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Evocare

IN MEMORIAM VASILE PÂRVAN (28
SEPTEMBRIE 1882 – 26 IUNIE 1927)

Cu puþin timp în urmã s-au împlinit 125 de
ani de la naºtere, respectiv 80 de ani de la
trecerea în lumea umbrelor dincolo de Styx a lui
Vasile Pârvan, cel care a pus bazele ºcolii
arheologico-istorice române moderne. Este un
prilej de a pune din nou în luminã adevãrul cã
preluarea ºi perpetuarea creatoare a moºtenirii
cultural-ºtiinþifice valoroase, de integrare a ei în
patrimoniul naþional ºi universal a fost ºi
rãmâne, la noi ºi pretutindeni, o veche tradiþie ºi
o datorie moral-profesionalã, care invitã la
reflecþie.

Istoric de talie europeanã, arheolog
deschizãtor de drumuri noi, filozof ºi dascãl de
rarã erudiþie, patriot luminat, Vasile Pârvan s-a
dovedit a fi un eminent ctitor ºi organizator de instituþii ºtiinþifice, fondator ºi
conducãtor de prestigioase publicaþii istorice. În superioara lui viziune ºi în
neobositele sale investigaþii, el a cuprins probleme de bazã, definitorii, ale
istoriei noastre antice, a pãtruns în resorturile lor profunde ºi a formulat
concluzii solide, care îºi pãstreazã pânã astãzi aproape întreaga lor strãlucire.
Civilizaþia ºi istoria geto-dacilor, locul ºi rolul lor cultural-politic în spoaþiul
carpato-danubiano-pontic, înfãþiºate în monumentala sa Getica, începuturile
vieþii romane în þinuturile Dunãrii de Jos, continuitatea ºi integrarea
autohtonilor în romanitate, viaþa economicã ºi creºtinismul la daco-romani sunt
doar câteva din pietrele unghiulare fixate durabil de marele învãþat la temelia
istoriei românilor.

Orientându-se la început spre studiile de istorie medievalã ºi de istoria
culturii, nu spre antichitate, ca student la Universitatea din Bucureºti – unde
printre eminenþii sãi profesori se numãrã Grigore Tocilescu, Dimitrie Onciul,
Ion Bogdan, Nicolae Iorga – s-a remarcat ca „un  tânãr extraordinar”, care
stãpânea bine metodele de investigare istoricã, avea un ascuþit spirit critic,
rigoare logicã în gândire, solide ºi vaste cunoºtinþe. Deºi, iniþial, prin câteva
lucrãri, se anunþa a deveni un medievist, totuºi destinul sãu s-a dovedit a fi
antichitatea, în sfera preocupãrilor istorice.

Dupã terminarea studiilor la Bucureºti, în 1904, fiind trimis cu o bursã
pentru studii antice în Germania, la Jena ºi Berlin, „Micul Mommsen” – cum,
afectuos, îi spuneau acolo colegii – îºi ia doctoratul la Breslau (1908) ºi ajunge
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apoi la convingerea cã cercetãrile sale trebuie sã se concentreze asupra daco-
romanilor, asupra explorãrii teritoriului naþional, fãrã de care geneza poporului
român nu putea fi conceputã. În Germania, Pârvan a plãnuit cercetãri vaste,
pentru care o viaþã de om nu ar fi fost deajuns. În concepþia sa, elaborarea unei
opere istorice temeinice necesitã o lungã ºi minuþioasã muncã de cercetare, o
atentã observaþie a detaliilor, „o viaþã de analizã, pentru o orã de sintezã”, cãci
munca istoricului e plinã de responsabilitate, fiecare afirmaþie trebuind sã se
sprijine pe o completã cunoaºtere a faptelor ºi împrejurãrilor de ordin general.

Mânat de aceste idei, a iniþiat ºi condus – împreunã cu echipa sa de
colaboratori – sãpãturile din Dobrogea, la Ulmetum, Tomis, Callatis, Histria ºi
cele din Câmpia Românã. Douã cãlãtorii pe care le-a fãcut în Italia ºi
participarea la sãpãturile de pe Capitoliu i-au deschis noi perspective în
activitatea sa de investigare arheologicã la scarã mare, de organizare ºi
elaborare a unor ample monografii ºi sinteze istorice.

