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Argument

Dintr-o pornire, care multora li s-a pãrut cel puþin naivã ºi inutilã, la
sfârºitul secolului trecut, împreunã cu câþiva intelectuali clujeni, am
început publicarea unei noi reviste de culturã, literaturã ºi artã prin care
nutream sã îmbogãþim zestrea culturalã a cetãþii. Lunã de lunã, vreme de
aproape ºase ani, cu infinite ºi, pentru mulþi, anonime eforturi, revista
apãrea mai bogatã ºi mai diversã. Revista “Cetatea Culturalã”, cãci aºa
am botezat-o, ºi-a câºtigat, în scurt timp, nu numai cititori constanþi, ci ºi
extrem de numeroºi colaboratori, atât din þarã cât ºi din strãinãtate. S-a
reuºit, în scurt timp, ca ea sã fie cunoscutã ºi apreciatã pe plan naþional.
Spre bucuria noastrã, alãturi de mari personalitãþi academice,
universitare, precum ºi din mass-media din þarã, în paginile revistei
noastre au semnat colaboratori din 37 de þãri ale lumii, beneficiind de
contribuþii valoroase ale unor diplomaþi, poeþi ºi prozatori de un deosebit
renume ºi prestigiu. 

Într-o vreme în care totul a fost supus influenþei nefaste a politicului
“Cetatea Culturalã” a reuºit sã nu fie subordonatã nici unei ideologii,
doctrine sau grupãri politice. Ea a slujit o singurã cauzã. Cauza culturii ºi
literaturii. Datoritã acestei invidiate independenþe, atunci când “Cetatea
Culturalã” rivaliza pe bunã dreptate cu mai vechi ºi prestigioase publicaþii
de gen, politica cea obtuzã ºi stupidã a intervenit brutal prin cenzura ei
infernalã de ordin financiar. Aºa se face cã, la sfârºitul anului 2002,
finanþarea de la bugetul local a revistei a încetat. Ea a continuat sã aparã
,sporadic, într-o nouã serie, în anul urmãtor, la sfârºitul cãruia, datoritã
incorectitudinii unor distribuitori, ea ºi-a încetat activitatea. Dispariþia ei a
fost regretatã nu doar de colaboratorii imediaþi, ci ºi de unii dintre cei care
nu vãzuserã, e drept, la început, cu ochi buni apariþia ei. Am fost de
nenumãrate ori solicitaþi sã facem eforturi pentru a o edita din nou. Graþie
sprijinului unor oameni de mare generozitate sufleteascã, revista
“Cetatea Culturalã” revine în cea de a treia serie a sa tinzând sã continue
politica promovatã încã de la primul numãr: deschidere ºi receptivitate
totalã faþã de valoare, refuzul categoric de a accepta ingerinþa oricãrui
factor politic, independenþã totalã faþã de doctrine ºi ideologii politice,
promovarea colaborãrii, în numele culturii ºi literaturii, cu orice creator,
indiferent de limba ºi originea sa. 

Pentru a justifica, deºi nu credem cã este nevoie de aºa ceva,
revenirea revistei în actualitatea culturalã a cetãþii, redãm, în continuare,
doar câteva dintre mesajele celor care au militat pentru reluarea ei. 

Dan BRUDAªCU 
Redactor ºef



Cetatea culturalã e o revistã în care se regãsesc semnãturile
prestigioase ale unor scriitori, ale unor valoroºi profesori universitari, ale
unor cercetãtori înzestraþi, toate acestea împreunã scoþând revista de
sub spectrul provincialismului ºi înzestrând-o cu o aurã naþionalã.

Clujul are nevoie de revistã, Clujul are nevoie de revistã, Clujul are
nevoie de revistã!

Acad. DUMITRU RADU POPESCU
Directorul Editurii Academiei Române

Cetatea culturalã caligrafiazã inima Transilvaniei ºi o suprapune peste
izvoarele Þãrii. O deschid ºi gãsesc în ea bucurii stilizate, lacrimi de
bronz, altare de fructe, statui de eroi ai neamului, râuri pe axa cântecului,
amintiri sãpate-n fildeº ºi peste toate coralul negru, coralul portocaliu al
lumilor care i-au inspirat pe Coºbuc, Goga, Blaga, Rebreanu. O poveste
curgând domol în eternitate. 

Urez Cetãþii culturale sã se reverse tot mai mult peste marginile
Ardealului. ªi mã rog ca toate dorinþele neîmplinite ale redactorilor ºi
colaboratorilor ei sã se schimbe în fecioare…

Acad.  FÃNUª NEAGU

Reapariþia revistei Cetatea culturalã este un eveniment benefic pentru
revigorarea spiritualitãþii noastre româneºti din Transilvania.

Episcop-vicar IRINEU BISTRIÞEANUL

Cetatea culturalã a fost în ultimul deceniu una dintre emblemele
intelectuale ale Clujului. Aceastã „Cetate”, reprezentând seriozitatea
tenace a spiritului transilvan, a avut ºi va avea menirea pe care clujeanul
Lucian Blaga o întrezãrea în puterea de „a duce un gând pânã la capãt”. 

Prof. univ. dr. MIRCEA VAIDA VOEVOD

Între puþinele reviste literar-culturale existente în Cluj, (în limba
românã doar trei), mult prea puþine faþã de ponderea intelectualitãþii
acestui mare centru academic, Cetatea culturalã face o figurã cu totul
aparte prin echilibrul pe care îl reuºeºte între promovarea culturii ºi
literaturii tradiþionale româneºti ºi ampla deschidere spre universalitate,
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în paginile ei tradiþionalismul ºi modernismul aflându-se nu în confruntare
ci într-o fericitã complementaritate. Este, în opinia mea, argumentul
peremptoriu pentru ca revista Cetatea culturalã sã fie repusã în circuitul
în care îºi asigurase un loc de incontestabil prestigiu.

Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUBLEªAN

Retipãrirea revistei Cetatea culturalã, a cãrei apariþie a fost nejustificat
întreruptã, mi se pare o iniþiativã demnã de laudã, care trebuie imediat
pusã în practicã. Clujul resimte nevoia unei astfel de publicaþii în ale cãrei
pagini ºi-ar afla locul cuvenit autorii din toate pãrþile þãrii, dar mai ales din
pãrþile noastre, colaborãrile lor bucurându-se de un ecou bine meritat.

Prof. univ. dr. VASILE FANACHE
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ITALIENISTICA ROMÂNEASCÃ ªI REZERVA SA DE SCRUM

1. Când, în anul 1965, Alexandru Balaci devenea vicepreºedinte al
Comitetului de Stat pentru Culturã ºi Artã1, prea puþini dintre
contemporanii covârºiþi de grija zilei de mâine, trãitori într-o Românie
comunizatã, aveau posibilitatea de a înþelege importanþa respectivului
eveniment pentru soarta viitoare a þãrii. Nici chiar alegerea, în acelaºi an,
a respectivului personaj ca membru corespondent al Academiei Române
nu era de naturã sã faciliteze perceperea corectã a faptelor, dupã cum
nici numirea, tot în 1965, a anglistului Mihnea Gheorghiu – celãlalt
intelectual de stânga, alãturi de Alexandru Balaci, din Universitatea
bucureºteanã –, în aceeaºi calitate, de vicepreºedinte al sus-amintitului
Comitet de Stat2, nu era de naturã sã ofere o cheie pentru înþelegerea
fenomenelor. Cã la conducerea politicã a þãrii veniserã oameni noi,
grupaþi în jurul unui nou lider, Nicolae Ceauºescu, mai mult sau mai puþin
diferit de cel ce abia pierise, Gheorghe Gheorghiu-Dej, acesta era,
evident, un fapt ce nu putuse scãpa nimãnui. Cã datoritã voinþei sale în
România urmau sã se petreacã schimbãri importante, aceasta era,
iarãºi, o bãnuialã la îndemâna tuturor. Dar care era direcþia realã a
prefacerilor atât de mult aºteptate, dupã aproape douã decenii de
cumplitã dictaturã, înfãptuitã în numele idealurilor unui internaþionalism
impus ºi neasimilat, era greu de bãnuit.

Nu mai puþin bolºevic decât înaintaºul sãu, dar altfel de comunist
decât fuseserã Ana Pauker ori Teohari Georgescu, pentru care venirea
la putere fusese ºi un prilej de rãzbunare a unor altfel de umilinþe, Nicolae
Ceauºescu începuse prin a strecura, în discursul sãu politic, câteva
concepte noi, printre care acela de independenþã naþionalã, ori cel de
democraþie – evident, socialistã – ocupau un loc central. În acelaºi an
1965, Nicolae Ceuºescu continuase sã þinã descuiate porþile puºcãriilor
politice deschise de Gheorghe Gheorghiu-Dej, îngãduind unui numãr
însemnat de intelectuali nu numai sã-ºi revadã familiile, dar ºi sã revinã
la vechile profesii, mai mult sau mai puþin liberale. Ruptura cu U.R.S.S.,
evidentã dupã Declaraþia din Aprilie 1964 al C. C. al P.M.R., chiar dacã
nu i se putea atribui ca un merit personal, cãci fusese proclamatã de
vechea conducere, pãrea a fi asumatã ºi de grupul al cãrui lider era, o
privire deja scrutãtoare aruncatã de noii stãpâni ai þãrii cãtre trecut
îngãduind presupunerea unei reevaluãri potenþiale a greºelilor fãcute în
exercitarea puterii, speranþa „semnãrii unui nou pact cu naþiunea”, care
sã îndrepte România spre progres ºi civilizaþie. Numai cã, dupã toate
tragediile prin care trecuse poporul dupã instaurarea comunismului, când
floarea intelectualitãþii româneºti fusese exterminatã la Canal iar la
Academie fusese vãzut triumfând Mihai Roller, pentru a nu mai vorbi de
îngenunchierea moralã a unor cãrturari precum Mihail Sadoveanu ori G.
Cãlinescu, silit, acesta din urmã, sã semneze discursul de recepþie în cel
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mai înalt for de culturã român pentru un poet ca A. Toma, posibilitatea
unei schimbãri de proporþii, echivalentã cu o adevãratã revoluþie,
petrecutã în sânul comunismului, era aproape cu neputinþã de presupus.
Aceasta în ciuda faptului cã speranþa, cãreia îi este dat întotdeauna sã
moarã ultima, continua sã pâlpâie în sufletele multor contemporani.

Caracterizarea adecvatã a ceauºismului, care îºi va arãta adevãrata
faþã târziu, din pãcate mult prea târziu, atunci când despãrþirea de acesta
va cere un crud tribut de sânge, nu se poate face fãrã rememorarea
lungului ºir de renunþãri, de amãgiri, de complicitãþi ºi de speranþe care îi
vor puncta ascensiunea ºi care, toate, se întemeiazã pe înþelegerea
aleatorie a specificului acelor ani ai începutului, în care „nimic nu era
clar”. Marea pãcãlealã pe care o va trage Nicolae Ceauºescu poporului
român începe prin chiar aceastã întrebare cu mai multe rãspunsuri, pe
care o va induce, cu abilitate, în minþile contemporanilor: oare ce se
întâmplã, cu adevãrat, acum, „la nivelul cel mai înalt al politicii de partid
ºi de stat”?

2. Pentru un grup foarte restrâns de intelectuali, în acea vreme
împrãºtiat prin þarã, pe marile ºantiere ori prin uzine, unde unii lucrau ca
zilieri, dacã nu avuseserã norocul de a prinde vreun post de contabil, de
portar ori de administrator prin cine ºtie ce firmã de stat, cu toþii
preocupaþi pânã la obsesie de ascunderea unei pãrþi buclucaºe din
propria biografie, cea referitoare la natura ºi locul studiilor universitare,
apariþia în prim-planul vieþii politice a unui personaj de tipul lui Alexandru
Balaci era însã de naturã sã dea, credeau ei, rãspunsul direct la aceastã
întrebare. Nu fusese Alexandru Balaci elevul lui Alexandru Marcu, învãþat
cu care îºi dãduse, în 1943, doctoratul, cu o tezã despre Giovanni
Pascoli?3 Acelaºi Alexandru Marcu care studiase, între 1923-1924, la
ªcoala Românã din Roma ºi devenise, din 1928, profesor titular la
Catedra de limba ºi literatura italianã a Universitãþii din Bucureºti? Oare
nu fusese Alexandru Balaci intelectualul care, dupã arestarea mentorului
sãu, în mai 1946, semnase, alãturi de alþi oameni de culturã români, un
faimos protest, cerând eliberarea acestuia din închisoare? Nu fusese
Alexandru Balaci omul de onoare care pledase chiar la proces împotriva
condamnãrii marelui profesor, deºi ºtia cã legile 486 ºi 594, de epurare
a administraþiei ºi a instituþiilor publice, îl vizau direct pe Alexandru
Marcu? Cãci acesta fusese într-adevãr, din 1940, subdirector în Direcþia
Presei ºi Propagandei din Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, apoi
Secretar General al Ministerului Educaþiei Naþionale, iar, din 1942 pânã
în 1944, Ministru Subsecretar de Stat al Propagandei Naþionale, în
guvernul lui Mihai Antonescu4.

Astfel încât scoaterea de la naftalinã a lui Alexandru Balaci, apãrãtorul
defunctului Alexandru Marcu, în 1965, în ciuda poziþiei adoptate
odinioarã într-o chestiune atât de sensibilã cum era lustraþia, trebuie sã fi
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avut, în ochii multor români, un înþeles imposibil de identificat cu simpla
recuperare a unui intelectual de stânga, care greºise, e drept, dar nu
merita sã fie trecut definitiv pe linie moartã. Dacã dispariþia lui Alexandru
Marcu, petrecutã în 1955, în spitalul închisorii Vãcãreºti, nu putea fi
reparatã, credeau, în 1965, italieniºtii români, cãci despre ei este vorba
în acest text, atunci mãcar urmaºilor sãi, adicã lor, celor care se mai aflau
în viaþã, era clar cã partidul le hãrãzise o altã soartã. Formarea
convingerii acesteia, întãritã ºi de succesiunea rapidã a unui alt
eveniment, venind în întâmpinarea aceluiaºi mod de a judeca, constituit
de introducerea studiului limbii ºi literaturii italiene, începând cu anul
1966, în toate marile universitãþi româneºti, adicã pe lângã Bucureºti, la
Cluj ºi la Iaºi, reprezenta un fapt ce nu putea fi trecut cu vederea. Cum
vom vedea, ambele evenimente nu erau, însã, decât efectul unei
diversiuni de proporþii, organizatã la nivel naþional, menitã a masca
interese cu totul diferite, poate cea dintâi manipulare de amploare a
opiniei publice la care se va preta Nicolae Ceauºescu, dupã venirea sa
la putere.

3. La Cluj, fiica lui Alexandru Borza, întemeietorul Grãdinii Botanice,
laureatã, din 1941, în latinã ºi italianã, a Universitãþii clujene refugiate la
Sibiu, Viorica, devenitã Lascu prin cãsãtoria cu Nicolae Lascu – istoric
„cu origine sãnãtoasã”, bursier al ªcolii Române din Roma între
1932-1934 – fãcu imediat cerere pentru a fi reangajatã, ca lector, în
cadrul noii catedre5. Maria Oprean, ºi ea fost cadru universitar,
absolventã a aceleiaºi Universitãþi, abandonã munca de dactilografã, cu
care îºi câºtigase pânã atunci pâinea, pentru a întãri acelaºi colectiv.
Apropiatã, ca ºi Gheorghe ªerban ori Alexandru Domºa, de
Giandomenico Serra6, profesor de limbã ºi literaturã italianã al
Universitãþii clujene din anii ’20 pânã în 1939, Maria Oprean se va dovedi
chiar un profesor excepþional, pe care nici autorul acestor rânduri, ca
dealtfel mulþi alþi elevi ai sãi, nu-l vor putea uita.

Ce era de fãcut, însã, când, în temeiul aceleiaºi orientãri
recuperatoare, printre dascãlii readuºi la Universitate ar fi trebuit sã se
numere ºi Eta Boeriu, nepoata lui Theodor Capidan ºi sorã a lui Nicu
Caranica, cel numit de cãtre guvernul Statului Naþional Legionar, în
octombrie 1940, ataºat de presã pe lângã Legaþia Românã la Roma,
unde va rãmâne, în aceeaºi calitate, pânã la rebeliunea din ianuarie
1941? Cum puteau fi îndreptate lucrurile când, se ºtie, Nicu Caranica era
prietenul lui Dumitru Gãzdaru, director al Academiei Române din Roma
între 1940 ºi 1941 ºi membru, din 1934, al Asociaþiei Prietenii
Legionarilor ºi al comitetului de conducere ºi coordonare al Corpului
Muncitoresc Legionar? Grup cãruia, din primãvara anului 1941, când cei
sus-amintiþi refuzã sã se mai întoarcã în þarã, în Italia i se va ataºa
George Uscãtescu, studios ce va ajunge, dupã spusele lui Horia Sima,
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între 1944-1945, reprezentantul la Madrid al „Guvernului Naþional de la
Viena”, în calitate de consilier cultural?7 Ca atare, Eta Boeriu va trebui sã
rãmânã departe de noua catedrã de italienisticã a Universitãþii clujene,
simplu asistent, din 1957, la Conservatorul „Gh. Dima”, unde îi va învãþa
pe cântãreþii de operã sã pronunþe bine cuvintele italieneºti, cu drept de
semnãturã în presã, ca poetã, abia din 19638.

Dar, pentru a înþelege mai bine specificul raportãrii la „noua ordine”
mussolinianã a intelectualilor care au cochetat ori au fãcut pactul cu
fascismul italian, în preajma celui de al doilea rãzboi mondial, sã
reamintim dedicaþia scrisã de Alexandru Marcu, în octombrie 1940, pe
volumul sãu Predappio Mussolini, din acelaºi an, scos în 150 de
exemplare, «pe hârtie Vidalon þi Japan document». „A voi Duce, mentre
la Romania legionaria è in marcia – scrie ilustrul învaþat român –
riconsacra l’autore, volutamente oggi, questa memoria del suo
pellegrinaggio di devozione alla collina di Predappio  – 1937”9. Cartea
conþine reportajul cãlãtoriei fãcute de Alexandru Marcu, în acel an, în
satul în care s-a nãscut Benito Mussolini, personaj al cãrui cadavru
milanezii îl vor spânzura de picioare, într-o piaþã publicã, la sfârºitul
rãzboiului, micã localitate ruralã în care Alexandru Marcu avu ocazia sã
contemple fierãria tatãlui Ducelui, Alessandro Mussolini, unde acesta
repara cãruþe ºi potcovea cai, schimbând idei politice cu contemporanii,
ca „notabilitate […] în lumea socialistã a comunei”. Un gând nãstruºnic
nu întârzie sã se lege, fãrã legãturã cu subiectul, dar ºi fãrã a ne da pace:
oare aceastã veritabilã prefigurare a „poienii lui Iocan”, mãrturie a unor
vremuri în care „timpul avea rãbdare” sã-i fi fost cunoscutã lui Marin
Preda? Faptul nu e imposibil, câtã vreme textul lui Alexandru Marcu a
fost retipãrit, în 1942, într-o altã carte a aceluiaºi autor, Aspecte italiene,
volum pe care ºi Marin Preda ar fi putut sã-l citeascã.

Lãsând însã la o parte asemenea potenþiale apropieri istorico-literare,
sã mai amintim un fapt, caracteristic în egalã mãsurã pentru acel timp ºi
pentru mentalitatea sa. În conferinþa cititã la Radio Bucureºti, în seara
zilei de 3 martie 1941, intitulatã Mussolini, tipãritã ºi ca separatum, tot în
1941, în colecþia „Universul literar”, Alexandru Marcu revine asupra temei
îndrãgite ºi, dupã un excurs doct prin cultura italianã, fãcut pentru a gãsi
termeni de comparaþie cu statura geniului mussolinian, ajunge la Capela
Sixtinã, unde încredinþeazã numele acestuia uneia din sibilele pictate în
înalt de Michelangelo. Cum rar ne-a fost dat sã citim, chiar ºi în „epoca
de aur” ceauºistã, un text asemãnãtor, lãsãm la latitudinea cititorului
aprecierea capacitãþii sale persuasive, mai ales sub aspectul metaforei
pe care se întemeiazã: „Una din sibilele lui Michelangelo este gata sã
întindã, cu amândouã braþele, dintr-o boltã a Capelei Sixtine, marea
Carte a Destinului, larg deschisã, dar în care nimeni din cei de jos nu
vede a citi”. Rãpit de frumuseþea a ceea ce a pictat Michelangelo,
Alexandru Marcu ne invitã sã credem cu toþii, cã acolo, ca într-o oglindã
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fermecatã, am putea silabisi, dacã am vedea, numele geniului nãscut la
Predappio. Aceasta câtã vreme, în marea Carte a Destinului: „Providenþa
totuºi a scris un nume”10.

4. Realitatea cã majoritatea italieniºtilor români, fie cã vor supravieþui
ori nu rãzboiului ºi reformei învãþãmântului din 1948, în þarã ori în
strãinãtate, era, în anii ’40, de dreapta ºi de extrema dreaptã, reprezintã
chiar ºi azi, dupã ce am trecut de mult pragul unui nou secol, o
constatare care se face în surdinã. Nimic nu este însã mai adevãrat
decât faptul cã, dupã marºul asupra Romei, din 30 octombrie 1922, în
istoria Italiei începe „era fascistã”11, cã toate demersurile privind
dezvoltarea ªcolii Române din Roma, de pildã, se vor face pe lângã
oficialitãþile acestei noi administraþii, fapt învederat ºi de conþinutul
raportului prezentat, în ºedinþa Academiei Române din 18 mai 1923, de
Vasile Pârvan, referitor la anul ºcolar 1922-1923, primul în care ªcoala a
funcþionat. Disponibilitatea pe care o va dovedi noul stat italian în ceea
ce priveºte intenþiile româneºti de a lãrgi locaþia obþinutã pentru viitorul
sediu al ªcolii, soldatã cu atribuirea unui teren suplimentar în Pincio,
aproape de Villa Giulia12, nu poate fi explicatã decât tot prin voinþa ºefului
statului fascist, câtã vreme, aºa cum aratã acelaºi Alexandru Marcu, în
antologia Ce a spus Mussolini, tipãritã la Scrisul Românesc, în 1942,
ducele afirmase încã din 1921: „Este un destin ca Roma sã fie iarãºi
Cetatea îndrumãtoare a civilizaþiei în tot apusul Europei”13. Motiv pentru
care inaugurarea acolo, în iarna anului 1933, a splendidului palat
construit dupã proiectul arhitectului Petru Antonescu, la care a participat
ºi o delegaþie a Academiei Române, condusã de Dimitrie Gusti,
reprezenta, pentru mulþi, confirmarea unei frãþietãþi care justifica aproape
orice speranþe.

Alexandru Busuioceanu, bursier, între 1923-1925, al ªcolii Române
din Roma, unde a fost trimis de profesorul sãu, Vasile Pârvan, devine, în
1940, secretar general al Ministerului Propagandei, iar, din 1942,
consilier cultural al Legaþiei Române din Spania unde, în 1943, va înfiinþa
Institutul Român de Culturã de la Madrid, pe care l-a condus pânã în
1945, când s-a desfiinþat14. Claudiu Isopescu, alt bursier al ªcolii Române
din Roma, tot între 1923-1925, deºi angajat, în 1923, la recomandarea
lui Nicolae Iorga, ca lector de limba ºi literatura românã la Universitatea
din Roma, ajunge sã publice, în 1940, articole precum Spiritualità di
Corneliu Codreanu (în revista „Augustea”, nr. 23-24), ori La nuova
Romania. Spiritualità ed etica legionaria (în „Termini”, V)15. Însuºi
Alexandru Marcu, marele sprijinitor al lui Mussolini, a fost, între
1923-1924, bursier al ªcolii, ca ºi Dumitru Gãzdaru, membru al acesteia
între 1929-1931, deci cu mult înainte de a deveni directorul ei, în timpul
Statului Naþional Legionar. Nici Scarlat Lambrino, epigrafistul român care
a condus ªcoala Românã din Roma între 1941-1947, deci în ultima sa
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perioadã de existenþã, n-a împãrtãºit alte idei politice, câtã vreme, dupã
alungarea regelui din þarã ºi dupã instaurarea comunismului, la sfârºitul
anului 1947, a preferat sã se refugieze în Portugalia, unde a ºi murit, în
196416. Deci tot aºa ca ºi nãsãudeanul Sever Pop, director adjunct al
ªcolii între aceeaºi ani, 1941-1947, care a avut însã norocul sã se poatã
stabili în Belgia, la Louvain. Împrejurare care nu i-a schimbat ideile
politice, câtã vreme, în cunoscuta Encyclopédie linguistique, din 1960,
alãturi de Rodica Doina Pop, a semnat articolul despre Virgil
Mihãilescu17, întemeietorul Bibliotecii Române din Freiburg, personaj cu
o biografie nu mai puþin furtunoasã. Acesta fusese, între 1940-1941,
secretar general al Ajutorului Legionar condus de Ilie Gârneaþã,
participase la rebeliunea legionarã din ianuarie 1941, dupã care s-a
refugiat în Germania, unde a fost angajat, pânã la sfârºitul rãzboiului, ca
funcþionar, în cadrul Serviciului Central Anti-Iudeo-Masonic din Frankfurt
pe Main18.

O reþea subtilã de complicitãþi e de presupus a se fi þesut între aceºti
oameni, cu convingeri politice similare, cimentatã cu atât mai trainic dacã
avem în vedere, la început, condiþiile grele ale rãzboiului, apoi, în genere,
traiul într-o þarã strãinã. La toate acestea se cuvine adãugatã puþinãtatea
speranþelor în relaþiile cu învãþaþii italieni, mai mult sau mai puþin dispuºi
sã dea o mânã de ajutor prietenilor lor aflaþi la nevoie. Dumitru Gãzdaru,
rãmas, în 1941, fãrã mijloace de trai, este angajat de Giulio Bertoni, în
acea vreme profesor la Universitatea din Roma, sã þinã, între 1942-1946,
un curs de istoria limbii române în cadrul Institutului de Filologie
Romanicã de pe lângã aceeaºi Universitate. Nicu Caranica, vânat, dupã
1941, de siguranþa antonescianã, este angajat, între 1943-1945, de
Ramiro Ortiz, ca asistent, la Institutul de Filologie Romanicã al
Universitãþii din Padova, unde va traduce în limba românã din poezia lui
Giandomenico Serra, dascãlul de limbã italianã al surorii sale, viitoarea
poetã Eta Boeriu, rãmasã la Sibiu. Ajuns la Roma cu un an mai devreme
decât George Uscãtescu, în 1940, cu o bursã oferitã de Institutul Italian
de Culturã din Iaºi, Eugeniu Coºeriu apelase însã tot la Giulio Bertoni,
pentru a studia lingvistica romanicã, dupã care se va opri tot la Padova,
între 1944-194519…

Schimbarea condiþiilor social-politice din viaþa italianã a anilor ’50, o
datã cu stabilizarea democraþiei ºi cu repudierea decisã a oricãrei forme
de totalitarism, concomitent cu închiderea, în 1947, a ªcolii Române din
Roma ºi cu ruperea, în 1950, a relaþiilor diplomatice ale României cu
Vaticanul, închide într-un fel cercul speranþele nãscute, printre
intelectualii români, de ascensiunea antebelicã a fascismului
mussolinian. Dupã 1950, Nicu Caranica îºi pierde urma în Franþa, la
Paris, Eugeniu Coºeriu pleacã la Universitatea din Montevideo, în
Uruguay, Dumitru Gãzdaru ajunge profesor universitar în Argentina, la
Buenos Aires, George Uscãtescu se stabileºte la Madrid, în Spania,
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unde va fi naturalizat în 1955. Alexandru Busuioceanu rãmâne, la rândul
sãu, în Spania, unde moare în 1961, în acelaºi an cu Sever Pop, ambii
fiind urmaþi, la numai trei ani, de Scarlat Lambrino, care se stinge în
Portugalia.

Dintre elevii ªcolii Române din Roma, în Italia rãmân, fãrã a mai face
caz de opþiunile lor politice, Gheorghe Caragaþã (bursier al ªcolii
Române din Roma între 1933-1935), al doilea român care þine cursuri de
limbã ºi literaturã românã în Italia (dupã Claudiu Isopescu), lector din
1935, apoi profesor universitar suplinitor la Roma, pânã la sfârºitul vieþii,
Ioan Guþia (bursier al ªcolii Române din Roma între 1942-1945), lector
din 1958, apoi profesor de limba ºi literatura românã la Facultatea de
ªtiinþe Politice a Universitãþii „La Sapienza”, Petru Iroaie (bursier al ªcolii
Române din Roma între 1934-1936), care a predat, din 1942, limba ºi
literatura românã la Universitatea din Palermo, Claudiu Isopescu, cel
despre care am vorbit atât, conferenþiar din 1929, apoi profesor, din
1936, al Universitãþii din Roma, Teodor Onciulescu (alt bursier al ªcolii,
promoþia 1940), profesor titular al catedrei de limba românã la
Universitatea din Napoli20.

5. Acasã s-a întors Virgil Vãtãºianu, membru al ªcolii Române din
Roma între 1934-1936 ºi secretar al acesteia între 1938-1946, dupã cum
o fãcuse înainte ºi Mihai Berza, celãlalt secretar al ªcolii, între
1936-1938, nu înainte de a preda lui Dinu Adameºteanu, unchiul viitoarei
prozatoare Gabriela Adameºteanu, întreaga arhivã a muribundului
aºezãmânt de culturã. E calea pe care au urmat-o, de-a lungul timpului,
ºi G. Cãlinescu, Emil Condurachi, M. D. Pippidi, Aurel Decei, Radu
Vulpe, Mihail Macrea ori Constantin Daicoviciu, pentru a nu pomeni
decât pe câþiva dintre cei care ºi-au desãvârºit studiile în Cetatea Eternã
ºi despre care am auzit cu toþii, în lumea în care am trãit. Desigur, fãrã
sã ºtim cã tot un român, Dinu Adameºteanu, ajungea, în chiar anii aceia,
ai comunismului triumfãtor ºi ai „epocii de aur”, unul din cei mai reputaþi
arheologi ai Italiei, membru în Accademia dei Lincei21.

Într-o scrisoare confidenþialã din 16 ianuarie 1933, trimisul
plenipotenþiar al României în Italia, D. Ghyka, îi raporta ºefului sãu,
ministrul afacerilor strãine aflat la Bucureºti, Nicolae Titulescu, despre
desfãºurarea festivitãþilor care au avut loc, pe data de 10 ianuarie 1933,
la Roma, cu ocazia inaugurãrii noului edificiu al ªcolii Române din Roma.
La ceremonie a participat „ºeful guvernului italian, Benito Mussolini,
aºezat între domnii Ercole, ministru al educaþiunei naþionale, ºi principele
Boncompagni, guvernatorul oraºului Roma, la un loc deosebit de cel
rezervat restului asistenþei, având ca «vis-a-vis» pe ministrul României la
Roma, pe domnul Alex. Lahovary, fost ministru, ºi pe membrii legaþiunei”.
Dupã cuvântãrile de rigoare, între care „aceea a domnului ministru Gusti
a fost ascultatã ºi primitã cu mari demonstraþiuni ºi aplause”, urmeazã un
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comentariu asupra cãruia meritã sã ne oprim, pentru cã se dovedeºte
grãitor nu numai pentru mentalitatea epocii, ci ºi pentru înþelegerea stãrii
sufleteºti din care a germinat speranþa anilor care vor urma: „Am
observat cã Mussolini (care de obicei nu pare sã asculte cu un interes
vãdit alocuþiunile rostite în prezenþa lui ºi nu ascunde, pe obrazul sãu
expresiv, posomorându-se treptat, sentimentele sale de obosealã sau de
neplãcere) n-a încetat de astã datã sã urmeze cu atenþiune ºi cu semne
de aprobare ºi de mulþumire cuvântãrile oratorilor”. Farul se aprinsese,
nava se putea apropia de port, cu toate pânzele umflate de vânt;
personajul providenþial, de voinþa cãruia depindea împlinirea atâtor vise,
a atâtor fierbinþi nãzuinþe, era câºtigat de cauza românismului: „Dupã
sfârºitul ceremoniei, în cursul vizitei Academiei, domnia-sa ºi-a
manifestat mulþumirea prin laude sincere, arãtând o admiraþiune cordialã
pentru tot ce reprezintã clãdirea noastrã ºi rãmânând mai bine de o
jumãtate de orã în apartamentul Directorului, în convorbiri animate ºi
sincere cu toþi prezenþii, surâzând tot timpul cu acel farmec care îi este
propriu”22.

