fi punctul forte al Catedrei ardelene. De fapt, am
suspiciunea cã habar nu avea la ce mã refeream, dar ºi-a dat aprobarea dintr-
un motiv elementar: nici un alt coleg nu manifesta vreo umbrã de elan pentru
a onora înþelegerea europeanã. În ceea ce mã priveºte, vã mãrturisesc resortul
intim – ºi unic – al nesãbuitei mele hotãrâri: ajunsesem la limita
suportabilitãþii în ceea ce priveºte telefoanele care mã asaltau asiduu pentru
a-mi transmite din partea mamei aceeaºi interogaþie obsedantã: „Ai cunoscut
pe cineva?”. Nu, nu cunoscusem pe nimeni, dar lucrul acesta era pe cale de a
se schimba.  

Pentru început, voi fi prezent la Viena, în încercarea de a face cunoºtinþã,
avant la lettre, cu cel pe care ºeful Catedrei ardelene mi l-a recomandat,
printr-un bizar email ornat cu efecte stilistice mistico-medievale, drept marea
promisiune a cercetãrii filologice din minuscula alma mater. Spre
surprinderea mea, am întâlnit un bãrbat tânãr, puþin cam ezitant, care pãrea a
seconda destul de nehotãrât o femeie extrem de atrãgãtoare, extrem de tânãrã
ºi, dupã cum urma a mã lãmuri tardiv, extrem de perseverentã în a-ºi afirma
personalitatea, în plan profesional ºi nu numai. 

Privind pe geamul avionului cum dispare, sub o pãturã densã de smog,
spaþiul insular natal, am avut o vagã presimþire cã experienþa pe cale de a
prinde contur în tãrâmul fantast al Transilvaniei se va dovedi crucialã pentru
propriul destin. Eram înarmat cu principalul accesoriu adecvat unei asemenea
cãlãtorii în necunoscut. Îmi fusese înmânat solemn de cãtre ºeful de Catedrã
când îi solicitasem opinia în ceea ce priveºte bibliografia minimalã referitoare
la destinaþia cãtre care urma a mã încumeta. Cu acest prilej am aflat, nu fãrã
o anume surprizã, cã nu mai puþin de ºaptesprezece era numãrul volumelor
scrise de confratele nostru irlandez, al cãrui nume rãmânea piatrã de temelie
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în ceea ce priveºte cultura transilvanã. Dintr-o activitate editorialã aºadar
prodigioasã, se detaºa net – ºi singular – Dracula, volumul gotic publicat în
1897, titlu care îi conferea lui Bram Stoker indubitabilul statut de cea mai
autorizatã voce când întregul glob terestru se întreba, derutat sau incitat, care
este specificul transilvan. Nedumerit la rându-mi, l-am privit atent pe eruditul
meu profesor, fãrã sã pot ajunge la o concluzie dacã mã aflam în faþa unei
veritabile mostre de umor britanic. Stânjenit, ezitând între a râde sãnãtos sau
a încuviinþa grav, am solicitat, cu jumãtate de glas, documentaþie
suplimentarã. ªeful a oftat adânc, dupã care a deschis sertarul biroului din
care s-a ivit, ca ultimã resursã, un volum editat în 1888 de cãtre un autor
prolific de peste Canal: Le château des Carpates. Atunci am crezut cã
elucidasem enigma ºi am schiþat tentativa unei destinderi a expresiei faciale,
dar gestul mi s-a curmat în faºã. Profesorul, unul dintre nenumãraþii
universitari englezi specialiºti în poezia elisabetanã,  rãmânea în continuare
serios ºi grav. Indicaþiile sale bibliografice nu pãreau a fi o ºotie britanicã, ci
un eºantion concret al imaginarului cultural occidental. 

La finele unei nopþi albe acumulasem deconcertat, cu sufletul la gurã, cele
câteva sute de pagini de calitate esteticã problematicã, iar dimineaþa
asimilasem suficient o anume perspectivã insolitã asupra Transilvaniei, a
ochilor ºi a minþii unui irlandez ºi ai unui francez – prin tradiþie repere axiale
pentru anglo-saxoni – astfel încât eram suficient de surescitat pentru a mã
încumeta sã zbor cu o companie aerianã pe care de mai bine de zece ani
fundamentaliºtii islamici tot nu se hotãrâserã sã o saboteze într-un mârºav
atac terorist. Ceea ce nu înseamnã cã vigilenþa Scotland Yard-ului scãzuse,
dupã cum aveam sã constat de îndatã ce un controlor de trafic aerian se arãtã
deosebit de interesat de conþinutul bagajelor mele, pânã într-atât încât se lãsã
furat preþ de câteva secunde de lectura romanului gotic, pe care mi-l returnã
prompt imediat ce m-am oferit sã i-l împrumut pe o perioadã nedeterminatã.
Deºi provincia transilvanã era de un rãstimp considerabil teritoriu al Uniunii
Europene, oficialul de la aeroport ºi eu însumi pãream a fi de acord cã mã
îndrept cãtre o zonã cu nimic mai puþin misterioasã decât eluzivul sãlaº al
legendar de sângerosului vampir planetar. Însã în acest punct se ivi o
confuzie: poliþistul vorbea despre Osama bin Laden, iar eu mã gândeam la
protagonistul romanului dintre noi. Ajunºi într-un impas al comunicãrii, am
pus punct dialogului. Pasagerii care aºteptau la rând deveniserã în mod
sensibil agitaþi. Unii, privind suspicioºi în jur cãtre propriii vecini ºi îndeosebi
cãtre bagajul acestora, alþii, schimbând opinii divergente în ceea ce priveºte
metodele cele mai eficace de stârpire a strigoilor însetaþi de sânge uman, de
preferinþã feciorelnic, rara avis. Un cuplu avea ca subiect al diferendului
verbal ultima biografie apocrifã a prinþesei Diana.    

Pe parcursul zborului cãtre capitala þãrii mele de destinaþie – municipiu
aºezat într-o provincie care nu avea absolut nimic în comun cu specificul
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transilvan, dupã cum se grãbise, precaut, sã mã informeze ºeful Catedrei
ardelene – am avut timp suficient pentru a rememora impresiile pe care le
colecþionasem, cu prilejul conferinþei de la Viena, despre viitorul meu anturaj
profesional ºi existenþial. Acestea erau dintre cele mai eteroclite ºi mai
insolite, nereuºind, nici de aceastã datã, sã le aflu un numitor comun sau
mãcar sã le încadrez într-o organizare logicã mulþumitoare. Trãiam acut
senzaþia frustrantã cã esenþialul îmi scapã, cã perspectiva îmi rãmâne limitatã
datoritã elementelor decorative mai mult decât derutante, care îmi confereau
supoziþii false. Pentru a mã face mai bine înþeles, voi face apel la douã dintre
scrierile remarcabile ale premodernismului în literatura englezã, semnate de
E. M. Foster ºi de Henry James (acesta din urmã, orice ar susþine americanii,
ne aparþine în primul rând nouã, britanicilor): pe tot parcursul ºederii mele în
capitala Austriei m-am aflat într-o camerã fãrã vedere în care nu am reuºit sã
disting desenul din covor. 