Profesor la Universitatea din Bucureºti, la numai 27 de ani (1909), director
la Muzeul Naþional de Antichitãþi (1910), membru, vicepreºedinte ºi secretar
general al Academiei Române (1911), fondator, împreunã cu N. Iorga, al
Institutului de Studii Sud-Est Europene (1913), membru al Academiei dei
Lincei ºi al celei Pontificale din Roma, membru al Comisiei Monumentelor
Istorice, al Institutului Arheologic German, Pârvan a infiinþat ºi Accademia di
Romania din Roma (1921), al cãrei director a fost pânã la sfârºitul vieþii. El s-
a impus prin activitatea organizatoricã, prin puternica sa personalitate ºi
autoritate ºtiinþificã, atât pe plan naþional, cât ºi european, ridicând la cote
superioare prestigiul cunoaºterii ºi cercetãrii arheologico-istorice româneºti. În
ultimii ani ai vieþii sale, a avut onoarea de a fi ales secretar al Uniunii
Academice Internaþionale. Revistele Dacia la Bucureºti, Ephemeris
Dacoromania ºi Diplomatarium Italicum la Roma, fondate ºi conduse iniþial de
Pârvan, ca ºi bunele sale relaþii cu marii istorici ai timpului, Roberto Paribeni,
Ettore Pais, Jerome Carcopino, Matteo della Carte ºi alþii, au potenþat
considerabil interesul lumii ºtiinþifice privind dezvoltarea arheologiei, a istoriei
antice ºi medievale din România.

Numele lui Pârvan, ca organizator ºi îndrumãtor, se leagã ºi de Cluj, de
Transilvania, unde, dupã terminarea rãzboiului de întregire, el vedea un centru
de regenerare a întregii vieþi naþionale. Timp de aproape un an de zile, în 1919,
el s-a ocupat, împreunã cu Sextil Puºcariu, Victor Babeº, Onisifor Ghibu,
Nicolae Drãganu ºi alþii, de organizarea Universitãþii clujene. Tot el a întocmit
primul program al Universitãþii Daciei Superioare ºi a þinut aici prima lecþie
româneascã, manifestãri apreciate a fi un exemplu elocvent care þintea la
desãvârºirea ºi prin culturã a unitãþii naþionale. Pârvan este fondatorul
Institutului de Antichitãþi Clasice din Cluj (1919), care va deveni, în scurt
timp, sub direcþia distinsului filolog Vasile Bogrea, Institutul de Studii
Clasice. Tot la Cluj a înfiinþat atunci  secþia transilvanã a Asociaþiei pentru
Studiul ºi Reforma Socialã, cu important rol social-politic în România



întregitã.
Lãsând la o parte multe laturi ºi importante aspecte din activitatea neobositã

ºi viaþa marelui savant – despre care G. Cãlinescu spunea cã „este pasionantãp
ca o viaþã din Plutarh” – ºi rãmânând pe terenul venerabilei Clio, vom releva în
continuare marile sale realizãri în cercetarea arheologicã a pãmântului daco-
roman, a elaborãrii de opere perene ºi a propagãrii de idei istorice ºi astãzi
valabile, demne a fi urmãrite ºi înfãptuite de urmaºi.

Istoria daco-romanilor, originea românilor, l-au preocupat în permanenþã pe
Pârvan. Pornind de la baza etnicã geto-dacicã, el considera cã romanitatea
carpato-danubianã se încadra într-un proces istoric început cu mult mai înainte
de cucerirea din timpul lui Traian, prin penetraþia economicã ºi culturalã, prin
vecinãtatea Pannoniei ºi a celor douã Moesii, deja romane, de unde puternice
influenþe s-au revãrsat asupra Daciei.

Dar romanitatea pe teritoriul României, cum bine se ºtie, a apãrut ºi s-a
dezvoltat mai întâi în Dobrogea – în „Dacia Sciticã” sau „Sciþia Micã”, precum
îi spunea el – precedând cu aproape un secol pe cea venitã în Dacia carpaticã,
dupã terminarea celor douã crâncene rãzboaie dintre Traian ºi Decebal. În
lucrarea sa, cu vãditã tentã de popularizare a istoriei, Începuturile vieþii romane
la gurile Dunãrii (1923), autorul aratã cu drept cuvânt cã lumea din aceste
regiuni „s-a fãcut una singurã, de viaþã ºi limbã romanã”, începând cu domnia
lui Augustus, când ºi poetul Ovidius a putut fi nemilos ostracizat de împãrat la
Tomis.