Aceasta a fost atmosfera în care s-au desfãºurat, în 1933, festivitãþile
de inaugurare ale noului sediu al ªcolii Române din Roma, pe
frontispiciul cãruia stã ºi astãzi scris: Populus daco-romanus hanc sedem
in Urbe Aeterna litteris et artibus faciendam curavit. Oameni politici
luminaþi, dascãli devotaþi, elevi adesea eminenþi au dormit ºi au visat aici,
fãrã sã poatã bãnui drumul pe care o va apuca Europa nu peste multã
vreme. Cât a fost de sincer Alexandru Marcu atunci când îl proslãvea pe
Mussolini, în timpul celui de al doilea rãzboi mondial, nu putem ºti. Lucrul
de care nu ne putem îndoi este însã acela cã marele învãþat român a
plãtit cu vârf ºi îndesat pentru laudele sale, aºa cum nu au fãcut-o ºi,
probabil, nu o vor face niciodatã atâþia alþi scriitori români, pentru textele
pe care le-au semnat în diversele volume de omagii aduse lui Nicolae
Ceauºescu. Ca ºi aceºtia din urmã, trebuie sã admitem, elevii ªcolii
Române din Roma nu au vieþuit doar prin biblioteci, ci ºi în capitala unui
stat în care o anumitã ideologie triumfase, „derapajul” convingerilor lor
putând fi, pânã la un punct, înþeles. Nu a ameþit cocteilul locvacitãþii
totalitare atâtea minþi strãlucite, la atâtea popoare ºi în atâtea momente
ale istoriei? Stau mãrturie cohortele de lãudãtori ai lui Franco, recrutaþi
dintre ilustrele inteligenþe ale generaþiei de la 1927, filozofii germani care-l
proslãveau pe Hitler, dupã venirea sa la putere, întreaga stângã francezã
fascinatã de Stalin, într-o vreme în care acesta îºi împuºca, de-a valma,
opozanþi ºi „tovarãºi de drum”, în imensitatea Gulagului. Ce a rãmas în
lume pânã azi din arderile acelor ani e, pânã la urmã, scrumul, împrãºtiat
în cele patru vânturi, al atâtor speranþe ucise, al atâtor destine frânte.
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instrucþiunii publice, Fedele, ºi ambasadorul român la Roma, Al. Lahovary, din
cursul anului 1927, prin care se stabilesc detaliile acestei afaceri, în George
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Mult mai complete sunt informaþiile cuprinse în Dicþionar enciclopedic, IV: L-N,
Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2001, unde perioada de directorat a lui
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17 Cf. Florin Manolescu, op. cit., s. v. Virgil Mihãilescu (la bibliografie).
18 Cf. Florin Manolescu, op. cit., s. v.
19 Felul în care îºi prezintã Eugeniu Coºeriu biografia, chiar ºi dupã

cãderea comunismului, vãdeºte, alãturi de o excelentã pãrere despre sine
însuºi, grija de a da evenimentelor explicaþii convenabile, de naturã sã înlãture
orice suspiciune referitoare la o potenþialã orientare de dreapta, în timpul
rãzboiului. În interviul luat marelui lingvist de Cezar Paul-Bãdescu („Nu accept
confuzia între politicã ºi culturã…”, în „Douãzeci ºi doi”, anul VI, 1995, nr. 32,
p. 6-7), Eugeniu Coºeriu, dupã ce afirmã cã, în 1939, îl vizita deseori pe G.
Cãlinescu acasã ºi cã acesta a scris despre el „în repetate rânduri”,
mãrturiseºte a fi plecat la studii, în Italia, doar pentru cã Giuseppe Petronio,
profesor la Institutul Italian din Iaºi, „a insistat foarte mult”. „În Universitatea
italianã – continuã filologul român – nu se simþea deloc nici o dictaturã. […] De
exemplu, toatã lumea ºtia cã rectorul Universitãþii din Padova, Concetto
Marchesi – un mare latinist – era comunist”. Nereþinut de istorie în aceastã
calitate, Concetto Marchesi trebuie sã fi fost deci mai liber chiar decât
Benedetto Croce, cel care, în revista pe care o conducea, „La Critica”,
renunþase, în acea vreme, la „ogni aperto sconfinamento nel campo della
politica” (A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, op. cit., p. 1446). Tot aºa,
plecarea învãþatului român la Montevideo, în 1951, a fost decisã doar de
cunoºtinþa întâmplãtoare a consulului Uruguayului la Milano, motiv pentru
care, între 1951-1963, în America de Sud „nici mãcar nu mi-am despachetat
toate tablourile”. O fi fost, în fine, Julia Kristeva „o doamnã destul de naivã, fãrã
bazã filozoficã prea solidã”, de aceeaºi teapã ca Zvetan Todorov, care, dacã
n-ar fi scris în limba francezã, „n-ar mai fi fost cunoscut deloc”, dar prezentarea
celor dintâi unsprezece ani din viaþa în strãinãtate a lui Eugeniu Coºeriu, aºa
cum a fost fãcutã de el însuºi, se dovedeºte evident adusã din condei, mult
prea „încondeiatã”, am adãuga, pentru a da crezare intervievatului.

20 Cf. George Lãzãrescu, op. cit., p. 134-136.
21 Cf. George Lãzãrescu, op. cit., p. 118.
22 Ap. George Lãzãrescu, op. cit., p. 213-214.

Teodor Damian  (S.U.A.)
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Milã voiesc

Unii se duc în moarte buluc
n-au milã nici de ei nici de ea
ideea de jertfã merge aici ºi nu
prea
cãci jertfa e bunã
numai dacã te unge la inimã
ºi-þi dã fiori
ºi dacã dã roade pentru totdeauna
nu doar uneori
unii se duc în moarte buluc
“Milã voiesc iar nu jertfã”
mai strigã încã proorocul Habacuc.

Muºchiul ºarpelui

Cel mai puternic muºchi
din trupul meu
e muºchiul ºarpelui
ºi cel mai frumos
locuinþa sa e în burtã
acolo are loc sã stea încolãcit
în somnolenþã
dar ºi activ când vede prada
ºi sã-ºi înceapã dansul spasmodic
care pe unii-I îngheaþã
iar pe pradã-o dezgheaþã.

Ne ducem spre Ierusalimul cel de
sus

Floarea soarelui
va fi ofilitã
dar niciodatã urâtã
bolta ei pururi înlãcrimatã
îþi va absorbi duhul curãþiei
ºi al rãbdãrii
acelaºi cleºte ne trage
în adânc

aceeaºi zodie ne scoate iarãºi
afarã
Ne ducem spre Ierusalimul
cel de sus
pe cântecul a douã viori
pe una - arcuºul meu înviat
pe alta - trage sã moarã.

Noi ºi iluzia

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

Toate încep cu Big-Bang-ul
cu întunericul acela rotund
mângâiat de ochiul lacom ºi crud
Toate încep cu stânjenelul
în flãcãri arzând
fãrã mistuire
cu o mireasã gata de nuntã oricând
dar fãrã de mire
Toate încep cu ochiul acesta
lacom ºi crud
care aduce lucrurile de la nefiinþã la fiinþã
privind
Big-Bang-ul, ochiul ºi floarea
marele sunet lumina ºi arta
de aceea spunea Meister Eckhart
cã omul este un fenomen acustic
totul este acustic
ºi totul este luminã, luminã
lacomã ºi crudã
arta, joc de sunet ºi luminã
o frumuseþe eternã
stânjenel arzând întru toate câte au fost
ºi or sã mai vinã.
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REPUBLICA MORILOR DE VÂNT

Se ºtie cã Alexandru Macedon l-a avut dascãl pe Aristotel. ªi-a mai
avut ca dascãl ºi un matematician! Sã fi cucerit Alexandru Macedon
lumea dupã lecþiile primite de la cei doi învãþaþi? Aºa ar pãrea la o rãpede
ochire? Da… Însã istoricii, în ce-l priveºte pe Aristotel, ne mai trag de
pulpanã ºi ne spun cã Alexandru Macedon s-a cam ºifonat când
mentorul sã a publicat (poftim de vezi!) lecþiile acroatice… Acestea erau
niºte prelegeri pe care filosoful le þinea pentru ucenicii sãi avansaþi, lecþii
care – Atenþie! – puteau fi înþelese doar de cei ce le audiaserã! Alexandru
Macedon ar fi spus: „N-ai fãcut bine publicând lecþiile acroatice, cãci prin
ce voi putea sã fiu eu mai presus de ceilalþi oameni, dacã lecþiile prin care
am fost educat vor fi comune tuturor? Eu prin ºtiinþa cea mai înaltã aº
vrea sã fiu superior, cel puþin la fel ca prin putere” (s.n.).

Trebuie sã subliniem un fapt care, de obicei, mereu rãmâne în umbrã:
prietenul lui Hamlet, Horatio, este un filosof, din moment ce, dupã apariþia
Duhului, prinþul îi spune cã se petrec , în cer ºi pe pãmânt, lucruri aflate
dincolo „de ce viseazã filosofia ta…” Dar Horatio nu-i dã prinþului lecþii de
filozofie!… Ambiþii de filozofie aflãm mereu în cãpãþâna lui Polonius, care
este ºi autorul memorabilei sintagme: „Mai presus de orice fii credincios
þie însuþi”. Alexandru Macedon voia prin ºtiinþã ºi putere sã fie mai presus
de ceilalþi oameni!?

Asta sã fie învãþãtura pe care o lasã Alexandru Macedon fiilor sãi
spirituali? ªtiinþa ºi puterea! Ce testament uluitor!

Claudius nu ajunge la putere cu ajutorul ºtiinþei de a prepara otravã,
din cucutã? ªi el este totuºi, un dulce copil – cãci nu-ºi omoarã, pentru
început, decât fratele!… ªi l-a omorât în tainã, pe când acesta dormea,
nu precum orgoliosul ºi invidiosul nestãpânit, Cain, cel care nici nu voia
sã facã din crimã un secret!…

Oare voia Don Quijote sã le fie superior tuturor oamenilor prin ºtiinþã
ºi putere?

ªtiinþa ºi puterea, ce îngemãnare monstruoasã, uneori, domnule
Viorel Barbu! Oamenilor de ºtiinþã, prietenul Platon le deschidea larg
porþile eternului sãu raion fericit! De poeþi, nici sã n-audã! Ce sã acute
acolo un ins ca Bacovia, bunãoarã, care dupã ce… hm!… vedea lumea
prin lumini de plumb, cânta la vioarã ºi-l desena, din creion, pe Marx?
Despre Eminescu nici nu mai putem face vorbire, doar chiar de curând
un aborigen de viþã de vie, care se ºtie stãpân ºi pe propriul sãu stuchit,
a spus cã publicistica lui Eminescu, fiind reacþionarã, nu trebuie
publicatã!

Dar, oare, de ce Platon voia sã le interzicã poeþilor prezenþa în
republica sa idealã? Oare era convins cã efectul energiei lor creatoare
putea fi un drog halucinogen? Sau putea energia lor creatoare sã fie mai
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catastrofalã decât efectul – constatat, desigur, mai târziu! – razelor gama
aspra anemonelor? Dar, oare, toþi republicanii grecului erau de stirpea
anemonelor?

Oare în republica grecului ar fi fost primit ciungul de la Lepanto? Oare
ce s-ar alege dintr-o republicã inocentã ºi idilicã, dacã unii dintre locatari
ar începe sã se înarmeze – sub influenþa cãrþilor, precum Don Quijote de
la Mancha ºi sã porneascã un rãzboi acerb cu morile de vânt? Avea
nevoie amicul Platon de un balamuc republican? Cred cã nici în republica
lui Robespierre nu ºi-ar fi gãsit locul un ins fãrã ghilotinã în dotare, cãlare
pe o mârþoagã!

Oare în republica paradisiacã a amicului elen ºi-ar fi gãsit un locºor
mojicul rus Dostoievski? Ideile sucite, rãsucite ºi epileptice ale
personajelor sale n-ar fi întunecat ºi înãsprit aerul pur al dulcei
republici?… Pe Shakespeare nici nu-l mai punem la socotealã, fiindcã el
a cam aºezat toate adevãrurile dincolo de adevãrurile matematice, între
paranteze – ºi la grea îndoialã, încât i-a enervat pânã ºi pe Voltaire ºi pe
Tolstoi!

Republica lui Darwin cum aratã?… Darwinismul – producãtor ºi el de
axiome! – a tranºat o mediul înconjurãtor! Cei puternici pun mâna ºi
picioarele pe spaþiul vital ºi dicteazã jocul: ei paseazã, ei centreazã, ei
dau cu capul!

Sã revenim însã, la greci! „Fizicienii” dramaturgului elveþian, geniile
care pot schimba soarta omenirii – ºi-o ºi rãstoarnã! – oare ar fi putut sã
fie acceptaþi în paºnica pajiºte plinã cu flori (ghiocei, viorele ºi anemone!)
a grecului nostru dreag? Omul se schimbã pe sine, în numele unor mari
idei – pacea, libertatea etc. – ºi schimbã chiar cursul istoriei! În vremurile
tãtucului Homer zeii îºi bãgau nasul peste tot, declanºau rãzboaie, ruinau
cetãþi, transformau regii în criminali sau în!… Pe Ulise nu l-au transformat
într-un cerºetor chel, de n-a mai fost recunoscut nici de dalba ºi fidela sa
soþioarã, Penelopa?! ªi Ovidiu ne scoate de sub obroc o sarabandã de
metamorfoze! Oamenii pot fi transformaþi, din varii motive, în orice, chiar
ºi în stele luminoase ºi eterne! Mai complicate sunt metamorfozele din
secolul XX! Domnul Kafka ne aratã cum un inofensiv ºi insignifiant
funcþionar ajunge un Gândac! Oare din cauza banalei rutine a
birocratizãrii vieþii cotidiene? Domnul Ionescu ne aratã cum – rãmânând
în aceeaºi morfologie ºi biologie! – codul genetic al omului, sub
presiunea biologiei, decade pânã la treapta instinctelor preafericiþilor
rinoceri! Cei patru apostoli din „Aºteptându-l pe Godot” nu devin,
aºteptând zadarnic divinitatea, niºte clovni caraghioºi ai credinþei?

Oare în republica nezãpezilor de altãdatã, cetãþenii erau îndemnaþi
sau îvãþaþi sã facã? În ºcoli – cãci trebuie sã fie ºi acolo, neapãrat, ºcoli,
mãcar în pieþele publice din mijlocul ziselor oraºe! – în ºcoli, întrebãm,
când în timp, ar fi venit vorba, sã zicem, despre Pitagora, s-ar fi studiat
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opera sa ºtiinþificã, sau s-ar fi pus o mare bazã pe atitudinile ºi reacþiile
sale mai puþin cunoscute? Despre Socrate, de, nu mai facem vorbire!
Oare ce-ar fi contat, sistemul sãu de gândire, sau comportãrile sale
colaterale ce i-au scandalizat ºi pe lilialii dregãtori eleni ?!… Cãrturarii,
filosofii, publiciºtii ºi analiºtii politici mediatici – care trebuiau sã existe ºi
pe atunci, chiar dacã televiziunea încã nu fusese pusã pe roate! – ce rol
aveau, erau tot atât de prezenþi, ca ºi azi, în bucãtãria ºi conºtiinþa
populaþiei? Dar sinecuriºtii adevãrului ce roluri ºi ce funcþii puteau sã
aibã, bine remunerate de la buget? Puteau ei sã aibã ºi secretare la
dispoziþie?

Regii ce scaune ocupã în republica grecului?… În numele abundenþei
sale secreþii seminale (sterpe, cãci n-avea copii!), ºi în numele voinþei
sale darwiniste de a se urca pe tronul Danemarcei, Claudius, repetãm, îi
turnase fratelui sãu, în ureche, cucutã! E o crimã nobilã? Scãpase de un
oºtean care înfrânsese alte þãri? Vai, riga Hamlet chiar umilise alte þãri,
bãgându-le în pãmânt regii! Norvegul Fortimbras, sãrmanul!… Aºa cã
regele Claudius – ce noutate, boieri dumneavoastrã, ce viziune
regizoralã modernã, în ton cu vremea noastrã! – omorându-ºi fratele,
scãpase omenirea de un asasin regal!

Atunci asasinatele fãcute în numele unor mari idei – pacea,
democraþia, libertatea, emanciparea culturalã! – pot fi trecute tot la
capitolul crime nobile? Crimele… iluministe cum sunt?… Enciclopediºtii,
raþionaliºtii francezi – chiar cu delicatul Jean Jacques Rousseau la
înaintare! – sunt, dupã destui istorici, strãmoºii dictaturilor sângeroase! Ar
fi fost acceptatã filosofia Luminilor – cu ai ei corifei cu tot! – în republica
grecului? Fiindcã dânºii erau oameni de ºtiinþã, nu poeþi!… Din filosofia
de mai sus s-a ivit teroarea iacobinã. Din ea s-au consolidat practicile
pragmaticului Robespierre, apostolul dreptãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii!…
Dar Hiroºima, mon amour, nu s-a ivit din sfânta dorinþã de a instaura
Pacea? 

Psihologia abisalã a bãrbosului de la Viena nu le-a oferit nmai multor
autopsihoanalizaþi prilejul de a întreþine cu semenii lor relaþii
neecumenice, dosite în lumina propriei lor morale descãtuºate? Oare
Freud ar fi fost primit în republica grecului?… Doar nici el! Dar nici
fizicienii care au descoperit tainele atomului nu pot fi socotiþi vinovaþi de
consecinþele victoriilor lor ºtiinþifice!

Dacã luãm istoria în rãspãr, cum fac unii cercetãtori, taxaþi, ironic,
drept revizioniºti, observãm ºi cã industria de film din California a produs
pe bandã rulantã pelicule, aducãtoare de miliarde de dolari, în care
exterminarea indienilor trebuia înþeleasã ca o victorie a civilizaþiei! Dar
vãcarii îndrãgostiþi ºi poliþaii eroici nu cumva, în rãzboiul din Vest, voiau
sã-ºi extindã spaþiul vital?

Alexandru Macedon a mai avut un dascãl, pe lângã Aristotel. Un
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matematician, al cãrui nume, domnule Viorel Barbu, ne scapã. Ce voia
domnul Macedon? Sã cunoascã tainele ºtiinþei ºi ale filosofiei, ca sã
poatã înþelege firea lumii? Sau ca prin ºtiinþã ºi putere sã cucereascã
hãlci mari de spaþiu?… A ºi cucerit! ªi?

Aflãm cã un autor latin, Aulus Gellius (sec. II d. Hr.) ocupându-se de
corespondenþa dintre Aristotel ºi Alexandru Macedon, ne oferã ºi
rãspunsul lui Aristotel la scrisoarea elevului sãu, invocatã mai sus. Iatã
rãspunsul: „Mi-ai scris despre lecþiile acroatice, socotind cã eu trebuie sã
le þin ascunse (s.n.). Sã ºtii cã eu le-am publicat ºi nu l-am publicat. Cãci
ele sunt inteligibile numai pentru cei ce m-au ascultat”.

Ce sã înþelegem de aici? Cã una e textul ºi alta este semnificaþia
ascunsã în text? Una e realista aventurã a Cavalerului Tristei Figuri cu
morile de vânt ºi altul este sensul acestei bãtãlii utopice?

Don Quijote n-a avut dascãli! Cred cã nu prea ºtia nici matematicã ºi
nici filozofie… ªtiinþa ºi puterea?… Pãi un om de ºtiinþã intrã în luptã cu
morile de vânt? Intrã în luptã cu ele doar un hãbãuc, un ins care poate s-
a smintit citind cãrþi despre cavaleri ºi mâncând doar ghiveci, tocãturã,
linte ºi câte-un porumbel fript, Duminica!… Doar un leºinat de foame ºi
un nedormit, din cauza lecturilor, poate fi sigur cã omul trebuie sã se batã
cu morile de vânt! Textul este important, dar el este doar un suport al
sensurilor!… Poveste lui Don Quijote e ca un palimsest cu peste o mie ºi
una de semnificaþii… pe care ºtiinþa ºi filosofia din cãpãþâna lui Alexandru
Macedon nu le-ar fi putut visa niciodatã!

Matematica, poezia, filosofia, puterea… Ce legãturi intertextuale! Ce
sã mai spunem, domnule Viorel Barbu?

D.R. POPESCU
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Maria PAL - Poeme 

Mãºti de opal 

liniºtea cu foºnetul ei de arbore
atinge masca de opal
ce-atârnã pe singurul perete rãmas în picioare

secunda se zbate spasmodic
te-mpinge pânã la marginea orei
veºnic însoþitor al melcilor târâtoarelor 
neºtiutului

ºi oasele tale poartã mãºti de opal
mai mari cu câteva numere
din care te sãgeteazã niºte ochi paralitici
de molii îmbuibate cu lâna mieilor

în creierul tãu
scapãrã fosforul drumului urmat de penitenþi
vaietele lor stivuite pe margini
purtãtoare ale altor mãºti de opal
ce se ridicã sporadic
cum ai deschide un sicriu un copac un mister
spre-a furiºa nevãzut o privire

O liniºte terifiantã

sanctuare ale vânturilor 
rândunele ceremonioase traseazã o linie întunecatã 
pe sticla cerului

o, aceste inimi de miozotis

miniaturi persane ce-nchipuie un spaþiu al zilei
ºlefuit cu lumini cu înþelesuri

ºi marea ce mai poartã ºi-acum semnãtura ta
ca pe-un semn din naºtere
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paharul cu apã e-acelaºi
dar alta e mâna ce conduce muzica mincinoasã 
bagheta fosforescentã-a neliniºtii  

cu miºcãri de cobrã
se strecoarã-o liniºte terifiantã în ochii celorlalþi

* * *

o grãmãjoarã de vreascuri
chibrituri împrãºtiate în jur

tãcute 
cu mâini de sculptor
flãcãrile te modeleazã
dupã chipul ºi asemãnarea
pustiului

Un vânt

un vânt cânta nestingherit peste acoperiºuri de tablã

paracliserii luau locul stafiilor
printre colonadele templelor iedera atotputernicã

prin sacristii odãjdiile mucede tânjeau
dupã servicii divine
dupã bãtrânii moþãind copilãreºte
sub ochii zeilor enigmatici
din frescele încovoiate sub veacuri

pe ziduri cãzute-n ruinã orbul te duce de mânã
cerul se uitã-n jur cu ochi tulburi de peºte
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COPIL BÃTRÎN

“Cândva, cred a fi fost în vremuri
depãrtate, n-aºi putea spune - e mult sau
puþin de atunci, timpul se încâlceºte uneori
ca vãlul de mireasã în tufa de spini, într-o
familie foarte bãtrâmã s-a nãscut un copil
bãtrân. Despre neamul acela de oameni se
ºtia cã au sângele coclit, îngroºat în vine, cã
de atâtea încruciºãri înguste între veri ºi
veriºoare, se sleise.

Cel dintâi strãbun de care îºi mai aducea
aminte cineva zãcea, zice-se sub un
morman de pietre, într-o cetate care acum
nu mai era decât o amintire. Despre copil nu
s-ar putea spune cã cei din preajmã ar fi
ghicit din prima zi cã e bãtrân. Era un pui de

om, nici prea zdravãn, nici pirpiriu din cale afarã. Ursitoarea care venise
la capul pruncului, în chip de moaºã, o babã foarte priceputã care îl
asistase la nenumãrate astfel de întâmplãri miraculoase pe mamoºul
Hipocrate Galata, îl compãtimise în întâia clipã:

- Vai de tine, rãu timp þi-ai mai gãsit sã te naºti!
- Omul e sub vremi, nu vermile sub om! rãspunse bãieþelul cu glas

subþire. piþigãiat.
Moaºa privi în jur speriatã, neºtiind de unde venise vocea ºi-ºi fãcu

cruce. Veacul care luase în primire viaþa acestui nou-nãscut era unul
mohorât, bântuit de rãzboaie, de crime, de violenþe fãrã numãr, Din prima
zi sau, poate, mai dinainte încã, Amos Corinda ºtiuse la ce anume trebuie
sã se aºtepte. Poate chiar în ziua ivirii pe lume, dar, în orice caz, dupã
câteva sãptãmâni vorbea cursiv nu numai româna, limba lui maternã, ci
tot atât de bine limbile romanice moderne, ca sã nu mai amintim de latinã,
de greacã ºi ebraicã. In privinþa sanscritei, ce-i drept avea unele dificultãþi.
Asta nu înseamnã cã micul Amos nu se juca aidoma ca toþi pruncii de
vârsta lui, de-a prinselea, capra, în fine... Incepuse prin  a se distra cu cãrþi
de colorat, cu basme ca Scufiþa roºie, Capra cu trei iezi ºi altele. Ciudat
era însã cã înainte de a le privi, de a le rãsfoi cel puþin, ºtia întreg cuprinsul
lor.

Pentru cei care ar afla astfel de lucruri despre un bãieþel s-ar prezenta
poate ºi mai ciudat faptul cã el nu ceruse încã Dialogurile lui Platon sau
Averroes. Trebuia provocat.

- Spune-mi, dragul tatei, îi arunca nada Contele, ce zice Apostolul
Pavel despre ocarã ºi ºtiinþa rãbdãrii în Epistola I cãtre Corinteni?

- “De suntem ocãrâþi, binecuvântãm; de suntem prigoniþi, rãbdãm; de
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ne hulesc, noi ne rugãm. Suntem acum în ochii lumii ca niºte gunoaie , ca
pulberea cãlcatã de toþi.”

In schimb, pe atunci încã probabil era prea fraged pentru aºa ceva, sau
o fãcea din motive de bun-simþ, sfaturi nu dãdea niciodatã. Micul Amos a
fost dus la cei mai vestiþi medici din Cluj ºi Alba Iulia. Dintre ei, singur
doctoraul Butnariu, contemplându-l prelung, trãgând alene fumul din pipã,
urmãrind rotocoalele albãstrii, apoi sfredelindu-l cu ochii sãi fãrã astâmpãr,
a emis ipoteza cã pacientul Amos Corinda e un copil bãtrân.

- Vreau sã spun prin aceasta cã fiinþa, creierul acestui bãiat de cinci ani
e un rezervor al amintirilor lumii. Toate stau acolo ca în fagurii nenumãraþi,
infimi, ai unui stup. Amos cântãreºte, aºadar, cât istoria omenirii, ca sã mã
exprim oarecum metaforic. Pentru el, în orice caz, e o mare nenorocire.

- Scrieþi-i ceva, vreun leac, poate niºte ierburi pentru uitare. O, cât de
mult aºi vrea ca Amos sã poatã uita mãcar ultimele douã, trei sute de ani,
Doamne!’

Butnariu ridicã din umeri, fãrã sã poatã indica un medicament anume.
Totuºi, îi scrise o reþetã lungã, complicatã, în care se amestecau
extractele de mac cu cele de somnoroasã, cele mai tari ceaiuri ºi elixire
hipnotice, morfeice. Totul însã a rãmas fãrã rezultat. Amos nu uita nimic,
chiar nimic. Apoi, brusc, într-o zi începu sã povesteascã despre istoria
familiei sale, care, dupã cum v-am spus, era foarte bãtrânã. Erau un soi
de accese logoreice în care evoca patetic, cu orgoliu comic, fapte ºi
oameni de care nimeni nu-ºi aducea aminte, pãrând a fi niºre stafii. Ca sã-
i întrerupã criza de elocinþã, Contele izbucni iritat:

- Ce rost are sã vorbeºti despre atâþia morþi? Din toate astea nu au
rãmas decât niºte ruine.

Amos se fãcu palid ºi cãzu într-o lungã muþenie. Odatã, çontele
întâlnindu=se cu bãtrânul latinist, expert în mitologii ºi limbi clasice, Lazãr
Benea, i se plânse. Benea, care era în felul sãu un fel de filosof stoic, nu
pãru chiar atât de surprins.

- Memoria, începu el, în vechea Heladã avea drept fraþi pe Cronos ºi
pe Okeanos. Purta numele de Mnemosyna, fiind mãicuþa muzelor. De
aceea în Teogonia, Hesiod crede cã aezii îºi încep rememorarea de la
origini - ex arkhès. Pãi, tocmai de aia Pitagora, vorbind de un om peste
mãsurã de învãþat, aprecia faptul cã acela ºtia cu precizie tot ce se
întâmplase cu zece, cu douãzeci de vieþi înaintea naºterii sale.

- Bine, dar e îngrozitor, pentrucã acest om nu va putea fi niciodatã el
însuºi.

- Te înºeli, amice, pentru cã Memoria nu înseamnã neapãrat numai
reîntoarcere în ruinele în care Amos Corinda povesteºte mereu,
deoarece, conform pãrerii lui Hesiod, Memoria cunoaºte “tot ce a fost, tot
ce este, tot ce va fi”.

Mai zdruncinat decât fusese pânã atunci, Contele cãzu în genunchi în
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faþa fiului sãu, care tãcea aproape de un an.
- Suntem un neam bãtrân, n-ar fi trebuit poate sã avem copii. Dacã eºti

nefericit e vina noastrã, dar ce putem face? Mã întreb însã, oare, de fapt,
fiul meu Amos Corinda, cine eºti?

Bãiatul îl mãsurã adânc cu ochii lui cenuºii, nespus de triºti ºi zise
fãrã a-ºi fi miºcat aproape deloc buzele ori limba, ca ºi cum cineva din
sinea lui vorbea:

- Vagabond exilat din reºedinþa divinã, am fost odininoarã un bãiat ºi
o fatã, un tufiº ºi o pasãre, un peºte mut al mãrii.

Pentrucã oricum, putea rosti pe de rost atât Vechiul,cât ºi Noul
Testament, pentrucã mistica era faþa ocultã a vremii, l-au trimis la cel mai
bun Colegiu de Teologie al fraþilor iezuiþi din Cluj-Mãnãºtur. Aici, atotºtiinþa
sa a fost consideratã la început trufie, deci fraþii l-au pus la sãptãmâni, la
luni de post, de rugãciuni, de penitenþe. Superiorul - Augustin Fitter , care
de altfel nu-i suporta deloc pe valahi, ajunse în cele din urmã la concluzia,
din unghiul sãu de logicã, anume cã Amos Corinda e posedat de Diavol..
Drept urmare îi aplicã un tratament drastic de scoatere, de izgonire a
demonului din trup. I-au citit slujbe peste slujbe, i-au pus patrafirul pe cap,
l-au obligat sã umble desculþ în zãpadã în jurul mãnãstirii, sã nu doarmã
nopþile, sã cureþe de scârnã latrinele internatului. In zadar, Amos ºtia.
Apele râului Lethe treceau departe, foarte departe de el.

Era un veac de violenþe. Deloc prielnic pentru o familie bãtrânã care
dãduse naºtere pe deasupra unui astfel de copil bãtrân. Vrãjmaºii politici
ai Contelui comentau cã asta era doar un tertip politic, deoarece,
dispunând de o astfel de memorie, Contele îi putea compromite, îi putea
umili pe toþi, dacã ar fi dorit îi putea ºantaja. Cum spuneam, vremile erau
vitregi, delaþiunea, calomnia, prigoana erau încurajate ca adevãrate virtuþi
civice.

De fapt, Contele pierduse aproape totul: castelul,moºia, minele.
Incepuse sã vândã de prin casã - covoare, tapiserii, tablouri, sufrageria
florentinã. Pânã la urmã a ajuns inevitabil la bibliotecã. Avea o pioasã
dragoste pentru cãrþi, dar cine cunoaºte cât de ascuþit poate muºca
mizeria, va înþelege cã atunci când þi-e foame, într-adevãr foame, lectura
pare un simplu moft, un lux inutil. Contele trecu aºadar la vânzarea cu
bucata, rând pe rând, a volumelor scumpe, a colecþiei de raritãþi bibliofile.

Nici o clipã Amos n-a protestat. De când fusese ostracizat din Colegiu,
deoarece aruncase asupra teologilor un blestem de altfel magistral, mai
doct, mai competent decât o tezã de doctorat, devenise parcã mai ciudat,
mai tãcut. Fusese un act de revoltã de la o fiinþã aparent docilã, care
manifestase pânã atunci un nemãrginit stoicism.

- Deci, rânji Superiorul Fitter, are ºi puterea de a rãbda a românului o
limitã!

Amos Corinda trãia izolat, cufundat mereu mai adânc în sine, privindu-
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ºi pãrinþii cu o anume blajinã indulgenþã, ca pe niºte prunci neajutoraþi. Era
o zi de martie, umedã, lapoviþá mãrunt ºi lumina în odaie era tulbure.
Amos s-a ridicat brusc, s-a îndreptat þintã spre teancul de tomuri pregãtit
anume sã fie dus la anticariat ºi smulse cu precizie un volum masiv, legat
în piele de câine. 

- Nu, cartea asta, nu!
Era un exemplar vechi, transcris de un copist conºtiincios, cu o

desãvârºitã mãiestrie. 
- E un exemplar scump, aprecie Contele, contrariat. 
- Nu, cartea asta, nu! E vorba de noi ... In capitolul al ºaptelea, la

pagina x (el citã cu precizie pagina!) a povestirii m-am nãscut eu. 
Contele rãsfoi descumpãnit, cu o presimþire de spaimã, acel manuscris

bizar.
- E vorba de noi, chiar de noi, îngãimã livid, mai mult pentru sine. Intr-

adevãr, la pagina x te naºti tu, Amos Corinda. Apoi, în ºoaptã, încercând
sã-ºo ascundã panica, teama: Acum la ce paginã suntem?

- Dincolo de 100, peste câteva pagini ...
Aici, Amos se opri ºi nu mai spuse nimic.
- Câteva pagini! Cât poate fi asta în poveste?... Un an, zece, sau mai

mult?!
Inþelegând ce are de fãcut, începu rãsfoirea cãrþii de la început. Ultima

filã purta pe mijloc numerotarea - 99. Atât. Aici se oprea. Era ceea ce se
cheamã un manuscris incomplet.

- Te rog, ai milã de bãtrânul tãu tatã, începu cu ochii în lacrimi (uitând
cã fiul sãu era mult mai bãtrân decât dânsul), te implor, povesteºte-mi
urmarea.

Copilul surâse amar, într-un chip atât de ciudat, îl sãrutã apoi duios
pe taicã-su pe frunte cu un gest ocrotitor, patern, neputincios. Il
îmbrãþiºã ºi spuse:

- Tatã,vezi, oricum nu avem, tu nu ai timp sã-þi povestesc.
In aceeaºi clipã uºa se izbi de perete. In casã nãvãli un pluton de

militari. Nu rostirã nici o vorbã. Nici cel puþin: “In numele legii, Traian
Corinda, Conte de ..., eºti arestat” sau ceva în acest gen. Doi îl
înºfãcaserã de braþe, de umeri, al treilea îi puse un cãluº în gurã. Amos
zãri licãrind privirea nãucã, disperatã, a Contelui, pânã când acelaºi care
îi vârîse între dinþi cãluºul, îi legã cu dibãcie peste ochi o fâºie de catifea
neagrã. ªi duºi au fost ...

Amos stãtea drept, þinând cartea în mânã, cu acea obiºnuitã cãutãrturã
de copil bãtrân, care nu se putea mira de absolut nimic. Sfâtuitã de
prieteni, de profesorul Benea, de vecina lor Teniþa Bocãescu, maicã-sa
trimise o droaie de memorii la toþi puternicii zilei, fãrã sã primeascã cel
puþin un simulacru de rãspuns. Contele dispãruse fãrã urmã. Amos n-o
opri sã scrie, sã cearã dreptate, sau mãcar o explicaþie. Era în aceste
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petiþii o formã a ei de luptã, de rezistenþã, de speranþã, un posibil Katharsis
care îi dãdea sentimentul cã întreprinde tot ceea ce omeneºte era posibil.

- Ar trebui sã încerci ºi tu ceva! îl dojenea femeea.
Nu-i rãspunse. Ce-ar fi putut sã-i spunã? I-ar fi vorbit în pilde, cam aºa

cum îi replicase profetul Amos, Amaziei scuzându-se “cã e profet ºi nu
pãstor”. Nu ºtia sã mintã, aºa încât tãcu. Din ziua arestãrii Contelui, Amos
Corinda se aºternu în schimb scrisului. Scria cu ochii închiºi,
concentrându-se intens, ca ºi cum o voce i-ar fi dictat un text dinainte
gândit, deja scris. Oricui ar fi examinat cu atenþie acel manuscris - ºi e
posibil ca poliþia sã fi întreprins acest lucru în timpul repetatelor percheziþii
- i-ar fi sãrit în ochi faptul cã numerotarea paginilor începea de la 100!