Odatã ajuns la Viena, demersul prioritar l-a constituit solicitarea adresatã
recepþionerului cu privire la divulgarea numãrului camerei în care se aflã
cazat un tânãr lector român al cãrui prenume inconfundabil, Tristan, îmi
evoca legenda unei tulburãtoare poveºti de dragoste ºi de loialitate a evului
mediu timpuriu. Dupã ce mã privi atent, vag nehotãrât, vag amuzat, angajatul
hotelului cedã farmecului pe care colegele m-au asigurat adeseori cã îl eman
în mod natural ºi mã informã cu o deosebitã solicitudine cã domnul Tristan
este cazat, împreunã cu soþia domniei sale, în imediata proximitate a camerei
mele. Spre dezamãgirea mea nemãrturisitã, numele soþiei se dovedi a fi nu
Isolda, ci Eva. Cunoºteam deja, din mesajele destul de prolixe ale ºefului
Catedrei transilvane – în urma cãrora am reþinut cu interes cã universitarii
ardeleni pãreau a beneficia de concedii discrete în incinta unor mãnãstiri
conectate la internet – cã Tristan urma a fi însoþit la Viena de o domniºoarã
extrem de tânãrã ºi extrem de competentã, un produs strãlucit al instruirii
academice din micul centru universitar. Se pare însã cã bariera lingvisticã
stânjenise sensibil înþelegerea reciprocã, întrucât nu reþinusem amãnuntul
referitor la relaþia matrimonialã dintre cei doi. Curiozitatea ºi nerãbdarea în a-
i cunoaºte cât mai curând îmi fu însã temperatã de o observaþie indiscretã, dar
bine intenþionatã, a recepþionerului, care îºi exprimã opinia cu privire la unele
disensiuni care pãreau a plana în cadrul cuplului: doamna nu purta verighetã,
iar domnul solicitase, panicat ºi fãrã succes, sub privirea amuzatã a tinerei ºi
fermecãtoarei sale soþii, o camerã suplimentarã. Mulþumindu-i hotelierului
pentru informaþie, am decis imediat sã îmi observ confraþii de la distanþã,
pentru a nu deveni inoportun în mijlocul unor posibile neînþelegeri
matrimoniale.

I-am zãrit, pentru prima datã, în avanpremiera conferinþei internaþionale,
cu prilejul unui cocktail festiv pe care l-au oferit organizatorii în aceeaºi
searã. Trebuie sã mãrturisesc faptul cã mi-a fost, în permanenþã, foarte dificil
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sã înþeleg motivul pentru care Tristan solicitase recepþionerului o camerã
separatã – angajatul hotelului fusese la rândul sãu mirat, întrucât primise
instrucþiuni precise din partea universitãþii transilvane, în care se specifica
expres participarea domnului Tristan ºi a doamnei Eva, soþ ºi soþie, care
urmau a fi cazaþi, fireºte, într-o camerã cu un singur pat. (Pat care, în pofida
dimensiunilor sale considerabile, pãrea a fi, conform solicitãrii panicate ºi
neconvingãtoare a soþului, insuficient de încãpãtor.). În cadrul festivitãþii
excesiv de protocolare în debutul sãu – datoritã surprinzãtoarei prezenþe a
preºedintelui României ºi a cancelarului Austriei – Eva nu a pregetat în a-i
acorda întreaga ei atenþie lui Tristan, dovedindu-se o soþie deºi foarte tânãrã,
totuºi extrem de atentã ºi de grijulie cu propriul soþ. Tristan pãrea a fi însã
complet debusolat, clipind adesea în spatele unor lentile fixate în cadrul unor
rame cu un design original, cercetându-ºi preocupat la fiecare cinci minute
ecranul telefonului mobil ºi aruncând priviri disperate când cãtre preºedinte,
când cãtre seducãtoarea sa partenerã. 

Eva, deîndatã ce preºedintele îi sãrutã ceremonios mâna – gest care m-a
deconcertat deopotrivã pe mine, cât ºi pe cancelarul austriac, nevoit sã îl
repete, stângaci – s-a impus în mod natural ca principalul centru de atenþie al
grupului cosmopolit ale cãrui rânduri nu au încetat a se întãri pe tot parcursul
serii. Sub flash-urile aparatelor de fotografiat ºi ale camerelor de luat vederi,
preponderent ale presei austriece ºi române, atmosfera a urmat un curs
ascendent al destinderii generale, principala contribuþie aparþinând,
indubitabil, fascinantei prezenþe feminine, în jurul cãreia se dispuseserã doi
ºefi de stat deosebit de locvace în urma consumãrii mai multor cupe de
ºampanie, precum ºi un soþ remarcabil de reþinut, sugerând resemnarea ºi
abandonul total în faþa unei situaþii pe care, în mod vãdit, nu o controla defel.
În noaptea aceea m-am îndreptat cãtre propria camerã purtând cu mine o
certitudine fermã ºi o incertitudine la fel de solidã. Eram pe deplin edificat
asupra efectelor diverse ale consumului de vin spumant, dar complet derutat
în ceea ce priveºte semnificaþia sãrutului mâinii unei doamne de cãtre un
preºedinte de stat. Rememorând fãrã nici un succes complexul cod al
conduitei în anturajul monarhiei britanice, am presupus dezarmat cã trebuie
sã fie vorba despre o tradiþie specificã diplomaþiei române. Dupã care am
închis pleoapele, deja curios în ceea ce priveºte desfãºurarea evenimentelor
în cursul zilei urmãtoare. 

Dimineaþa m-am trezit devreme, dupã un somn agitat în timpul cãruia îl
visasem pe Sir Henry James aplecat stângaci asupra degetelor domniºoarei
Constance Fenimore Woolson ºi pe Maiestatea Sa3 repetând gestul în
compania lui Sir Francis Drake. Dupã o perioadã exageratã petrecutã pentru
desãvârºirea toaletei, cochetãrie narcisicã pe care nu mi-o pot controla ºi
îndeletnicire pe care am elevat-o la statutul de rafinament estetic, am pãrãsit
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camera pentru a servi micul dejun, moment în care am constatat cu satisfacþie
cã mã sincronizasem perfect cu vecinii mei de palier. Eva pãrea deosebit de
proaspãtã, degaja un parfum îmbãtãtor, dar necunoscut mie4, zâmbea
mulþumitã ºi îºi þinea soþul de braþ într-o atitudine foarte tandrã. Preþ de o
secundã chiar ºi-a aºezat capul pe umãrul acestuia. În schimb Tristan continua
a fi dezorientat, lãsa impresia transparentã cã nu se odihnise îndeajuns peste
noapte ºi îºi conducea destul de stingher soþia de-a lungul culoarului. În cele
câteva secunde petrecute împreunã în lift, am distins, cu surprindere, de mai
multe ori repetat numele de Isolda, cu multã îngrijorare de cãtre Tristan, care
pãrea a-ºi exprima unele temeri, în vreme ce Eva lãsa impresia de a-l liniºti,
fãrã prea mare succes. Formau, cu siguranþã, un cuplu extrem de enigmatic,
dar experienþa personalã în ceea ce priveºte relaþiile dintre un bãrbat ºi o
femeie era departe de a fi satisfãcãtoare pentru a putea emite ipoteze prea
elaborate. 

Recepþionerul, un bãrbat prezentabil ºi afabil, care în mod cert mã
simpatiza excesiv, mã reþinu de îndatã ce ajunsei la parter, pentru a-mi
comunica faptul cã fusesem cãutat la prima orã de cãtre mama, dar cã el
acþionase conform indicaþiilor ºi îi transmisese doamnei informaþia potrivit
cãrei eu ieºisem deja din incinta hotelului. Mulþumindu-i, i-am înmânat
discret o hârtie, ceea ce stârni o scurtã ezitare: europenii nu renunþaserã la
euro ºi nici britanicii nu cedaserã în privinþa lirei sterline – ceea ce fãcea ca
tranzacþiile între insulã ºi continent sã recurgã adeseori la unicul compromis
posibil, privit cu iritare de ambele pãrþi: dolarul. Prevãzãtor, mã înarmasem
cu toate variantele posibile, doar cã de data aceasta alesesem, din neatenþie,
valuta necorespunzãtoare. 