În concepþia marelui nostru istoric, aºa cum susþinem ºi astãzi, romanizarea
Daciei a fost rapidã, generalã ºi profundã, pentru cã s-a fãcut cu elemente
romanizate venite ex toto orbe Romano. Autorul aratã cã, deºi în Dacia erau
mulþi orientali ºi greci – care, însã, ºtiau ºi vorbeau latineºte – precum ºi
coloniºti din provinciile vecine, totuºi el subliniazã rolul important ce a revenit
lumii romane în romanizarea þinuturilor dacice. Spre deosebire de provinciile
vecine, romanitatea dacicã se sprijinea pe un fond etnic ºi cultural unitar ºi
receptiv, pe mulþimea autohtonilor, ajunºi în epocã la un nivel ridicat de
civilizaþie. Datoritã tocmai acestor realitãþi, romanitatea Daciei a cãpãtat o
accentuatã facturã occidentalã ºi nu era cu nimic inferioarã celei pannonice sau
din alte pãrþi ale sud-estului european.

Continuitatea romanitãþii în spaþiul geto-dacic este pentru Pârvan fireascã ºi
clarã ca lumina zilei, iar contestarea ei vine numai din partea unor învãþaþi de
rea-credinþã sau din partea celor care nu înþeleg mersul istoriei. El respinge
categoric ºi combate cu argumente concrete existente atunci opiniile
adversarilor continuitãþii poporului român în spaþiul Daciei vechi ºi
demonstreazã falsitatea teoriei imigraþioniste, expunându-ºi propria sa
concepþie despre etnogeneza românilor. Se aratã cã „începuturile românilor”
sunt ºi la nordul ºi la sudul Dunãrii, în toatã „Romania orientalã”, în „aceeaºi
singurã þarã romanã ... de la munþii de rãsãrit ai Ardealului ºi pânã la graniþele
Greciei.” ªi autorul continuã: „Noi, românii de azi, suntem nu numai urmaºii
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romanilor din Dacia, ci, în aceeaºi vreme, urmaºii, ºi ca sânge ºi ca suflet, ai
întregii împãrãþii romane de rãsãrit, care alcãtuia o singurã þarã mare, de limbã
latinã ... Ne tragem din toþi romanii de rãsãrit”. Se vede aici influenþa concepþia
eminentului sãu dascãl, Dimitrie Onciul, care, de asemenea, susþinea, neclintit,
cã poporul român se trage din toatã romanitatea rãsãriteanã, aºa cum se
considerã ºi în zilele noastre.

În comcepþia lui Pârvan, întocmai cum se susþine ºi în istoriografia românã
actualã, dupã îndelungate cercetãri ºi confruntãri de opinii, componentele
etnice fundamentale ale românilor ca popor deja constituit sunt daco-geþii ºi
romanii, care s-au contopit într-un tot unitar, de viaþã ºi limbã romanã. Slavii,
care erau inferiori numeric în þinuturile de la nordul Dunãrii ºi au venit aici
târziu, începând abia din secolul VI, s-au topit în masa daco-romanilor pe cale
de a deveni români. Sfârºitul etnogenezei româneºti nu apare suficient de clar
exprimat în lucrãrile istoricului, dar rezultã ideea cã slavii s-au asimilat treptat
atât în daco-romanitate, cât ºi în românitatea nord-dunãreanã.