In toþi aceºti nouã sau zece ani de închisoare, Contele nu încetã sã se
gândeascã la cei de acasã, la cartea aceea stranie, scrisã cândva de un
autor anonim, la poveste, la tot ceea ce putea sã urmeza dincolo de
pagina 100! Dincolo de 100 era, deci, temniþa. Zile ºi nopþi sub pãmânt,
înre ziduri, el - unul dintre atâþia ocnaºi, la fel de anonim ca autorul cãrþii.

- Oare la ce paginã am ajuns? se întrebã când în faþa ochilor uºa
celului, porþile acelui penitenciar medieval se deschiserã, lãsându-l slobod
pe el,o umbrã a ceea ce fusese odinioarã.

Era varã, livezile de piersici dãduserã în pârg. Lumina, cãldura
soarelui, mireasma puternicã a fructelor îl ameþeau. Culese o piersicã din
primul pom. O privi uimit - era caldã de aerul amiezii, avea culoarea
cerului în zori, acolo unde se atinge cu pãmântul, înainte de rãsãrit. Linã
la pipãit, o lipi de pleoapre, se cutremurã amintindu-ºi de legãtura aceea
de catifea cu care îi acoperiserã atunci ochii. Aroma din ea - o lâncezealã
uitatã, dulceagã. Muºcã sãlbatic, cu lãcomie. Iar se cutremurã, pentrucã
îºi aduse aminte de cãluºul de atunci. Iºi descleºtã cu greu fãlcile, ca ºi
cum i-ar fi fost încleiate.

- Parcã aº fi turbat ... De foame, adãugã. 
Se aºezã pe o grãmadã de pietre, þinând în mânã piersica, foarte

aproape de ochi. Fructul rãnit mirosea acum mai tare, mai ameþitor. In
prima clipã nu realizã ce anume puteau fi acele câteva aºchii sau grãunþe
albe-gãlbii, muguri putrezi înfipþi în carnea piersicii, pânã când pricepu cã
erau dinþii lui. Nu se hotãrî ce anume trebuia sã facã. Se ridicã þinând
strâns piersica în palmã. Simþi pe limbã dulceaþa fructului, amestecatã cu
aceea a sângelui. Se îndreptã tremurând, cãlcând anevoie dealungul
livezii. Nu mai avea mult de mers. Recunoºtea fiecare deal, fiecare
cotiturã a drumului. Se apropia de casã. Ii era fricã, cumplit de fricã. “

Prof. univ. Dr. Mircea VAIDA-VOEVOD
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MIHAI EMINESCU - PORTRET DE TINEREÞE

Dupã trecerea în România, prin Vama
Cucului, drumurile lui Eminescu rãmân
neindentificate; nimeni nu-l cunoaºte, nimeni nu
recunoaºte în persoana acelui pelerin pe poetul
din Familia, chiar dacã el va fi folosit (puþin
probabil) aceastã carte de vizitã. Dar, cufundarea
în anonimat i-a fost într-un fel favorabilã. ªi-a
impus, astfel, definitiv independenþa, devenind un
tânãr cu personalitate, ce nu putea rãmâne
neremarcat.

În portul Giurgiului (Cum va fi ajuns acolo,
Dumnezeu ºtie!) era, fãrã îndoialã, o figurã
pitorescã, rãzuind baniþele de cereale ºi recitând
poezii în nemþeºte. Aºa se ºi face cã Iorgu Caragiale, plecat cu trupa sa
teatralã sã dea reprezentaþii în oraºul de pe Dunãre, îl remarcã între
hamali, ºi-l angajeazã sufleur, chiar dacã înfãþiºarea îi era. dintre cele mai
nefericite. “În picioare avea numai niºte pantaloni de dril albaºtri -
relateazã D. Teleor, momentul descoperirii - iar pe corp un sacou scurt, de
materie ordinarã. Nici cãmaºe, nici ciorapi, nimic”. Aºa “sta cu rãzãtoarea
de fier în mânã ºi rãdea baniþele pline”.       

Reîntâlnirea cu teatrul trebuie sã fi fost pentru el momentul de maximã
fericire, marcându-i definitiv existenþa.

Sufleur la Teatrul Naþional din Bucureºti, Mihai Eminescu apare 
de-acum într-o nouã înfãþiºare, de om cu o personalitate marcantã. Era “o
frumuseþe” de bãrbat - ºi-l aminteºte I.L.Caragiale — “O figurã clasicã
încadratã de niºte plete mari negre; o frunte înaltã ºi seninã; niºte ochi
mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este înãuntru;
un zâmbet blând ºi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr coborât 
dintr-o veche icoanã”. Iatã imagmea romanticã a tânãrului Eminescu, ce
se impune în epocã. “Era foarte blând - continuã dramaturgul - de treabã,
nu avea nici un viciu”. Sunt calitãþi morale pe care i le vor recunoaºte toþi
cei apropiaþi. Declaraþia ofiþerului Matei Eminescu (cel mat mic dintre fraþii
Eminovici), într-o scrisoare cãtre Corneliu Botez - “bea þeapãn de la vârsta
de 14 ani” — este complet falsã ºi trebuie clasatã în rândul denigrãrilor,
pentru cã cei doi fraþi n-au stat alãturi nici la 14, nici la 24 de ani; aproape
cã nici nu s-au cunoscut.

Reîntâlnindu-l, dupã câþiva ani, la Bucureºti, ªtefan Cacovean,
prietenul blãjan, are ºi el revelaþia de a descoperi în Eminescu un tânãr 
de-acum impunãtor, cu o þinutã ce-l recomanda în totul ca pe o
personalitate:”Eminescu la 1868-1869 era un tânãr cam de 19 ani: statura
de mijloc, bine legat, frunte naltã, trãsãturi frumoase ºi regulate, pãr bogat
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ºi negru, dat înapoi pânã pe umere, cum poartã artiºtii. Cu un cuvânt, un
tip roºcovan foarte frumos. Mustãþile ºi barba le rãdea (...) umbla încet ºi
vorbea rar ºi dulce, pare cã auzeai o melodie, în vorbã nu se-mpiedica,
nu se corija niciodatã, se pãrea cã spune un lucru învãþat pe de rost./ Pe
stradã umbla foarte des fredonând cu gândul dus, ºi nu-i plãcea sã-1
deºtepþi din aceastã reverie. Acum ºi în societatea amicilor, când se
vorbesc multe verzi-uscate, el de obicei fredona”. Se recunoaºte în acest
portret, independenþa ºi siguranþa de sine, interioritatea ce-i marca
fundamental atitudinea.

Apariþia în cercurile stadenþeºti vieneze este consemnatã de cãtre
ªtefanelli cu anume surprindere, cãci tânãrul era cu adevãrat cuceritor ºi
impozant. “Eminescu cât timp a petrecut în Viena, arãta de regulã foarte
bine ºi era deplin sãnãtos. Prin peliþa curatã a feþei sale strãbãtea o
rumenealã sãnãtoasã, iar ochii negri, nu mari, dar pururea vii, te priveau
dulce în faþã ºi se închideau pe jumãtate când Eminescu râdea. ªi râdea
adesea, cu o naivitate de copil, de fãcea sã râzã ºi ceilalþi din societatea
lui. Iar când vorbea prin râs, glasul avea un ton deosebit, un ton dulce,
molatec, ce þi se lipea de inimã. Pãrul sãu negru îl purta lung, pieptãnat
fãrã cãrare spre ceafã ºi astfel fruntea sa latã pãrea ºi mai mare de cum
era, ceea ce-i da o înfãþiºare seninã, inteligentã, distinctã (...) Avea statura
mijlocie, era cam lat în spate, dar totul era proporþional. Când a venit la
Viena avea mustaþa rasã, ceea ce ne-a fãcut sã-1 recunoaºtem îndatã,
cãci avea astfel încã înfãþiºarea tânãrului bãiat  ce dispãruse din mijlocul
nostru în Cernãuþi dar în Viena a lãsat sã-i creascã mustaþa, avea însã
obiceiul sã ºi-o muºte”.  Curând s-a fãcut cunoscut, recunoscut, izbutind
sã se impunã în cercurile studenþeºti ale românilor, ºi numai, arãtând  nu
doar energie ºi angajament ci ºi o inteligenþã aparte, în discuþiile angajate
la cafeneaua “Moretti”, unde veneau ºi mulþi trasilvãneni.”Eminescu era
dintru-nceput tacut, dar apoi tras de limbã, lua ºi el parte la discuþie, cãci
adese se iveau divergenþe de opinii între dânsul ºi transilvãnenii Aurel
Mureºianu, Tancu ºi Moisil. Se amesteca apoi în discuþie cu Vasile Burlã,
care fiind mai în vârstã decât ceilalþi, calma « voroavele » înfocate ale
tinerilor studenþi, iar înainte de zece ore de noapte se îndreptau toþi spre
locuinþele lor (...) Nu-i vorbã, rãmâneam ºi peste ora zece la un loc ºi
hoinãream prin cele cafenele bând cafea neagrã, cetind gazete ºi jucând
bihard, dar aceasta se întâmpla numai în jumãtatea întâia a lunei când
aveam încã parale”. ªi adaugã: »Eminescu nu bea mult. La un sfert de
litru de vin sau la o halbã de bere era în stare sã petreacã o noapte
întreagã, dar în schimb lua multe cafele negre ºi fuma mult”. Nici aspectul
exterior nu mai era acelaºi. Poetul se prezenta îngrijit, chiar dacã nu
punea mare preþ pe vestimentaþie: “Iarna purta palton întunecat ºi o
cãciulã de Astrahan pe care o trãgea pânã peste ochi dacã gerul era
mare. Mâinile le þinea ferite în mânecile paltonului pe care le împreuna la
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piept. Vara era vecinic cu mâinile ân buzunar. Niciodatã nu l-am vãzut cu
baston sau cu mãnuºi în mânã (...) Traiul lui Eminescu era cât se poate
de simplu. Nu am cunoscut om cu mai puþine pretenþii ca dânsul”.

Chiar dacã nu se poate înscrie la Universitate decât ca student cu
statut de audient, el frecventeazã o serie de cursuri dintre cele mai diterite,
formandu-ºi astfel, în fapt, o bogatã culturã generalã. ªi dacã mai punem
la socotealã lecturile  intense (nopþi ântregi în “faþa unor cãrþi luate - multe
dintre ele - pe timp scurt de la anticari; lectura gazetelor germane, de
asemenea variate, cu pagini de literaturã ºi teatru, de culturã) pe care le
fãcea cu o sete de cunoaºtere ieºitã din comun (obiceiul de a extrage
citate, de a-ºi nota idei, versuri, metafore etc, îl va pãstra toatã viaþa),
discuþiile literare, susþinute în cadrul cercurilor literare studenþeºti, vom
înþelege în esenþa saltui calitativ pc care îl realizeazã creaþia sa în doar
câþiva ani, de la poeziile din Familia la debutul în Convorbiri literare -
acum o poezie cu implicaþii filosofice de amplitudine, ce îl recomandã cu
certitudine ca pe unul dintre spiritele cele mai originale în epocã - o poezie
dupã lectura cãreia Iacob Negruzzi îºi putuse imagina, cu destulã
exactitate, chipul lui Eminescu, fãrã sã-1 fi vãzut vreodatã, identificându-
1, într-un pariu cu sine însuºi, în numeroasa prezenþã de tineri români ce
frecventau cafeneaua Troidl din Wallzeile: “Erau mulþi adunaþi în ziua
aceea, unii pãreau mai inteligenþi, alþii mai puþin, dar mai toate figurile
aveau expresiuni comune, încât âmi ziceam cã Eminescu nu poate sã fie
printre dânºii”. Iatã un criteriu - al inteligenþei ce exprima chipul sãu, ieºit
din expresiunea comunã. “Deodatã – continuã acelaºi - se deschide uºa
ºi vãd intrând un tânãr slab, palid, cu ochii vii ºi visãtori totodatã, cu pãrul
negru, lung, ce i se cobora aproape pânã la umeri, cu un zâmbet blând,
melancolic, cu fruntea înaltã ºi inteligentã, îmbrãcat în haine negre, vechi
ºi cam roase. Cum 1-am vãzut am avut convingerea cã. acesta este
Eminescu”. ªi, într-adevãr, nu greºise, recunoscând în el chipul expresiv
al poetului romantic din totdeauna. Cã hainele îi erau “cam roase”, nu era
numai vina boemei, ce nu pune preþ pe eleganþa scorþoasã, ci ºi a faptului
cã s-a aflat mereu, în toþi anii aceia (ºi în toþi cei ce-au urmat) mereu într-
o situaþie financiar-materialã destul de precarã. Dar, la Viena - ºi mai apoi
la Iaºi ori la Bucureºti - când avea sã aparã... în public, era atent la modul
cum se prezenta.

Frecventând teatrul, bunãoarã, ºi cercurile unor actriþe (“Baudius,
pentru care el avea deosebitã slãbiciune”, noteazã Ioan Slavici) ce
stimulau bucuroase anturajul tânãrului, fermecãtor ºi capabil a întreþine
elevate discuþii pe teme culturale sau mondene. 

“Eminescu se îmbrãca cu hainele sale de searã sau cu ale colegilor -
relateazã G. Cãlinescu, utilizând memorialul lui Samuel Isopescu - spre a
aduce o varietate în îmbrãcãminte, ºi se înfãþiºa în salonul actriþei cu acel
aer de corectitudine academicã pe care îl vedem în fotografia fãcutã în
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acea vreme. Poetul este la aceastã epocã de o frumuseþe de semizeu.
Faþa sa deloc efeminatã e fãcutã din linii ºi suprafeþe spaþioase, de un
geometrism fizionomic antic, iar în penetrabilitatea sideralã a ochilor, în
voluptatea glacialã a buzelor ce zâmbesc cu desãvârºire abstracte, de un
hieratism tulburãtor. Privirea, de o grandioasã simplitate, are elevaþie, o
nepãsare de lume asiaticã. Cu asemenea înfîþiºare fizicã n-ar fi de mirarc
sã fi inspirat Fredericãi Bognar, vreun sentiment trecãtor, cum credeau
colegii”.

Frecventa galeriile de artã, cu tablouri celebre ºi cunoºtea oraºul ca pe
un veritabil muzeu. Nu ar fi fost lipsitã de temei, deci, recomandarea
pentru a o însoþi, în plimbãrile sale, pe Veronica, tânãra soþie a rectorului
universitãþii ieºene, ªtefan Micle, aflat în capitala austriacã pentru un
consult/tratament medical. Se pare cã poeta ieºeanã era avidã
a-1 cunoaºte încã de mai înainte cãci, aidoma lui Iacob Negruzzi, citindu-
i versurile, ºi-1 imaginase poetic, deja îndrãgostitã, înainte de a-1 fi
întâlnit:”M-am gândit cu drag la tine pânã nu te-am cunoscut - îºi versifica
Veronica sentimentele - Te ºtiam numai din nume.../ ªi-am dorit sã pot
odatã sã te vãd pe tine eu,/ Sã-þi închin a mea viaþã, sã te fac idolul meu”.
Cei doi, plimbându-se liberi prin muzicalul oraº de pe malurile Dunãrii
albastre, erau deja un cuplu, iar Veronica nu ezita a-ºi mãrturisi emoþia
prilejuitã de apropierea acestui tânãar, de o inteligenþã ºi frumuseþe
aparte:”Privindu-þi faþa de farmec plinã/ Luci o razã în al meu sân”.

In atmosfera culturalã, intelectualã a Vienei, personalitatea lui
Eminescu se afirmã în deplina sa individualitate creatoare, mulþi dintre
apropiaþii sãi neînþelegându-i viaþa intimã, organizatã în locuinþa sa
austerã, ca un veritabil laborator de creaþie. Ioan Slavici ne dã, ºi în
aceastã privinþã, relaþii importante, cãci vom recunoaºte în
comportamentul de acum al poetului, tabieturile de mai târziu, pe care
cautã sã ºi le menþinã, sã le impunã ca într-un soi de cult al ambientului,
atât de necesar actului sãu creator. “In timpul pe care l-a petrecut la Viena,
el þinea mult sã aibã locuinþa comodã, largã, curatã, liniºtitã ºi luminoasã,
sã se îmbrace curat ºi bine, sã-ºi aleagã mâncãrile, dupã plac, sã fumeze
þigãri fine, sã-ºi gãteascã el însuºi cafeaua de Mocca ºi bea numai vinuri
de calitate superioarã ori apã curatã (...) Era om cu trebuinþe puþine, dar
cu apucãturi boiereºti, care ºtia sã sufere ºi sã rabde fãrã ca sã se plângã
ºi respingea cu un fel de oroare tot ceea ce i se pãrea vulgar (...) pornirile
lui erau însã atât de vii, încât îi covârºeau puterea stãpânirii de sine”. Mai
ales în discuþii literare, verbul sãu avântat îl situa în centrul atenþiei. Aºa
ºi-l aminteºte Ieronim Bariþiu, din vremea studenþiei vieneze: »La început
Eminescu lua mai totdeauna parte activã la dezbatere ºi era în stare sã
uite de timp ºi de sine, când obiectul îl interesa. Admitea ºi pãrerea
adversarului cu oareºicare amendamente restrângãtoare în materie
politicã, bisericeascã ºi socialã, era însã incapabil pânã la fanatism în
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materie de istorie, filosofie ºi esteticã”. Recunoaºtem deja, în aceste
calitãþi, militantismul sãu, angajamentul ºi pasiunea pentru viaþa politicã,
ce-1 va determina sã se dãruiascã, în acei ani, organizãrii serbãrii de la
Putna (“Cel mai important lucru pentru Eminescu era - noteazã Teodor V.
ªtefanelli, relatând cu de-amãnuntul desfaºurarea festivitãþilor - rezultatul
moral al serbãrii. Se va ridica - aºa argumenta el - se va ridica simþul
naþional, aproape adormit pânã acum ºi va lua alt avânt, iar studenþii ce au
sosit din toate pãrþile ºi au fãcut cunoºtinþã ºi legãturi de prietenie între
dânºii, vor lua cu sine impresii  neºterse ºi vor fi pe vremuri propagatorii cei
mai zeloºi ai ideii cã lucrând uniþi ºi conduºi de acelaºi ideal, vor contribui
la deºteptarea ºi mãrirea neamului lor în provinciile de unde se trag”), iar
mai apoi îl va marca în polemicile sale gazetãreºti, începute chiar din acei
ani la Federaþiunea de la Pesta.

Era de-acum un animator, un om de direcþie (Eminescu, o spune
rãspicat Ioan Slavici, “era om nu numai cu multã ºtiinþã de carte, ci totodatã
ºi sufleteºte matur ºi cã îndeosebi mie, care eram cu doi ani mai în vârstã,
mi-a fost în multe privinþe bun îndrumãtor, ceea ce le-a mai fost de
altminteri ºi altora dintre colegii lui români din Viena”), un om angajat în
destinele literare ºi istorice ale naþiunii. “Adevãrul e cã el era un om care
trãieºte mai mult pentru alþii decât pentru sine însuºi, vede toate cele ce se
petrec împrejurul lui, judecã drept, se bucurã de cele bune ºi stãruie cu
îndãrãtnicie pentru înlãturarea celor rele, deci nu numai poet ºi cugetãtor
cu vederi bine lãmurite, ci totodatã ºi un om de acþiune (...) care ºtie sã-ºi
leagã mijioacele ºi e totdeauna gata sã-nfrunte greutãþile de orice fel” (Ioan
Slavici).

Acest portret de tinereþe, fizic ºi intelectual, moral ºi politic, n-ar fi deplin
cu adevãrat fãrã cuvintele, cu valoare de sintezã, ale lui Titu
Maiorescu:”Lipsit de orice interes egoist, el se interesa cu atât mai mult la
toate manifestãrile vieþii intelectuale, fie scrierile vreunui prieten, fie
studierea miºcãrii filosofice în Europa, fie izvoarele istorice,
despre care avea cunoºtinþa cea mai amãnunþitã, fie luptele politice din
þarã. A se ocupa cu vreuna din aceste chestii, a cugeta ºi a scrie asupra
lor era lucrul cel mai potrivit cu felul spiritului sãu”.

Experienþa de viaþã, adesea mult impovorãtoare, studiile la Viena ºi
Berlin, l-au maturizat pe Eminescu degrabã, el întorcându-se în þarã, la Iaºi,
gata sã-ºi înfrunte destinul ºi impunând în peisajul intelectual de aici figura
unui poet ºi a unui gazetar ce nu putea lãsa indiferent pe nimeni din cei ce
i-au fãcut vreodatã cunoºtinþã, fie directã fie doar din slova scrisã.

Prin totul el apare acum ca un veritabil cap de serie, deschizãtor de
orizonturi în cultura noastrã din cea de a doua jumãtate a secolului al
nouãsprezecelea.

Constantin CUBLEªAN
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BLAGA,
Drumul spre veºnicia anonimã

Tristeþea metafizicã este stârnitã de repetatele întrebãri fãrã rãspuns
adresate imensitãþii cosmice tãcute, cu atãt mai chinuitoare cu cât ele se
inalþã peste banalele interogaþii legate de cursul vieþii obiºnuite, cum ar fi
conflictele dintre oameni, soluþiile controversate din domeniul artelor,
încleºtãrile ºi rivalitãþile fãrã sfârºit ale istoriei umane. Dincolo de toate
câte se întâmplã in lume, timpul înregistreazã un bilanþ negativ, ”istoriile”
veacurilor se neutralizeazã, oglindindu-se cel mult într-o anecdoticã
marcatã de platitudine. Am spune cã timpul nu reþine din “isprãvile
umane”, oricât s-ar vrea ele de rãsunãtoare, aproape nimic: totul devine
“istorie arsã”, (Temeiuri). O materie uniformã, cenuºa, se aºeazã  peste
puzderia de biografii ºi evenimente prefigurînd inevitabilul neant. Totul se
preschimbã în golul nimicului. Conservarea în timp a identitãþii fiinþei este
simplã iluzionare ºi chiar dacã ar vrea sã nu  moarã, ce urmeazã este
dispariþia în anonimat, scufundarea în tenebrele necunoscutului.
Tristeþea metafizicã se înscrie pe un traiect de scurgere fãra oprire în
nimicnicie, sub presiunea revelaþiei cã tot ce existã urmeazã sã fie
pãrãsit, inclusiv propriul trup al fiinþei: “Numai pe tine te am, trecãtorul
meu trup” (Daþi-mi un trup, voi munþilor). Sã subliniem cã tristeþea
metafizicã relevã un prag insurmontabil, dincolo de care puterile minþii
noastre înceteazã sã funcþioneze, fãrã sã-ºi piardã nevoia de
cunoaºtere. Ce i se interzice fiinþei umane, depãºirea pragului cognitiv,
corespunde unei stãri ambigue, unei zone de mister. Se pare cã dincolo
de acest prag existã un alt fel de realitate, exclusã înþelegerii logice, o
posibilã energie imaterialã, diferitã radical de ºansele noastre de
percepþie.

De remarcat este concentrarea discursului liric pe clipa trecerii
dinspre viaþã spre moarte. Momentul semnificã scufundarea în anonimat,
începutul stãrii de nefiinþã, postura renunþãrii la sine. Teama de “trecere”
pãtrunde în toate fibrele fiinþei, suferinþa, am putea spune groaza în faþa
inevitabilului rapt vibreazã în versuri ca un memento mori persistent:
“Mamã-nimicul-marele. Spaima de marele îmi cutremurã nopte de
noapte grãdina./Mamã, tu ai fost o datã mormãntul meu/De ce îmi este
aºa de teamã-mamã/sã pãrãsesc iar lumina? (Din adânc). Douã mari
obsesii determinã aceastã devastatoare teamã: 1) Dacã trecerea lasã
urme despre cel plecat: 2) Dacã sunt posibile eventuale ”întoarceri” în
mijlocul lumii pãrãsite. În spiritul unei viziuni proprii, eul, pãrãsind lumea,
devine umbrã, dar nu în înþelesul profan ci Umbra lui Dumnezeu, din
care purced ºi se întorc toate cãte existã. Clipa trecerii declanºeazã
drama lagatã de viitorul fiinþei, incertitudinea “întoarcerii” la identitatea
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iniþialã (“drumul întoarcerii nu-l mai ºtim” Unde eºti Elohim). Fiinþa se
scufundã “în spaþiul tainic fãrã mãrturie” Anii vieþii), se anonimizeazã,
memoria timpului consumat în istorie se anuleazã oricãt de mari i-au fost
demnitaþile cu care viaþa a onorat-o: “Împãraþii s-au prãbuºit/... oameni în
umbrã s-au retras,/ veºminte de pamãnt luînd. (Izvorul). Douã poeme
extraordinare, Arheologie ºi Cimitirul roman au în vedere precaritatea
unei lumi recunoscute prin ambiþia de a dura în eternitate. Ce se poate
reþine contemplînd vestigiile romane din primul poem este dispariþia
oricãror semne de identificare a fiinþelor de altãdatã. Au rãmas
sarcofagele ºi drumul de-a lungul cãruia au fost îngropaþi morþii acum
anonimi. Trainicele sarcofage de bazalt nu mai pãstreazã nici o urma
concretã, nici mãcar cenuºa celor care au fost îngropaþi în ele. În schimb,
tocmai pentru ca sunt  goale, sarcofagele inspirã imaginaþia poetului,
care închipuie tâlcuri ºi secvenþe diverse despre cei care au trãit cândva,
numai cã nici una din închipuiri nu eliminã prãbuºirea ºi odatã cu ea
dispariþia identitãþii acelei lumi. Orgoliul amplasãrii corpului într-un lãcaº
în mãsurã sã asigure durata în veºnicie a celui dispãrut rezoneazã în
lumea de azi ca o amarã ironie: “Opaiþul de lut ars s-a spart ºi pulberea/
a înroºit ogorul vechii împãrãþii”. (Arheologie). Oricît de eficiente ar fi
dorinþele omului de a opri trecerea ºi de a supravieþui transformãrii în
“pulbere” fiinþele pãrãsesc “lumina” ºi ies din memoria istoriei, împinse
spre anonimat. Cimitirul roman sugereazã un sens inedit termenului de
metafizicã. Aici metafizica este izomorfã unui drum flancat de sarcofage,
de urme ºi de maosolee înaintând prin moarte în “ marea împãrãþie a
vietii”: “un drum flancat de-a stânga ºi de-a dreapta/ de sarcofage , urne,
mausolee/ pãstrând cenuºã, oseminte adãpostind;/ Aceasta-i metafizica
romanã: un Drum/ un Drum ce înainteazã printre morþi, nu printre vii”/.
Nuanþa de sens este evidentã: moartea se confundã cu un “drum” spre
eternitate, cu ºansa de a transcende efemerul spre marea împãrãþie a
universului anonim. 

Cu cât se apropie de momentul clipelor ultime ale trecerii, angoasa îºi
sporeºte intensitatea ºi se exprimã în închipuiri compensatorii, cum se
întâmplã în cele douã poeme amintite mai sus. În ambele, imaginaþia
poetului se inspirã din contemplarea vechilor morminte, cãrora li se
atribuie semnificaþii spiritualizate.Rolul lor este de a potoli starea
emoþionalã, stârnitã de frica sfãrºitului: “frica deschide Dasein-ul mai cu
seamã într-un mod privativ. Ea ne zãpãceºte ºi ne face sã ne pierdem
capul ‘’1.  Fiinþa se aflã în împrejurarea gravã de a fi treptat privatã de
viaþa însãºi. Frica, teama, spaima sunt cuvintele blagiene prin care se
sugereazã trãirea întru moartea iminentã a fiinþei. Faptul de a nu mai fi în
lume numeºte “capãtul de cale” (Greeruºa), dependenþa de gândul
înfricoºãtor al descinderii într-o altã realitate misterioasã ºi ambiguã. La
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“capãtul de cale” ne aºteaptã-nimeni nu ºtie-neantul sau altceva? În
viziunea poetului aflatã sub influenþa tradiþiei moartea este imaginatã ca
trcere, spre o lume de “dincolo”, nicidecum un sfârºit definitiv; a trece
poate avea înþelesul de ceva trecut, epuizat, îmbãrânit, cu zilele
numãrate, aflat la capãtul puterilor, dar a trece poate însemna ºi a
traversa dintr-un loc în altul, din cunoscut în necunoscut, sau a schimba
o forma de existenþã cu alta misterioasã. “Ziua din urmã” (Taina
iniþiatului) invitã la tãcere, ea se deschide tainei, este lipsitã de
transparenþã ºi seamãnã aparent cu oricare alta: “acelaºi cer”, “acelaºi
pãmânt”. Nu ºi pentru fiinþa umanã care, murind, înceteazã sã mai
rãmânã aceeaºi. Dacã lumea din jur nu se schimbã, fiinþa umanã trece
în momentul morþii printr-o prefacere esenþialã. Ea înceteazã sã mai fie
ce a fost fãrã sã poatã intui ce ar putea sã devinã. Din acest motiv
discursul liric capãtã accente dramatice, cu desfãºurãri contradictorii,
nostalgice uneori, alte ori refuzând eventuala revenire în lumea pãrãsitã
(Tãgãduiri). Versurile oscileazã între apologia morþii ºi a întunericului,
cãrora le laudã “bunãtatea”, încrezãtoare în “înþelepciunea de dincolo”
(Fiu al faptei nu sunt) ºi starea de boalã nevindecabilã indusã de
angoasa cronicã: “Purtãm fãrã lacrimi/ o boalã în strune” (Cântãreþi
bolnavi). Scufundarea în nefiinþã poate reprezenta intrarea într-un “ciclu
al elementelor”: Natura îºi împlineºte ciclul ºi iarãºi de la cap o ia” (În
timp), dar în nici un caz ciclicitatea nu conservã individualitatea fiinþei.
Aceasta se asimileazã universalitãþii anonime asumându-ºi într-o relativã
masurã calitãþile Marelui Anonim. Sã menþionãm cã sintagna Marele
Anonim, un concept filosofic nu e niciodatã prezentã în corpul poesiei.
Termenul folosit pentru a sugera risipirea în universalitate este acela de
Dumnezeu, scris întotdeauna cu majuscule. În spaþiul poeziei,
desfãºurarea imaginilor are o coerenþã specificã. Pe mãsurã ce
înainteazã in moarte, fiinþa “nu are chip ºi nu are nume”, (Poetul),
pierzându-se în infinitul cosmic, în “albãstrimile cerului”. Dispariþia din
lume se petrece fãrã nici o discriminare, chiar dacã voinþa celor puternici
încearcã sã-ºi prelungeascã imaginea în conºtiinþa posteritãþii. Împãraþii
plasaþi în mausolee somptuoase, dar ºi cei lipsiþi de notorietae, devin
egali prin moarte, timpul le desfiinþeazã identitatea tuturora,
transformându-i în cenuºã anonimã. Nimeni ºi nimic nu se salveazã de
uitare, urmele se ºterg lãsând loc pustiului. 