Trebuie sã recunosc faptul cã sesiunea de comunicãri a depãºit cu mult
aºteptãrile. Totul s-a datorat unei modificãri de ultim moment, care iniþial va
fi nemulþumit pe destui dintre cei înscriºi în program, dar finalmente se
dovedi a fi o decizie cât se poate de inspiratã. Cancelarul Austriei, prezent
alãturi de surprinzãtorul oaspete, preºedintele României, pãru a-i sugera
rectorului vienez o micã abatere de la protocol. Dupã mai multe discursuri cu
nimic mai antrenante decât cele rostite de regulã în împrejurãri similare,
prima comunicare ºtiinþificã în plen fu anunþatã ca aparþinând universitarilor
sosiþi dintr-un centru cultural a cãrui istorie avea multe în comun cu oraºul în
care ne reunisem cu acest prilej. În acel moment cam jumãtate dintre
participanþi se simþirã vizaþi ºi furã încercaþi de sentimente contradictorii. Pe
de o parte s-ar fi simþit flataþi sã deschidã seria comunicãrilor, întrucât în
lumea academicã era bine cunoscut faptul cã atenþia auditorului oricãrei
manifestãri ºtiinþifice este extrem de selectivã, scãzând constant pe mãsurã ce
timpul trece ºi se apropie masa de prânz, punct din program dupã care
vigilenþa intelectualã este total compromisã. Pe de altã parte însã toþi cei care
nutreau speranþe nemãrturisite de fi primii care se vor adresa confraþilor îºi
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aflarã imediat motive nemãrturisite de a eluda posibilitatea: erau pe deplin
conºtienþi de interesul extrem de limitat pe care conþinutul lucrãrilor proprii,
specializate pe câte o problematicã particularã,  îl va trezi oricãrui preopinent.
Practic din acel moment ar fi trebuit sã debuteze consensul pentru care
universitarii, indiferent de naþionalitate, vârstã, sex ºi specializare, aveau
resurse nelimitate: mimarea interesului autentic.

Spre surprinderea tuturor celor prezenþi – cu excepþia celor doi ºefi de stat
– furã poftiþi la microfon doi tineri cercetãtori dintr-o universitate a cãrei
reputaþie nu depãºise o razã de cel mult o sutã de kilometri, avându-ºi centrul
în biroul rectorului ºi limitele periferice aproximative – graniþele judeþului. În
mijlocul unei genuine atenþii generale – stare de fapt la fel de rarã în cadrul
unor conferinþe ºtiinþifice precum sângele fecioarelor în dieta unui vampir –
Tristan ºi Eva se îndreptarã cãtre prezidiu având aerul cã urmeazã a urca pe
eºafod. În termeni medievali situaþia s-ar fi putut caracteriza astfel: regina
fãcea faþã cu multã demnitate sentinþei, pe când regele  pãrea cu desãvârºire
copleºit de osândã. Curând însã toate privirile – ce-i drept, majoritar
masculine – priveau fascinate cãtre extrem de tânãra referentã, care manevra
cu nonºalanþã laptop-ul ºi realiza o prezentare originalã, pe un fond sonor al
menestrelilor medievali, cu imagini proiectate a nenumãrate þinuturi ºi cetãþi,
nu puþine transilvane, în care pãreau a fi fost redactate ºi chiar editate
manuscrise, incunabule ºi volume lexicografice sau religioase ce adunau în
jurul lor întreaga istorie ºi culturã europeanã a evului mediu. Fiecare dintre
cei prezenþi reþinu cu satisfacþie când propria þarã era menþionatã într-un
anumit context, cãci, în concluzie, toatã Europa îºi adusese aportul la „unele
amãnunte de ordin lingvistic ce luminau faþete inedite ale spiritualitãþii ºi ale
interconfluenþelor confesionale în evul mediu transilvan”. Eu însumi am
constatat cu surprindere ºi încântare cã Oxfordul deþine douã manuscrise
inedite, un dicþionar grec-român de pe la mijlocul secolului al XVII-lea ºi un
Lexicon Heptagloton de la începutul aceluiaºi secol, a cãrui saga
transeuropeanã pãrea a friza datele unui opere de ficþiune. La sfârºitul
prezentãrii izbucnirã aplauze furtunoase ºi în mod cert existau deja schiþate
cel puþin zece proiecte de cercetare internaþionalã, în parteneriat cu personalul
Catedrei transilvane.

Fiecare dintre cei prezenþi pãrea a avea de adresat o suitã de întrebãri –
situaþie absolut anormalã în cadrul unei sesiuni de comunicãri ºtiinþifice – dar
câºtig de cauzã se dovedi a avea reprezentantul universitãþii moscovite,
probabil ºi datoritã faptului cã acesta avusese inspiraþia de a se repezi,
complet neacademic, la prezidiu, unde îºi adjudecã fãrã drept de apel
microfonul. Protocolul suferise o rãsturnare de situaþie absolut neprevãzutã.
Ca sã fiu sincer, nu mai era nici urmã de protocol, iar un spectator neavizat ar
fi putut trãi senzaþia cã tocmai se desfãºoarã o incendiarã ºedinþã a Consiliului
de Securitate al ONU, în cadrul cãreia secretarul de stat american încerca sã
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convingã întreaga planetã cu privire la noua componenþã a axei rãului (al
cãrei punct nodal rãmânea, desigur, Teheranul). Universitarul moscovit nu
uimi pe nimeni atunci când punctã, cu o evidentã notã de maliþiozitate, cã
învãþaþii vienezi considerau, încã de la 1601, faptul cã limba moldavã este o
limbã slavã – Chiºinãul devenise, în ultimii ani, principala bãtaie de cap a
Uniunii Europene, devansând chiar ecourile tot mai estompate determinate
de iminenta aderare a Turciei. În schimb fu primitã, cu o sensibilã rumoare,
observaþia aceluiaºi locutor, conform cãreia referenta nu prezentase, la urma
urmei, nici o capodoperã lexicograficã pe care sã o fi realizat învãþaþii
români transilvãneni în perioada evocatã. În acel moment Eva îl privi intens
pe Tristan, Tristan pãru a-ºi roti indecis lentilele asupra auditoriului, care
pãstra o tãcere plinã de suspans, pânã când rãmase cu ochii pironiþi cãtre
augusta persoanã a Preºedintelui, care aºtepta un rãspuns edificator.
Privindu-ºi intens preºedintele, Tristan pãru a fi strãbãtut brusc de o revelaþie
ºi se întoarse surâzãtor cãtre universitarul moscovit, pe care îl invitã degajat
sã asculte o poveste despre diplomaþia ºi spionajul internaþional. Sala se
animã imediat în aºteptarea deznodãmântului celei mai nonconformiste
conferinþe la care participanþilor le fusese vreodatã oferitã ºansa de a asista. 

ªi atunci Tristan începu sã rememoreze personalitatea a doi fraþi, pe nume
Corbea, transilvãneni din cetatea Kronstadt, erudiþi ai timpului lor,
cunoscãtori ai limbilor latinã, greacã, slavonã ºi maghiarã, posibili studenþi
ai Academiei de la Kiev. Universitarul moscovit fu informat pentru început
despre destinul lui David Corbea Ceauº, ministru plenipotenþiar trimis de
domnitorul valah Constantin Brâncoveanu în Rusia. Aici românul pare a-l fi
impresionat într-atât pe þarul Petru I încât capul încoronat al Rusiei l-a reþinut
pe David Corbea la curtea sa, transformându-l în propriul ambasador, cãruia
i-a acordat o încredere atât de mare încât l-a însãrcinat sã meargã, în numele
sãu, pentru a-i oferi lui Rakotzy al II-lea coroana Poloniei. Nu fãrã surprizã
cei prezenþi reþinurã cã în anul 1708, la întoarcerea din aceastã incredibilã
misiune, David Corbea Ceauº ºi-a aflat sfârºitul, în condiþii suspecte, în chiar
incinta zidurilor cetãþii vieneze.