O idee importantã, fructificatã ºi adeveritã prin cercetãri în istoriografia
noastrã, este sprijinirea continuã a romanitãþii de la nordul Dunãrii a celei din
dreapta fluviului, care i-a dat trãinicie ºi vigoare în primele ºase secole ale erei
creºtine. Iatã cum, plastic ºi justificat, spune autorul: „Poporul nostru n-ar fi
crescut aºa de voinic ºi de numeros în mijlocul atâtor nenorociri ale
nãvãlitorilor ºi pustiilor barbare, dacã el s-ar fi rezemat numai pe þinutul roman
din stânga Dunãrii ºi n-ar fi avut drept temelie a fiinþei lui ºi pe toþi romanii din
dreapta râului. Aºa cum mai târziu cele trei þãri româneºti din Dacia lui Traian,
Moldova, Ardealul ºi Þara Româneascã, s-au sprijinit una pe alta, trimiþându-ºi
oameni, oºti, bogãþii, cãrþi de învãþãturã, ºi au fost un trup ºi un suflet, la fel, în
vremurile mai vechi de tot, din veacul întâi ºi pânã în cel de-al ºaselea, cinci
sute de ani încheiate, romanii din dreapta ºi cei din stânga Dunãrii un trup ºi un
suflet au fost”.

Nu putem încheia aceastã evocare a strãlucitului cãrturar fãrã sã ne gândim,
desigur, ºi la limitele epocii în care el a trãit ºi a lucrat, la stadiul cercetãrilor ºi
cunoºtinþelor de atunci. În acelaºi timp, nu putem sã nu relevãm ºi progresele
remarcabile înregistrate de atunci încoace în cercetarea arheologico-istoricã
româneascã. Toate acestea au fost ºi sunt puse mereu în cumpãna preþuirii, a
noilor criterii ºi a criticii istorice. Dar se cuvine subliniat cã opera istoricã a lui
Vasile Pârvan se dovedeºte a fi, în ciuda trecerii timpului, un nepreþuit tezaur de
informaþii ºi idei. Ea are la bazã o metodã de cercetare riguroasã, mare
profunzime ºi larg orizont de gândire, care l-au situat definitiv pe autor în
sferele superioare ale istoriografiei naþionale ºi europene.

Acad. Prof. D. PROTASE,
Cetãþean de onoare al municipiului Cluj-Napoca
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Flavia TEOC

ERA PRIMÃVARÃ,

Tu cãutai legãturi de rudenie
Între picioarele mele lungi 
ªi ºcoala florentinã

Pe buzele tale se arcuia
Miniatura unui stat grec
La vreme de searã
Lãsat în voia veseliei ºi a limbuþiei

Florile se fãceau nevãzute
Ghemuite pe crengi în confrerii, 
Clanuri ºi mici mãnãstiri
În cãutarea unei dimensiuni noi, artificiale

Prea vii pentru atâta primãvarã
Ne-am fi lãsat cu toþii pictaþi 
Pe o canã de ceai.

FOTOGRAFIA

Celor care vor sã-ºi ia viaþa cu sine
Într-o naturã domesticitã,
Celor care cred cã exerseazã o predare ruºinoasã
Lãsându-ºi chipul pentru totdeauna oamenilor
Þintuit în atlase cu pãianjeni ºi flori

Adevãrul le rãmâne necunoscut.

Fotograful porneºte motorul ºi aprinde farurile
Cu o nebunie tristã pe faþã
El e singurul alchimist care transformã tot ce e viu în hârtie
Noapte de noapte trimite chipuri alese
Adormiþilor cu feþe de lut pe morminte.

ªi nu o poate spune nimãnui.
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EXPERIMENT LA CIRC

Se aºeazã faþã în faþã doi lei
Unul cu faþa întunecatã, sfâºiatã de Eros
Celãlalt, cu vocea puternicã ºi dureroasã
Ca o fracturã de femur.
În jurul lor, carnea albã ºi pistruiatã a mulþimii
Pentru care ar face tumbe
La auzul unui ºir de cuvinte rostite clar
Dacã spectatorul din primul rând
N-ar bate cu piciorul
Ritmul unei melodii necunoscute,
Melodia globilor oculari care tocmai 
Îl fixaserã dintr-o canã cu bere,
Licoare agitatã ºi caldã
Adusã în conducte subþiri prin visul vegetal
Al unei câmpii pustiite.

ªi fiarele devin dintr-o datã 
Atente, clarvãzãtoare
Pe faþa lor se joacã o luminã,
Îºi amintesc de vraja piramidelor, de apã
Rãcoare, ºi de antilopa cu buze învineþite
Alergatã de strãmoºii lor
Cândva
ªi care-i privea acum neînfricatã
Din primul rând, atât de aproape
Acolo unde s-ar fi aºteptat mai puþin.