Începem sã nu mai fim din clipa în care devenim cenuºã. Semn
simbolic al ieºirii din cursul vieþii, cenuºa semnaleazã dezafectarea
corporalã de spirit. Mormântul însuºi prin care ne încãpãþânãm sã ne
prelungim identitatea este sortit pieirii. Cenuºa are prin excelenþã o
valoare rezidualã “Din punct de vedere spiritual, valoarea acestui rezidiu
este zero... nulitatea legatã de viaþa omeneascã”2 . Poetul Blaga invocã
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motivul cenuºii pe întreg parcursul creaþiei, cele mai diverse aspecte ale
existenþei, dar mai ales identitatea biologicã, converg în cenuºã, punctul
terminus al oricãrei experienþe vii. În rare cazuri, cenuºa este vãzutã ca
moment de resurecþie. Dar valoarea negativã a cenuºii este copleºitoare.
Cenuºa, deºi partea rezidualã a fiinþei, evocã un semn material,aflat în
disputã cu umbra, simbol al transcendenþei enigmatice. Aparent
antagonice, cenuºa ºi umbra acþioneazã într-o direcþie similarã. Cu
vremea, cenuºa dispare în umbra anonimã. Cenuºa este primul stadiu
de involuþie materialã a fiinþei: “Frumuseþea, ca ºi zborul ºi iubirea/ de
cenuºã-ºi leagã firea” (Lângã un fluture); umbra decide statutul definitiv
al spiritului; ea este “aerul” timpului devorator: “Vezi al ceasului strãfund/
Aer curge. Suntem prund. (Ceas de varã), locul revãrsãrii în anonimatul
absolut ºi imponderabil. Ca semn al trecerii incipiente în nefiinþã, cenuºa
menþine încã relaþii cu lumea din preajmã. Ea provoacã dureroase
efuziuni sentimentale, ca în Frumoase mâini: “Frumoase mâini, când
buze calde îmi vor sufla/ în vânt cenuºa/ ce-o s-o þineþi în pãlmi ca-n-tr-
un potir,/ veþi fi ca niºte flori,/ din care boarea-mprãºtie polenul”. Alteori,
dimpotrivã, invocarea sfãrºitului survine ca o salvare: “vino sfârºit,
aºterne cenuºã pe lucruri (Un om s-apleacã peste margine). “Rãcoarea
sfârºitului”, generatã de ziua din urmã, stârneºte suferinþa celor ce vin
“plângând sa-ºi îngroape feþele în cenuºa lor”. (Heraclit lângã lac).
Poetul are premoniþia trecerii în cenuºã a corpurilor ce se desfatã fericite
pe plaja de la þãrmul mãrii: “Oameni goi zac în nisip/ tãcuþi ca-n propria
lor cenuºã” (Plajã). Cenuºa mãrturiseºte despre viaþa individualã de
curând stinsã ea trimite la “vatra” în care au ars destinele, devenitã între
timp inaccesibilã: “Singurã vatra nu mi-e-ngãduitã,/ ºi cum aº slãvi
scânteia-mpãmântenitã/ cenuºa ºi pravila, fumul-înaltul! (Ani, pribegie
ºi somn). Arderea, focul, scânteia preced cenuºa, ele sunt forme care
avertizeazã asupra sfârºitului: “Cenuºa îngerilor arsã în ceruri/ ne cade
fulguind pe umeri ºi pe case” (Anno Domini). Schimbarea în cenuºã se
aflã în centrul ciclului Corãbii cu cenuºã, imagine tulburãtoare a fiinþelor
în trecerea lor, asemenea unor ambarcaþiuni, purtând semnele stingerii,
în drumul spre apele Aheronului. În adevãr, se poate spune, cã “rareori
numai sfârºitul nu e cenuºã”. Prefacerea în cenuºã pe cât este de
înfricoºãtoare, pe atât înseamnã o despovãrare de greutatea vieþii: “Mai
uºoarã ca viaþa/ e cenuºa/ e cenuºa” (Greeruºa); “cenuºa noastrã,
iubito,/ poate/ fi pe talgere cântãritã cu vreo câteva roze (Zodia
cumpenei). Trecerea de la fiinþã la nefiinþa cenuºii dureazã o clipã, ea
dezvãluie momentul dramatic al rupturii de viaþã. O secvenþã
emoþionantã citim în Cânele din Pompei: înainte de a fi ucis de cenuºa
vulcanului în erupþie, “Cânele,scurt, rasucindu-se–n  loc, se stinse rânjind
ºi muºcând din cenuºã”; “materia morþii”, cenuºa fatalã îi conservã într-o
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secundã “tiparul”, ca sã ateste peste veacuri fiinþa care s-a împotrivit
zadarnic destinului. Soarta cânelui din Pompei repetã în esenþã
devenirea omului. Cenuºa care îl rãpune este întruchiparealui Dumnezeu
însuºi, fãrã a pute sã întrevadã cã asemenea cânelui îºi va perpetua
“tiparul” identitãþii. Prin moarte, în mod obiºnuit, fiinþa, într-o primã fazã se
încenuºeazã ºi o vreme îsi prelungeºte amintirea în conºtiinþa celorlalþi;
într-o a doua fazã cenuºa se spulberã, îºi pierde calitatea de martor al
unei fiinþe anume, iar cel care a fost cândva se apropie de Dumnezeu:
“Tiparul în tine pãstra-mi-l voi”, contopindu-se în anonimat. Ce semnificã
aceastã anonimizare spre care se varsã oricr individualitate?
Demonstrabilã la nivelul evoluþiei universale, ea pare a echivala cu
neantul, cu nimicul, cu inexistenþa. Metafizica tristeþii îºi are sursa în
anonimizrea destinului individual. Revãrsîndu-se în universalitatea
infinitã, fiinþa îºi pierde sinele. Conºtiinþele individuale disapar ca fumul,
(motiv frecvent la Blaga), urmând un traseu de la care nimeni nu
rãtãceºte (Tablele legii). Drumul spre anonimizare indicã de fapt, calea
spre transcendent, întâlnirea cu Dumnezeu, în lirica poetului altceva
decât conceptul filosofic, numit Marele Anonim. Dumnezeu îsumeazã
totalitatea, puterea supremã, absolutul, extaza: “Trãim ca ca sã
cuprindem totul/ ºi sã ne pierdem într-o zi/ un Dumnezeu, adânc,albastru/
e marea-n care vom pieri” (Caravela). Blaga separã cu fermitate apele,
filosofia ºi poezia curg prin albii diferite. Filosoful Blaga vorbeºte în
Trilogia cunoaºterii de neta diferenþã între Dumnezeu chip al eternitãþii ºi
Marele Anonim, conceptul logic pe care se întemeiazã concepþia sa
filosoficã: censura transcendentã este cea care limiteazã “cunoaºterea
pozitizã adecvatã a obiectului transcendent. Faptul se întâmplã din
motive care þin de echilibrul existenþial, Marele Anonim se apãrã pe sine
ºi toate misterele derivând din el, de aspiraþiile oricãrei cunoaºteri
individuale, creind între acestea ºi misterele existenþiale o reþea de factori
izolatori3. Alta este viziunea poetului Blaga. Comuniunea cu Dumnezeu
þine de regimul intuiþiei, în împrejurãrile speciale trãite chiar în decursul
vieþii, în starea de somn, de exemplu: “când dormim, dormim în
Dumnezeu” (Zi ºi noapte). ªi tot astfel în starea de îndrãgostire: “Când
iubim,/ oricât de adâncã noapte ar fi/ suntem în zi/ suntem în tine Elohim”
(Psalmi). 

Revelaþia absolutului se petrece în limbajul poetic pe drumul cenuºii.
Cenuºa marcheazã punctul de trecere. Murind, încenuºându-se, fiinþa
are acces la transcendenþã, integrându-se  ‘’în þara nimãnui ‘’, (Liniºte
între lucruri bãtrâne).

Poetul se concentreazã pe momentul stingerii, deznãdãjduit cã nu-i
poate da nici o explicaþie: “Omule, ziua de apoi/ e ca oricare altã zi,/
îndoieºte-þi genunchii,/ frânge-þi mâinile,/ deschide-þi ochii ºi mirã-te ».
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(Taina iniþiatului) Scurgerea vieþii se transformã în scrum : ‘’vinul nebun
al vieþii s-a scurs în scrum” (Semne), alternativele revelatoare au dispãrut
(“drumuri m-au alungat”), omului rãmânându-i ºansa unicã de a se
abandona ‘’blestemului divin’’ : ‘’Cu cânele ºi cu sãgeþile ce ne-au rãmas/
ma-ngrop/ la rãdãcinile tale ma-ngrop/ Dumnezeule, pom blestema
(Cuvântul din urmã). Parcursul fiinþei are o dublã desfãºurare : în viaþã
se supune destinului trecãtor; în moarte, devine “Contemporan cu
Dumnezeu ‘’(Cântec pentru anul 2000), a cãrei revelaþie îi este totuºi
interzisã. ‘’spaima de Marele’’ e determinatã de un Dumnezeu
inabordabil, similar pomului interzis din grãdina raiului, ºi totuºi prezent în
întruchipãri imaginare. Cert este cã drumul cenuºii îi precipitã condiþia
anonimã, pierzându-se în toate, dar cu ºansa de a ‘’nu mai fi singur pe
lume’’, apropiindu-se de faþa lui Dumnezeu : ‘’Din veac în veac ºi pânã în
faþa lui Dumnezeu/ duc drumurile toate vechi ºi noi, ºi nicãieri nimeni nu
rãtãceºte ‘’ (Tablele legii). Anonimitatea constitue trãsãtura comunã a
celui ce a fost în lume ºi a celui veºnic. Între cele douã entitãþî, cea
umanã ºi cea divinã nu se poate vorbi de identitate, deºi, calitatea de a
fi anonime le este amândurora proprie. Destrãmatã în cosmos, fosta
fiinþã cunoaºte metamorfoze infinite. Ea are ºansa de a deveni pom
roditor, ca în Gândurile unui mort, sau cântec de pasãre (Dacã m-aº
pierde). În Glas de searã, poetul îºi imagineazã trupul “ înmormântat în
astã stea/ în veci voi lumina cu ea”. Intrat în ciclul elementelor, individul
îºi transpune identitatea în diverse înfãþiºãri, însã niciodatã cu vechiul
chip. Din eternitatea cosmicã “întoarcerea” în lumea pãmânteanã, cu
chipul de fiinþã iniþialã se petrece exclusiv ca stare de dor: “La obârºie, la
izvor/ nici un drum nu se-ntoarce/ decât în chip de dor”. (Cântecul
obârºiei). Anonimã, imaterialã, umbrã ºi dor, ajunsã în “azurul nefiinþei”
(Vedenie dantescã), fosta entitate corporalã continuã sã fie resimþitã cxa
prezenþã în lume, sub forma unui misterios “zumzet planetar” (Sfârºit de
an). Sublimarea în nefiinþã aduce dupã sine asimilarea imponderabilã,
integratã în marea poveste a nemuririi: “Murmurul nostru, visul nostru, se
va împãrtãºi/ din nemurire printre greerii ce cântã/ ºi printre zei, cari, fãrã
temple, mai trãiesc” (Grãdiºte). A continua sã exiºti dincolo de moartea
trupului, distribuindu-þi energia în diferitele înfãþiºãri ale spaþiului cosmic,
însemneazã în viziunea lui Blaga a dura în eternitate, evident sub un alt
statut ontologic, decât acela de fiinþã pãmânteanã. Fiinþã-nefiinþã
reprezintã douã stadii de existenþã diferite ale unui univers unic aflat într-
o indescriptibilã relaþie. Nostalgia faþã de stadiul rãmas în urmã o datã cu
trecerea umbrelor se articuleazã ca stare fireascã ºi totodatã contrazisã
de conºtiinþa lucidã: “Opreºte trecerea. ªtiu cã unde nu e moarte nu e nici
iubire ºi totuºi te rog: opreºte, Doamne, ceasornicul cu care ne mãsuri
destrãmarea” (În marea trecere). Destrãmându-se, individul se des-
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fiinþeazã ºi din prezenþã singularã în lume se pierde în infinit, sub semnul
iubirii absolute. Blaga apeleazã la o modalitate de transfigurare intuitiv
revelatoare. Portativul versurilor înregistreazã imagini verbal-muzicale,
familiarizându-ne cu misterele lumii, precum legendarele “rune” pe care
le surprinde în secvenþe convergente cu statutul fundamental al
discursului sãu liric, promotor al unei viziuni situate dincolo de fiinþã,
activã sub forma unor “chipuri” fascinante. Am putea spune cã lirica
poetului se preocupã într-o micã masurã de lumea datã, ea dã în schimb
atenþie covârºitoare acelei lumi aflate dincolo de apele Aheronului. Tema
abordatã are în vedere existenþa posterioarã vieþii, întrebãtoarele tristeþi
fãrã raspuns, blocate de chinuitoarea metafizicã a nefiinþei. Sub
presiunea timpului ireversibil, viaþa se scurge chematã de “glasul
nimicului” (Ce aude unicornul). În ce constã avest nimic? Este el egal
golului, neantului, pur, stingerii fãrã urmã? Incertitudinea traverseazã
întreaga poezie blagianã, fãrã a putea pierde din vedere o sumã de
“semne” ale unui dincolo “anonim”. Obiectul poeziei se îndreaptã spre
descifrarea acestor semne, lipsite de un suport raþional trainic, dar care
nu înceteazã sã invadeze conºtiinþa cu “veºti” enigmatice, alcãtuite din
chipuri infraverbale, din “zumzete” , “plânsete”, “cântece”, “vaiete”,
bocete” (Ce aude unicornul). Tãcerea continuã sã fie suveranã, dar în
interiorul eonului universal se face simþit un ”zvon” articulat de lumea
nepãmânteanã, anonimã.

Lumea anonimã provenitã din trupurile devenite cenuºã, alcãtuieºte
imensa familie a spiritelor. Diferenþa tranºantã dintre lumea noastrã ºi
lumea în care descindem dupã moarte în marea “umbrã a lui Dumnezeu”
constã într-o existenþã imaterialã. “Întorcerea” în lumea pãrãsitã se poate
întãmpla, cum am mai spus, sub formã de “dor”, ea exclude întruparea
umanã, pentru cã manifestarea fizicã nu este posibilã în împãrãþia
umbrelor. Trecerea fiinþei spre nefiinþa anonimã creeazã o situaþie
paradoxalã: lumea istoriei, adicã lumea noastrã se goleºte de sens (“un
gol istoric se întinde”, spuse-se Bacovia), îºi pierde substanþa ºi pretenþia
de a dura, în timp ce universul se “umple” de umbrele noastre.
Condamnaþi, sau, predestinaþi la anonimitate, durãm exclusiv prin ce
aude unicornul, legendarul animal postat la marginea mãrii, locul simbolic
al prefacerii universale, de coborâre în increat ºi de tãrâm al genezei.
Acelaºi lucru îl aude ºi Ulise, aºezat ºi el la marginea mãrii. În tãcerea
compactã, personajului mitologic, îi este dat sã sã observe alternanþa
dintre frumuseþea carea se înalþã ºi moartea pieritoare: “S-auzi în ce
tãcere/ cu zgomote de roi,/ frumuseþea ºi cu moartea,/ lucreazã peste
noi”. Undeva deasupra noastrã, “peste noi”, firea îºi exercitã legile ei
implacabile, ea face sã disparã o lume ºi sã genereze alta. Pãmântul cu
succesivele sale generaþii dispãrute, laolaltã cu valorile create, cu
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evenimentele violente ºi animozitãþile înverºunate, toate devin în
perspectiva timpului, cantitate imensã de cenuºã (Temeiuri). Iluzia
asugurãrii duratei înãlþând “temple” menite sã înfrunte dispariþia, nu dã
urmaºilor o satisfacþie deplinã, mai degrabã ei sunt înfricoºaþi de
scurgerea demolatoare a timpului, sugeratã de “cãsuþele goale”, semne
ale prãbuºirii lumilor de altãdatã. Tristeþea de afi în lume, alunecând spre
nefiinþa cenuºii ºi a scufundãrii în anonimat nu este învinsãde nici o forþã
umanã: Dar orice vestigiu al erei de aur,/ Oricare ar fi chipul lui,/ Nu-
nvinge tristeþea noastrã, / în faþa timpului” (Murind zeii îºi lasã).
Semnificaþia unei astfel de tristeþi depãºeºte hotarele puterilor omeneºti,
ea invadeazã conºtiinþa pe mãsurã ce timpul trece prin noi apropriindu-
ne ireversibil de momentul  cenuºii. În faþa evoluþiei imperturbabile, voinþa
omului diminueazã, singurul reazim la care poate apela e rugãciunea, la
care poetul apeleazã în diferite moduri. Dacã altfel nu se poate, “rugat sã
fie Dumnezeu” ºi la fel “vântoasele” sã-i apere cenuºa “de orice suflare”
(Rugãciune).

Din nefericire, cenuºa nu poate scãpa de “suflarea” nimicitoare,
deschisã risipirii în anonimat. Aceptarea condiþiei anonime se desfãºoarã
în sinuozitãþi lirice tensionate. Ea este departe de resemnarea stoicã,
dupã cum exclude exuberanþa romanticã a supravieþuirii prin acte
creative durabile. Poetul are înþelepciunea de a recunoaºte cã “peste noi”
opereazã legi imposibil de manipulat ºi una din ele decide trecerea, prin
moarte, la inexistenþã individualã. Ãceastã trecere în infinitatea anonimã
apropie omul de Dumnezeu , el însuºi anonim, fãrã sã-l punã intr-o
situaþie de egalitate. Dumnezeu rãmâne Marele, Intangibilul. Dumnezeul
Anonim al lui Blaga are, alãturi de calitatea de a fi incognoscibil, lipsit de
nume, neidentificabil ºi pe acela de afi ascuns: “O durere mi-a fost
singurãtatea ta ascunsã, Dumnezeule, dar ce era sã fac? “ (Psalmi).
Depãrtat de fiinþa umanã, cãreia nu i se aratã ºi cu care refuzã sã
dialogheze, Dumnezeul închipuit de Blaga nu este totuºi nici un moment
negat sau contestat ca prezenþã în cosmos. Sub acest aspect, Blaga se
alãturã marilor poeþi religioºi, fãrã sã urmeza întocmai dogma creºtinã.
Pentreu el, copleºitoare este prezenþa anonimã a lui Dumnezeu. O
prezenþã difuzã, transfiguratã în spirit spinozist, urmatã îndeaproape de
“biografia” cosmicã a omului. Importanþa viziunii lui Blaga constã în
starea de anonimitate, similarã cu a demiurgului, pe care o preia fiinþa
umanã, îndatã ce se “dezbracã” de trup: “mã dezbrac de trup/ ca de-o
hainã pe care o laºi în drum” (Psalmi). Din acest moment, drumul vieþii
lipsite de trup se încheie în scrum, drumul care urmeazã duce în poveste.

Mai multe poeme abordeazã direct statutul anonim destinat omului
care trece pragul în nefiinþã. Dezvoltãri lirice traversate de grijã, Semne,
Dacã m-aº pierde, Numele, Alean arhaic, Lãcaº, Cuvinte pe o schelã
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funerarã, ( le-am numit pe cele mai importante) dau glas unui puls
existenþial care oscileazã între spaimã ºi resemnare, între iluzia de a opri
destrãmarea ºi jubilaþia asimilãrii în lumea eternitãþii. Absorbþia în tainele
“Vãzduhului Dumnezeiesc” echivaleazã cu descinderea în “Marea
poveste”, enigmaticã, despre care eul ia act printr-o sumã de “semne de
plecare”, nu neapãrat înfricoºãtoare. Ãcceptând dispariþia, fiinþa îºi
schimbã de fapt drumul limitat al vieþii cu un alt drum, al cãrui traseu duce
în poveste, drumul veºniciei. Abandonându-se acestui drum fãrã
întoarcere, nu odatã traversat de accente nostalgice, eul încheie cu
« vinul nebun al vieþii « pentru a-ºi asuma un traseu inedit: “vinul nebun
al vieþii/ s-a scurs în scrum/ dar orice alt drum duce în poveste,/ în marea,
în marea poveste” (Semne). Intrarea în marea poveste are loc
concomitent cu desprinderea numelui de trup sau de trupul transformat
în cenuºã. Relaþia dintre individ ºi numele care îl purta în viaþã devine
inutilã Separat de fiinþa vie, numele apare ca o abstracþie goalã, el
continuã sã circule autonom în memoria istoriei, ca reprezentare
simbolicã, având diferite semnificaþii valorice, dar cu timpul, nu mai
comunicã nimic, este uitat. Numele este un semn convenþional legat
strâns de individ ºi totodatã exterior individului; strâns legat pentru cã
orice nume se asociazã unei persoane; exterior fiindcã nici un nume nu
dezvãluie esenþa celui care îl poartã. Orgoliul de a-i atribui o rezonanþã
durabilã nu înseamnã nimic în cursul devenirii. Numele purtat devine
precar ºi dacã marile fãptuiri pot persista o vreme, numele se pierde
scurgându-se în golul anonimatului. Cu cât se  depãrteazã de fiinþa vie,
numele pluteºte singur, îi dispare substanþa, se neantizeazã. Numele
este “strãin de alcãtuirea ºi fiinþa noastrã” spune un vers din poemul
Numele. În ierarhia valorilor care-l însoþesc postmortem pe cel dispãrut,
numele nu se mai aude: “Dar nici în mine, nici sub bolta care-i cerul, eu
nu-l aud”; la fel, nici în mormânt “nu-l voi auzi”. Iar în Þara nimãniu a
infinitului Anonim numele e mai prejos decât o “chemare” sau o “ umbrã”:
“Atuncea numele meu e mai puþin/ decât chemarea ce-ar suna prin Þara
nimãnui, ºi mai puþin decât o umbrã” (Numele). Fãrã nume, liber în Þara
nimãnui, necondiþionat de propria sa identitate, uitând de sine, eul ar
putea dispãrea în spaþiul infinitului, rãmânând singur pe lume. Poemul
Dacã m-aº pierde comunicã o stare de adevãratã jubilaþie, la gândul cã
uitând cine este, ar putea opta pentru o altã luminã. Visul cã s-ar sublima
“în toate”, i-ar anula limitele de fiinþã muritoare (“ marginea mea s-ar
curma” ) ºi astfel osul fostului sãu trup s-ar preface în aur, iar sufletul în
vizuinã, în care ºi-ar afla cuib privighetoarea. Prefacerea în aurul
eternitãþii ºi coabitarea cu mãiestria cântecului de privighetoare se
proiecteazã ca alternativã fericitã a insului care pãrãseºre lumea noastrã
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“mãrginitã”. Starea anonimã, în loc sã înfricoºeze, se relevã ca formã
superioarã a existenþei, stârnind speranþe sublime, Ce îl obsedeazã încã
pe Blaga în aceastã utopicã imaginare a soartei omului de dincolo de
mormânt este singurãtatea. Durerea singurãtãþii (“singurãtatea ne
omoarã”), (Noi, cântãreþii leproºi). Îºi aflã alinarea prin acceptarea ideii
cã moartea nu insemneazã dispariþia formelor de existenþã ale lumii.
Dacã numele nu mai reprezintã nimic pentru cel plecat, eul nu descinde,
totuºi, într-o lume pustie. Cel dispãrut continuã sã fie solidar cu
izvoarele, cu floarea crescutã pe câmp, cu norul fierbinte, dar ºi cu
“negurile care vin din nefiinþã”, într-o comuniune confraternã cu umbrele.
Gândul convieþuirii cu cele lãsate în urma sa, dar ºi cu cele care îl
aºteaptã îi întãreºte credinþa în posibila relaþie dintre fiinþã ºi nefiinþã
anonimã. Într-un sens adânc, moartea este o biruinþã asupra
singurãtãþii: “Neguri vin din nefiinþã/ mãrturii cã nu sunt singur.../ focuri
sunt ºi e credinþã./ Acest gând cât mai palpitã/ schimbã moartea-n
biruinþã:/ nu sunt singur, nu sunt singur (Nu sunt singur). În Alean
arhaic eul se vrea îngropat în mereu dorita Þarã a nimãnui. Atmosfera
se realizeazã mitic, ca într-o veche poveste de dragoste. Un inorog- “un
murg cu-n corn în fruntea lui de basm” ar urma sã-i sape mormãntul,
undeva pe munte, loc unde între “noi doi... s-a împlinit ursita”. Fericitul
moment al iubirii îºi aflã sfãrºitul într-un anonimat asumat: “ªi-apoi prin
Þara nimãnui privighetori de foc prin ani/ sã cânte lung ºi cu temei/ pe
munte unde-am stat noi doi/ un loc de blestem ºi alean”.

Blaga exclude din principiu egocentrismul romantic. Cântecul sãu îl
considerã un har dãruit de o forþã anonimã, singurul merit fiind acela de
a purta cântecul în lume, el fiind vocea aleasã sã comunice un melos.
În fond, poetul tace, precum “roua”, tot ce spune în calitate de trimis,
aparþine unei puteri anonime, simbolizatã de mãiastra privighetoare,
sintezã imaginarã a muzicii cosmice. O mutaþie radicalã se produce
odatã cu moartea individualã. Dupã ce, acoperit de cenuºã, omul
pãrãseºte trupul ºi intrã în veºnicia anonimã, materia din care fusese
constituit, “se preface în cântare”, având ca sursã izvorul sonor originar.
Chipul cântecului articulat de poet provine dintr-un “lãcaº” transcendent,
pe care îl recunoaºte în glasul de mesager al absolutului intonat de
privighetoare. Motivul privighetorii este prezent în toate literaturile lumii
ºi la fel de prezent în paginile poeziei blagiene: “S-ar spune cã lãcaºul
îmi este/ într-un sat cu streºini de paie,/ cu nume de veche poveste./ Dar
nu locuiesc/ la sat ºi în nici o odaie/. Locuiesc într-un cântec de pasãre
(Lãcaº). Locuirea într-un cântec marcheazã transferul de la
individualitatea efemerã la veºnicia anonimã.

Sublimarea individului în enigmatica umbrã a lui Dumnezeu încheie
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periplul sinuos al eului cu senina acceptare a sfârºitului, într-o ambianþã
calmã. Moartea nu este altceva decât retragerea din ‘’drumul’’ vieþii, o
fireascã absorbþie în ‘’materia’’ sumbrã, în teritoriul umbrei. Umbra se
identificã în toate  formele existenþei, ea este omniprezentã ºi
atotstãpânitoare: “Astfel moare un om, astfel un crin”. Blaga nu este
strãin în interpretarea umbrei de tradiþia gãndirii orientale, conform
cãreia “lumea creatã este consideratã umbra lui Dumnezeu, provenitã
dintr-o lume superioarã, pe care o oculteazã, relevând-o”4.

Ascensiunea spre treapta superioarã a luminii sacre de care
aminteºte Dante la finalul Paradisului, nu se întâmplã în viziunea lui
Blaga, din nevoia unei profunde coerenþe ideatice. Pentru poetul român,
umbra este punctul terminus al posibilitãþilor umane, ea nu poate fi
depãºitã ºi reprezintã întruparea deplinã a eului în anonimat. Inscripþia
funerarã de pe stela celui dispãrut lasã a se înþelege cã accesul la
lumina dumnezeieascã este cenzurat, ca ºi în eseurile filosofice, în
favoarea pãstrãrii echilibrului cosmic: “ Când murim, nu facem decât/ sã
ne retragem lin/ în propria noastrã umbrã./ Astfel moare un om,astfel un
crin./ Absorbindu-ne în ea materia sumbrã/ umbra se întrupeazã/ în
sfârºit pe deplin./ O, cãmaºã de in! O, ultimul suspin!” (Cuvinte pe o
stelã funerarã). “Cãmaºa de in” ºi “suspinul” sunt urmele dureroase ale
unei vieþi pãrãsite în favoarea umbrei anonime.

V. FANACHE
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Din JURNALUL INTIM AL DACIEI EDENICE

La Curtea de Argeº, cu prilejul unor restaurãri, arheologii au dorit sã
vadã ce se aflã în mormintele voievodale de sub pardoseala Bisericii
Domneºti. Au ridicat deci plãcile de piatrã ce nu au mai fost miºcate de
când fuseserã puse acolo, în secolele XIV, XV, XVI. Iar ce li s’a arãtat
înaintea ochilor era în stare sã-i uluiascã. În sarcofage închise cu sticlã
se vedeau voievozii în starea în care fuseserã astrucaþi: feþele erau ale
unor oameni de-abia adormiþi, dichisiþi în straie fastuoase din stofe
scumpe de catifele ºi mãtãsuri, în culori nobile alese cu gust rafinat,
jucând ca brumate în nuanþe subtile sub lumina ce parcã se bucura sã le
revadã dupã sute ºi sute de ani, uimitã ºi ea.

Cercetãtorii, loviþi de fericire, s’au repezit sã ridice geamul intact ce-i
despãrþea, doar el, de acea fabuloasã curte feudalã pe care ei o
cunoºteau foarte amãnunþit, numai din tratate însã, pe care de-abia
acum o vedeau aievea cu propriii ochi, pe care doreau s’o atingã ºi cu
vârful degetelor. N’a apucat însã geamul de sticlã nici sã fie miºcat de-a
binelea cã, la cel mai uºor contact cu aerul, tot ceea ce li se înfãþiºa atât
de concret înaintea ochilor s’a transformat fulgerãtor într’un colb fin, fãrã
culoare, ce s’a depus imperceptibil pe fundul sarcofagului. Arheologii
n’au mai putut recupera decât obiectele metalice ºi cele din pietre
nestemate: paftale, inele, coliere, cercei, spade. Toate de o valoare
inestimabilã, fireºte, dar, în comparaþie cu ce s’a pierdut…  

În cartea Dacia edenicã eu vã arãt o lume fascinantã care a fost nu
cu câteva secole, cu multe milenii în urmã. Nu e o închipuire, e o lume
adevãratã care a trãit aievea în cea mai adâncã strãvechime. Priviþi-o,
priviþi-o oricât ºi, dacã vã place, minunaþi-vã de spectacolul ei. Mulþumiþi-
vã însã cu atât. Nu încercaþi s’o agresaþi! Vã veþi alege doar cu acele
piese arheologice pe care le ºtiþi prea bine, pe care le-aþi tot vãzut prin
muzee. Restul, frumuseþea realã, nu va mai fi decât un praf ce nu vã va
fi de nici un folos.

*  *  *
Vã amintiþi desigur fata din poveste cãreia i se împlinise de mult

sorocul, îºi prinsese pântecele cu cercuri de fier, pe care trebuia sã le tot
lãrgeascã, ºi tot nu putea naºte.

În aceastã situaþie sunt eu nereuºind sã-mi tipãresc Dacia edenicã, iar
sarcina, purtatã mult peste vreme, a devenit chinuitoare.
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*  *  *
Cercul cel mai apropiat al cititorilor - oameni de bunã-credinþã,

informaþi, cu spirit critic dar ºi deschiºi spre a accepta noul, oricât de
ºocant, dacã acesta se sprijinã pe argumente convingãtoare - vor
aprecia soliditatea argumentaþiei din Dacia edenicã ºi-ºi vor însuºi tezele
cãrþii. Cercul urmãtor, mai larg, al celor dotaþi cu o dozã considerabilã de
scepticism, vor gãsi cã afirmaþiile din carte nu sunt suficient susþinute de
documentul istoric - ceea ce, în privinþa Paradisului, e adevãrat, existenþa
raiului neavând cum fi demonstratã istoric, prin descoperiri arheologice, -
lucrarea  reflectând aºadar mai degrabã o istorie a mentalitãþilor decât a
unor realitãþi concrete. Oricum, vor socoti unii dintre aceºtia, fiind vorba
de un subiect luminos - mitica Vârstã de Aur, - ni se oferã o lecturã
agreabilã, ceea ce, în comparaþie cu ce ni se propune azi spre a fi citit,
nu e puþin lucru. Ultimul cerc e cel al scepticilor totali. ªi printre aceºtia
însã se vor gãsi câþiva care sã-i gãseascã lucrãrii o justificare. E vorba
de un roman, vor susþine aceºtia apodictic. Romanul modern inventeazã
tot felul de procedee pentru a da impresia de scriere documentarã ºi a fi
credibil în ochii unui cititor din cale afarã de refractar. În cazul de faþã,
autorul a mimat tonul ºtiinþific, ceea ce i-a reuºit din plin, unii lectori
nesesizând deloc cã ceea ce avem în faþã e o carte de ficþiune.

*  *  *
Columb a depus mari eforturi spre a-i convinge pe regii Spaniei sã-i

finanþeze expediþia cãtre un continent pentru el cât se poate de concret,
pentru toþi ceilalþi cu totul iluzoriu. Sceptici, ca tot omul, monarhii nu erau
însã deloc dispuºi sã investeascã în fantasme. Argumentul la care au
cedat în cele din urmã a fost acela cã în acele locuri necunoscute se
gãseºte aur.

Eu cu Dacia edenicã sunt în aceeaºi situaþie: am descoperit o lume
(nu nouã, ci foarte veche), dar pe care nu o pot face vãditã din lipsã de
bani. În plus, spre deosebire de Columb al cãrui argument, atunci când
el îl invoca, era doar presupunere, eu deþin nenumãrate dovezi, începând
cu cea a proorocului Moise, cã în þara mea “se aflã aur” (Facerea 2, 11). 

*  *  *
Faptul cã Lupa Capitolina priveºte concentrat în depãrtare e explicat

de specialiºti ca prevedere a ei sã nu fie surprinsã de vânãtori în timp ce
alãpteazã, grija ei, maternã, vizându-i mai mult pe copiii sãi adoptivi
decât pe ea însãºi. E, desigur, ºi acesta un motiv, dar nu singurul ºi nu
cel esenþial. Ea se uitã în zare dupã Lupul dacic, de dorul cãruia e
bântuitã. În Dacia edenicã eu i l-am adus.

*  *  *
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Cele mai frumoase cuvinte la adresa mea le-au spus unul dintre cei
mai mari sculptori români ºi unul dintre cei mai originali compozitori.

La începuturile mele literare, când asemenea gesturi contau, Romul
Ladea mi-a spus odatã: Scrii ca un înger! 

Fãrã sã-l interpretez altfel decât ceea ce este: o bãtaie încurajatoare
pe umãr, acesta rãmâne pentru mine cel mai mare premiu ce mi-a fost
decernat, incomparabil cu ceea ce un juriu (de regulã, dubios) mi-ar fi
putut acorda.

Cu Hary Maiorovici am fost prieteni. La orga sa electronicã, de care
era foarte mândru, adusã din Israel, pe vremea când pe aici ea era o
raritate, îmi interpreta compoziþiile sale, o combinaþie de ecouri din
folclorul românesc cel mai originar ºi din vechea muzicã ebraicã, o
arhaitate afundã tratatã modern, care fascina. Pe când eram pe punctul
de a face împreunã cu Paul Barbãneagrã un film dupã Dacia edenicã, i-
am spus lui Hary cã el va scrie muzica filmului, ceea ce l-a încântat. N’a
fost sã fie, dar, dacã ar fi fost („odatã ca niciodatã”), ar fi minunat. Pe
vremea când îmi fãceam bagajele sã plec din Radio, el, nimerindu-se la
mine în birou, insista puternic sã rãmân. Nu pot, Hary, mã justificam. Uite,
numai de când stai tu aci, ai vãzut cã n’am apucat sã schimb cu tine o
vorbã, o þin numai în telefoane. Mã duc sã mã pot ºi eu aduna, sã pot
gândi, sã mã pot reculege, sã scriu… Rãmâi, o þinea el înainte, chiar
dacã nu faci nimic, numai sã fii aici. Tu ai în tine o pãrticicã de Dumnezeu
ºi ãºtia au nevoie de tine!…

ªi, dovadã cã n’a fost o vorbã scãpatã într’o împrejurare ci el chiar
credea asta, dupã decenii, odatã, la Primãrie, întâlnindu-ne întâmplãtor,
cu puþin înaintea plecãrii lui definitive, el mi-a spus: ªtii cã tu ai pãrticica
aceea de Dumnezeu…

*  *  *
Duminica, în Catedralã, cum stau în absida din dreapta, sub stejarul

Mamvri, îl am în faþã pe Sfântul Efrem Sirul. El þine în stânga o filã albã,
iar în dreapta pana cu care scrie. Pe foaia de hârtie sunt „caligrafiate”
niºte rânduri care vor sã semnifice ºiruri de litere dar care, cum imaginea
e în mozaic, nu sunt decât niºte pietricele cubice, una lângã alta, fãrã nici
un sens. Firesc, nimeni n’a putut (ºi nici n’a încercat, în afarã de mine) sã
descifreze acest cu totul enigmatic text. Dar eu ºtiu ce scrie acolo: cã
Dunãrea e Fisonul Genezei, unul din cele patru fluvii care curg din rai.
Este sãmânþa din care a rãsãrit Dacia edenicã. ªi eu, privindu-l, îi
mulþumesc marelui Sfânt cã m’a dus la acest izvor. Dar simt cã ºi el
comunicã cu mine, mulþumit cã lucrarea lui rodeºte. Ce altã publicitate
mai înãlþãtoare mi-aº putea dori decât sã vãd cum Sfântul Efrem Sirul
þine în mânã o filã din care începe Dacia edenicã?

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

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

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

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

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

*  *  *
Personalitãþile cãrora, dacã ar trãi, le-aº oferi Dacia edenicã spre

lecturare înainte de apariþie: din trecutul apropiat - Blaga, Anton Dumitriu,
Vasile Lovinescu; din trecutul mijlociu - Eminescu, Nicolae Densuºianu,
Hasdeu, Ion Heliade Rãdulescu; iar dacã am coborî pânã în trecutul
îndepãrtat - fireºte, Efrem Sirul, ale cãrui aprecieri le-aº aºtepta cu fiori;
cu fiori înmiresmaþi.