Odatã asiguratã captatio benevolentia, Tristan se referi în continuare la
Teodor Corbea, secretarul de limbã latinã al aceluiaºi domn valah, scrib ce
reuºise astfel performanþa de a cunoaºte corespondenþa secretã a lui
Constantin Brâncoveanu cu... austriecii. Teodor Corbea, precizã Tristan, deºi
la rândul sãu implicat în jocurile politice ale epocii, spionându-l pe
Brâncoveanu în beneficiul familiei Cantacuzino, nu a fost executat de cãtre
domnitorul valah pentru trãdare, ci a fost cruþat ºi astfel a reuºit sã redacteze,
printre altele, un impresionant dicþionar latin-român, de peste treizeci ºi ºapte
de mii de cuvinte, o capodoperã incontestabilã a acelor vremuri. Audienþa
urmãri cu sufletul la gurã cum Tristan relevã complexitatea operei semnate
de Teodor Corbea, a cãrui perspectivã originalã asupra rosturilor unui
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dicþionar i-a transformat manuscrisul într-o elevatã mãrturie a umanismului
românesc, în care, spre exemplu, în dreptul numelui Orlando di Iasso
(Orlando Iassus în latinã) eruditul transilvãnean notase: „mare cântecaci a
fost”. (Aici nu am înþeles de ce preºedintele român a izbucnit într-un
involuntar hohot de râs, dar Tristan zâmbi la rândul sãu în colþul buzelor,
astfel încât am presupus cã în limba românã, în original, trebuie sã fi fost
vorba despre un joc de cuvinte intraductibil în englezã. Dealtfel eram deja
informat cu privire la particularitatea lingvisticã a acestui idiom neoromanic
ce permite uneori distincþia dintre genuri în exprimarea timpurilor ºi
modurilor verbale, spre diferenþã de limba mea natalã, unde cititorului îi este
imposibil sã discearnã pe acest criteriu dacã cel care i se adreseazã în scris
este bãrbat sau femeie. Menþionând ceva despre cuvioºii sãi fraþi întru
chinovie, eu am emis o ipotezã destul de plauzibilã cu privire la sexul ºefului
Catedrei ardelene, altfel incert conform unui email redactat în limba englezã.
Sper sã nu fi comis, totuºi, o gafã.).  

Apoi Tristan se lansã în prezentarea unor amãnunte de ordin lingvistic ce
argumentau asupra documentaþiei aprofundate care a stat la baza redactãrii
dicþionarului Corbea, care consemna toate echivalente româneºti ale
cuvintelor etimon din latinã, luând în considerare variaþiunile locale din toate
provinciile româneºti, inclusiv graiul moldav... Nu mai constitui pentru
nimeni o surprizã când Tristan aminti, pentru final, faptul cã manuscrisul,
datând din 1691-1702, niciodatã tipãrit, a fost cumpãrat, unde altundeva
decât în Viena, de la un urmaº al stolnicului Constantin Cantacuzino, pe o
sumã imensã de bani, de cãtre o personalitate a culturii transilvane, episcopul
Inochentie Micu Klein, care l-a readus în Transilvania. În mijlocul aplauzelor
furtunoase absolut toþi cei prezenþi, inclusiv universitarul moscovit, lansarã
ideea unei reîntâlniri pentru a doua ediþie a sesiunii de comunicãri în cadrul
universitãþii ardelene. În acel moment i-am zãrit, pentru prima datã, pe
Tristan ºi pe Eva îmbrãþiºându-se fericiþi, în timp ce preºedintele român era
felicitat la scenã deschisã de cãtre cancelarul austriac. Conferinþa
internaþionalã pãrea a depãºi cele mai optimiste evaluãri în ceea ce priveºte
succesul pe plan european. 

Dar observ cã avionul se pregãteºte de aterizare. Renunþ la a mai reciti
unul dintre cele douã volume potrivite înclinaþiilor mele, anume o analizã
lipsitã de prejudecãþi a poeziei semnate cu mii de ani în urmã de vizionara
fiicã a anticei Lesbos, numitã Sapho, precum ºi inegalabilul roman al
irlandezului Oscar Wilde, o personalitate loialã propriului sine pânã la sfârºit.
În terminalul aeroportului privesc atent cu scopul a-l remarca pe cel
însãrcinat de ºeful de Catedrã pentru a mã însoþi din hãþiºul sãlbatic al
capitalei cãtre arcadiana provincie transilvanã. Am înþeles cã este vorba
despre cel mai nonconformist membru al Catedrei, poet prin excelenþã, care,
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printr-o binevenitã coincidenþã, tocmai se întoarce acasã, dupã un îndelung
sejur petrecut pe litoral. Îl zãresc, inconfundabil, bronzat intens, într-o
veritabilã costumaþie flower-power, cu pipa atârnându-i în colþul gurii. Mã
recunoaºte la rându-i, zâmbeºte satisfãcut vãzându-mã, se îndreaptã alene
cãtre mine, mãsurându-mã atent din priviri ºi, ca majoritatea bãrbaþilor, se
lasã la rându-i înºelat de aspectul meu exterior, pe când îmi adreseazã un
compliment mãgulitor, dar uºor exagerat:

- Domniºoarã Mo, sunteþi cu siguranþã cea mai frumoasã englezoaicã a
bãtrânului continent5. 

Note:

1 Mo face parte din corpul profesoral al Oxford University. Avem astfel motive
întemeiate sã suspectãm personajul de utilizarea ironiei (britanice) atunci când se referã la
„douã instituþii cu un modest renume internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar
geografice) ale Uniunii Europene”. Eliminãm varianta autoironiei.      

2 ªi în acest caz este vorba de o ironie. Pentru cititorii nefamiliarizaþi cu opera lui
Chatterton, recomandãm consultarea romanului omonim scris de Peter Ackroyd. Sau
rãbdare pânã la o altã intervenþie infrapaginalã edificatoare, undeva în capitolele care
urmeazã. 

3 Regina Elizabeth, desigur. Întreg monologul personajului este constituit dintr-o
acumulare inextricabilã de ironii multiple (inclusiv cea referitoare la numãrul mare de
literaþi englezi specialiºti în poezia elisabetanã), uºor decelabile de cãtre cititorul britanic.
Cu binecunoscutul sentiment al autosuficienþei insulare, Mo omite, în redactarea
discursului sãu, existenþa unor receptori ai enunþului care aparþin altor culturi, mai puþin
familiarizaþi cu sugestiile de subtext (n. trad.).    

4 Liliac purpuriu. Tristan – floare de lotus. Doar aparent straniu, parfumul pe care Mo
nu îl recunoaºte este totuºi cel al liliacului purpuriu.

5 Liliacul purpuriu semnificã prima dragoste. Floarea de lotus – dragostea înstrãinatã.
Iar Mo este, într-adevãr, o frumuseþe femininã deosebitã. 
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MARIN CODREANU LA 70 DE ANI

S-a nãscut la 16 septembrie
1937 în comuna Cucuieþi, judeþul
Teleorman. Bibliotecar în cadrul
Ministerului Apãrãrii Naþionale
între anii 1970-1990 ºi redactor la
revista Frontiera între anii 1990-
1997. Director economic la
Editura Cartea Româneascã între
anii 1997-1999. Director editorial
la Editura Vinea ºi la revista
Facla literarã în perioada 1999-
2000. Din 2003 este redactor la
Editura Muzeul Literaturii
Române, iar din 2006 – redactor-
ºef la Revista Euromuseum
editatã de Muzeul Naþional al
Literaturii Române. A debutat cu
un grupaj de poezii în revista
Luceafãrul în anul 1974, cu un
cuvânt înainte de Grigore Hagiu.
Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti,
cu atestat de ziarist internaþional.

A colaborat cu versuri, eseuri, articole, evocãri, cronici ºi recenzii literare
la urmãtoarele publicaþii: România literarã, Luceafãrul, Viaþa
româneascã, Literatorul, Convorbiri literare, Vatra, Tomis, Tribuna,
Euromuseum, Almanahul literar, Azi literar, Sud, Caligraf, Meandre,
Flacãra, Grãnicerul, Frontiera, Drum, Viaþa militarã, Pentru patrie,
Îndrumãtorul cultural-artistic din armatã.

CÃRÞI PUBLICATE

Poezie: Gloria ºoimilor, Editura Militarã, 1978; Fuga din burg, Editura
Cartea Româneascã, 1983; Alegoriile insomniei, Editura Roza vânturilor,
1995; Zeul cu armã, Editura Cartea Româneascã ,1997; Ninge pe Via
Dolorosa, Asocia Scriitorilor din Bucureºti ºi Editura Muzeu Literaturii
Române, 2001; Ode în metru jalnic, Editura Muzeul Literaturii Române,
2003; Ninsoarea de îngeri, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005; Cartea
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lui David, Editura Muzeul Literaturii Române, 2006; Antinomii, Editura
Muzeul Literaturii Române, 1997.