INSOMNIE

Toatã noaptea am sorbit întunericul
Cu o cupã înaltã, de cristal
Era fierbine, se zbãtea neputincios
ªi eu mã bucuram de moartea lui.

Un cap albinos la fereastrã
Mã privea prin fanta ochilor
Alungiþi ºi înguºti
Era chipul soarelui abia rãsãrit.



8

100 de ani de la moartea scriitorului Iosif Vulcan

IOSIF VULCAN DESPRE OAMENII BLAJULUI

În Schiþele sale de cãlãtorie, publicate mai
întâi în paginile revistei „Familia” ºi adunate
apoi într-un volum, la Editura Sport-Turism,
în 1982, Iosif Vulcan prefigureazã „România
pitoreascã” a lui Al. Vlahuþã: îmbinare de
evocare istoricã în stil patetic ºi descriere de
naturã – împreunã mãrturisind un puternic
sentiment de dragoste pentru istoria ºi natura
patriei. Ajungând de pildã la Blaj, autorul este
impresionat de faima de orãºel ºcolar a
modestei aºezãri de la îmbinarea Târnavelor
(„acel focar al culturii naþionale, care prin
ºcolile sale de mult ºi-au scris numele în
cartea nemuririi la români”), dar este ºi doritor
sã cunoascã pe câþiva din marii oameni ai
Blajului: îi face o vizitã în primul rând lui Timotei Cipariu – pentru cã: „Dacã
Blajul n-ar avea nimic preþios în sine, dacã n-ar avea trecutul sãu glorios în
istoria culturii noastre naþionale; totuºi numai pentru cã acest mare învãþat al
nostru ºade într-însul, ar merita ca cei ce se abat pe acea linie a cãii ferate sã se
opreascã acolo spre a-l vedea”.

Acelaºi ton de profund respect îl gãsim în paginile Panteonului Român, una
din scrierile reprezentative pentru publicistica lui Iosif Vulcan. Cuprinde o suitã
de biografii - ale unor scriitori ºi cãrturari, toate personalitãþi ale culturii române
din veacul al XIX-lea – tipãrite mai întâi în „Familia” ºi în volum, în 1869 cu
titlul Panteonul român. Portretele ºi biografiile celebritãþilor române, compus ºi
edat de Iosif Vulcan. Autorul acordã cuvântului panteon un sens figurat, pe
care-l ºi înregistreazã unele dicþionare: „totalitatea oamenilor iluºtri ai unei
þãri”.

Biograful ºi editorul lui Iosif Vulcan, profesorul orãdean Lucian Drimba
este reticent în privinþa paternitãþii unor articole din Panteonul Român: „Vulcan
a publicat (începând chiar din primul numãr al Familiei nenumãrate portrete ºi
biografii ale unor personalitãþi româneºti (ºi strãine) … Unele biografii au fost
scrise de el, altele de colaboratori ai revistei; unele sunt semnate, altele nu.
Stabilirea paternitãþii celor nesemnate este o operaþie destul de dificilã…”

Dar cele pe care Vulcan însuºi le-a adunat în volumul publicat la Pesta, în
1869, i le putem atribui, fãrã teamã de a greºi. – 

În Istoriografia literarã româneascã, Editura Minerva, 1973, Marin Bucur,
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îl include pe Iosif Vulcan în capitolul Tentative ale istoriei literaturii româneºti,
ºi într-un subcapitol care-l defineºte exact ºi sugestiv: Culturã ºi generozitate:
„Culturalul ºi Mecena transilvãnean, Iosif Vulcan este, dincolo de autorul
veleitar de piese de teatru ºi de poet, un entuziast pater al literaturii noastre”.

Primul nostru bard demn de Panteon este Andrei Mureºanu, al cãrui nume
a devenit legendar încã din timpul vieþii, sinonim cu Poetul Revoluþiei
Transilvane de la 1848, cântãreþul nãdejdilor de libertate socialã ºi naþionalã: îi
dedicã douã poezii: oda Cãtre Andrei Mureºanu (în „Foaie pentru minte, inimã
ºi literaturã”, nr. 30/1861, în care îl îndeamnã sã nu renunþe la versul sãu
profetic în ciuda greutãþilor ºi suferinþelor pe care le îndura) ºi, doi ani, mai
târziu, în 1863, elegia funebrã La moartea lui Andrei Mureºanu, dupã ce în
1862 avusese ocazia plãcutã sã-l cunoascã personal ºi sã evoce acea
împrejurare în articolul O searã cu Andrei Mureºanu.