*  *  *
Dacã aº participa la o dezbatere televizatã spre a susþine tezele din

Dacia edenicã în faþa unor contestatari? Da, cu o condiþie: toþi
participanþii sã fie creaþioniºti. De ce? Pentru cã este singura bazã pentru
lansarea unei discuþii corecte despre aceastã carte. Altfel, ar trebui ca
participanþii sã cadã mai întâi cu toþii de acord asupra valabilitãþii uneia
dintre concepþiile despre crearea lumii. Or, acesta e el însuºi subiectul
unui lung ºir de controverse, condiþii în care cartea n’ar mai ajunge sã fie
luatã în discuþie.

Dar iatã un exemplu cât se poate de elocvent care certificã justeþea
restricþiei impuse de mine.

În America existã un numãr de oameni care susþin cã Pãmântul este
plat. Pot s’o facã nestingheriþi în virtutea libertãþii de opinie, care acolo se
chiar respectã. Dintre aceºtia, experþi în diverse domenii pot participa la
elaborarea ºi aplicarea unor programe, sã zicem, economice, sociale, de
politicã externã, fãrã a fi întrebaþi cum vãd ei forma Pãmântului. Când
însã se vor selecta specialiºti pentru calcularea datelor în vederea unui
zbor cosmic, adepþii teoriei Pãmânului plat vor fi excluºi pentru simplul
motiv cã, în acest domeniu, calculele lor nu pot fi decât eronate.

În cazul nostru, situaþia este exact aceeaºi.

*  *  *
Azi, în apropierea Crãciunului, vom spune câteva cuvinte despre cei

ce dãdeau atâta strãlucire sãrbãtorilor de odinioarã, despre cei trei crai
de la rãsãrit.

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

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

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

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

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

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

*  *  *
În Dacia edenicã eu mi-am creat o patrie. Dacã împroprietãriþii prin

abuz îmi vor fi refractari, dezmoºteniþii, cei fãrã de patrie, mã vor înþelege.

*  *  *
Mi-e milã de Dacia edenicã aºa cum mi-e milã de copiii mei, de Mihai

ºi Luminiþa, cum mi-e milã de Diana ºi de Georgiana, când, eu care îi ºtiu
cel mai bine ce sunt, mã gândesc la câte nedreptãþi îi va pune viaþa sã
îndure.

Dacia edenicã e o carte frumoasã ºi profundã. În ea eu luminez
(fotografiez, filmez) porþiuni din drumul care vine de la Adam ºi Eva pânã
la noi. Dar tocmai în aceasta, cã ea, cartea, descrie drumul pânã la noi
ºi nu pânã la alþii, i se va gãsi o culpã de neiertat, ca ºi cum ea ar vrea
sã demonstreze cã dintr’o unicã pereche de protopãrinþi unii oameni ar fi
descendenþi ai acelora mai direcþi decât alþii, sugerând, împotriva oricãrei
logici, posibilitatea existenþei ºi a unor bastarzi. Cartea nu numai cã nu
comite eroarea de care va fi acuzatã, dar, conºtientã de pericolul ei,
declarã repetat cã nu cade într’o astfel de capcanã. Dimpotrivã,
recunoscând egalitatea de ºanse a tuturor, le lasã altora plãcerea de a
face în ce-i priveºte pe ei ceea ce ea a fãcut pentru noi.

Devenirea omenirii în timp e asemãnãtoare cu o cãlãtorie. Mereu apar
împrejurãri noi, inedite, care monopolizeazã atenþia. Pe mãsurã ce
interesul e absorbit de spectaculosul ºi gravitatea acestor „peisaje” nou
ivite, de actualitate, imaginile traseului parcurs cad în uitare, în parte în
mod natural (sunt ºterse pãrþi de memorie pentru a putea fi înregistrate
datele noi), dar ºi planificat, programat. Unii considerã nu numai tradiþiile
(portul popular, obiceiurile, folclorul, fenomenele idiomatice ale limbii etc.)
desuete ci vãd chiar istoria ca un balast de care prezentul trebuie sã se
debaraseze, de care viitorul nu numai cã nu va avea nevoie dar de care
îi va fi jenã.

Dar ºi acele „peisaje” trecute, care la vremea lor au constituit un
prezent la fel de ºocant, la fel de tensionat, la fel de real ca al nostru, îºi
au farmecul lor care asupra unora, din ce în ce mai puþini, încã exercitã
fascinaþie. Dacia edenicã rememoreazã episoade ale acestei cãlãtorii în
timp. Fãptuieºte prin aceasta un pãcat chiar atât de grav? Veþi vedea cât
de violent va fi judecatã  pentru sãvârºirea lui.
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*  *  *
Am un ulcioraº cumpãrat de la Târgul Meºteºugurilor. Cam primitiv,

departe de standardele actuale ale frumuseþii, pentru mine el e de
nepreþuit: vine de la Obârºia, sat de olari din Munþii Apuseni, aproape de
Þebea.

În Dacia edenicã eu nu am fãcut altceva decât m’am strãduit sã ajung
la obârºii (la „vremurile strãvechi, de la obârºia lor”, cum spune Isaia). ªi
iatã cã Obârºia îmi trimite un vas din lutul ei cu care sã beau apa
neînceputã a începuturilor.

*  *  *
Opera mea e un peisaj care, strãbãtut la pas (azi nestrãbãtut deloc;

nepublicând, nu mã mai citeºte nimeni, iar cei ce m’au ºtiut au murit ori,
dacã mai trãiesc, m’au uitat), produce o anume încântare, dar e molcom,
fãrã nimic spectaculos ce sã taie respiraþia. Acest peisaj are însã un pisc
abia din care, odatã escaladat, întreaga priveliºte se va descoperi cu
adevãrat ceea ce e. Acel pisc se numeºte Dacia edenicã.

*  *  *
Eu sunt convins cã ceea ce susþin în Dacia edenicã e adevãrul

adevãrat. Dar, prin reducere la absurd, sã zicem cã totul nu e decât
produsul fanteziei mele, cã, în realitate, Dacia aºa cum o vãd eu,
edenicã, nu a existat. Dar Fãt-Frumos a existat? Dar Ileana Cosânzeana
a existat? Dar balaurul, Sfarmã-Piatrã, Strâmbã-Lemne au existat? N’au
fost decât niºte simboluri care ne-au încântat copilãria, care au fãcut ca
viaþa ºi lumea sã ni se parã nu numai acceptabile ci chiar frumoase. Eu,
convenind deci cã nu am realizat o cercetare ºtiinþificã ci înregistrarea
unei obsesii, am creat prin aceasta o poveste care, tot ca poveºtile de
demult, în loc sã-i împingã pe eventualii sãi cititori la violenþã sau la
depresie, sã-i încânte.

Dar existã ºi o poveste a poveºtii. „Povestea” mea „inventatã” mie mi-
a produs o poveste trãitã. Pasiunea de tânãr îndrãgostit cu care am
scotocit rafturile ºi depozitele bibliotecilor în cãutarea frumoasei mele
zâne, notând, xeroxând, fotografiind, scânteie cu scânteie, toatã acea
galaxie de date care, împrãºtiate cine ºtie pe unde, risipite, uitate,
comunicau tainic între ele constituind acel fabulos univers pe care eu nu
trebuia decât sã-l scot în evidenþã, colindatul (fãrã rost) pe la edituri,
speranþa ce încã îmi pâlpâie în suflet cã voi apuca ziua în care sã-mi vãd
cartea apãrutã, toatã aceastã odisee (ºi iatã cã se fac zece ani de când
povestea a început, odiseea mea deci o egaleazã ca duratã pe a lui
Ulysse) a fost (este) cel mai minunat episod al carierei mele literare.

- va urma -
Miron SCOROBETE



53

ARTA DECORATIVÃ A UNELTELOR

Decorul transpus pe uneltele de lemn ºi de metal se înscrie
dialectic în fondul principal de valori comun culturii ºi artei populare
româneºti. Arta decorativã a uneltelor îºi are temeiul istoric în procesul
de antropogenezã, în relaþia om – ºirul de unelte fãurite de acesta,
rolul economic ºi social al lor. Din punct de vedere etnologic ºi
psihologic, unealta constituie un mijloc de manifestare a individualitãþii
creatorului popular ºi a artizanului.

Uneltele de uz gospodãresc cele mai simple, mai umile au o
anumitã valoare esteticã, chiar dacã nu sunt decorate, prin simpla lor
formã adaptatã scopului practic. Pe mãsurã ce i se adaugã anumite
câmpuri decorative, cu motive ºi simboluri semnificative (inter-
individuale ºi sociale), unealta devine un mijloc comunitar tot mai
însemnat de comunicare, capãtã mai mult înþeles, rãspunzând unui
rost precis, unor trebuinþe practice pentru care a fost fãuritã de om, în
cadrul ºi în condiþiile fiecãrei comunitãþi. Ele devin documente pentru
reconstituirea istoriei civilizaþiei ºi culturii asimilate lor (cofe, cãuce,
linguri de lemn, rãbojuri, bâte etc.) pentru istoria artei noastre
populare.

Vom enumera ºi analiza câteva asemenea unelte în cadrul
principalelor ocupaþii tradiþionale din Transilvania. 

Plugul a avut la origine o formã simplã, denumit „aratrum”,
denumire pãstratã în graiul românilor din Munþii Apuseni pânã azi sub
forma „aratru”. Acest plug rãspundea numai de a tãia brazda fãrã sã o
rãstoarne. Morfologic ºi structural, aceastã unealtã avea o formã
simetricã cu douã coarne ºi o talpã cu cuþit considerat de V. Pârvan
drept o simplã „rariþã”, utilizatã ºi azi în Munþii Apuseni ºi numit „plug
de mãlai” sau „aratru”. Au existat douã tipuri de aratru: unul dacic ºi
altul roman, mai evoluat. Din acest aratru s-a dezvoltat plugul simetric
cu cormanã ºi plugul asimetric. Plugul, prin formã, prin coarnele de
lemn lucrate ºi netezite, demonstreazã cã unealta este o prelungire a
mâinii, confecþionatã din necesitãþi tractice dar ºi artistice. 

La multe unelte precum grapa, îmblãciul, grebla, coasa se observã
o preocupare pentru ornamentare. Decorul lor sculptat a parcurs mai
multe etape: de la forma simplã de zimþuire, de sculptare a cozii pânã
la adevãrate câmpuri ornamentale, „cãliþe ocolite”, „ciuturi”, „ºarpele”,
„unda apei”, „frunza bradului” etc.

Toporiºtele de coasã din fag sau frasin sunt decorate cu motive
geometrice, iar tiocurile de coasã din lemn au pe forma lor tronconicã
încrustate brâul din linii paralele, precum ºi elemente cosmomorfe:
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soare, lunã, stele, precum ºi frunza bradului (simbolul bãrbãþiei), apoi
crucea, prescura, frunze, flori, fructe iar uneori inscripþii cu iniþialele
numelui ºi anul sculptãrii. Mijloacele de transport sunt ºi ele decorate:
sãniile, carele, cãruþele, jugurile, torniþele, leagãnele pentru copii.

Compoziþiile rezultate din reuniunea ornamentelor geometrice ºi
liber desenate relevã o tematicã cosmomorfã, fitomorfã, skeomorfã.
Frecvente sunt ºi ornamentele apotropaice de facturã arhaicã,
geometrice, precum soarele, cãliþele ocolite, zãluþa, furca, crucea
simbolizând sãnãtate, fertilitate ºi fecunditate, belºug, continuitate
familialã ºi de neam.

Bâta de pãstor constituie cel dintâi obiect asupra cãruia se exercitã
nevoia de creaþie plasticã deoarece e nedespãrþitã de pãstor ºi are o
funcþionalitate multiplã: la mersul pe munte, armã de apãrare, unealtã

de întoarcere a animalelor, proptea când stã în picioare. Din punct de
vedere morfologic, bâta pãcurarului nu prezintã deosebiri esenþiale,
tipologice; ea are o mãciucã, un gât de care se prinde cu mâna, un
„trup” împodobit ºi corpul propriu-zis de formã cilindricã. Bâta e bine
proporþionatã cu o ornamenticã bogatã în mãsura bunului gust.
Câmpul ei ornamental reproduce elemente din naturã, stilizãri ºi
simplificãri figurative, scrieri strãvechi ce stilizeazã rãbojul, evidenþele
pastorale arhaice, toate dispuse într-un anumit ritm. Situarea
ornamentelor se face pe douã sau trei registre marcate printr-o funie,
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ornament sculptat de strãveche origine ºi largã rãspândire
etnoculturalã, prezentã ºi pe stâlpii porþilor maramureºene, pe
bisericile de lemn, pe icoane etc. Forma specificã a bâtelor ºi
câmpurile ornamentale alcãtuite din reuniuni de motive aºazã aceastã
unealtã printre realizãrile decorative primordiale, alãturi de furca de
tors, creatã ºi ea în cele mai multe cazuri de pãstori, dar ºi de meºterii
lemnari.

Furcile de tors din Transilvania prezintã atât un interes tehnic cât ºi
unul artistic. Alãturi de furcile simple, în Transilvania se întâlnesc ºi
furcile cu crestãturi lucrate din tufã de alun, paltin, brad, cioplite lat, cu
lãþire profilatã sus, cu ornamente crestate pe amândouã feþele ori
decorate în plus cu „horjul”. În þara Criºurilor furcile de tors sunt
cilindrice, bogat decorate pe toatã lungimea lor, cu motive geometrice
redate riguros, „cãliþe ocolite”, „unda apei”, „coarnele berbecului”,
„zãluþe”, apoi bradul, trifoiul, cercul, în general crestate cu briceagul.
Pe Valea Arieºului, în Þara Zarandului abundã ornamente
cosmomorfe, reprezentãri solare, rozete, cercuri în cruci, de
asemenea crestate cu briceagul. Furcile de brad din judeþul Cluj (zona
Cãlatei, Valea Viºagului, Valea Drãganului) au corpul lat, cu marginile
dantelate prin scrijelare, cu motive sculptate de-a lungul piesei într-o
repetiþie susþinutã ce dã impresia de miºcare. În Haþeg ºi Valea Jiului
furcile sunt late, cu zimþi pe margini, decorate pe toatã suprafaþa lor cu
rozete alternând cu registre de motive romboidale, iar în zona Orãºtie
descoperim motive arhaice precum dinþii de lup, calea ocolitã, motivul
soarelui reprezentat de cercuri concentrice în numãr de trei, cu
dimensiuni progresive reprezentând astrul în cele trei ipostaze în
mersul lui pe bolta cereascã, rãsãritul, la amiazi ºi apusul.

În cadrul uneltelor utilizate în procesul de prelucrare a fibrelor
textile, cu bogate ºi arhaice ornamente, mai amintim rãzboiul de þesut
cu „brâglele” sale împodobite pe toatã suprafaþa, cu crestãturi adânci,
oblice, în romburi, iar central cu un motiv solar mare sau cu o cruce,
cu tindeiele ce exceleazã printr-un decor geometric bogat ºi echilibrat.
Impresioneazã ºi cornul de vânãtoare cu încrustaþii bogate printre care
amintim cadranul solar, acelaºi motiv pe care l-au folosit cândva pe
aceste meleaguri ºi dacii, motivul mitologic al ºarpelui socotit
ocrotitorul casei, precum ºi tarniþele cu scãriþe din lemn ornamentate
aidoma ºeilor voevodale cu motive lineare, ºerpuite, cu flori stilizate,
cu dintele de ferãstrãu sau cu creste în cruci.

Aurel BODIU
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OCTAVIAN GOGA ªI CLUJUL UNIVERSITAR

Legãturile poetului ºi omului politic Octavian Goga (1881-1938) cu
oraºul de pe Someº sunt extrem de bogate ºi complexe cuprinzând,
deopotrivã, aspectele cultural-literare, publicistice, religioase, academice
ºi politice. Fãrã a intra în detalii, precizãm cã aici poetul a avut
numeroase întâlniri cu oamenii de culturã ºi artã, cu scriitori ºi ziariºti, a
rostit memorabile discursuri (prin mesaj ºi artã oratoricã), s-a angajat în
furtunoase polemici de presã (în special cu organul þãrãnist “Patria ºi cu
o serie de ziare ungureºti). Goga, în calitate de ministru al Cultelor ºi
Artelor, de membru al Parlamentului þãrii, a contribuit decisiv la înfiinþarea
ºi înzestrarea eparhiei ortodoxe a Vadului, Feleacului, Geoagiului ºi
Clujului1. (De altfel, mai târziu, Octavian Goga  a devenit membru al
Adunãrii eparhiale clujene). În aceeaºi calitate, el, cu o clarviziunea
politicã deosebitã, aproape singularã în epocã, a decis menþinerea în
activitate a Operei ºi Teatrului maghiar din Cluj, încã din primele
momente dupã Unirea de la 1 Decembrie 1918, detensionând,
substanþial, atmosfera ºi relaþiile interetnice din zonã.2

Pentru omul politic Octavian Goga, Clujul a jucat un rol însemnat ca
arenã de dispute cu adversarii, ca loc unde s-au desfãºurat importante
reuniuni în timpul campaniilor electorale, dar nu numai, pentru a atrage
susþinãtori în vederea materializãrii crezului ºi programului sãu politic.

Între Octavian Goga ºi municipiul Cluj au existat, însã, ºi alte tipuri de
raporturi. Ne referim, în continuare, în primul rând la cele dintre poet ºi
Alma Mater Napocensis. Începutul acestora coincide chiar cu începutul
fiinþãrii acestei importante instituþii academice româneºti. Cãci, încã din
1919, secretarul general al Resortului Instrucþiunii Publice din cadrul
Consiliului Dirigent al Transilvaniei adreseazã lui Octavian Goga invitaþia
de a accepta catedra de Istorie a literaturii române moderne. Onisifor
Ghibu era de pãrere cã nu era nimeni mai potrivit sã preia aceastã
catedrã. Dar propunerea a fost respinsã. La data respectivã poetul era
ºef de resort în acelaºi Consiliu Dirigent. Analizând cu luciditate condiþiile
existente, el a tras concluzia cã acceptarea ofertei fãcute ar fi fost rãstãl-
mãcitã ºi ar fi creat tensiuni nedorite.

Refuzul lui O. Goga nu l-a dezarmat, însã, pe Onisifor Ghibu. Dupã
zece ani, pe când Ghibu era decan, acesta îºi reînnoieºte oferta, din
proprie iniþiativã, propunându-i poetului sã devinã titularul catedrei de
Esteticã literarã. Aceasta rãmãsese vacantã ca urmare a decesului
profesorului Ioan Paul (cel care-l cunoscuse pe Mihai Eminescu la Blaj).
Încã o datã poetul refuzã propunerea pe motivul cã aceasta nu-i fusese
fãcutã de Consiliul facultãþii. Prin urmare, în 1931 ar fi trebuit sã se
organizeze concurs pentru ocuparea postului vacant de la catedra
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respectivã conducerea facultãþii evitã, însã, sã o
facã. Dupã cum se arãta într-un raport: “...
Cursurile ºi seminariile de esteticã literarã erau
menite sã aibã o deosebitã importanþã la
Universitatea Daciei Superioare, unde prestigiul
altor culturi era încã înrãdãcinat si unde
frumuseþile culturii naþionale trebuiau descoperite
ºi demonstrate pentru cei crescuþi. În spiritul
adeseori ostil al unor ºcoli strãine”. Un alt
argument major era faptul cã: “. . . titularul
catedrei de istorie literarã nu poate fi la Cluj un
simplu teoretician al esteticii pura, nici un analist
pedant al operei de artã, ci trebuie sã fie un
entuziast înþelegãtor al literaturii naþionale, un
suflet de artist capabil sã pãtrundã în tainele creaþi
unii artistice ºi un maestru al cuvântului

românesc, al stilului comunicativ ºi al expunerii convingãtoare”.
Raportorul, prof. dr. G. Bogdan-Duicã, suplinitorul de atunci al catedrei,
cel ce dãduse rãspuns discursului de recepþie al poetului la Academia
Românã, este de pãrere cã: “Toate aceste calitãþi le are în mãsurã mai
mare decât oricine dl. O. Goga, marele nostru poet ºi neîntrecutul
evocator al atâtor figuri din literatura noastrã. în sufletul tineretului uni-
versitar cuvântul cald ºi avânt al maestrului va fi fãrã îndoialã un izvor de
înãlþare moralã, de vigoare, optimism ºi credinþã în puterea creatoare a
neamului”.

Opera ºi activitatea literarã a lui O. Goga se bucura de preþuire din
partea universitarilor clujeni3 dornici de a-l avea ca profesor titular în
rândurile lor. Poziþia sa nu-i descurajeazã. De aceea, potrivit procesului
verbal “al ºedinþei VIII (IV extraordinarã) a Consiliului Facultãþii de Litere
ºi Filosofie din 18 Decembrie 1931”, prof. S. Puºcariu “propune ca sã se
decearnã d-lui O. Goga “titlul de Doctor Honoris Causa. Se primeºte
unanim”. Acelaºi document mai consemneazã: “Domnul G. Kristof îºi
exprimã, bucuria pentru propunerea d-lui S. Puºcariu, întrucât “activitate
a d-lui Goga este legatã ºi de literatura maghiarã”.

Problema este reluatã ºi-n ºedinþa urmãtoare, din 14 ianuarie 1932.
La punctul trei al ordinii sale de zi: “Decanul pune în discuþie chestiunea
decernãrii titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Octavian Goga.

DI. Puºcariu comunicã rãspunsul d-lui O. Goga prin care primeºte
aceastã distincþie apoi citeºte raportul pentru decernarea titlului.

Dl. Drãganu propune ca acest raport motivat al d-lui Puºcariu sã fie
trimis ºi Senatului pentru a lua act de el.

DI. I. Lupaº propune sã se amâne data festivitãþii.



58

Dl. Goangã e de pãrere sã se facã ºi un raport motivat pentru
propunerea lui O. Goga pentru titlul de Doctor Honoris Causa.

Consiliul e de pãrere ca Senatul sã ia înþelegere cu dl. O. Goga”.
În ºedinþa sa, din 28 ianuarie 1932, Senatul a pus în discuþie ºi s-a

pronunþat asupra acestei chestiuni. Hotãrârea sa este comunicatã
decanului Facultãþii de Litere prin adresa nr. 1156-1931/1932 din
30.01.1932. Se preciza cã: “Senatul fixeazã data de 14 februarie 1932,
ora 11 :a.m. în Aulã, DI. Decan al Facultãþii de Litere va binevoi a se îngriji
de ordinea în care se va desfãºura solemnitatea, în înþelegere cu dl.
raportor Sextil Puºcariu, ºi cu dl. profesor E. G. Racoviþã.

Senatul universitar stabileºte, în ºedinþa þinutã la 10 februarie 1932,
programul “festivitãþii promovãrii D-lui Octavian Goga de “Doctor Honoris
Causa” conform propunerii Comisiunii instituite în acest scop”. Acest
program prevedea: ,,1. Deschiderea ºedinþei de promoþie din partea
Rectorului. 2. Citirea raportului prezentat Facultãþii din partea rapor-
torului. 3. Citirea propunerii Facultãþii 4. Promovarea din partea
Rectorului (care preda diploma). 5. Închiderea ºedinþei de promoþie din
partea Rectorului.” Ultimul punct al întregii festivitãþi îl constituia discursul
celui omagiat.

Decernarea înaltului titlu academic poetului tribun, primul român
cãruia Universitatea clujeanã îl conferise pânla data respectivã, a fost o
adevãratã sãrbãtoare pentru oraº. Conducerea Universitãþii, conºtientã
de popularitatea lui Goga, dar ºi de dorinþa clujenilor de a lua parte la
eveniment, iniþiazã mãsuri organizatorice deosebite. Astfel, sunt
adresate invitaþii notabilitãþilor, conducerilor celorlalte instituþii de
învãþãmânt, se elaboreazã ºi distribuie bilete de intrare, inclusiv pentru
studenþi. De remarcat cã se distribuie ºi “bilete în picioare”. Conform unei
liste (pãstrate la Arhivele Naþionale din Cluj-Napoca) au beneficiat de...
“bilete în picioare” o serie de personalitãþi ca: pictorul Demian. 1. Lupaº
ºi fiica sa Minerva, Aura Buzescu, Meþianu, N. Mãrgineanu, O. Stanca,
Radu Paul, D-na Haþieganu, Iuliu Haþieganu, V. Moldovan, dr. Stoicovici,
dr. Benetato ºi... O. Ghibu.

Din acelaºi fond reiese cã la festivitate au participat 6 cadre didactice
din partea Academiei de Înalte Studii Agronomice, în frunte cu rectorul
Ioan Oþoiu, comandantul ºi ºeful Statului Major al Corpului VI - Armatã,
reprezentanþi ai clerului, ziariºti, studenþi, reprezentanþi ai elitei
intelectuale ºi politice. Consulul austriac, invitat ºi el, comunicã, printr-o
adresã din 13.02.1932, cã: “spre sincerul meu regret - nu sunt în stare a
lun parte la aceastã solemnitate fiind bolnav”.

Ceremonia, prevãzutã pentru 14 februarie 1932, ora 11,30 este
precedatã de o serie de manifestãri cultural-artistice, fapt ce subliniazã
caracterul de sãrbãtoare pe care aceasta îl avea. Astfel, la 12.0?1932, la
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cãminul “Casa învãþãtorului” s-a desfãºurat o acþiune de þinutã din al
cãrei program spicuim prelegerea “Poetul Octavian Goga (a dr. I.
Breazu), o lecturã din O. Goga, susþinutã de D. Popescu, un recital de
canto în interpretarea d-nei N. Cotoiu (pe versuri ale poetului) ºi L.
Comes, recitãri din opera celui omagiat, de H. Rogneanu, solo la vioarã
al lui V. Veirich ºi câteva piese în interpretarea orchestrei.

Presa timpului a consemnat atmosfera deosebitã ºi entuziasmul
asistenþei, stimulat substanþial de discursul rostit de sãrbãtorit. Profesorul
dr. N. Drãgan, rectorul Universitãþii, a þinut sã împãrtãºeascã emulaþia
sufleteascã la participanþilor ºi regelui Carol al II-lea În telegrama ce-i
adreseazã:

“Reprezentanþii intelectualitãþii din Transilvania ºi Banat, participând
cu vie emoþiune ºi mulþumire sufleteascã la sãrbãtorirea Domnului
Octavian Goga cu prilejul înãlþãrii sale la rangul de Doctor Honoris Causa
al Universitãþii din Cluj îºi îndreaptã cugetul patriotic spre Majestatea
Dumneavoastrã ca personificator simbolic al nezdruncinatei noastre
unitãþi naþionale cimentate prin sângele scump al eroilor mucenici care ºi-
au sacrificat viaþa pentru întregirea patriei strãbune ºi vã roagã sã primiþi
prea graþios expresiunea omagiilor ºi devotamentului lor desãvârºit în
serviciul Tronului ºi al Patriei întregite”, (sesizãm aici semnele începutului
încurajãrii cultului personalitãþii acestui monarh aventurier ºi
iresponsabil).

Suveranul rãspunde, în 15 februarie 1932, declarând: “Adânc miºcat
de frumoasele sentimente ce mi le adresaþi în numele intelectualitãþii din
Transilvania ºi Banat cu prilejul sãrbãtoririi marelui poet Octavian Goga
ca Doctor Honoris Causa al Universitãþii Regale Ferdinand, trimit tuturor
viile mele mulþumiri. Carol”.

Biblioteca Universitãþii s-a implicat ºi ea în aceste manifestãri. Printr-
o scrisoare, cu nr. 122/ 11.02.1932, înregistratã la rectorat sub nr.
1156/1931, din 22.04.1932, se preciza cã: “ . . . Biblioteca ... a pregãtit d-
lui Octavian Goga un album conþinând dãri de seamã asupra serbãrilor,
publicate în presã”.

Se dorea ca acest album sã fie predat poetului “în cadrul serbãrii de
duminicã”, fiind însãrcinat, în acest sens, bibliotecarul dr. Gheorghe
Ioanovici, cãruia îi revenea ºi rostirea, cu acel prilej, a unui scurt discurs.

Dupã încheierea festivitãþii propriu-zise, Universitatea a dat un
banchet în onoarea lui Octavian Goga. Pentru aceasta, rectorul solicitã
comandantului corpului VI de armatã sã punã la dispoziþie “în mod gratuit
sala Cercului Militar cu dependinþele sale”. El þine sã precizeze: “Nu se
vor þine cuvântãri politice, ci numai cu caracter cultural ºi universitar”; dar
ºi faptul cã: “Cheltuielile de curãþenie, încãlzit ºi iluminat se vor suporta
de organizaþia acestui comitet”.
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Ulterior (i.e. la  data de 17.02.1932), acelaºi mulþumeºte pentru bunã-
voinþa arãtatã ºi sprijinul primit.

Cu acelaºi prilej al conferirii titlului de Doctor Honoris Causa s-a reluat,
cu certitudine, problema aducerii lui O. Goga la Facultatea de Litere. Încã
de la început Consiliul facultãþii a îndreptat discuþia pe marginea acestei
probleme, având în vedere faptul cã art. 81 din noua Lege a
învãþãmântului superior nu mai permitea numirea ca profesor titular la o
catedrã vacantã decât a unui profesor agregat sau a unui conferenþiar
definitiv. De aceea, în ºedinþa sa din 22 octombrie 1932, el decide
numirea unei comisii (formatã din Puºcariu, Lupaº, Ghibu), însãrcinatã
cu studierea modalitãþii chemãrii poetului la catedrã.

Impedimentul legislativ nu descurajeazã comisia, care este de pãrere
cã “prin înfãptuirea acestei idei vom contribui în mod însemnat la sporirea
prestigiului Universitãþii din Cluj” ºi la catedra de Esteticã literarã poetul
Goga va deveni “o glorie a Universitãþii clujene”. Prin urmare, comisia
face propunerea “de a cere Ministerului Instrucþiunii Publice sã prezinte
parlamentului Un proiect de lege, al cãrui unic articol sã fie numirea
domnului Octavian Goga la catedra (vacantã) de Esteticã literarã a
Universitãþii din Cluj”. Având în vedere efectele ulterioare ale unui
asemenea demers legislativ, comisia atrage atenþia cã: “Aceastã lege
specialã trebuie privitã ca satisfacerea dezideratului unanim al Facultãþii
de Litere ºi Filosofie din Cluj, încât ea nu poate însemna nicidecum un
precedent pentru chemarea sau numirea în viitor de profesori titulari la
catedrele vacante, prin legi speciale peste votul facultãþii ºi Senatului
universitar, singurele organe în drept de a lua asemenea iniþiative”.

Insistenþa privind chemarea lui Goga stârneºte, în rândul unor
universitari mai tineri, reacþii critice. Astfel, într-o scrisoare din 14
noiembrie 1932, I. Breazu îi spunea lui Lucian Blaga (ºi el aspirant la
ocuparea catedrei respective): “Chestiunea cu catedra de Esteticã au
încurcat-o rãu bãtrânii aceºtia cu candidatura lui Goga, de care cred cã
ai auzit. Dacã Goga vrea - ºi asta ºtiu cã vrea - va avea-o”. Dar, în ciuda
aprecierii foarte sigure a lui I. Breazu, O. Goga nu manifestã un interes
real pentru cariera universitarã. Pare sã fie mult mai atras de tumultul
sãlbatic al arenei politice. De aici ºi tãrãgãnarea soluþionãrii problemei.

Peste 2 ani, în 1934, Facultatea de Litere ºi Filosofie reia iniþiativa
chemãrii lui Goga4. Mai mult, pe aceastã temã, în anul urmãtor, se
declanºeazã o energicã ºi susþinutã campanie de presã. Ea era stimulatã
ºi de reacþia favorabilã a autoritãþilor. Cãci Al. Lepãdatu, ministru al
Cultelor ºi Artelor la data aceea, propusese, într-o ºedinþã a Consiliului
profesoral al Facultãþii, al cãrei membru era, ca ocuparea definitivã a
catedrei de Esteticã sã se facã “prin chemarea d-lui Octavian Goga,
drept urmare a unei hotãrâri aduse de Consiliu încã înainte de aceasta
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cu doi ani”.
Unii cercetãtori sunt de pãrere cã reþinerea lui O. Goga în acceptarea

ofertei insistente ce i se fãcea s-ar putea explica ºi prin faptul cã “nu-i
convenea specialitatea (i.e. estetica), la care ar fi fost obligat sã þinã
cursuri teoretice sistematic dupã norme consacrate”. Poate din aceastã
cauzã, la 27 martie 1936, Senatul discutã chestiunea înfiinþãrii pentru
poet a unei Catedre de “Culturã românã”. (Octavian Goga avusese de-
a lungul anilor ‘20 - ‘30 ai secolului trecut, mai multe întâlniri cu studenþii
din diverse centre universitare, expunerile lui fiind primite cu mare en-
tuziasm de tineri. De altfel, diverse organizaþii studenþeºti i-au adresat
frecvent invitaþii speciale pentru astfel de întâlniri. La Arhivele Naþionale
din Cluj-Napoca se pãstreazã astfel de invitaþii. Avem în vedere, între
altele, ºi pe cea adresatã poetului de Centrul Studenþesc universitar “P.
Maior” de a rosti, luni, 30.03.1936, în sala Teatrului Naþional, expunerea:
“Naþionalism constructiv”. Având în vedere cã invitaþia fusese fãcutã fãrã
consultarea prealabilã a rectorului, acesta încuviinþeazã acþiunea, dar
cere insistent preºedintelui Centrului (în adresa nr. 624-1936/7.03.1936)
ca, pe viitor, “sã nu se facã nici o invitaþie conferenþiarilor ce aþi avea
intenþia sã invitaþi, fãrã sã aveþi în prealabil asentimentul nostru, aºa dupã
cum vi s-a mai pus în vedere”). Propunerea Senatului este comunicatã
Ministerului Cultelor ºi Artelor. La rândul sãu, acesta prezintã un raport
regelui Carol al II - lea. Prin Înaltul Decret nr. 2590/936, monarhul decide
“numirea d-lui Octavian Goga, pe ziua de 1 noiembrie 1936, da profesor
titular cu cinci gradaþii la catedra de Cultura Românã Modernã de la
Facultatea de Filosofie ºi Litere din Cluj, în baza legii speciale,
promulgatã cu Înaltul Decret Regal nr. 906 din 8 aprilie 1936”. La
17.11.1936 Direcþiunea Învãþãmântului Superior comunicã, sub
semnãturã ministrului dr. C. Anghelescu, decizia de mai sus rectorului
clujean cerându-i “a binevoi a lua act ºi a dispune în consecinþã”. 