Prozã: Fãrã eroi e frig în istorie, Editura Ministerului de Interne,
1999; Unde au dispãrut minotaurii? (partea a-I-a, evocãri), Editura Muzeul
Literaturii Române, 2004; Nepoþii lui Moromete (antologie colectivã),
Editura Muzeul Literaturii Române, 2004; Unde au dispãrut minotaurii?
(partea a I-a ºi a II-a, integrala ediþiei), Editura Muzeul Literaturii române,
2005; Centrul ºi marginea (comentarii critice), Editura Muzeul Literaturii
Române,2007.

Traduceri în limbile: englezã, italianã, maghiarã, albanezã.
Prezent în antologii în limbile: românã, italianã, maghiarã, albanezã.

„TATÃL MEU ERA UN OM INCORUPTIBIL, IAR
MAMA DE O VREDNICIE FÃRÃ SEAMÃN”

- INTERVIU CU POETUL MARIN CODREANU -

Icoana pãrinþilor este cea care vegheazã la cãpãtâiul vieþii  fiecãruia
dintre noi. Poate pãrea neconvenþionalã aceastã abordarea a interviului cu
dumneavoastrã, dar aº vrea sã începem cu pãrinþii ºi anii de copilãrie. Care
sunt amintirile copilului din acei ani, al cãrui tatã fãcea parte din Corpul
gardienilor publici la Constanþa?

Corpul gardienilor publici a funcþionat sub douã dictaturi: antonescianã ºi
comunistã. Mareºalul Ion Antonescu, în calitate de Prim-ministru al
României, a reuºit sã asigure ordinea publicã, atât în timp de pace, cât ºi în
timp de rãzboi, cu acest corp de elitã, pe când chesturile de poliþie se ocupau,
în exclusivitate, de procedurile judiciare. Fiecare gardian public rãspundea
nemijlocit de câte un sector anume, pentru care primea un salariu lunar
suficient pentru un trai decent, baºca guvernantã în casã. Tatãl meu a controlat
douã sectoare importante: plaja din Eforie ºi Piaþa Chiliei din Constanþa, dar
ºi vilele demnitarilor din teritoriu: vila ministrului Tilea, în care chiar
locuiam, precum ºi vila „Neptun”, vila Reginei Maria ºi a Regelui Mihai.
Avea responsabilitãþi mari, dar ºi remuneraþie pe mãsurã. La prima reformã
monetarã de dupã rãzboi, gardianul public Petre Codreanu avea în contul
personal atâtea milioane, suficiente sã cumpere un sat. De aici se poate spune
cã un copil de gardian public se îmbrãca de la cele mai renumite prãvãlii
româneºti, turceºti ºi greceºti din Constanþa, Eforie ºi Mamaia. Mama (în acel
timp, o doamnã în elita femeilor misionare din zona de interes a Mãrii Negre),
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ne hrãnea, pe mine ºi pe fratele meu Nãstase (mort la vârsta de trei ani de
dizenterie ºi înmormântat într-un cimitir al bogaþilor de pe Bulevardul Regina
Maria din Constanþa), cu fructe de mare, unt de la economat, capturat din
depozitele trupelor germane. Vila ministrului Tilea din Eforie, foarte aproape
de vilele „Neptun”, „Regina Maria” ºi „Regele Mihai”. În Constanþa am
locuit într-un imobil cu piscinã ºi curte interioarã, pe Bulevardul Regina
Maria. Verile le petreceam la bunici în Teleorman. Când ieºeam pe ºosea la
joacã, copii din sat fãceau roatã în jurul meu sã-mi admire vestimentaþia
luxuriantã. Dupã arestarea, judecarea ºi execuþia lui Ion Antonescu,
comuniºtii, în baza unui decret de stat emis de primul guvern comunist în
frunte cu Petru Groza au desfiinþat corpul gardienilor publici, printr-o epurare
masivã, în 1946, care ne-a dus ºi pe noi la sapã de lemn. Reveniþi în satul
natal, tatãl meu s-a angajat ajutor de mecanic la o moarã despre care vom
vorbi pe larg ceva mai târziu. Nu se poate spune cã a fãcut o mutare greºitã,
pentru cã moara ne-a scãpat pe toþi cei mai sãraci din sat de marea secetã din
anii 40-50 ai dictaturii dejist-staliniste.

Mama însã a muncit din greu, mai întâi la Întovãrãºire, apoi la C.A.P. pânã
la desfiinþarea acestora. Tatãl meu era un om incoruptibil, iar mama de o
vrednicie fãrã seamãn. ªi dacã punem în ecuaþie proverbul românesc „Ce
naºte din pisicã ºoareci mãnâncã”, înseamnã cã nici eu nu puteam fi altfel. 

Aþi revenit în satul natal, Cucuieþi, nu tocmai de voie. ªi totuºi spuneþi
cã nu a fost o mutare greºitã. Acumulãrile din acel mediu boem al
Constanþei v-au fãcut sã percepeþi altfel frumuseþile ºi oamenii satului
copþi în arºiþa câmpiei? Sunt mai puternice amintirile copilãriei petrecute
aici?

Despre Satul, împrejurimile ºi oamenii copilãriei mele, ce lumineazã ºi
astãzi ca o lunã plinã în sufletul meu de copil bãtrân se poate scrie un roman
predian, dar cine îl citeºte? Eu însã mã voi opri doar la   întâmplãrile care îmi
vin acum în minte ºi care au lãsat dâre adânci în memoria mea de copil bãtrân,
rãtãcitor prin jungla unei alte lumi de început a mileniului trei.   
Satul copilãriei mele dãinuie ºi astãzi între douã dealuri pitice ºi patru pãduri
viforitoare. Casele  învelite cu þiglã sau tablã zincatã le numãram pe degete,
restul erau învelite cu ºiþã, paie, coceni, trestie sau papurã. Pãstrez în memoria
mea, de-altfel destul de modestã, imaginea ultimului bordei din sat, situat la
doi kilometri de Dideºtii lui Galaction ºi la zece de Siliºtea lui Marin Preda.
Uneori, bunica mea dupã mamã, prãpãditã de timpuriu de dropicã la inimã
când avea doar cinci zeci ºi cinci de ani, mã urca în ciuº (adicã în spate) ºi
cobora cu mine în cel mai vechi burg subteran unde se mânca cel mai bun ou
fiert, îndoit de mai multe ori cu apã, unde întingeam cu mãmãligã caldã,
frãmântatã în podul palmei pânã se fãcea ca o ghiulea. Numai în aceastã



79

formã geometricã dumicatul pãtrundea prin fereastra oului (dacã vã puteþi
imagina!). Cu un astfel de ou, gestionat dupã amintita reþetã,  la nevoie,
mâncai o jumãtate de mãmãligã cât roata carului. De câte ori plecam cu
bunica la baba Anca, buna lãsa vorbã mamei mele, astfel: „Didino, vezi dacã
întreabã cineva de mine, spune-i cã sunt cu bãiatu la baba Anca-n gaurã.” Sau:
dimineaþa, chiar dis de dimineaþã, bunica pregãtea micul dejun, greu de
consumat în prezentul de început al mileniului trei: mãmãliga rãmasã de
seara,o felia, astfel încât, sã stea în dungã, o prãjea la gura plitei sau pe vatra
focului, punea pe masã o strachinã de lut plinã cu zeamã de murãturi. Celor
cu alergie la murãturi li se recomanda jântiþa (zerul de la brânzã dat în clocot),
iar pentru cei care nu mâncau mãmãligã, li se puneau dinainte un colcovan de
pâine de grâu ferecat la piatrã, o strachinã, tot de lut, cu un lichid semivâscos
de un albastru  aproape de negru, un fel de oþet aromat din boascã de prune ºi
o jumãtate de ceapã uscatã, ale cãrei folii concave þineau loc de lingurã.
Bunica: „Mâncaþi ºi nu uitaþi sã legumiþi”. Adicã raþionalizat… 