Prin scrisoarea nr. 3411/1936 din 29.11.1936, rectorul cere domnului
profesor Octavian Goga sã se prezinte “pentru depunerea jurãmântului
de profesor titular, numit prin Înalt Decret Regal la aceastã Universitate”.

Poetul depune jurãmântul abia pe 22 ianuarie 1937. În aceeaºi zi el
se adreseazã decanului Facultãþii de Litere pentru: “a prezenta
Consiliului Facultãþii cererea mea pentru crearea unui post de asistent la
catedra de Istoria Culturii româneºti la care am fost numit”.

Ca sã facã dovada bunelor sale intenþii privind noua activitate
academicã, poetul participã pentru prima datã la cela de-a VIII-a (a IV-a
Ordinarã) ºedinþã a Consiliului Facultãþii de Filosofie ºi Litere din 1
februarie 1937. Din procesul verbal al acesteia aflãm cã prezenþa sa este
salutatã de decan. Cu acel prilej, el face douã comunicãri, care se bucurã
de interes.
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În primul rând, el anunþã cã va pune la dispoziþie întreaga sa leafã în
vederea creerii unui institut naþional pentru studenþii români. (Pe toatã
durata “funcþionãrii” sale ca profesor, dupã cum va remarca ºi Liviu Rusu,
“spre cinstea lui. . . nu-ºi încasa salariul, îl lãsa spre înzestrarea
catedrei”). În al doilea rând, O. Goga reia cererea de înfiinþare a “unui
post de asistent”.

Cu acelaºi prilej, poetul “dã unele indicaþiuni în legãturã cu catedra,
introducerea ºi semnarea cursurilor în indexe”. Intervenþia sa pe
marginea organizãrii catedrei ºi structurii cursului stârnise vii discuþii în
rândul participanþilor. În acest sens, rectorul Fl. ªtefãnescu-Goangã,
dupã ce precizeazã concepþia Senatului la înfiinþarea acestei catedre,
aratã cã “aceste cursuri ar trebui sã aibã în vedere întreaga studenþime
universitarã, nu numai pe cei de la Facultatea de Filosofie ºi Litere”.

În consens cu spusele rectorului, O. Goga este de pãrere cã “sunt
unele naþiuni aici, moºtenite, cari trebuiesc eliminate, trebuind sã se punã
în luminã specificul naþional, ceea ce nu ar exclude universalul”. 

La rândul sãu, prof. N. Bãnescu propune ca acest curs sã fie
obligatoriu, înscris în indexe ºi frecventat dat fiind, caracterul sãu de
universalitate. I. Lupaº susþine “cã ar fi bine ca pentru studenþii de la
Litere sã fie declarat obligatoriu: D-sa propune ºi un seminar”.

N. Drãganu, decanul facultãþii aratã cã orice catedrã nou creatã
trebuie sã fie înscrisã fãrã obligaþii. El primeºte sprijinul rectorului, care
apãra caracterul de generalitate al cursului.

În finalul intervenþiilor, Octavian Goga consimte ea aceste cursuri sã
cuprindã noþiuni generale. Dar el subliniazã cã vrea sã fie “profesor de
simþire româneascã”. Insistã, totodatã, asupra necesitãþii de a avea un
asistent, care sã-i adune materialul pentru curs.

În urma dezbaterilor, Consiliul decide înscrierea liberã a cursurilor
pentru studenþii Facultãþii de Litere, fãrã obligaþii de examene. Frecvenþa
e liberã pentru studenþii de la toate facultãþile. În vederea obþinerii sãlii
pentru prezentarea expunerii festive din Colegiul academic sau a Aulei
pentru lecþia de deschidere. Consiliul decide sã facã intervenþie la
Senatul Universitar. Consiliul mai decide sã cearã înfiinþarea unui post de
asistent.

De altfel, prin adresa nr. 200-1936/1937 din 10.02.1937, Facultatea
de Litere ºi Filosofie solicitã intervenþia rectorului la Ministerul Educaþiei
Naþionale pentru înfiinþarea postului de asistent propus de prof. Octavian
Goga ºi de Consiliul Facultãþii. Se face referire, totodatã, ºi la aprobarea
sãlii pentru lecþia de inaugurare.

Dar, dupã începutul promiþãtor, contactele poetului cu Facultatea
devin tot mai rare.

Chiar dacã, pe un “tablou” al personalului Facultãþii de Filosofie ºi
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Litere de religie creºtin- ortodox, întocmit în 6 martie 1937, Octavian
Goga figura pe poziþia 1 ca profesor titular cu domiciliul la Ciucea. În
schimb, într-un alt tabel, tot din anul 1937, poetul ocupã alfabetic, poziþia
9, ca titular la: Cultura românã modernã, având domiciliul în Bucureºti,
pe Str. Puþul de Piatrã 6.

La 14 mai 1937 poetul-profesor solicita decanului “numirea D-lui Ion
Chinezu în postul de asistent ce s-a creat pe lângã catedra de Culturã
Româneascã Modernã. Numirea propun sã se facã pe ziua de 1 aprilie
1937”. Scrisoarea sa ºi formularul cu datele personale ale lui I. Chinezu
sunt înaintate, la 22 mai 1937, rectoratului însoþite, de o adresã prin care
se solicita intervenþia la forul ierarhic pentru aprobãrile legale. Cererea a
fost aprobatã, Ion Chinezu funcþionând, pânã la desfiinþarea, dupã
moartea titularului, a catedrei.

Cu timpul, însã, ca urmare a dezinteresului lui Octavian Goga faþã de
problemele universitare, relaþiile dintre acesta ºi Facultate, se
înrãutãþesc. Deoarece, dupã un început, promiþãtor, poetul nu s-a
prezentat la catedrã ºi nici nu ºi-a mai þinut cursul inaugural, decanatul îl
someazã, în douã rânduri, sã-ºi prezinte cursurile. Octavian Goga
rãspunde abia la începutul lunii octombrie 1937, precizând cã titlul
cursului era: “Criteriile specificului nostru naþional”, luni ora 5-6, 102, sala
IV ºi “Seminar: marþi, ora 5-7 sala III”. Nici dupã acea datã, el nu-ºi ia în
serios obligaþiile, fapt ce determinã sporirea disensiunilor între el ºi
conducerea facultãþii. De aceea, dupã cum mãrturisea Ion Chinezu:
“Goga se ocupã cu ideea sã-ºi dea demisia. . . e revoltat de o adresã într-
adevãr stupidã a decanului. Oamenii ãºtia sunt de o prostie exasperantã.
Dar ºi Goga e purtat pe apele politicii în aºa fel încât nu-ºi mai aparþine”.
Evocând greutãþile întâmpinate personal în a stabili contacte cu “ºeful”
sãu, I. Chinezu mai spune: “mã cheamã la Ciucea ºi n-are timp sã stea
de vorbã cu mine fiindcã ºi acolo stau în permanenþã câte 10-20 de
politicieni. La Bucureºti barem e o nenorocire”.

Datoritã stagnãrii activitãþii la catedra al cãrei titular era O. Goga,
decanul intervine personal ºi stabileºte el sarcini pentru activitatea de
seminar desfãºuratã de I. Chinezu, inclusiv pentru (anul universitar
1938/1939.

Dar Goga pare decis sã punã capãt acestei situaþii încât, la 6
noiembrie 1937, el adreseazã ministrului un memoriu prin care îºi
înainteazã demisia de la catedra “Cultura modernã”, de la Universitatea
din Cluj. Pare sã fi contribuit la aceasta faptul cã: “Decanul Universitãþii”
(i.e. prof. N. Drãganu, de la Litere ºi Filosofie) din Cluj cu toate lãmuririle
mele preliminarii, n-a acceptat sã ducã la îndeplinire aceste dorinþi
(adicã: “a þine curs dupã putinþã o datã pe sãptãmânã, în ziua de luni etc.)
. . . Mai mult, Dl. N. Drãganu, drept rãspuns la notificarea prin care îi
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aminteau titlul cursului meu..., mi-a trimis articole din recenta lege a
învãþãmântului universitar, cu scopul: “de-a mã feri de surprize
neplãcute...” Poetul mai evocã ºicanele legate de asigurarea sãlii de curs
pentru ziua ºi ora indicate de el.

O. Goga nu uitã sã-ºi exprime gratitudinea faþã de ministru, care, în
opinia sa, “a fost cãlãuzit de o prea mãgulitoare apreciere la strãduinþelor
mele intelectuale, socotind cã în împrejurãrile tulburi de astãzi, þinând din
când în când prelegeri la Cluj, aº putea contribui la îndrumarea tineretu-
lui într-un sens dorit de ideea consolidãrii noastre de Stat”.

Din motive încã neelucidate, deºi redactatã în 6 noiembrie 1937,
demisia poetului a fost înregistratã  la minister abia pe data de 10
ianuarie 1938. La momentul respectivei deþine încã din 28 decembrie
1937, funcþia de prim-ministru, în guvernul Goga-Cuza. Poate din acest
motiv, ministrul Educaþiei Naþionale, Ion Petrovici, decide: “Nu se rezolvã
/12.i.1938/ Catedra creatã de Parlament d-lui Octavian Goga nu are
caracterul catedrelor obiºnuite. E un curs de culturã generalã, fãcut în
numele unei bogate experienþe ºi a unui talent verificat, care nu comportã
examene ºi forma didacticã a altor cursuri. Se înþelege de la sine cã
acest curs rãmâne în afarã de obligaþiile legii, în ce priveºte numãrul de
ore ºi aºezarea lor. Demisia se respinge ºi Facultatea de Litere e obligatã
sã se conforme”. Prin urmare, rezoluþia ministrului este comunicatã
facultãþii din Cluj, cu adresa cu nr. 1544/12.1.1938. Evenimentele s-au
precipitat. La 10 februarie 1938, cu lipsa de tact cunoscutã, Carol al II-lea
demite guvernul minoritar Goga-Cuza. Sacrificarea sa neaºteptatã va
afecta foarte mult sensibilitatea poetului politician. De aceea, îndurerat,
acesta va lua în considerare inclusiv auto-exilul în Elveþia. Din diverse
motive, renunþã, însã, la intenþie ºi, fãrã a abandona lupta politicã, in-
tenþioneazã sã se consacre carierei universitare. Veturia Goga mi-a
vorbit adesea despre acest subiect, subliniind preocuparea lui Goga de
a-ºi pregãti cursurile, pe care urma sã le þinã regulat, începând cu anul
1938-1939. Destinul a gãsit, însã, o altã soluþie. La 7 mai 1938, orele
14.15 Octavian Goga murea pe neaºteptate, otrãvit din ordinul lui Carol
al II-lea. (Otrãvirea, potrivit lui Dimitrie Ciurezu, fost colaborator ºi
secretar personal al poetului, s-a fãcut aici la Cluj, la restaurantul New
York, frecventat, de altfel, des de acesta). Astfel, înceta, pe lângã atâtea
alte proiecte avute de poet, ºi cariera sa universitarã.

Este ºtiut cã. demersurile pentru atragerea lui Octavian Goga s-au
bucurat de o mediatizare intensã. Nu o datã, însã, numele lui a fost
asociat cu cel al lui Lucian Blaga a cãrui prezenþã la catedrã va fi
nejustificat întârziatã de interese ºi duºmãnii. Numirea sa propriu-zisã, ca
ºi conferirea titlului de Doctor Honoris Causa, a stârnit, în elita
intelectualitãþii ºi în presã, ecouri de cele mai multe ori favorabile.
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Cercetarea noastrã a relevat, însã, ºi opinii contrare, ostile. Astfel., ni s-
a semnalat, la Arhivele Naþionale din Cluj-Napoca, un protest, datat 27
ianuarie 1937, din partea unei grupãri de extremã dreaptã intitulatã Liga
Sacrã Naþionalã. În textul semnat de cal. A. Vasilescu-Lascãr, poetul este
etichetat drept “un pseudointelectual, fãrã culturã necesarã, fãrã
diplomele cerute de Legile þãrii ... ca licenþiat ºi doctoratele respective ºi
lucrãrile aferente de recomandare ºi fãrã sã fie candidat la vreun con-
curs”. Autorul considerã cã poetul nu ºi-a câºtigat “dreptul de a intra pe
poarta mare de onoare a Universitãþii spre a cultiva tineretul universitar ºi
a le împlânta în sufletele lor virtuþile caracteristice ridicãrii unui neam.
Vine ºi se împopoþoneazã Profesor Universitar, pe scãrile dosnice
aruncat acolo de politicieni, cari nu respectã nici un drept ºi nici o Lege”.

În diatriba extremistã se mai aratã: “Acest fapt abominabil este nu
numai îndrãzneþ, dar este ºi obraznic cãci frizeazã ori ce obraz cinstit,
mai mult este chiar a ruºine pentru profesori ºi Universitatea din Cluj,
precum ºi pentru toate Universitãþile, ºi o patã pentru întreaga culturã ºi
opinie publicã, pe studenþi ºi pe Constituþia cãlcatã în picioare”.

El crede cã: “Nici o scuzã nu puteþi avea Dvs., care-aþi permis lipsa de
conºtiinþã ºi de scrupule pânã acolo încât aþi permis ca numitul Domn sã
depunã jurãmântul sacru ca profesor universitar fãrã ca nimeni sã
protesteze... În asemenea caz, Dvs. aveþi marea îndatorire faþã de
rãspunderea ce aveþi în faþa istoriei ºi a exemplului de urmat, de a refuza
pe acest fel de persoanã sã predea lecþii studenþimei române, când n-are
titluri decât de la fi învãþãtor de þarã. .. Domniile voastre, deºi a depus
jurãmântul acela insolent, puteþi sã-l þineþi la dispoziþia Universitãþii,
pentru alte servicii mãrunte, cum ar face Armata, care þine la dispoziþia
Ministerului Apãrãrii Naþionale pe anumiþi Generali ºi Coloneli, oare nu
îndeplinesc condiþiunile, pânã la ieºirea la pensie. Asemenea ºi D. O.
Goga, ar putea sã încaseze lefurile ºi gradaþiile votate pentru merite
politice”.

Miopia demolatoare a acestui Moº Teacã extremist îl împinge la
gestul ridicol de a contesta orice merite celui considerat “poet al pãtimirii
noastre”, dar ºi Princeps poetarum5.

“Inconºtienþa sa, pseudo-cultura ca ºi cunoºtinþele sale politice,
rafinãrile, intrigile ºi trãdãrile sale tipice, rãutatea sa caracteristicã,
micimea sa de caracter etc. etc. precum ºi aceia ce o mãrturiseºte
personal în discursul sãu la depunerea jurãmântului... cã: “El va cãuta sã
fie profesor de simþire româneascã, de care are nevoie þara noastrã azi!”
În ciuda tuturor evidenþelor, a operei ºi întregii sale vieþi consacrate
promovãrii ºi apãrãrii valorilor spiritualitãþii româneºti ºi ideii naþionale,
acest veritabil urmaº al lui Moº Teacã se încumetã sã se întrebe: “Aud?
Ce? El profesor de simþire româneascã... adicã vã dã Dvs. tuturor o
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palmã adevãratã cã nici unul pânã astãzi n-aþi propagat ºi învãþat
tinerimea înculcându-i simþirea româneascã. “ Eu cred cã Dsa. a vrut sã
zicã de nesimþire, cãci simþirea româneascã au propagat-o pânã la delir,
pânã la spiritul de jertfã toþi profesorii noºtri, armata toatã, toþi ofiþerii în
timpul rãzboiului ºi dupã rãzboi Dsa. nefiind ofiþer de rezervã ºi n-a luat
parte pe vr-un câmp de bãtãlie ºi dacã n-a fost dezertor cum o spune
Dsa. dar n-a luptat ca Biron (sic!), pe-un câmp strãin ºi unde a ºi murit la
Misolongi, dar nici pe câmpurile noastre de bãtaie, unde ar fi putut da
probã de simþire româneascã. Deci ºi discursul ºi intenþia sa este (sic!)
un buf. Nici spirit n-are ºi nu poate îndeplini sarcinile unui sacerdoþiu,
pentru care nu e creat.

Oare dânsul n-a cetit Odele lui Horaþiu? Ce-ar zice Regulus? Ce
pregãtim noi Viitorului ºi Istoriei? Azi, când se joacã o carte mare e
destinului, între creºtinism ºi bolºevism, el sãdea atenþie marei mulþimi de
flãmânzi nedreptãþiþi, sã facã bolºevism! Virusul trebuie distrus, cangrena
tãiatã. Faceþi pe Goga portar dosnic, nici la intrare nu-i bun ... instigã la
trãdare. Feriþi tineretul de acest virus pestilenþios”.

Iatã, aºadar, opiniile mai mult decât iresponsabile ale acestui
extremist (scrisoarea ºi ºtampila Ligii Sacre Naþionale, pe care o
conduce au ca însemn svastica), absolut insignifiant chiar ºi-n sfera sa
de activitate deranjat de promovarea justificatã a poetului. Ridicolul
afirmaþilor sale este subliniat cu prisosinþã de insistenþele slujitorilor
forului academic clujean, care considerau c-ar fi o onoare pentru instituþia
lor de a-l prenumãra pe poet printre dascãlii ei.

Semnalãm, totuºi, câteva fragmente din conþinutul ei ºi pentru a
atrage atenþia cã cel etichetat cu uºurinþã drept extremist este contestat
vehement de un reprezentant al adevãratei extreme drepte din România.
Absurdul ºi reaua credinþã a invectivelor acestuia ating apogeul în final,
cãci fiecare acuzã proferatã a fost de mult contestatã de istorie.

Legãturile Clujului universitar cu poetul n-au încetat o datã cu
neaºteptata sa moarte. Astfel, în ºedinþa Consiliului profesoral al
Facultãþii de Litere, din 24 mai 1938, s-a luat în discuþie oferta lui Ioan
Kienle, cel care luase în original masca mortuarã a defunctului ºi o putea
pune la dispoziþia celor interesaþi în trei variante (simplã, din
Canauver”montatã pe catifea neagrã; montatã pe placã de marmurã, în
cutie cu ramã cromatã; cu accesoriile de mai sus, turnatã în bronz”).

Ulterior, la 1 octombrie 1938, Rectoratul deschide o listã de sub-
scripþie “pentru monumentul lui Octavian Goga”, înaintatã facultãþilor din
subordine. Iniþiativa universitarilor clujeni determinã o acþiune similarã ºi
la nivelul municipalitãþii. În acest sens, aceasta emite ordinul nr.
16393/1938. Un ordin similar, cu nr. 2395/1938, a emis ºi þinutul Someº.
În baza acestora s-a organizat, la 17 noiembrie 1938 orele. 10.00 în Aula
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Primãriei municipiului o consfãtuire consacratã ridicãrii”unui monument
marelui român Ocatvian Goga”6. La aceasta a fost invitat ºi prof. Florin
ªtefãnescu-Goangã, rectorul de la acea datã al Universitãþii clujene.

Dan BRUDAªCU
Note:
1 Deplin conºtient de importanþa Clujului ºi ca nou centru politic al

României întregite, Octavian Goga a considerat, la începutul anilor ’20 ai
secolului trecut, nimerit ca aici sã fie transferatã, de la Sibiu, ºi Mitropolia
Ardealului. El n-a dorit, aºa cum s-a petrecut, din pãcate, în 2006, din cauza
unor orgolii ºi diverse jocuri de culise, scindarea acesteia. În noile condiþii
social-politice de dupã Marea Unire din 1918, în opinia lui Goga Clujul trebuia
sã devinã adevãratul centru politic al Transilvaniei. (De altfel, poate ºi ca sã
dea un exemplu personal, el mutã, în 1922, la Cluj, sediul redacþional al
revistei Þara noastrã, înfiinþatã, la 1/14 ianuarie 1907, în Sibiu. Va rãmâne aici
pânã în anul 1931, când va fi mutat definitiv laBucureºti.) El venea, astfel, în
contradicþie cu adversarii sãi politici, care fixaserã la Sibiu sediul Consiliului
Dirigent ºi, implicit, al noilor structuri instituþionale aferente. Poziþia lui Goga
era una progresistã ºi vizionarã, pentru cã, aºa cum s-a confirmat ulterior,
importanþa Clujului în toate domeniile, mai ales cel cultural, universitar ºi
medical, dar nu numai, a sporit substanþial. 

Din pãcate, lipsa unor sedii adecvate, ca ºi a banilor necesari unor investiþii
în regim de urgenþã, a fãcut imposibilã materializarea sugestiei lui Octavian
Goga la momentul respectiv.

2 Induºi în eroare de promovarea, ca politician, dar ºi ca om de culturã,
constant ºi prin toate mijloacele, a ideii naþionale, unii exegeþi au fost tentaþi
sã-i atribuie lui Goga ºi anumite atitudini ºovine. Este cea mai mare eroare ce
s-a putut face. Deºi naþionalist înfocat, Octavian Goga n-a fost niciodatã ºovin.
În acest sens, A.P. Bãnuþ(iu) a afirmat cu tãrie cã el “n-a defãimat nici un neam
omenesc, dar ºi-a iubit poporul cu toatã cãldura inimii sale mesianice” (cf. A.
P. Bãnuþ, Scrieri, Bucureºti, Edit. Minerva, 1974, p. 445).

Amintim, tot în sensul celor deja afirmate, semnarea, la 23 octombrie 1923,
la Bucureºti, a înþelegerii politice electorale intitulatã “Pactul de la Ciucea”,
(negociat, în vara anului respectiv, de Goga ºi avocatul C-tin Bucºan,
cumnatul sãu) prin care Partidul Poporului, al cãrui lider era, la acel moment
poetul, asigura Partidului Maghiar 18 locuri de deputat ºi 10 de senator. Pactul
aducea ºi alte avantaje substanþiale minoritãþii maghiare din România
întregitã. Dar el a fost dezavuat, la 1 februarie 1926, de cãtre Ugron Istvan,
preºedintele Partidului Maghiar, adept al colaborãrii exclusive cu P.N.L. (cf.
Istoria României în date, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 2003, p. 380).

3 “Fermecaþi de conferinþa pe care ne-a þinut-o la universitate acum câþiva
ani, când a vorbit despre “Mioriþa” pe care a disecat-o ca un chirurg
extraordinar ºi a analizat-o ca cel mai competent critic, de atunci ne-am dat
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lozinca aducerii lui Goga în rândul nostru. El între noi, însemneazã cinstirea
noastrã. ªi sper cã ne vom mândri. Îl vrem între noi” – declara cu entuziasm
un universitar clujean presei. (cf. M. G. Samarineanu, Octavian Goga la
Universitatea din Cluj, în Familia, Oradea, S. III, Anul I (1934), nr. 7, nov., p.
103-104.

4 M.G. Samarineanu, în articolul Octavian Goga la Universitatea din
Cluj (Familia, Oradea, S. III, nr. 7, nov., p. 103-104) saluta cu entuziasm
evenimentul: “Chemarea d-lui Octavian Goga în rândul lor, ca profesor la Cluj,
e pasul hotãrât de a reda universitãþii autoritatea ºi prestigiul. Un cãrturar de
mare calibru, un estetician cu rare calitãþi ºi un creator de valori, un tãietor de
drumuri în cultura noastrã. Iatã cu ce se doteazã Universitatea de la Cluj,
primind pe dl. Goga în rândul dascãlilor sãi.”

5 vezi I.Lupaº, Princeps poetarum, în Universul, XLIX, (1932), nr. 44, p.
1-2.

6 Din pãcate, însã monumentul preconizat nu a mai apucat a fi ridicat în
acei ani. Am folosit calitatea pe care am deþinut-o, în perioada 1997-2000, în
cadrul municipalitãþii clujene ºi am reuºit, cu ajutorul autoritãþilor administrative
municipale, la 10 mai 1998, dezvelirea, în memoria poetului, cetãþean de
onoare al municipiului de pe Someº, o placã memorialã, plasatã pe clãdirea
actualã a Facultãþii de Litere, ºi un bust, situat în faþa Casei de Culturã a
Studenþilor din Cluj-Napoca.
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Adrian Munteanu - Sonete

DÃ-MI UN BÃNUÞ SÃ-MI IAU UN KIL DE LAPTE
in vitro 24

dã-mi un bãnuþ sã-mi iau un kil de lapte
ºi ãl de sus sã-þi þie-n bine pruncii
mai bine-ai face sã te dãrui muncii
prin organisme care-acum sunt apte
sã-þi dea ceva poate pe firul luncii
sã iei un ban sau chiar mai mulþi de ºapte
pe sãptãmânã ºi-o sã poþi prin fapte
sã fii ºi tu acolo-n fruntea fruncii
sã poþi sã-þi creºti copilul mult mai bine
c-aºa rãmâi cerºind la colþ spre toþi
sã te înþepe-n cur zece albine
cã eºti zgârcit ºi-un ban sã dai nu poþi
ºi-n casa ta cãmãrile sunt pline
c-aºa sunteþi cu toþii niºte hoþi

15 iulie 2006

SFRIJIT NERAS CU MERSUL FÃRÃ VLAGÃ
in vitro 30

sfrijit neras cu mersul fãrã vlagã
s-a aciuit într-o dãrâmãturã
din fundul curþii care trece-njurã
cã rânduiala nu-i prea este dragã
de câte ori pe-acoperiº e burã
sub zidul spart ar vrea sã se retragã
ºi glezna lui osoasã ºi beteagã
s-o apere cu jalnicã mãsurã
ce rost mai are pentru cine-adunã
un pled ºi-un scaun fãrã de picior
avea o mamã poate ºi-o strãbunã
cu zâmbetul ce nu-i prea e uºor
îmi spune-ncet cu tihna lui imunã
sunt liber vezi sã beau sã dorm sã mor

20 iulie 2006
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UN PUMN ÎN BOAªE ªI-NTR-A MÃ-TII BURTÃ
in vitro 31

un pumn în boaºe ºi-ntr-a mã-tii burtã
îmi spui cã-n loc de euro-s ziare
în locul meu putea fi oriºicare
o vorbã doar ºi-þi fac din mutrã turtã
þi-am oferit safteaua cu sudoare
ºi viaþa asta e atât de scurtã
stau lângã chioºcul ãsta ca o iurtã
o zi întreagã numai în picioare
e negru chipul are-un braþ de stâncã
pe piept un lanþ de aur ca un chit
ce bani avui s-au dus în borta-adâncã
din portofelul lui chilipirgist
de mine-n cur îl doare ºi-l mãnâncã
n-am pumnii lui e bine cã exist

22 iulie 2006

UN CUR CÂT DOUÃ ROATE DE TRÃSURÃ
in vitro 42

un cur cât douã roate de trãsurã
stai ºi te-aºezi pe rondul cu ghivece
trãznite-ar sfântu þâþele sã-þi sece
sã nu-þi poþi duce mâna pân la gurã
ce bã visezi ai capul de dovlece
ºi limba-n gura-þi strâmbã mã înjurã
ia uite-a ciorii mutrã de scursurã
ai vrea limbricu-n mine sã se-nece
ce dacã-s grasã mi-o pusei cu mãta
o zi infectã mi s-a nãzãrit
pe biata boarfã unde-i redingota
în scârbã grea privirile-i mã-nghit
s-a rupt din floarea crinului horbota
ºi m-a tãiat ca lama de cuþit

5 august 2006
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RÃMÂN PE-APROAPE DAR DISPAR ÎN SCÂRNÃ
in vitro 44

rãmân pe-aproape dar dispar în scârnã
mã sfarm ºi totuºi încã-ntregi mi-s toate
mai dau zbãtut ºi violent din coate
în ochi se-nfige-un ac ba nu o bârnã
din mâini ca bradul mai rãmân doar cioate 
ºi nara ca o acvilã e cârnã
un pumn de zdrenþe pe pãmânt atârnã
ºi de un os de se mai þin cu droate
parcã aº fi un glob care înghite
sã-i intre-n pori miasmele de morþi
vomitã viermi sau fãrã ºir sughite
trãgând nesomnul timpului la sorþi
în vreme ce mari pãsãri trec grãbite
sã lase-un semn de moarte pe la porþi

6 august 2006

CE ÎMI FÃCUªI MÃICUÞÃ CÂND ÎÞI FUSE
in vitro 49

ce îmi fãcuºi mãicuþã când îþi fuse
sã laºi pe noi bicisnicii povara
sã ne târâm pribegi prin gãri povara
supuºi de scârbe zdrenþuiþi de tuse
iar eu cel viu nu am decât amara
nevolnicie din cãmãri rãpuse
de lanþul greu ce pe grumaz se puse
sã-mi mestec flegma ºi sã-mi sorb gargara
acum sunt eu la margine de groapã
n-am învãþat un zid sã-nþepenesc
piciorul slab ce din pãmânt se-ndoapã
cu larva-nfiptã-n os de cerb domnesc 
se zbate-n râs ºi dãnþuit de þoapã
pe cuiele ce-n tãlpi ne sfredelesc

27 august 2006
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CURGE POªIRCA-N FIRELE LÃIEÞE
in vitro 47

curge poºirca-n firele lãieþe
de bãrbi mustind prin zoaiele din cupe
pânã-n chiloþi ºi sub jegoase jupe
prin care trec pãduchi de precupeþe
pe la balcoane-ncep sã îºi ocupe
sinucigaºii colþuri mai rãzleþe
privind în gol spre-asfalturi ºi podeþe
cu ochi lucind ca niºte-ntoarse lupe
nu simt cãldura nu existã frigul
când timpul ºarpe zice-se c-a fost
nainte de materie pe digul
oceanelor din cugetul anost
n-a mai rãmas decât sã-nfig cârligul
ºi sã-mi înghit trãirile de prost

26 august 2006

SPIRT SANITAR SUB NÃCLÃITE ZDRENÞE
in vitro 54

spirt sanitar sub nãclãite zdrenþe
e tot avutul pentru seri pãgâne
apoi viseazã trupeºe cadâne
cu volul lepãdat în penitenþe
aude tot atât îi mai  rãmâne
ºi lacrimi cum îi curg în largi cadenþe
maºina cu claxonul de urgenþe
ce a venit sfârºitul sã-i amâne
ºi buzele cum zgârie gingia
însângeratã când nu poþi s-ajungi
sã prelungeºti sub tâmple agonia
sãpând în pieptul ºubred aspre dungi
mai vede doar uitarea ca fãclia
purtatã-n timp cu braþe mult prea lungi

11 septembrie 2006
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BICICLETA
de 

OH T’AE-SOK
(Republica Korea)

Distribuþia

Yun Chin, funcþionar la registratura oraºului
Ku, alt funcþionar la registratura oraºului

Im, învãþãtor
Han, un þãran, tatãl Casei Gâºtelor

Femeiea tânãrã, consideratã fiica cea mai mare a Casei Gâºtelor
Copila, consideratã a doua fiicã a Casei Gâºtelor

Omul din Solmae, un lepros
Soþia lui, ºi ea leproasã

Un doctor, naturist, mort acum
Bãtrânul

Hwang Sok-ku, un rachier handicapat
Doi gropari

Tânãrul, un bocitor
Stãpânul Casei Prunului

Sluga lui
Vocea unui soldat nord coreean

Unchiul lui Yun Chin, supravieþuitor al incendiului 
de la registratura oraºului

So Kwan-ho, celãlalt supravieþuitor al incendiului 
de la registratura oraºului

REGISTRATURA ORAªULUI

YUN: Ce-ai zice sã-mi scrii un raport de motivare a absenþelor?
KU: Ce vrei sã spun?
YUN: Ei, bine, ascultã, iatã aici o ciornã! (Citeºte o hârtie pe care o

þine în mânã.) “Într-o noapte am ameþit datoritã faptului cã stafia unei
femei tinere m-a strigat din mormântul ei aºezat  la marginea drumului.
Mi-a fost aºa de teamã încât am început sã tremur, iar, ulterior, m-am
îmbolnãvit. Din aceastã cauzã, am lipsit patruzeci ºi douã de zile de la
serviciu. Drept urmare, vã înaintez acest raport pentru motivarea
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absenþelor”.
KU: Ai de gând sã trimiþi aºa ceva?
YUN: Ei, bine, bãnuiesc cã trebuie  s-o fac, decât dacã nu scornesc

niºte minciuni gogonate, cãci lucrurile s-au petrecut întocmai. Exact de
asta am nevoie de ajutorul tãu.

KU: Dar ce s-a întâmplat? Trebuie sã-mi spui tot.
YUN: (Pauzã.) Am avut o zi grea. Mi-am turnat prietenul la poliþie cum

cã practicã medicina fãrã autorizaþie. El era doar un ºarlatan. Tot ce ºtia
despre medicinã era ceea ce învãþase în armatã ca asistent sanitar. Nu-
l puteam lãsa sã continue acest lucru. Aºa cã am trimis postului de poliþie
o reclamaþie cu privire la el. Vroiam sã îmi aprind o þigarã când am
descoperit-o pe fata aceea de paisprezece sau cincisprezece ani stând
în faþa mea ºi þinând în mânã o fiºã medicalã eliberatã de Spitalul
Provincial. Spunea cã a venit sã înregistreze moartea sorei sale. Dar
funcþionarul de la decese tocmai plecase în ziua aceea mai devreme
acasã. Am întrebat-o de unde venea. “Din satul Munjang”, a spus ea.
Bãtuse un drum lung, aºa cã am preluat eu cazul ºi am întocmit toate
formalitãþile. Sora ei murise de tuberculozã la vârsta de nouã spre zece
ani, neºansa ei.

KU: Aceea era fata? Fantoma peste care ai dat? Spuneai cã te-a
chemat cineva.

YUN: (Dând din cap.) Nu sunt sigur cã am auzit o voce. Eram complet
rãvãºit. Nu eram în stare sã aud nimic. Se fãcea cã mã înecam într-o
apã.

KU: O clipã. Treci peste o parte a poveºtii. Nu te pot urmãri. Deci ce
s-a întâmplat dupã ce te-ai ocupat la registraturã de certificatul de
deces?

YUN: Am bãut câteva pahare la Naesan. Mã simþeam pur ºi simplu
rãvãºit. Pentru prima oarã în viaþã turnasem pe cineva ºtiind cã asta-i
face pe oameni sã sufere. Aºa cã am bãut câteva pahare. Mai târziu,
soþia lui Naesan mi-a spus sã las bicicleta acolo, deoarece îmi va fi greu
s-o târãsc dupã mine pânã acasã. Dar mã simþeam într-un fel gol, aºa cã
m-am hotãrât sã o împing mergând pe jos. Cred cã mersesem destul de
departe, dar, de fapt, abia urcasem Dealul Nokpae. (Începe sã meargã,
trãgând dupã el bicicleta, care fusese aºezatã alãturi de el. Ku îl
urmeazã.)

DEALUL NOKPAE

(IM, învãþãtor la o ºcoalã elementarã, se apropie din lateral, trãgându-
ºi bicicleta dupã el. Are o lanternã. KU pãºeºte în lãturi. YUN ºi IM îºi lasã
bicicletele într-un colþ al scenei.)
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IM: Pe drum spre casã? E într-adevãr târziu.
YUN: Dar ce-i cu tine? Eºti în schimbul de noapte?
IM: Eh, nu, familia mea are o slujbã de pomenire în casa cea mare,

dupã cum ºtii ºi tu. Bãnuiesc cã ºi tu vei avea în seara asta o slujbã de
pomenire, nu?

YUN: Astã searã e data de opt? Aproape c-am uitat. 
IM: (Aprinzându-ºi o þigarã, se aºeazã.) Am trimis placa memorialã la

clãdirea registraturii oraºului. Oricum, e o placã de culoare neagrã.
YUN: Neagrã, spui? Cred cã e obsidian, dupã toatã discuþia avutã

despre marmurã.
IM: E bunã, e o piatrã tare. În plus, negrul e potrivit pentru o placã

memorialã.
YUN: Dupã cum am auzit, trebuie s-o pun sus înainte de sfârºitul

anului.
IM: Le-au trebuit trei ani doar sã se decidã asupra plãcii. (Þinând

þigara în gurã, porneºte cu bicicleta.) S-ar putea sã îngheþe la noapte,
dupã toatã ceaþa asta. Acolo jos e o colibã lângã podul de piatrã. Vei
vedea o luminã acolo, dar sã ai grijã pe unde calci în întuneric.

YUN: Înþeleg. La revedere. Ai grijã de tine.
(IM iese.)
KU: (venind în faþã) Ce construiesc la registraturã?
YUN: Memorialul, dupã cum vezi. Nu ºtiai de el? În timpul ocupaþiei,

registratura oraºului – e acolo unde se gãsea clãdirea registraturii
oraºului înainte de rãzboi. Se spune cã o sutã douãzeci ºi ºapte de
oameni, cei mai mulþi destul de cunoscuþi în acest oraº, au fost închiºi
înãuntru, acuzaþi cã erau anticomuniºti. Armata naþionalistã înainta
dinspre sud. Nemernicii din nord erau în curs de retragere, aºa cã au dat
foc clãdirii cu toþi înãuntru. În seara asta, cel puþin o sutã de familii au o
slujbã de pomenire a celor morþi. Nu, nu-n seara asta – vreau sã spun
“în seara aceea”. Uite, dacã voi continua sã-þi spun povestea în felul
acesta, te va încurca ºi mai mult. De ce nu o facem aºa? Voi face exact
ceea ce am fãcut în noaptea aceea, pentru ca tu sã nu trebuiascã sã
ghiceºti cum s-au petrecut lucrurile. Imagineazã-þi cã toate se petrec în
seara asta.

KU: Bine. Vom pretinde cã lucrurile se petrec în seara asta. ªi ce-i cu
asta?

YUN: Mã gândeam sã trag un pui de somn într-un lan de orez. Dar n-
am putut întrucât mi-am amintit cã unchiul meu din Yesan va face o
scenã acasã la mine tãindu-se cu un ciob de sticlã ºi ... (Dând din cap.)
El a fost acolo în clãdirea registraturii, în seara incendiului, înþelegi. Au
supravieþuit doar doi oameni, iar el s-a întâmplat sã fie unul dintre ei. Sã
vedem, fratele mai mare al tatãlui meu. Unchiul meu spune cã e o ruºine
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cã el a ieºit viu – cã nu ºi-a salvat fratele. În seara fiecãrei comemorãri,
iese în camera de zi ºi-ºi taie faþa cu un ciob de sticlã. (Cu degetul,
mimeazã tãiatul de-a curmeziºul frunþii.) Dãltuieºte rând cu rând, ca ºi
brazdele unui lan de orez ... sângele picurându-i de pe faþã. (Dã din cap
ºi-ºi împinge bicicleta mai departe.) Dacã mai coborâm puþin, mai sunt
doar trei mile pânã la albia râului Shintulmae. Acolo se gãsesc douã
case. Casa leproºilor e mai departe, în Solmae, iar imediat înaintea unei
intersecþii, care duce spre dealul numit Saengbae, se aflã cealaltã casã.
Familia care locuieºte acolo se numeºte Casa Gâºtelor deoarece creºte
gâºte. Numele lui e Han ºi e un om bun, un Buddha viu, ca sã spunem
adevãrul, dar soþia lui suferã de epilepsie. El ºi soþia lui n-au avut vecini
vreme de vreo douãzeci de ani. Cândva a vrut sã planteze ceva pe un
teren mic din spatele casei, aºa cã l-am ajutat sã obþinã aprobarea ca s-
o poatã face. Într-un fel sau altul cred cã eu i-am dat terenul. Vine-n
fiecare zi sã mã salute. Priveºte-l. Mã aºteaptã, chiar ºi la ora asta târzie
din noapte.

CASA GÂªTELOR

(Han privea peste un gard alcãtuit din portocali trifoliaþi. Vãzându-l pe
Yun apropiindu-se, Han trece pe lângã gard ca sã îl salute. Han are în
mânã o cutie micã pe care o leagã pe portbagajul bicicletei lui Yun. Ku
se dã în lãturi.)

YUN: Ei, ce faci acolo?
HAN: Þi-am adunat niºte rãdãcini de todok. Dar nu cred cã-s destul

de mari pentru a fi puse pe altarul memorialului.
YUN: Aº putea fi concediat pentru acceptarea de bacºiº, ºtiai asta?
HAN: (Luând din mânecã un bileþel fãcut sul.) Acum câteva clipe doar,

acasã, copiii mi-au citit acest bilet. Nu-mi imaginam cã petecul acesta de
hârtie ar conþine aºa ceva. (Aprinde un chibrit pentru ca Yun sã poatã citi
biletul.)

VOCEA COPILEI: (În timp ce Yun citeºte biletul.) Vreme frumoasã.
Mi-am ajutat sora la munca manualã tãind doi cartofi. Aud zgomotul unui
tren venind din oraº. Trenul ãsta merge spre nord sau în jos, spre sud?
Ce tren sã iau? Nu ºtiu.

HAN: Asta-i cea de-a doua. Are doar paisprezece ani.
YUN: A fugit? Când?
HAN: Dupã prânz, n-a vãzut-o nimeni. Dacã a luat trenul, aºa cum

zice aici, s-ar putea duce în oraº. Dar nu mi-a trecut niciodatã prin cap c-
ar putea face aºa ceva.

YUN: Cunoaºte pe cineva din oraº?
HAN: Pe nimeni. Pe cine sã cunoascã? N-a fost pânã acum nicãieri,
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nici mãcar pânã la piaþã.
YUN: Dar cine þi-a dat biletul ãsta? Ce zice fiica ta cea mare?
HAN: Tot ce poate face e sã se-nnece de plâns.
YUN: Dã-mi voie sã vorbesc eu cu ea o clipã.
HAN: (Strigând peste gard.) Hei! Eºti acolo? (Merge dupã gard ºi intrã

în casã.)
YUN: (lui KU) Trebuie sã-mi promiþi ceva. Sã nu spui nimãnui ce ai sã

auzi – despre ceea ce am vorbit eu cu fata cea mare. Ascultã doar ºi
gândeºte-te la asta.

(KU confirmã, dând din cap. Deodatã se aude un þipãt în timp vce
HAN, alungând gâºtele ântr-o parte, merge în curtea din spatele casei.
Se aude zgomotul discuþiei dintre doi oameni. O tânãrã, cam la vreo
douãzeci de ani, iese din casã. Se observã comportamentul ei special
chiar ºi în raport cu hainele ei sãrãcãcioase. Ea nici nu se-nchinã, nici nu
priveºte spre Yun. Drept urmare, ar putea sã parã o persoanã cu o
inteligenþã redusã, care e încãpãþânatã ºi insensibilã. Vorbeºte de parcã
ar discuta cu sine însãºi, inconºtientã de prezenþa lui YUN.)

TÂNÃRA FEMEIE: (Pauzã) Eu mi-am alungat sora de-acasã.
YUN: Cum adicã “ai alungat-o de-acasã”?
TÂNÃRA FEMEIE: Anul trecut ne-au adus un bebeluº din casa de

peste drum.
YUN: Din casa leproºilor?
TÂNÃRA FEMEIE: (Pauzã. Dã din cap.) Un bãiat. A început liceul

anul acesta. Sora mea nu ºtia nimic de faptul cã l-am luat la noi deoarece
era prea tânãrã pe atunci ca sã priceapã mãcar ceea ce e aceea o
adopþie.

YUN: Deci ce s-a întâmplat? ªi-a dat seama cã ºi ea provenea din
casa aceea?

TÂNÃRA FEMEIE: Casa lor e mult mai departe decât pare. Dar ori
de câte ori vedea ceva în faþa ei, începea sã tremure. Noaptea, când
dorm, ea vine ºi-mi cerceteazã faþa, o pipãie cu mâna, mereu ºi mereu,
iar apoi îºi verificã propria-i faþã. Apoi mã priveºte în ochi, iar acest lucru
m-a speriat de moarte. (Tremurã.) Am lãsat-o sã plece deoarece mi-e
teamã. Oricum, nu mai putea trãi aºa. Dar nici eu.

YUN: Dar unde s-ar fi putut duce? Cum de-ai putut-o alunga în halul
ãsta? Vrei sã spui cã e în casa leproºilor?

TÂNÃRA FEMEIE: (Surprinsã, se ghemuie, se îmbrãþiºeazã pe sine
cuprinzându-ºi coatele. Închide de câteva ori gura de parc-ar fi avut ceva
în gât.) Mã-ntreb dacã a mers la casa aceea. Am vãzut-o o datã prinzând
o gâscã de gât ºi rãsucindu-i-l. Spunea cã-n vis venea mama ei, sã o
vadã ºi cã o gâscã a muºcat-o de deget pe mama ei. Acum i-a rãsucit
gâºtei gâtul în contul degetului, pentru cã vroia sã i-l restituie mamei sale.
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YUN: Deci, a venit din casa leproºilor?
TÂNÃRA FEMEIE: Ea a venit la noi pe când eu aveam doar ºase ani.

Nu ºtiu. (Deodatã se uitã la el.) ªi ea a venit de acolo?
YUN: Eu am pus întrebarea.
TÂNÃRA FEMEIE: În visul meu, eu ... eu ... eu am dat foc casei

aceleia. Într-un vis ...
YUN: Te simþi mai bine? Acum se simte mai bine?
TÂNÃRA FEMEIE: Nu pot nici mãcar sã pun duºul la locul lui. Când

vãd hainele fluturând în vânt, mi-e rãu deoarece ele aratã ca ºi oamenii
din casa aceea. Când fac focul, dacã aud lemnele pârâind, îmi numãr
degetele de la mâini, deoarece cred cã un deget s-a rupt ºi arde ca un
bãþ de aprins focul. Dacã eu simt aºa ceva, imaginaþi-vã ce i-a trecut
micuþei prin minte. Sãrmana. N-am alungat-o ca sã moarã. Nu. Am vrut
ca ea sã trãiascã. Am vrut sã plece departe ºi s-o uite pe mama ei ºi pe
mine ºi sã ... trãiascã!

YUN: Dar tu eºti destul de maturã ca sã ºtii cum aratã lumea. Cum ai
putut s-o alungi din casã în halul ãsta? Îþi imaginezi c-ar putea cerºi de
mâncare pe acolo? Nu putea cerºi de mâncare, sã ºtii.

TÂNÃRA FEMEIE: Dar acesta-i destinul ei.
YUN: Nu pot crede ce spui. Crezi cã tatãl tãu câºtigã ceva pentru cã

vã creºte pe voi, copiii?
TÂNÃRA FEMEIE: (Tremurã de ciudã.) Fata care a fugit nu s-a gândit

la asta. Ea îi spãla pe cei mici ºi îi legãna sã doarmã. Îi iubea foarte mult.
Era pur ºi simplu speriatã. A fugit din teamã. De fricã. (Se-ntoarce sã
intre în casã. Sunetul gâºtelor izbucneºte de câteva ori ºi apoi se stinge.
Peste scenã cade un fel de beznã.)

YUN: (cãtre KU) M-am bãgat aºa de mult în chestia asta, aºa cã m-
am hotãrât sã merg spre casa din Solmae.

KU: Spre casa leproºilor – noaptea aºa de târziu? Ce sã faci acolo?
YUN: Ei bine, ce altceva aº putea face? Am avut senzaþia asta de

înnec în piep, gândindu-mã la fata cea micã, care nu poate fi gãsitã
nicãieri, departe de casã. (Îºi miºcã bicicleta. O sonerie legatã de roatã
sunã de câteva ori. Rãspunzând parcã, gâºtele þipã cu sãlbãticie, dar
apoi zgomotul lor se stinge.) Vezi? În zilele astea, cel mai obiºnuit lucru
pe lumea asta este un copil fugar. ªi-odatã ce un copil fuge, el s-a dus ºi
basta. Cel puþin poþi face ceva cu un vraci care taie gâtul oamenilor fãrã
sã ºtie despre medicinã cel mai elementar lucru. Tot ce poþi face e sã-l
torni la poliþie. Dar cu un copil fugar lucrurile stau altfel. Ce-a împins-o sã
fugã de-acasã? – Trebuie doar sã aflu, nu înþelegi? Iar la urma urmei al
cui copil e ea? – Asta trebuie sã aflu mai întâi. Aºa cã am început sã mã
îndrept spre Solmae. ªi l-am vãzut pe omul din Solmae venind din sens
invers. De parcã m-ar fi aºteptat.
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(Afarã, din întuneric, se iveºte omul din casa leproºilor din Solmae.
Poartã peste haine o pungã uzatã din plastic, legatã cu o aþã peste
mijloc, aºa cum, de obicei, se îmbracã pescarii. În jurul feþei are înfãºurat
un prosop, iar pe cap o pãlãrie de paie, pe deasupra prosopului. Îi oferã
lui Yun douã cutii cu lumânãri întinzându-ºi politicos mâinile, pe care
poartã mãnuºi lungi, roºii, de plastic.)

SOLMAE: Am auzit cã þineþi o slujbã de pomenire-n seara asta.
YUN: (Ia cutiile cu lumânãri ºi le fixeazã sub curelele de la portbagajul

bicicletei sale.) Ce mai faceþi în zilele astea?
SOLMAE: Ei bine, se pare cã vom face aºa ºi aºa anul ãsta. Ardeii s-

ar putea sã fie în regulã, dar varza nu aratã deloc bine. Poate n-au fost
bune seminþele; frunzele de varzã s-au îngãlbenit într-un fel. Nu par sã le
meargã la fel de bine ca altor oameni. Atenþie pe unde calci de-acum
încolo. 

(În timp ce el dispare în întuneric, zgomotul hainelor lui de plastic se-
aude în urma lui.)

KU: Vezi tu, pari sã te bucuri pe aici de mai mult respect decât un
ministru din guvern. Nu cred cã prea mulþi oameni ar aduce o cutie cu
lumânãri pe o noapte ca asta, nici chiar dac-ar trece pe aici vreun
nenorocit de ministru.

YUN: Asta e doar pentru cã omul e un singuratic.
KU: Dar, apropo, ai uitat sã-l întrebi al cui copil e fata.
YUN: N-am putut, ce sã fac cu el dacã apare aºa pe neaºteptate.

Oricum. simþeam într-un fel cã nu e momentul.
KU: Da, ai dreptate. În plus, e problema Casei Gâºtelor. (Începe sã

ruleze bicicleta pe lângã el. Se aude soneria bicicletei.)
YUN: Acolo, stând în aripa de clãdire de lângã intersecþia celor trei

drumuri, e medicul naturist, care a murit în incendiul clãdirii registraturii.
KU: Ce?
YUN: La început am crezut cã cineva din alt oraº a bãut un pãhãrel în

plus. (Îºi parcheazã bicicleta ºi se aºeazã pe ºaua ei.)

INTERSECÞIA CELOR TREI DRUMURI

(Se vede o aripã de clãdire folositã temporar de þãrani. Fãrã acoperiº,
ea constã pe de-a-ntregul din trei pereþi de rogojinã de rogoz pânã la
înãlþimea unui mijloc de om. Stafia unui Doctor, cândva practicant al
medicinei naturiste chinezeºti, stã în interiorul clãdirii arãtându-ºi doar
faþa. Poartã o hainã tradiþionalã, la fel ca atunci când trãia. În timp ce se
adunã o ceaþã groasã, la prima vedere el pare a se scãlda într-un loc
mocirlos, având doar capul deasupra apei.)

DOCTORUL: Ai un foc?
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(Yun se dã jos de pe bicicletã. El ascultã. Miºcãrile lui Yun sunt uºor
confuze în aceastã scenã; confuzia este îndeosebi evidentã din felul în
care verificã direcþia ºi distanþa.)

DOCTORUL: Ai un foc?
YUN: Da.
DOCTORUL: Eu sunt. Eu.
YUN: Dar ... cine eºti?
DOCTORUL: Dã-mi un foc.
YUN: Da ... Tocmai cãutam un chibrit.
(Aprinde un chibrit, dar tremurul mâinilor lui face ca restul chibritelor

din cutie sã facã zgomot. Chibritul aprins lumineazã faþa doctorului, care
încã nu are o þigarã în gurã. Doctorul stinge chibritul. Yun aprinde un alt
chibrit. Doctorul îl stinge ºi pe acesta. Yun mai aprinde un chibrit.)

YUN: La naiba! E cald” Eºti cumva beat sau ce se întâmplã? Ai bãut
cam mult în ultima perioadã. Dacã vei continua sã te clatini în halul ãsta
o sã ai al dracului de mari probleme când vei fi bãtrân, sã ºtii.

YUN (cãtre DOCTOR): Þi-a fost de folos chibritul?
DOCTORUL: Tu eºti nepotul lui Se-hwan din Hangaengee?
YUN: Da, eu sunt. Dar tu cine eºti?
DOCTORUL: Aºa cum pedalezi pe bicicletã arãþi exact ca bunicul tãu.

Exact ca el.
YUN: Cum de l-ai cunoscut pe bunicul?
DOCTORUL: Abia m-am despãrþit de tatãl tãu. Pânã acuma tatãl tãu

trebuie sã fi ajuns acasã.
YUN: Dar unde v-aþi dus voi amândoi?
DOCTORUL: Ne-am dus la piaþã sã cumpãrãm niºte arorut. Dar n-am

gãsit nimic bun. A fost puþin ºi doar de mãrimea degetului meu. Mult prea
mic. De ce stai acolo aºa? Du-te acasã! Hai, grãbeºte-te!

YUN: Bine, bine, mã duc. Ai grijã de tine.
DOCTORUL: Du-te. Am terminat ºi eu treaba pe aici.
(Yun îºi deblocheazã bicicleta ºi o ridicã sã o punã pe umãr de parc-

ar trece cu ea peste un pârâu. Se clatinã de câteva ori. Doctorul se ridicã
în picioare, îºi trage pantalonii ºi îºi leagã o curea în jurul mijlocului.
Bãtrânul e destul de meticulos desfãcând cu multã grijã ºnurul de paie
care þinuse haina sa lungã legatã în jurul mijlocului lui. Ieºind din casã, el
înfige o mãturã de paie ruptã (pe care o pusese de-o parte) în crãpãtura
rogojinii clãdirii ºi pleacã degajat. Yun, þinând încã bicicleta pe umãr, îl
priveºte pe bãtrând îndepãrtându-se. Ku, care fusese ascuns în ceaþã,
apare din nou. În aceastã scenã, Ku nu l-a putut vedea pe doctor. El
poate deduce doar din comportamentul straniu al lui Yun cã acesta s-a
întâlnit cu o stafie.) 

KU: Deci ai stat aºa tot timpul acolo?
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YUN: (Îºi parcheazã bicicleta) L-ai vãzut pe bãtrân, nu-i aºa? Pe
vremuri a petrecut grozav în casa asta. (KU dã din cap.) Nu ne-ai auzit
ce-am vorbit?

KU: Ba da, dar n-am auzit decât atunci când ai întrebat tu “Cine eºti?
Uite, tocmai cãutam un chibrit. Þi-a fost de folos chibritul?”

YUN: El a plecat deja
KU: (Ca ºi cum ºi-ar încãlzi mâinile la foc, întinde mâna sã atingã

mãtura ruptã înfiptã în crãpãtura casei.) Dar ce are bunicul tãu de-a face
cu asta? Aþi discutat ºi despre el.

YUN: Lacul Yosubaemi e singura cale spre a ajunge la câmpiile
Saengbae, nu-i aºa? Bunicul meu s-a înnecat în lac la întoarcerea din
oraº unde ºi-a vãzut amanta. El a vorbit despre asta.

KU: Lacul e destul de adânc ca sã te poþi înneca în el?
YUN: Oh, nu. Chiar ºi atunci cînd lacul e la cota maximã, apa îþi

ajunge doar pânã la brâu. Dar chiar ºi aºa, bunicul meu a murit în mod
misterios cu capul deasupra apei, stând pe bicicletã. A murit stând drept,
mândru ca o lumânare.

KU: Bicicleta a fost deasupra apei?
YUN: (Îºi parcheazã bicicleta.) Ei bine, se spune cã bicicleta stãtea în

felul acesta, exact în mijlocul Lacului Yosubaemi.
KU: Dar cine a fãcut-o?
YUN: Noi nu ºtim. Toþi au simþit c-a fost un fel de joc murdar, dar

niciodatã n-a existat vreo dovadã. Întotdeauna am crezut cã i-a fãcut-o
cineva întrucât, înaintea câºtigãrii independenþei, el fusese poliþist la un
post de poliþie. Trec tot timpul pe lângã lac, dar nu l-am vãzut niciodatã.
Acuma doctorul ãsta mi-a spus cã arãt exact ca bunicul meu.

KU: Uite care-i treaba, vezi des stafiile astea?
YUN: În noaptea asta spiritele sunt ocupate.
KU: ªtii, trebuie sã gãeºti singur o caprã, o caprã întreagã, sã o

gãteºti cum se cuvine ºi sã o consumi ca pe un medicament. Dac-aº fi în
locul tãu, n-aº consuma doar una, ci mult mai multe.

YUN: Nu m-ai auyit când am strigat “Arde!” dupã ce-am aprins unul
dintre chibrite? Am crezut cã mi s-a lipit de palmã capãtul unui chibrit. Dar
nu s-a lipit. Dupã aceea am descoperit zgârâitura unghiei cuiva. (Îºi
desface palma.) Uite, aici. Ah, acum s-a vindecat. Asta e zgârâitura.

KU: Merge, sã ºtii. Capra e singurul leac pentru aºa ceva.
YUN: Am vãzut mult sânge în palma mea.
KU: Nu e bine sã vezi aºa de multe stafii. Consumã una sau douã

capre înainte ca lucrurile sã o ia razna. Cunosc un tip care pãzeºte un
câmp de pepeni noaptea ºi care a vãzut niºte stafii. A alergat din coliba
lui sã le prindã. L-au gãsit mai târziu – înnecat într-un rezervor. De fapt,
cel care a murit astfel a fost fratele Il-yol.



82

YUN: E adevãrat? Chiar aºa a murit?
(Amândoi îºi împing  bicicletele alãturi de ei, iar soneriile acestora se

aud.
În depãrtare, se vede un Bãtrân chircindu-se, atârnând un mic felinar

într-o colibã de pescar de crabi.)
KU: Ei bine, iatã cineva care-ºi ia câteva clipe libere. În vremurile

astea e greu sã gãseºti o clipã liberã.
YUN: Omul acela ºi-a-nchis magazinul de haine anul trecut dupã ce

a fost jefuit, când se întorcea de la Piaþa P’angyo. Stã acolo sperând sã-
l prindã pe hoþ. ªeful districtului spune cã-l vor prinde cândva.

COLIBA PESCARULUI DE CRABI DE LA PODUL DE PIATRÃ

(Un pod de piatrã pe o spinare de mãgar lung doar de trei metri ºi lat
de un metru ºi jumãtate; deºi destul de mic, e alcãtui doar dintr-o singurã
piatrã uriaºã. E vechi ºi magnific, de parcã, cu mulþi ani în urmã, s-ar fi
sculptat o stelã memorialã sub formã de broascã þestoasã ºi ar fi fost
amplasatã deasupra râului. Sub unul din capetele podului se aflã o colibã
a pescarului de crabi fãcutã din paie, de forma unei chiuvete de bucãtãrie
cu fundul perforat, întoarsã cu fundul în sus. Un bãtrân aranjeazã un
felinar în colibã pentru ca lumina lui sã ademeneascã crabii într-o plasã
în timp ce aceºtia se îndreaptã spre câmpurile de orez. Bãtrânul este un
þãran care a reuºit sã cumpere un câmp de orez fãcând comerþ ambulant
cu haine de oraº. Obiºnuit cu viaþa de hoinar, de obicei el îºi pãrãseºte
casa ca sã îºi vadã coliba. Yun îºi parcheazã bicicleta ºi se apropie de
colibã, în timp ce KU rãmâne pe podul de piatrã.)

YUN: În seara asta ai prins ceva crabi.
BÃTRÂNUL: Tu cine eºti? Hei, ia ascultã treaba asta! Ai auzit?
YUN: Ce sã aud?
BÃTRÂNUL: (Ascultã) Cred cã mãcelãresc ceva acolo jos în vale –

pe ascuns. ªi noaptea trecutã au fãcut asemenea zgomote ºi iatã cã le
fac din nou ºi-n noaptea asta.

YUN: Mãcelãresc jos în vale?
BÃTRÂNUL: Desigur, o fac acolo pentru cã e aproape de izvorul

pârâului, dar e departe de oamenii în trecere.
(Cei doi ascultã împreunã o clipã. Yun prinde un crab, îl ia din

plasã ºi-l pune într-o gãleatã. )
YUN: Ah, ãsta continuã sã fugã de mine.
BÃTRÂNUL: N-ar trebui.
YUN: Aud pe cineva venind.
(Un rachier handicapat, Hwang Sok-KU, apare din întuneric. Înfuriat

de ceva, el respirã greu ºi târãºte ºi el o bicicletã. Pe portbagajul bicicletei
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lui sunt douã canistre albe de plastic pentru bãuturã aºezate de-o parte
ºi de alta deasupra roþii din spate.)

HWANG: Asta n-o s-o creadã nimeni. Cine-ar crede cã eu, Hwang
Sok-Ku, tocmai am alunecat în grãmada de bãlegar pentru cã o vacã mi-
a tras un ºut în fund? Absolut nimeni din oraºul ãsta nu va crede o
poveste ca asta în afarã de mine, Hwang Sok-Ku. La naiba!

BÃTRÂNUL: Ce-i cu mirosul ãsta? De ce naiba ai venit aici mirosind
în halul ãsta? Ieºi afarã!

HWANG: Ei bine, mulþumesc mult! Dacã merg la magazin în halul
ãsta, o sã miroasã ºi bãutura.

BÃTRÂNUL: Aºa cã, în schimb, te-ai decis sã-mprãºtii rahat în jur
tocmai acuma când încerc eu sã prind crabi?

HWANG: Cunoºti Casa Prunului din satul Sondong? Cu o atenansã
chiar lângã grajdul de vaci? Mã aflam în atenansã gândindu-mã la
treburile mele. Scândura de sub piciorul meu stâng s-a rupt – nu fusese
fixatã bine. Aºa cã m-am aplecat s-o aºez cum trebuie ºi, Doamne
Dumnezeule, chestia asta a atras o vacã, care o fi crezut cã fundul meu
e vreun pãtul sau altceva de genul ãsta. M-a izbit cu putere exact în fund.
La ora asta aº fi putut fi mort, cu nasul bãgat într-o grãmadã de bãlegar.
Am fost aºa de supãrat cã m-am hotãrât sã-i arãt cine-i ºeful – adicã eu,
Hwang Sok-Ku. Aºa cã i-am zis vacii “No, þi-ai gãsit naºul!” ªi-am apucat-
o de coarne ºi-am lovit-o cu putere direct în stomac. A început sã sarã-n
toate pãrþile, pânã ce a ieºit din grajd, sfãrâmând totul. Aºa cã am strigat,
“Vaca zboarã! Vaca zboarã!” ªi toatã familia a ieºit din casã ºi a luat-o la
fugã dupã ea.

YUN: Doamne Dumnezeule! Ce nenorocire pentru ei!
HWANG: Cine dã o iotã pe necazurile celor din jur? ªi acasã la tine a

fost zarvã mare-n seara asta, sã ºtii.
YUN: ªi vaca noastrã a început sã zboare?
HWANG: Chipul bãtrânului ... oh, doamne ... aratã ca un ºarpe cãruia

îi nãpârleºte pielea. I s-a scurs sângele pe faþã ... pe ochi ºi pe nas. Toatã
faþa îi era roºie, acoperitã de sânge. Nu pot descrie în ce hal era.

(Yun urcã pe podul de piatrã unde stã KU. Hwang ºi bãtrânul
înþepenesc.)

YUN: (cãtre KU) Ascultã la mine, adu-þi aminte de acea parte a
poveºtii – când vaca a luat-o nebuneºte la fugã, pentru cã cred cã ºi eu
am auzit zgomotul unei vaci care fuge.

KU: O vacã fugind noaptea?
YUN: Acolo departe, totuºi, dincolo de Albia torentului Shintulmae.
KU: Deci povestea individului nu-i apã de ploaie, nu-i aºa?
YUN: Ei bine, habar n-am.
KU: Dar ºi bãtrânul a zis ceva despre o vacã, nu?
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YUN: Ei?
KU: N-a zis el ceva despre oamenii care fac zgomot mãcelãrind

ceva? Cum cã o afacere bizarã se petrecea dincolo de albie?
YUN: Ceea ce a vãzut el erau doi tipi care puneau iarbã pe un

mormânt. Câteva zile mai târziu, am descoperit cã înmormântau în tainã
pe cineva – pe fata moartã din satul Munjang. Am dat ulterior peste ei din
întâmplare.

(Yun pãºeºte spre colibã, iar Hwang începe sã vorbeascã din nou, ca
mai înainte.)

HWANG: Iar tipul ãsta s-a luptat vârtos cu mama lui Tong-son. Familia
lui Tong-son cultiva un mic teren exact deasupra mormântului tatãlui tãu,
nu-i aºa?

YUN: Da, ºtiu cã-n primãvara asta ei lucrau niºte pãmânt – nu mai
mare ca dosul palmei mele.

HWANG: Cred cã familia lui Tong-son îl fertiliza. Tipul ãsta se plângea
cã era o dovadã a lipsei de respect faþã de mort sã pui gunoi pe un
mormânt. Dar cine era individul acela? Era rudã cu tine?

YUN: E unchiul meu din Yesan. În fiecare an, în noaptea comemorãrii
morþii tatãlui meu, se taie pe faþã cu un ciob de sticlã.

HWANG: Dacã e sã ne gândim, în seara asta e comemorarea
incendiului de la registraturã.

BÃTRÂNUL: Hei ... Ia ascultaþi aici.
HWANG: Ce e?
BÃTRÂNUL: N-auzi un zgomot dinspre albia râului?
HWANG: Pe drum încoace am vãzut niºte oameni aºezând iarbã pe

un mormânt.
YUN: Sã punã iarbã pe-un mormânt – noaptea?
BÃTRÂNUL: Am crezut cã ucid pe cineva în tainã.
HWANG: Va trebui sã-i prind pe indivizii ãia. Aºteptaþi ºi veþi vedea

voi.
BÃTRÂNUL: Dar cum vei putea s-o faci cu picioarele tale? 
HWANG: Ce vrei sã zici de picioarele mele? Picioarele astea s-au

descurcat de minune când eram primul soldat naþionalist care s-a întors
în oraº dupã ce i-am alungat pe nord-coreeni. Am alergat în oraº cu
steaguri coreene puse peste tot pe bicicleta mea.

YUN: Hai nu spune! Steaguri fluturând pe bicicletã, eh?
HWANG: Bineînþeles. Primarul din Kilsan a împodobit o bicicletã cu

steaguri peste tot ca sã ne spunã bun venit. L-am întrebat dacã fratele
meu era sãnãtos, iar el mi-a dãruit mie bicicleta aceea. Mi-a spus sã
merg acasã. Am pedalat pe ea de-a curmeziºul câmpiei Saengbae.
Oamenii tocmai începuserã sã recolteze orezul. Mi-am vãzut casa în
depãrtare. (Scoate un strigãt de dureroasã eliberare.) Aigoo! Plângeam
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ca un copil. Am urlat cât m-au þinut plãmânii, “Mã întorc acasã! Mã întorc
acasã viu ºi nevãtãmat!” I-am vãzut pe orãºeni alergând spre mine, iar
eu m-am dat jos de pe bicicletã. Apoi am simþit o durere groaznicã în
picior. Era un cuþit de bambus, mai mare ca mâna mea, care ieºea din
piciorul meu ca ºi un corn de vacã. Într-un fel cuþitul acela pãtrunsese
adând în piciorul meu. Aigoo! Am ameþit când l-am vãzut. (Îºi ridicã
pantalonii sã arate rana.)

YUN: N-am ºtiut nimic despre asta. Am crezut întotdeauna cã
fuseseºi rãnit în rãzboi. Dar cine a putut face o treabã ca asta?

HWANG: Bãtrânul Ci-hwan. A murit la scurt timp dupã aceea.
BÃTRÂNUL: A fost torturat deoarece menþinuse ºcoala în funcþiune

pe timpul nopþii în perioada ocupaþiei ºi a înnebunit.
HWANG: Sã le ia dracu’ pe toate! Am fost aºa de trist când a murit

Chi-hwan. (Îºi suflã nasul.) Ei bine, de ce pierzi vremea pe-aici? Du-te
repede acasã. Unchiul tãu începuse sã se calmeze, dar cine poate ºti ce
are el în cap în clipa asta. (YUN îºi împinge bicicleta mai departe. Se
aude soneria bicicletei.)