Dupã marele viscol din 1953-1954 , din tot satul nu se mai vedeau decât
coºurile caselor care înãlþau în vãzduh rotocoale de fum. Se circula pe
deasupra gardurilor. ªi totuºi oamenii erau sãraci ºi blânzi, respectuoºi ºi cu
fricã de Dumnezeu. Nu le era fricã de sãrãcie, nici de moarte. Un ciurel de
mãlai cu împrumut ºi o varzã muratã le primea oricând peste gard. Nu de
moarte se înspãimântau aceºti þãrani frumoºi ai neuitatelor comune, sate ºi
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cãtune teleormãnene (ca sã parafrazez doi mari scriitori români: Vlahuþã ºi
Fãnuº Neagu), ci de faptul cã moartea fãrã lumânare i-ar arunca în bezna
veºniciei.  Pe atunci nu se cunoºtea proverbul „Sã moarã ºi  capra
vecinului!”. Cu foarte rare excepþii, vecinii se aveau între ei ca fraþii. Despre
hora satului am mai scris cu alt prilej. Nu ºtiu ce ºi cum sã-þi spun, pentru cã
nu îmi place sã mã repet. Copil fiind, verile, în aºa-zise vacanþe la bunicii mei
dupã mamã (pe ai tatei nu i-am prins în viaþã), îmi plãcea la nebunie sã mã
dau în scârciumuº, un fel de leagãn fãcut dintr-un lian de curpen, legat cu
ambele capete, sus, de o cracã groasã de bomb sau prun, iar în partea de jos,
în loc de blat, aºezam deºeuri vestimentare sau propriile noaste straie. De
legãnat, ne legãna vântul sau ne legãnam între noi, de dimineaþa pânã când nu
ne mai vedeam între noi. Celelalte anotimpuri le petreceam pe malul Mãrii
Negre în compania guvernantei. Grãdiniþa, pentru mine, era un modus
vivendi. În orele de joacã, împreunã cu alþi copii din cartier, spãrgeam grenade
ofensive, de fabricaþie germanã, abandonate prin depozite de cãtre trupele
germane în retragere. Norocul nostru a fost cã din grenade lipseau focoasele.
Tot din depozitele germane mi-am însuºit douã obiecte de vestimentaþie
cazonã: o mascã de gaze ºi o ºapcã de ofiþer german, pentru care a tras asupra
mea un ciolovec în timpul ocupaþiei sovietice. Culcat la pãmânt, cu ºapca pe
cap ºi masca de gaze pe figurã, ciolovecul m-a luat drept ofiþer german. Patru
luni mai târziu, în noaptea de Revelion (1944), am tras pentru prima datã cu
puºca într-un fost depozit german, bombardat de aviaþia sovieticã. Am fost
foarte mândru de mine când tatãl meu, cel care îmi încredinþase ilegal arma,
a zis cã sunt un trãgãtor foarte bun. La þarã: când începea sã ne mijeascã
tuleile de peste tot…, lãsam scârciumuºul celor de dupã noi ºi ne strecuram,
duminicile, printre flãcãii care jucau hora satului, unde aveam un rol, la
început doar de figuraþie. De aici pânã la primul Brâu jucat, a primei fete
sãrutate se întindea, în timp agricol, de la culesul porumbului pânã la tãiatul
cocenilor. Hora satului se juca dupã un ritual aproape mitologic. În centrul
horei fremãta din crengi o stejericã peste care, numai cei ce aruncau vâna de
taur ne-ntors, ori ghioaga de corn lustruit erau socotiþi buni de armatã. Nu pot
înþelege nici acum când scriu aceste gânduri de ce i se zicea stejericã, pentru
cã avea trunchiul atât de gros încât, ar fi fost greu sã-l cuprindã patru bãrbaþi
între braþele deschise. Dacã ar trebui sã credem în legende, toþi cucuieþenii
ºtiu ºi astãzi cã uriaºa stejericã a fost sãditã de Mihai Viteazu, în semn de
izbândã, în luptele date împotriva oºtilor otomane, care prãdau Þara
Româneascã, în partea de sud, de la Giurgiu pânã la Corabia. De acolo, de sub
coroana uriaºului stejar, am vãzut întâiaºi datã pe cer lunecând ca un mort
zepelinul. Legenda spune cã tot sub coroana lui s-a adãpostit de o ploaie
potopitoare sergentul de la Plevna, în drum spre Moldova. Acum stejerica nu
mai existã. Au mãcelãtit-o cucuieþenii mei sã-ºi facã din ea blãni de tron
pentru moarte. ªi încã un amãnunt important despre hora satului: dupã ce am
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primit „atestatul” de cavaler de onoare, am dobândit o îndeletnicire care mi-
a netezit cãrarea pânã la cele mai frumoase ºi bogate fete din sat: tocmitul
lãutarilor pentru hora satului. Duminica dimineaþa, dam fuga la Dideºti unde
gãseam orchestre pe alese. Eu tocmeam totdeauna pe cea mai vestitã,
compusã din trei instrumentiºti: Ion Lete la vioarã, Minicã Ghiabaur sau omul
cu dinþi de cal, la cobzã, renumit în balade haiduceºti, ºi un tânãr  al cãrui
nume îmi scapã, la canun, adicã la contrabas, cãrora le dam o arvunã de cinci
zeci la sutã din debit. Dacã se întâmpla sã nu încasez de la flãcãi suma
necesarã, completã cu câte un dublu de mãlai sau fãinã pentru fiecare
instrumentist, cã aveam de unde… Eram doar fiu de morar. De primul colind
mã leagã o întâmplare de-a dreptul uluitoare. Tot la bunici, de sãrbãtorile
Anului Nou, 1943: în sãptãmâna Crãciunului, doi þânci ca mine din imediata
vecinãtate m-au invitat sã le fiu partener de colind. Aceasta, din douã motive:
Unu: pentru cã eram frumos îmbrãcat, iar în  al doilea pentru cã eu pot sã am
o idee „genialã” de a confecþiona o stea nemaipomenitã. Flatat de invitaþia
micilor „magicieni”, exagerat de protocolarã, am primit invitaþia cu plãcere ºi
i-am asigurat  cã în cel mai scurt timp voi definitiva un proiect de stea cu totul
ºi cu totul nemaivãzutã. Aiurea! fantezie de copil. A doua zi m-am pus pe
treabã ºi, dintr-un ciurel mare, fãrã sitã, zece bucãþi de ºindrilã (ºiþã) de brad
lustruit, douã coli de hârtie decorativã, o strachinã de cocã, o mânã de cuie ºi
zece fotografii cu Naºterea Mântuitorului ºi o coadã de mãturã, ajutat de un
nene care se pricepea la tâmplãrie,  contra unui dublu de grâu dat de bunicul
meu, de o generozitate rar întâlnitã, am confecþionat (a zis tot bunicul), o stea
cu luminã de Luceafãr. În noaptea de Anul Nou, am început sã vestim
Naºterea Mântuitorului  de la ªtefan Bãdãluþã, pe atunci comisar de poliþie.
Dupã ce am colindat „Steaua sus rãsare”, domnul ªtefan ne-a primit în casã,
unde ne-a miluit cu câte un costum de haine din tergal bleo marin ºi ghetuþe
cãptuºite cu molton. Pe cap ne-a aºezat cu mâna lui câte un basc de culoare
bleo jandarm. A doua zi ne-am dus la sãniuº înveºmântaþi în straiele dãruite
de domnul comisar. Cu banii primiþi de la el pentru colind am fi îndrãznit sã
cumpãrãm de la paznicul universului toate stelele de pe cer. 

(fragment din volumul în pregãtire: 
„Amintirile unui mare poet minor – Marin Codreanu”)

Prezentare ºi interviu de 
Gabriel ARGEªEANU
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Munir MEZYED (Iordania)

CAPITOL DIN BIBLIA POEZIEI

(45)

O ramurã de-a pururi verde,
Rãmãºiþa unei primãveri muribunde…
Îmi fac drum cãtre grãdinile sufletului
De unde rup ramura,
ªi pe vârf de munte
O plantez…

(46)

Pe Muntii Nopþii
Vânam un vis legendar
Ce tot revine din copilãrie.
Sãpând, am gãsit peºtera magicã
Plinã de picturi legendare
ªi am privit spiritul aºteptându-mã
Sã-mi dezvãluie secretul.