ALBIA TORENTULUI SHINTULMAE

KU: Îþi aduci aminte de tatãl tãu?
YUN: Deloc. Abia dac-aveam un an când a murit el.
KU: Deci nu ai nici o amintire cu el?
YUN: Sunt la fel ca mama. Mã gândesc la unchiul meu din Yesan ca

la tatãl meu, exact ca ºi ea.
KU: Cu ce ºi-a câºtigat tatãl tãu pâinea cea de toate zilele?
YUN: A fost director adjunct la ºcoalã. Odatã a cãzut dintr-un prun la

ºcoalã ºi ºi-a rupt piciorul. Aºa cã a trebuit sã-ºi bage în fiecare zi piciorul
în nenorocita de gãleatã pentru urinã. Mama spune cã umãrul lui stâng a
rãmas pentru tot deauna strâmb cam în felul ãsta. Ea îl imitã foarte bine,
dar eu nu pot. (În acest moment, apar din întuneric, de cealaltã parte a
scenei, doi gropari. Unul duce un sicriu mic în sacul sãu tradiþional de
spate, (purtãtorul cadrului A), în timp ce sacul celui de-al doilea e gol. Un
tânãr purtând ºapca de cânepã a unui bocitor îi urmeazã pe cei doi
gropari. YUN ºi KUN se dau în lãturi sã le facã loc sã treacã.)

YUN: Voi încotro vã duceþi?
TÂNÃRUL: La Oejang.
YUN: Unde e Oejang?
TÂNÃRUL: Dincolo de Kwiam.
YUN: Aveþi mult de mers., ºtiaþi acest lucru?
TÂNÃRUL: ªi trebuie sã mergem pe drumuri ocolite.
YUN: În felul ãsta o sã vã ia mult mai mult timp. Va trebui sã vã grãbiþi
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dacã vreþi sã ajungeþi acolo înainte de ivirea zorilor.
(Groparii dispar repede.)
YUN: Dupã aspect, cred cã sunt gropari.
KU: Dacã nu sunt, la ce serveºte sicriul acela?
YUN: Sã pãcãleascã oameni ca mine. Am dat colþul, vezi? Iatã-ne.

Acuma ia bicicleta – va fi mai uºor sã explic ce s-a întâmplat. (KU îºi ia
bicicleta.) Am dat colþul ºi cred c-am vãzut o vulpe în depãrtare. Dar a
dispãrut pur ºi simplu. O clipã mai târziu fata din Casa Gâºtelor a pãºit
în spatele bicicletei mele. (O copilã, a doua fiicã a Casei Gâºtelor, stã pe
bara din spate a bicicletei lui YUN. KU acþioneazã la fel ca ºi YUN în
aceastã scenã, în timp ce YUN continuã sã explice situaþia.)

KU: Doamne Dumnezeule! Acum ce mai e? De unde ai apãrut?
YUN: M-a speriat de moarte. Am întrebat-o unde a fost, iar ea mi-a

spus cã s-a ascuns în cimitir de la asfinþit. A spus cã a stat acolo
deoarece a ºtiut cã oamenilor le va fi fricã sã o caute într-un cimitir.

(Copila rãmâne nemiºcatã de parc-ar fi o stampã. Nu i se miºcã nici
mãcar un fir de pãr. E clar cã YUN trebuie sã fi fãcut uz de multã rãbdare
ca sã o înduplece sã vorbeascã.)

KU: Deci, la urma urmelor, ea nu s-a dus la garã?
YUN: I-a fost fricã.
KU: Dar ce urma sã facã?
YUN: Nimic. Tremura doar. Fusese în cimitir de una singurã. Îþi

imaginezi cum o fi fost? Când a auzit zgomotul bicicletei mele, a coborât
în fugã spre drum gândindu-se cã ar fi putut fi învãþãtorul ei sau
funcþionarul de la primãrie. Dar am lucrat cu ea, am înduplecat-o încetul
cu încetul. În cele din urmã am convins-o sã se ducã înapoi acasã. Apoi
am îndreptat bicicleta în altã direcþie. Acum, întoarce bicicleta.

(KU întoarce bicicleta. Copila stã pe portbagajul din spate. O
schimbare stranie ºi subtilã se petrece cu ea. Ea se îndreaptã de mijloc
ºi se apleacã în faþã, privind fix înaintea ei.)

YUN: Aprind lumânãri pe bicicletã sã o calmez. Aprinde douã
lumânãri, te rog.

(KU opreºte bicicleta ca sã poatã lua lumânãrile din cutia pe care i-a
dat-o lui YUN leprosul din Solmae. YUN face un foc cu niºte hârtie luatã
dintr-o pungã de plastic. KU pune cele douã lumânãri pe ghidonul
bicicletei legându-le cu paie. Lumânãrile se leagãnã într-un mod
încântãtor. Cãzut complet pe gânduri, Copila priveºte flãcãrile
lumânãrilor.)

YUN: Am întrebat-o dacã ºtia cine sunt eu ºi i-am spus cã sunt
funcþionarul municipal YUN. Ea a dat din cap. I-am spus sã nu-ºi facã griji
în privinþa tatãlui ei întrucât îi voi spune lucruri bune despre ea. Apoi am
sperat s-o scap din treaba asta, aºa cã i-am spus povestea bicicletei
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împodobitã cu steaguri coreene. I-am zis, “ A fost cândva demult un mare
rãzboi. Un soldat s-a întors acasã de la luptã, dupã ce a câºtigat rãzboiul.
A traversat câmpia Saengbae pe o bicicletã care avea câte-un steag
coreean de fiecare parte a ghidonului. Se spune cã el striga “Vin acasã!
Mã întorc acasã viu!” Ei bine, acum mergi tu pe o bicicletã cu lumânãri în
loc de steaguri. De ce nu strigi ºi tu ca ºi soldatul? “Vin acasã! Mã întorc
acasã!”

(În acel moment Copila scoate un þipãt, sare de pe bicicletã ºi începe
sã o împingã înapoi de parc-ar fi luat parte la un concurs de tras funia.
Þipã de teamã, iar cu degetul aratã spre cineva care vine din direcþia spre
care se îndreaptã bicicleta. KU ºi bicicleta se rostogolesc împreunã,
trupul lui KU e strâns legat de bicicletã.)

KU: Unde se duce? De ce face asta?
YUN: M-a prins de mijloc. Spunea cã ar veni cineva. Eu n-am auzit

nimic, dar ea era sigurã cã vine cineva – cã trebuie sã fugim de oricine
ar fi fost. Am încercat s-o calmez, dar m-a muºcat de mânã ºi a fugit. Aºa
cã am zis, “Opreºte-te” ºi mi-am întors bicicleta ºi am descoperit cã-mi
stãtea în cale un bãrbat.

(Din partea opusã direcþiei în care a fugit copila se aude foºnetul unei
haine de plastic. Leprosul din Solmae apare la fel ca înainte.)

YUN: Eram sigur cã se întâmplã ceva, aºa cã l-am oprit ºi l-am
întrebat unde se duce. (Cãtre KU) Opreºte-l! (YUN se dã la o parte. KU,
procedând ca ºi YUN, îl intercepteazã pe omul din Solmae.)

KU: Unde te duci?
SOLMAE: Am auzicã cã a fugit de-acasã copila mea.
YUN: L-am întrebat despre ce vorbea deoarece el nu avea nici un

copil.
KU: Copila ta? Tu nu ai copii, nu-i aºa?
SOLMAE: Vreau sã spun copila din Casa Gâºtelor. Ea a fugit de-

acasã.
YUN:(suflându-i lui KU) “Dar ea nu e copila din Casa Gâºtelor, nu-i

aºa? Eu ºtiu totul despre ea”. Vezi, am încercat sã fac presiuni asupra
lui.

KU: Dar nu e adevãrat cã ea e fata din Casa Gâºtelor, nu-i aºa? Tu
ai dat-o spre adopþie, când s-a nãscut, nu-i aºa? Eu cunosc toatã
poveste!

(Leprosul din Solmae se prãbuºeºte la pãmânt de parcã l-ar fi lovit
cineva în stomac. De jos se înclinã de douã ori ºi murmurã urmãtoarele
cuvinte în timp ce-ºi freacã mâinile, pe care mai poartã mãnuºi roºii din
plastic. Murmurul lui e de aºa naturã cã nu se înþelege dacã vorbeºte sau
plânge.)

SOLMAE: Vã rog sã mã iertaþi! N-am vrut decât sã aibã o viaþã
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normalã. Sã trãiascã la fel ca un om normal. Am fãcut-o – un lepros
blestemat, care trãieºte în iad – am fãcut-o ºi nu mi-a fost deloc fricã de
Dumnezeu.

YUN: “Dar nu e doar un singur copil”, am spus eu. “Sunt toþi copiii”.
Nu l-am lãsat în pace – i-am spus cã dacã vroia într-adevãr sã se
convingã cã copiii lui duc o viaþã normalã, el ar trebui sã disparã pur ºi
simplu, sã-ºi dea foc la casã ºi sã plece.

KU: (procedând ca ºi YUN, se adreseazã leprosului) Trebuie sã-i laºi
în pace pe copii. Doar dacã tu îi laºi în pace, ei vor putea trãi ca niºte
oameni normali. Ascultã-mã. Dã-þi foc la casã ºi pãrãseºte oraºul în
noaptea asta,

YUN: În timp ce vorbeam, am vãzut o flacãrã roºie dinspre Solmae.
(În depãrtare, cerul nopþii devine roºu.)
KU: Ce e cu focul acela? Nu e casa ta?
SOLMAE: Oh, Doamne! Soþia mea! Ieºi de-acolo! Trebuie sã ieºi de-

acolo! Iartã-mã, te rog! Oh, nu. Ce-o sã mã fac?
(Prinzând aerul cu mâinile, el dispare în întuneric.)
KU: Ce e cu focul acela? Cine a pus focul?
YUN: Eu urma sã iau copila, aºa cã mi-am întors bicicleta.
KU: Te-am întrebat, cine a dat foc casei?
YUN: ªtiam cã vom pierde fata pentru totdeauna dacã n-o prindeam.

Aºa cã m-am dus înapoi cu bicicleta. Întoarce bicicleta.
KU: Fata – fata de la Casa Gâºtelor – ea a dat foc casei?
YUN: De-ndatã ce-am întors bicicleta, am auzit un glas de femeie.
(KU parcheazã bicicleta ºi se urcã pe ea. Din depãrtare se-aude slab

vocea unei femei.)
VOCEA FEMEII DIN SOLMAE: Yon-ji! Unde eºti? Eu sunt. Yon-ji!

Hei, unde eºti? Eu sunt!
KU: Cine-i acolo?
YUN: Stinge lumânãrile, te rog.
VOCEA FEMEII DIN SOLMAE: Yon-ji! Hei! Eu sunt!
YUN: Stinge lumânãrile!
(YUN ia lumânãrile de pe bicicletã ºi le stinge. Cerul deasupra

localitãþii Solmae se înroºeºte ca un apus de soare. YUN e lovit de ceva
ºi cade, scoþând un þipãt ascuþit. Flãcãrile roºii pe cerul de deasupra
localitãþii Solmae se sting repede, iar sunetele unui clopot de vacã ºi
galopul vacii continuã pe un întuneric total. Sunetele seamãnã cu cele ale
unor pietre ce se rostogolesc. Se pierd în depãrtare. Tãcere.) 

(KU aprinde un chibrit sã dea foc unei lumânãri. din cutie. YUN se
ridicã.)

KU: Ce s-a întâmplat?
YUN: Am trecut eu. Mai târziu am gãsit bicicleta atârnând acolo de
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ramul unui pin. O întreagã cutie de chibrituri arse era împrãºtiatã pe jos
ca o pânzã de pãianjen. Iar acolo unde se
întrerupeau liniile chibritelor, zãceam eu cu
braþele ºi picioarele desfãcute. – Deci, ai
idee ce s-a întâmplat?

KU: (Pauzã) Putea fi o vacã? A trecut,
oare o vacã pe acolo?

YUN: Dar o fi fost vaca aceea?
KU: Ei bine, s-a auzit clopotul unei vaci ºi

zgomot de copite. Aºa cã putem spune cã
te-a lovit o vacã – asta face povestea mai
credibilã. Dar diferã faþã de prima ta relatare.
Înainte, ai spus cã te-a oprit o stafie – o
femeie care te striga.

YUN: Adevãrat! Asta am crezut cã aud.
Dar nu-mi amintesc nimic altceva decât cã
m-a lovit ceva pe la spate. Mã-ntreb acum dacã ceea ce m-a lovit a fost
o vacã. Vezi tu, dac-a fost o vacã, mi-aº fi revenit în câteva zile, dar am
bolit mai mult timp. Stãteam privind în gol. Mã simþeam bine o clipã, apoi
brusc începeam sã alerg. Mã simþeam ca posedat de ceva.

KU: Ei bine, prietene, de ce nu te întinzi din nou?
YUN: Sã mã-ntind aici?
KU: Sã vedem dacã auzim iar ceea ce s-ar fi putut întâmpla în

noaptea aceea. Poate altcineva ne poate spune o altã poveste.
YUN: La cine te gândeºti?
KU: Tu ai spus c-ai auzit o voce, glasul unei femei ce-ºi cãuta copilul.

ªi fãrã sã te gândeºti, ai stins lumânãrile ca sã vezi cine e. În clipa aceea
ai fost lovit de vacã ... ºi-n timp ce erai inconºtient poate cã femeia a venit
aici sã te vadã. Ia sã vedem dacã ajungem astfel la o concluzie.

YUN: Ai dreptate. Femeia ar fi putut veni aici. Poate cã m-a descoperit
dupã lumina lumânãrii.

KU: Întinde-te aici. Acum, ai devenit inconºtient.
(YUN se întinde. Ca ºi cum un film ar fi dat înapoi ºi apoi re-rulat, se

repetã cele întâmplate înainte ca YUN sã fi stins lumânãrile. Cerul nopþii
se-nroºeºte în depãrtare.)

YUN: Ce-i cu focul acela? Nu e aceea casa ta?
SOLMAE: Oh, Doamne! Soþia mea! Ieºi de acolo! Trebuie sã ieºi!

Iartã-mã, te rog! Oh, nu. Ce-o sã mã fac? (Prinzând aerul cu mâinile,
dispare în întuneric.)

(YUN întoarce bicicleta ºi urcã pe ea. În depãrtare se aude vag glasul
unei femei.)

VOCEA FEMEII DIN SOLMAE: Yon-ji! Unde eºti? Eu sunt! Yon-ji!
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Hei, unde eºti? Eu sunt!
(YUN ia lumânãrile de pe roata bicicletei ºi le stinge. În întuneric se

aude un zgomot de pietre ce cad. Zgomotul se transformã în sunet de
copite ale unei vaci. SE aude talanga unei vaci. Dupã un timp, cineva
rupe cu grijã creanga unui pin, de parc-ar vrea sã vadã ce efect ar putea
avea zgomotul astfel produs. Dupã ce s-a auzit de mai multe ori
zgomotul ramurii rupte, se aude un zgomot de paºi ce calcã pe ramurile
uscate. Este soþia leprosului din Solmae. Ea aratã ca ºi soþul ei, deºi
simptomele ei leprotice sunt mai evoluate decât ale lui. Se miºcã încet ºi
e atât de scundã âncât pare cea de-a doua fatã a Casei Gâºtelor. Ea-l
observã pe YUN, îl miºcã ºi aprinde un chibrit sã se uite mai bine la ce e
pe jos. Ridicã lumânãrile pe care le stinsese YUN ºi le re-aprinde. Miºcã
lumânãrile în toate direcþiile de parc-ar vrea ca oamenii sã ºtie mai
degrabã unde e ea ºi mai puþin sã cerceteze zona- Îºi vorbeºte sieºi, dar
destul de tare ca sã fie auzitã de departe.)

FEMEIA: Yon-ji-ya! Du-te acasã. Nu vezi focul? Focul! Casa mamei
tale arde. Eu plec, nu pot rãmâne aici. Nu vezi, draga mea? Nu e bine sã
fugi de acasã? Vezi focul? Mama nu se poate întoarce acolo. Du-te
acasã, te rog. Trebuie sã mã asculþi. Mama ta de la Casa Gâºtelor o sã
te caute. Nu fugi, du-te acasã. Yon-ji-ya! Ai grijã de cei mici ºi nu le vorbi
despre mine. Chiar de-ar fi sã mor, nu le spune nimic despre mine. O
boalã ca a mea nu-mi mai lasã mult timp de trãit. N-am sã mã mai întorc
la tine. Nu-þi face griji ºi du-te acasã. Nu mai fugi, copila mea!

(Miºcã lumânãrile aprinse în toate direcþiile ca ºi cum ar scruta zona,
apoi le stinge cu o miºcare de reverenþã. Dispare de parc-ar fi înghiþit-o
întunericul. Zgomotul hainelor ei de plastic se mai aude un timp, apoi
înceteazã brusc. Tãcere. Cerul roºu de deasupra localitãþii Solmae se-
ntunecã rapid. KU iese, iar YUN stã drept.)

YUN: Soþia leprosului din Solmae a murit în noaptea aceea la spitalul
municipal. Arsuri grave, s-a spus.

KU: Atenþie! Vine cineva. Întinde-te din nou!
(YUN se întinde, iar KU se ascunde. Din direcþia în care a dispãrut

femeia din Solmae se aude zgomotul oamenilor ce vorbesc în ºoaptã.
Curând apare Proprietarul Casei Prunului ºi slujitorul lui. Servitorul se
împiedicã de trupul lui YUN ºi cade.)

SERVITORUL: La naiba! Ce-i asta? (Proprietarul Casei Prunului
aprinde un chibrit.) Nu e ãsta YUN, funcþionarul municipal? Oh, Doamne,
cred c-a fost lovit de vreo vacã.

PROPRIETARUL: Prostii. E doar beat. O fi murit din cauza bãuturii
excesive.

SERVITORUL: (Aprinde un chibrit sã vadã urmele copitelor vacii.)
Vaca a trecut pe aici, sunt destul de sigur.



91

PROPRIETARUL: O sã alerge toatã noaptea. Hai sã mergem.
SERVITORUL: Ce facem cu individul ãsta?
PROPRIETARUL: Nu-þi bate capul. Ajunge el acasã dupã ce se

trezeºte.
(Cei doi dispar repede în întuneric.)
KU: Cine-s oamenii ãºtia?
YUN: Sunt de la Casa Prunului. (Pauzã.) “Am stat în pat patruzeci ºi

douã de zile dupã ce am fost lovit de o vacã”. Dar ar trebui sã am niºte
rãni, nu vezi? Niºte rãni deschise sau oase rupte, ceva de felul ãsta. E
uimitor cã n-am nimic din toate astea.

(Îºi aºeazã mâinile pe piept.)
KU: Când te-ai trezit dupã ce ai murit?
YUN: Doar a doua zi acasã. Hwang – cel care face vin – m-a gãsit ºi

m-a dus acasã.
KU: Opreºte-te, am uitat ceva pânã aici?
YUN: (Pauzã.) Ei bine. Nu ... cred cã am uitat ceva.
KU: Dar glasul femeii tinere?
YUN: Al femeii tinere?
KU: Da! Ai spus cã femeia cea tânãrã te-a urmãrit de la început. Din

câte-mi dau seama, se pare c-ai simþit cã femeia aceea era prin preajmã
pânã ce-ai vãzut incendiul casei din Solmae, iar apoi ea a dispãrut brusc.
Sã revenim la început. Sã stabilim ce s-a întâmplat pas cu pas. Opreºte-
mã dacã omit ceva sau dacã-þi mai aminteºti ceva. (Scoate din buzunar
ciorna raportului pentru motivarea absenþelor.) Acesta e raportul tãu
pentru motivarea absenþelor. Ai ameþit într-o noapte întrucât stafia unei
tinere femei þi-a vorbit dintr-un mormânt ascuns. Tânãra femeie care
fusese înmormântatã de curând la marginea drumului este cea care
apare în raportul tãu. Apoi ai întâlnit o a doua femeie de la Casa Gâºtelor.

CASA GÂªTELOR

(Dintr-o datã se aude un zgomot puternic în interiorul gardului. Apare
TÂNÃRA FEMEIE.)

TÂNÃRA FEMEIE: Am trimis-o pe sora mea departe.
YUN: Cum adicã “ai trimis-o departe”?
TÂNÃRA FEMEIE: Anul trecut ne-au adus un nou nãscut din casa de

peste drum.
YUN: Casa de peste drum? Adicã ... de la leproºi?
KU: Iar tu ai întrebat-o dacã fata care a fugit era ºi ea din casa

leproºilor. Apoi, ea þi-a pus aceeaºi întrebare.
TÂNÃRA FEMEIE: Ea a venit când eu aveam ºase ani. Nu ºtiu.

(Brusc.) ªi ea a venit tot de acolo?
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YUN: Eu þi-am pus aceastã întrebare.
TÂNÃRA FEMEIE: În visul meu, eu ... eu am dat foc casei. În vis ...
YUN: Tu te simþi bine? Ea se simte bine acum?
KU: Când casa din Solmae ardea n-ar fi fost normal sã te gândeºti la

tânãra femeie în timp ce priveai incendiul?

ALBIA TORENTULUI SHINTULMAE

KU: Deci, la Albia Torentului Shintulmae, auzi vocea unei femei care
te urmeazã. Mai târziu se dovedeºte c-a fost soþia leprosului din Solmae.
Dar întrucât tu doar puteai auzi vocea, te-oi fi gândit cã era tânãra femeie
de la Casa Gâºtelor. Sã reluãm partea în care ai aprins lumânãrile ca sã
o liniºteºti pe fetiþã – pe când cãlãtorea în spatele tãu pe bicicletã.

(YUN aprinde lumânãrile ºi le aºeazã pe bicicletã. Copila stã pe
portbagajul bicicletei.)

YUN: A fost cândva un mare rãzboi. Un soldat s-a întors acasã din
luptã dupã ce a câºtigat rãzboiul. Cãlãtorea pe o bicicletã cu câte un
steag de fiecare parte a ghidonului. Se spune cã striga: “Mã-ntorc acasã!
Mã-ntorc acasã viu!” Ei bine, acum tu cãlãtoreºti cu lumânãri în loc de
steaguri. Aºa cã de ce nu strigi ca ºi soldatul: “Mã-ntorc acasã! Mã-ntorc
acasã!”

(În acest moment Copila scoate un þipãt, sare de pe bicicletã ºi începe
s-o tragã înapoiu de parcã s-ar fi aflat la un concurs de tras funia. Apare
leprosul din Solmae.)

YUN: Unde te duci?
SOLMAE: Mi-a fugit copila de acasã.
YUN: Copila ta? Dar tu n-ai copii, nu-i aºa?
SOLMAE: Vreau sã spun copila Casei Gâºtelor.
YUN: Dar ea nu-i cu adevãrat copila Casei Gâºtelor, nu-i aºa? Eu

cunosc toatã povestea! Tu þi-ai dat copiii sã fie adoptaþi, inclusiv pe cel
mai în vârstã, dar ºi noul nãscut.

SOLMAE: Iartã-mã, te rog. Am vrut doar ca ei sã aibã o viaþã
normalã.

YUN: Dacã vrei ca ei sã aibã o viaþã normalã, tu trebuie sã pleci. Dã-
þi foc la casã ºi dispari.

(Incendiul din Solmae. Casa e în flãcãri.)
SOLMAE: Oh, Doamne! Soþia mea! Te rog, ieºi afarã! (Solmae iese.)
YUN: (Brusc.) Am mers acolo sã-i spun sã-ºi dea foc casei ºi sã

disparã.
KU: Unde-ai mers?
YUN: Pânã la Solmae.
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KU: Dar când te-ai dus? L-ai urmãrit?
YUN: Nu.
KU: S-a întâmplat dupã ce te-a lovit vaca.
YUN: Nu-mi amintesc. Dar sunt sigur cã m-am dus acolo.
KU: ªi
YUN: Am gãsit-o acolo pe tânãra femeie. Ea era acolo.

CASA DIN SOLMAE

(O colibã micã e în flãcãri. Coliba are doar dimensiunea unui grajd de
vite cu acoperiºul atât de jos cã aproape atinge pãmântul. Tânãra femeie
plânge ºi urlã jos pe pãmânt. Apoi, într-un efort de-a stinge flãcãrile, ea
se apropie  în mod repetat de casã, iar apoi se retrage.)

TÂNÃRA FEMEIE: Mama! Aigoo! Mama! Oh, Doamne, foc!. Ce faci?
Mama! Ieºi de-acolo! Nu, nu, mama mea arde de vie – de ce nu se aude
nici un sunet? Mama! Oh, Doamne! Îmi omor mama. Eu am pus focul.
Da. Am aprins casa ca sã scapi de boala ta. Ca sã te vindec. Mama. Sã
ard totul ºi sã vindec. Aigoo! Mama! Mamã, ieºi afarã de-acolo. Ce face
ea acolo?  Moare în flãcãri. Mama mea moare! Ieºi repede afarã, altfel o
sã mori. Ce-am sã mã fac? Eu am pus focul. Aigoo! Mama! Aigoo!
Mama! Am ucis-o pe mama mea! Ce pot sã fac? Pe propria mea mamã!
Pe mama mea!

(Tânãra femeie se opreºte. Flacãra se stinge. Ca o halucinaþie
auditivã se aude o voce care cheamã niºte nume. Pe fundalul flãcãrilor
un tablou cu o mulþime de oameni care-au murit în incendiul clãdirii
arhivelor.)

VOCEA UNUI SOLDAT NORD-COREEAN: Pak Pyong-hun, Song
Ki-man, Yu Sok-jun, Ch’oe Hui-bok, Cho Chun-gol, Kim Young-sop, Kim
Chae-il, Yi Pang-hui, Yi Won-baek, Yi Pang-jin, Chang Tong-su, Kim
Ch’on-ui, Pak Sang-sok, Yu Sun-hon, Yi Pyong-jun, Yi Yong-hwan, Cho
Chong-do, Pak Chung-won, Shin Song-u, Ho Song-sok, Ch’oe Ch’ang-
hwan, Im Hong-sun, Pak Song-gon, Kim Myong-hak, Kim Yong-gyun, Yi
Su-wung, Chong Ch’a-ryang, Yi Chong-il, Im Tae-ch’ol, Song Hong-gu,
Yi Kon-ch’ol, Yi Si-bok, Chong Kwang-il, Ch’on Tu-sok, Hyun Ch’ang-uk,
Yun Chong-p’il, Yi Chong-baek, Yi Sang-dae, Yi Nae-won, Kim In-gwan,
Chong Chin-gol, Chong Chin-yong, Ho Kwang-mun, Shim Kun-sok,
Hwang Hon-yon, Chong Kwang-su, Chong Kwang-yi, Yi Sang-lae, Om
Chong-won, Mun Paek-hyon, Chang Kum-yong, Yun Chong t’ae, Yung
Chong-mok.

Yun Chong-mok! Pune focul, ia-þi rucsacul ºi urmeazã-ne!
(Unchiul lui YUN, care stãtuse într-un colþ al scenei, face þãndãri un

vas de sticlã. Ia un ciob de sticlã ºi se taie pe frunte.)
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UNCHIUL: Eu am pus focul! Eu am fãcut-o! Lãsaþi, vã rog, în viaþã pe
acest om viu!

VOCEA UNUI SOLDAT NORD-COREEAN: Kim Chung-gil, Pak
Sang-sun, So Nam-sun, Cho Yong-ho, Ch’oe Yong-bin, Yi Song-gyun,
Shim Hui-jun, Chang Kim-yong, Chang Kum-yong, Ch’oe Chong-yon, Ho
Kwang-hu, Song Hong-gyong, Kim Hak-su, Yu Ui-hwan, Kim Won-man,
Kim Tong-ch’ol, Yu Kyong-sok, Yi Pang-jae, Pyon Yong-hwan, Kim Chun-
hoe, Kim In-shik, Pak Chae-hwan, Shin Kyu-jong, Yi Nam-hui, Yi Wu-
kyong, Kim Chung-gi, An Chong-ch’ol, Cho Yang-il, Hong Chong-ok, Chu
Chong-gun, Yi Yong-gil, So Ki-yong, No Chong-yun, Pyon Yong-hun, Yi
Pan-bok, Chong Yong-il, Kim Won-p’ong, Ho Hyok, Ch’oe T’ae-hwa, Yi
Chun-nam, Yi In-jae, Won Chong-guk.

So Kwan-ho! Pune focul, ia-þi rucsacul ºi urmeazã-ne!
(So Kwan-ho, care stãtuse într-un colþ al scenei, face þãndãri un vas

de sticlã. Ia un ciob ºi-se taie pe frunte.)
SO KWAN-HO: Eu am pus focul! Da. Eu am fãcut-o! Lãsaþi, vã rog,

în viaþã pe acest om viu!
VOCEA UNUI SOLDAT NORD-COREEAN: Kim Wi-song, Kim Su-

hwang, Kwon T’ae-mu, Kang Si-jin, An Yong-sang, Ch’on Kil-bon, Cho
Kyong-su, Chong U-bok, Yi Chae-gun, Yang T’ae-o, Shin Yong-gil, Pae
Su-byong, Ko Song-jin, An Ui-gyong, Shin Chong-guk, Cho Po-gun, Yi
Chin-ho, Mun Paek-son.

(Se opreºte tot. Totul devine cenuºiu.)

REGISTRATURA ORAªULUI

YUN ºi KU
KU: (citind ciorna unui raport de motivare a absenþelor) Pe data de 8

a lunii trecute, în drum spre casã, dupã ce-am lucrat în schimbul de
noapte, am trecut prin Albia Torentului Shintulmae, unde am fost lovit de
o vacã în vârstã de trei ani. Mi-am revenit a doua zi, dar crunta durere de
cap, împreunã cu temperatura ridicatã ºi pierderea conºtiinþei, m-au pus
în imposibilitatea de a-mi relua munca. Aºadar, vã înaintez acest raport
pentru motivarea absenþelor. Cu respect, Yun Chin.

(Luminile se sting treptat.)
În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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Meridiane lirice

RINA LASNIER
Mare regalã

Plaja ºi masa goalã
marea nu merge nicãieri
fãrã cravaºa vântului…

Nisipul ºi o tãcere milenarã
pentru cuvântul rãtãcit al mãrii 
limbuþia valurilor fãrã permis de trecere…

Maiestate a cuvintelor catarge
cântec regal înstrunat de mare
un Nume te cautã ºi te someazã.

Împãrþealã

Împãrþeºte setea ta cu cea a dezrãdãcinatului deºert
fii piatra avidã de ploaie…
durã aºteptare a mirajului cuvintelor.

În foame-þi nesfârºitã scoate din minþi lumina
împãrþeºte cu ea  pâinea coaptã a deºertului  
hrãneºte cu ea nesãþioasa-þi tinereþe…

Frunze de octombrie

Leapãdã orfevrãria lui octombrie
frunzã luminatã dinlãuntru
de cele patru averismente ale anotimpului;
dezleagã arborele de promisiunea
aurului transmutat al intemporalului…

Nori, prevestiri

Ciruºi cu nebuloasele voastre penaje
parafând oracolul astrelor;
la poala pãdurilºor din munþi
caiacul pãsãrilor
zãreºte escadra prevestirilor…
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ALEXIS LEFRANCOIS

Cineva se cuibãreºte

Cineva se cuibãreºte în mãduvã
cineva se tolãneºte în mãduvã
cineva se întoarce aude în depãrtare
în depãrtare sângele

în colivia oaselor sale cineva aºteaptã
în colivia oaselor cineva vorbeºte
vorbeºte vorbeºte
în colivia oaselor cineva se întoarce cu toatã povara
sângelui se întoarce se-ntoarce

undeva ei întocmesc meticuloºi
foarte precise constatãri

în altã parte meticuloºi înfundã viaþa cuiva
în strâmte
cordoare de sticlã în altã parte cineva
urmezã cursul ºovãitor delicat
al unui ac prin artere

ºi deodatã o poartã
se-nchide pentru totdeauna

o poartã imensã se izbeºte
pe Spirit noaptea cade
greoaie ca un sac

Dãruieºte-le

dãruieºte-le un deºert de nisip
turcoaza mãrii ºi opalul cerului
nesfîrºite maree ºi vânturi
zbatarea ierburilor pe coline
ºi calma trecere a florilor
atunci îi vei zãri
lenþi precum apusurile
printre arbori
miºcându-se în tãcerea serii
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legând în sfârþit o conversaþie
ºi pentru totdeauna le va fi de ajuns

imaginea unei ramuri de laur
cerul spre a uimi

20

pe fiece colinã
o singurãtate înaltã ºi albã
suferinþe cumplite precum þãiºurile
trepte de fier nu e nimeni
la fereastrã
fiara a murit în privire

oameni se întorc
toboºarul negru  al fabricii de þevi undeva
un dansator beat cãruia i se aruncã drahme

S-au ivit zorii

s-au ivit zorii o, dragostea mea, ca o mantie de tul
ori ca la orice fereastrã orizontul întins
ca o dorinþã îndelung pierdutã ca o nesfârºitã mângâiere
cu pofta de a râde sau de a bea

efemerã ºi nepreþuitã tremurã o hemerobã
pe pragul fragil al trecerii sale

ziua ca o femeie îºi despleteºte
pãrul sãu lent de brume ºi opale

undeva în insule
un trandafir e uluit
cã existã
ºi poate noi înºine

vom mai trãi pânã desearã
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JEAN ROYER
Femeia la scãldat

Ea cântã deºertul usturoiului..
Claude Haeffely

Vara te inventezã din nou ºi setea pietriºurilor

vezi aceste albe veºminte alinând
pãmântul gol de pâine de piatrã

vezi trãsurã fructelor coapte
ºi gestul celui ce ospãteazã

pãmântul tremurã 
gura ta de albine
te scalzi în dorinþa toridã a lumii

Prezenþã

aceastã arsurã în sângele blândeþii tale
Marie Uguay

îºi face cuibul în mine
cum eu cãlãtoresc în ea –
sub rochia mãtãsoasã a venelor

Timpul fidel
Ei mor
- sau dragostea e cea care moare
Marina Þvetaeva

Tu singura privire dragostei
strãlucirea copilãriei
ochii noºtri nemuritori

Traduceri de: 
Ion CRISTOFOR
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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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