(47)

Imperativ 
Culoarea inimii sângerânde
Mã însoþeºte.
Oricând vreau
Tabloul mã coloreazã
ªi întipãreºte sãrutul durerii
Pe chipul rãnii
Încã vii,
Confuzia mã poarta
Spre zãri îndepãrtate.
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(48)

Când în vise
Sunt inspirat
Sã pãtrund în podgoria magicã
Privesc ceea ce privesc.
Versurile mele sunt roade
Ce devin profeþie.

(49)

Versurile mele îmi vor rãmâne
Întotdeauna credincioase
Când eu nu voi mai fi
Mã vor vizita
În timp ce mã odihnesc în pace
Sub un mãslin.

(50)

În inima mea
Cresc eternii psalmi…
Mulþime de cântãri
Pe care sufletul nu le-a auzit niciodatã.

(51)

Din gura poetului
Cuvântul prinde viaþã
ªi din cuvânt
Toate lucrurile vin…!
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(52)

Recit versuri închinate
Zeilor visãtori.
Îl aud pe Baudelaire spunând,
Lumea nu mai e micã ºi ternã.

(53)

Uimitor!
Chiar ºi zeii
Suferã
Din prea multã dragoste…

(54)

Am acceptat provocarea…
Am dat foc corãbiilor
ªi în mare ei
M-am scufundat.

(55)

Pofta este cea
Care întotdeauna sãdeºte
Spinul morþii
În sufletele noastre…
În timp ce poemul continuã sã fie
Nectarul nebuniei.

( 56 )

Îndrãgostit,
Cãlãtoresc pe tãrâmul durerii nedomolite
Unde mã poarta poemul…
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( 57 )

Lãsaþi-mã sã ard în focul extazului
Pânã când poemul ia naºtere
Din cenuºa nebuniei…

( 58 )

Din cauza acestei terori
Care mã loveºte
Scriu eu!…
Pentru a se domoli!...

( 59 )

Câtã suferinþã!
Nu mã slãbeºte niciodatã.
De cate ori îmbãtrâneºte
Arde sângele pãsãrii phoenix.

( 60 )

Într-un moment de teosofie

Pajiºtile dumnezeieºti îmi apar înaintea ochilor.
Am privit cum pasarea phoenix a aºezat soarele
Pe orbita sufletului
ªi i-am preschimbat pe cei doi lei.
Astfel a fost descoperit cuvântul
ªi pãmântul s-a cufundat într-o seninãtate adâncã.
Si astfel,
Precum in acel vis
Dumnezeul tau te va alege
Si te va invata sa talmacesti
Intelesul ascuns al cuvintelor
Si Isi va implini
Vrerea c tine.



86

( 61 )

O, bãrbaþi luminaþi
Auziþi ºi ascultaþi
Versul pe care îl voi citi.
Când luna se stinge
Toþi diavolii apar
Venind din Hades.

( 62 )

O, Doamne!
Nu lãsa luna sã moarã
Cãci el nu va muri
Singur.
Dar dacã el trebuie sã moarã,
Sã-i rãmânã chipul luminos pe cer
Un semn ceresc de credinþã nemuritoare.

( 63 )

O, Doamne !
Nu îngãdui sã mã stãpâneascã frica de moarte
Nu mã tem decât de tine.
„O, Doamne! Dacã este cu putinþã
Sã treacã de la mine paharul acesta
Nu dupã cum voiesc eu, ci dupã cum þi-e Þie voia”.

( 64 )

O, Doamne!
„Dacã nu se poate sã treacã paharul acesta
Fãrã sã-l beau.
Facã-se voia Ta.”
Sufletul într-adevãr este pregãtit
Dar trupul e slab.



87

( 65 )

„Eli, Eli, Lama sabactani?”
Iubindu-te pe Tine,
Ador
Sã  fiu întotdeauna pregãtit sã-mi dau sufletul
De dragul Tãu.

( 66 )

Sufletul meu pleacã din mine
Înaintând cu repeziciune
Strãbate cele ºapte ceruri
Fãrã ezitare.
Mã îndrept cãtre þãrm
Unde Dumnezeu apare din lãcaºul sãu
Întinzând mâna.
El adunã laolaltã sufletele în înãlþare
Ce au strãbãtut întunericul
Curãþite de pãcatele apãsãtoare
Astfel devin mai transparente decât umbra,
Pentru a se re-uni cu Dumnezeu în veºnicie
Mulþumite de rãsplata lor
ªi mulþumind din plin lui Dumnezeu.

În româneºte de 
Marius Chelaru & 

Daniela Andronache
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MERIDIANE LIRICE

POETE IRANIENE 

Shahnaz A’LAMI (1921-2003)

Valiza fermecatã

Am luat cu mine o valizã,
uºoarã, foarte uºoarã,
Douã sau trei rânduri de scutece,
O rochie albã georgette,
O fotografie ºtearsã de-a mamei,
Purtând batic,
ªi-o listã completã cu lucruri tradiþionale
Pentro sãrbãtorile de Now Ruz,
De teamã sã nu uit ceva;
Asta era tot ce-aveam
În valiza mea
Cu care-am pãrãsit tãrâmul
Generosului soare.
Valza mea era,
Sau poate aºa au crezut oamenii cã era,
Foarte, foarte uºoarã.
Dar ce greºealã mare!
Ar fi trebuit sã vedeþi reprezentaþiile
Magicienilor profesioniºti;
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Ei bãgau mâna
În mânecã
ªi scoteau te miri ce:
Pãsãri, iepuri, baticuri în toate culorile,
Uneori câte-un pahar de cristal,
Alteori câte-o piatrã,
Foc, apã, pãmânt,
Flori, spini ºi atâtea altele;
La fel era valiza mea fermecatã.

Trecuse de-acum o viaþã
De când din aceeaºi valizã
Luasem tot ce avusesem nevoie:
Minunatele primãveri de Isfahan
ªi veselul sãu crâng de
La periferie;
Toamna coloratã din Shiraz
ªi mireasma portocalilor ei;
Strãvechile ruine ale Persepolisului;
Muntele Baghestan
Cu inscripþiile lui istorice;
Palatul prinþesei Shirin;
Rochia recentã a Fatimei,
O micã þãrãncuþã
ªi-o mulþime de alþi copii ca ea,
Care-s cu toþii în aceeaºi valizã.

Îi scot afarã;
M-aºez ºi vorbesc cu ei;
Trãiesc cu ei;
ªi-n clipa-n care vine cineva, 
Fug toþi înapoi în valizã,
Aceeaºi valizã despre care oamenii cred
c-ar fi foarte uºoarã
ºi aproape goalã.

Când îmi voi scrie testamentul
Voi cere ca valiza
Sã fie-ngropatã împreunã cu mine.
Vor spune fãrã-ndoialã:
„A fost nebunã toatã viaþa
Iar voinþa ei e-o prostie!
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Ce testament e ºi-ãsta!
Cine are nevoie de valizã
Pe lumea cealaltã?”

Lãsaþi-i sã spunã ce vor;
La urma urmelor,
Cine ºtie taina magicianului
Profesionist al iubirii?

Nu e adevãrat cã dragostea este
Astrolabul tainelor lui Dumnezeu?

Zhaleh ESFAHANI (1921-2007)

Pãdurea ºi rãul

„Aº vrea sã fiu ca tine”
A zis pãdurea
râului tumultuos,
„mereu în miºcare,
vãzând lumea tot timpul;
Repezindu-se spre domeniul pur
al mãrii,
Împãrãþia apei;
Apa,
Spiritul pasionat ºi viguros
al vieþii,
Turcoazul lichid al luminii
Cu veºnica ei curgere ...”

„Dar ce sunt eu?
Doar un captiv
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Înlãnþuit de pãmânt.
Îmbãtrânesc în tãcere,
M-ofilesc ºi mor în tãcere
ªi-n curând
Nu va mai rãmâne din mine
Decât un pumn de cenuºã.”

„O pãdure semi-adormitã, semi-treazã”
A strigat râul,
„Mi-aº dori sã fiu în locul tãu,
Bucurându-mã de singurãtatea
Smaraldului viu,
Iluminat noapte de lumina lunii;
Sã fiu o oglindã
Ce reflectã frumuseþile
Primãverii;
O întâlnire la umbrã pentru cei ce se iubesc”,

„Destinul tãu, o viaþã nouã
În fiecare an;
Viaþa mea, sã fug de mine însumi 
tot timpul
Sã fug, sã fug, sã fug 
nedumerit;
ªi ce câºtig
Din aceastã cãlãtorie fãrã sens? 
Ah ... sã n-am niciodatã 
o clipã de calm ºi-odihnã!”

„Nimeni nu ºtie 
ce simt ceilalþi;
Cui îi pasã sã-ntrebe 
despre-un trecãtor 
dac-a existat cu-adevãrat 
sau a fost doar o umbrã?”

Acum un trecãtor
Pãºind fãrã þintã la umbrã
Ajunge sã se întrebe
„Cine-s eu? râu? pãdure?
Sau amândouã?
Râu ºi pãdure?
Râu ºi pãdure?
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Simin BEHBAHANI (1928)

S-a apropiat graþios

S-a apropiat graþios
Într-o rochie albastrã de mãtase strãlucitoare
Cu un ram de mãslin în mânã
ªi multe poveºti triste-n priviri.
Alergând spre ea, am salutat-o
ªi i-am luat mâna într-a mea:
I se mai simþea pulsul în vine,
Corpul ei pãrea viu ºi cald.

„Dar tu ai murit, mamã”, am zis;
„Oh, ai muritde mulþi ani!”
Nu mirosea a balsam
ªi nici nu era acoperitã de-un linþoliu.

Am privit ramul de mãslin;
Îl þinea-ndreptat spre mine,
ªi-a zis zâmbind
„E simbolul pãcii; ia-l”.

L-am luat de la ea ºi-am spus,
„Da, e simbolul ...” când vocea ºi pacea mea 
Au fost tulburate
De sosirea violentã a unui cãlãreþ.
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Purta sub hainã un pumnal
Cu care-a lovit creanga de mãslin
Dându-i forma unui bãþ ºi privind-o
ªi-a spus
„Un bãþ destul de bun
De pedepsit pãcãtoºii!”
O imagine realã a unei dureri diabolice!
Apo ca s-ascundã bãþul
A deschis desaga de sub ºa.
Aici, o, Doamne!
Am vãzut un porumbel mort, c-o aþã
Înfãºuratã-n jurul gâtului sãu rupt.

Mama aplecat supãratã ºi-ntristatã;
Ochii mei au urmãrit-o;
Ca ºi bocitoarele, purta
O rochie neagrã de mãtase.

Tahereh SAFFARZADEH (1936)

Ceaþã la Londra

ceaþa este bãºtinaºã la Londra
un strãin bãºtinaº în mine
iarna turistul vede ceaþa
apoi
grãdina zoologicã
apoi Turnul Londrei
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serile cînd mã-ntorc în apartamentul meu
din Elise Court
drumul dedat ceþii
estompeazã amintirile locurilor pe unde
m-am plimbat înainte
poticnindu-mã mã izbesc de clãdirea administratorilor;
în ciuda unei iubiri imense faþã de coloniile
impregnate de soare
ele-mi pronunþã greºit numele

londonezii coabiteazã cu ceaþa
ºi-ºi declarã pasiunea
faþã de lumina soarelui;
într-o zi pãºeºti pe peronul unui metrou
anticipare a buclei oraºului în ochii tãi, 
ca s-auzi oamenii exclamând:
o zi atât de miununatã, nu?
priveºti în sus,
tavanul apasã deasupra capului

Shadab VAJDI (1937)

Aºteaptã-mã

ªi-am reînviat iar
Dincolo de limitele corpului meu,
Dincolo de mizeria lipsurilor
Printre crengilã-ncãrcate de rod
În interiorul clipei,
Procreatã ea însãºi de soare;
ªi sub acoperiþul unei tufe
Ce purta mireasma purã a iubirii
Spre câmpiile nemãrginite;
Iar ochii mei,
Nu doar douã sfere mute,
Ci flãcãri ale cãutãrii;
Iar mâinile mele,
Douã corãbii duse
Spre tãrâmul cel verde al îndrãgostiþilor;
Iar sufletul meu, inima mea



95

Cântând,
Cântând.

Aºteaptã-mã
Lângã linia albastrã a orizontului
Ce duce cãrarea de-argint a lunii
Spre fântânile de stele strãlucitoare
ªi lângã cascadele zorilor
În clipa rãsãririi soarelui
ªi trage firele de luminã
De la un ram la altul
Purtându-le ca grãunþii
Adânc în cuiburi
În care puii,
Cu dor de lumniã ºi de cer
Ciripesc,
Ciripesc.

Aºteaptã-mã
La capãtul luminos al glasului
Care mai presus de tainele galaxiilor
Curge spre pãmânt
Sã fie absorbit de boboci
ªi sã dea somnoroºilor
Veºti despre lumina soarelui.

Aºteaptã-mã
Voi reînvia din nou.

Meymanat MIRSADEGHI (1937)
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Imaginea unei ferestre luminoase

M-am dus la fereastrã ºi-am zis
„Oh! Ce soare minunat!
Ce zi luminoasã!
Ce fereicire-nfloritoare e-n toate!”

Mi-am spus mie însãmi:
„Voi creºte cu plantele,
voi cânta cu pãsãrile,
voi curge cu apele”.
Mi-am spus mie însãmi:
„Voi bea ziua
- acest pocal cu margini aurite
plin cu lumina soarelui –
dintr-o sorbire!”

Am stat lângã fereastrã,
am stat,
Apoi mica mea camerã
a-nceput sã se umple de melancolie
- fum negru dens –
Iar dorinþa meade-a creºte,
de-a cânta,
de-a curge
era imaginea unei ferestre luminoase
în acest spaþiu închis
între aceºti patru pereþi.

Cerul plumburiu al amurgului
Cu melamncolia lui, ploaia întristãtoare
Plângea în tãcere.
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Mina ASADI (1943)

Pentru mine inelul e robie

Nu mã gândesc la covorul de rugãciune,
Ci la o mie de drumuri
Ce trec printr-o mie de grãdini
Pline cu arbori cu ciucuri de mãtase;

ªtiu unde e Kibla;
Ea-ºi are locul acolo unde-i fericirea;
ªi rostesc zilnic rugãciuni
Pe Drumurile Mãtãsii,
Cu muzica vrãbiilor.

Nu ºtiu ce e Afecþiunea
Sau care-i diferenþa
Între o þarã ºi alta.
Singurãtatea-o numesc Fericire
Iar deºertul e ceea ce se cheamã Acasã,
ªi tot ce mã-ntristeazã numesc Iubire.

O bancnotã de cinci lire pentru mine-i Bogãþie
Numesc Orb pe oricine culege-o floare
Iar în ochii mei o plasã,
Ce separã peºtii de mare,



98

E un Ucigaº.

Privesc cu invidie marea
ªi-mi spun:
„Cât de micã eºti!”
Poate cã ºi marea
Simte la fel atunci când
Se revarsã-n ocean.

Nu ºtiu ce e Noaptea,
Dar Ziua o-nþeleg bine.
Pentru mine tufa unei flori e un  Sat
Iar o micã plimbare prin grãdinile
Amintirilor, Libertatea.
ªi orice zâmbet lipsit de sens, Bucuria.
Pentru mine oricine posed-o cuºcã
E un  Temnicer.

ªi vãd orice gând
Ce-ar putea deveni inutil
În mintea mea,
Ca pe un Zid;

Pentru mine inelul e robie.

Nu mã gândesc la covorul de rugãciune,
Ci la o mie de drumuri
Ce trec printr-o mie de grãdini
Pline cu arbori cu ciucuri de mãtase;
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

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

presiune
- maºini de prelucrat prin

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

cu comandã numericã

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

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

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