Cea mai frumoasã paginã i-o închinã însã în Panteonul Român (1869), acea
„carte a patriotismului”, unde înfãþiºeazã în medalioane literare câteva din
gloriile culturii române; Deoarece au fost publicate mai întâi în paginile
„Familiei”, presupun cã ele fost cunoscute de Eminescu ºi ecoul lor se resimte
în evocarea „sfintelor firi vizionare” din Epigonii. Pentru Vulcan, Andrei
Mureºanu este geniul naþiunii, iar evocarea meritelor sale („Bardul nostru
naþional a fost mai mult ca un poet excelente, el a fost geniul naþiunii, care prin
cântãrile sale cele dulci ºi armonioase a deschis inimele, a luminat spiritele
românilor, ca sã simþã ºi sã vazã cã au un viitoriu strãlucit, a arãtat calea sigurã
ºi dreaptã cãtrã fericirea ºi mãrirea naþionalã … uniþi-vã în cuget, uniþi-vã-n
simþiri!) este condensatã de Eminescu în versurile din strofa ce-i consacrã în
Epigonii: „Mureºan scuturã lanþul cu-a lui voce ruginitã”; ºi „Preot deºteptãrii
noastre, semnelor vremii profet” – Rândurile despre Rãsunetul, de apreciere
superlativã, - iarãºi primele dintr-o serie cronologicã în care se pot aminti G.
Bariþ, Iosif Sterca ªuluþiu, Titu Maiorescu, Gh. Bogdan-Duicã, O. Goga, G.
Coºbuc, G. Cãlinescu º.a. – sugereazã un posibil ecou în metaforele
eminesciene: „preot deºteptãrii noastre, semnelor vremii profet”: „Programa
naþionalã, testamentul sfânt al apostolilor noºtri ºi evanghelia credinþei
naþionale s-a scris cu litere de aur în Rãsunetul cântat de naþiunea întreagã”.

Dintre „Oamenii Blajului” în Panteonul lui Iosif Vulcan mai figureazã:
Timotei Cipariu, George Bariþ, Simion Bãrnuþiu, Aron Pumnul ºi Al. Papiu
Ilarian.

Despre toþi are aprecieri de superlative, rostite cu un entuziasm manifest.
Aproape toate încep cu un fel de envoi din baladele villoneºti, cu un fel de
plecãciune de respect. Citând una dintre ele, dãm o idee asupra introducerii, în
general, a acestor medalioane: „Cu reverinþã ºi cu pietate prindem condeiul a
mânã pentru a depune aici câteva trãsure din viaþa marelui bãrbat, a cãrui
imagine o prezentãm onoratului public pre prima paginã”. Sã mai citãm totuºi
încã una (aceasta, citatã, era despre Cipariu) despre Simion Bãrnuþiu: „Cu
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temere stimãtoare luãm a mânã peana spre a scrie biografia acestui bãrbat
nemuritoriu, cãci debilitatea puterilor noastre nu va fi în stare a vi zugrãvi acea
icoanã mãreaþã ce ni înfãþiºeazã viaþa lui, pentru a cãreia zugrãvire s-ar recere
isteþul penel al artistului renumit”.

Timotei Cipariu este prezentat cu activitatea lui culturalã de cuprindere
enciclopedicã („Cipariu este un magazin de ºtiinþe; nici un ram al ºtiinþelor n-a
rãmas necultivat de distinsele-i facultãþi”), dar s-a impus mai ales prin
cercetãrile sale în domeniul filologiei: „iar ramul cultivat cu predilecþiune, care
i-a asigurat lui Cipariu un loc de frunte între celebritãþile europene este
filologia… fãrã de a detrage meritele altora, coroana de lauri se cuvine lui
Cipariu între toþi învãþaþii români cari s-au ocupat ºi se ocupã ex professo cu
filologia”. Sunt enumerate meritele ca director de ºcoalã, autor de manuale
ºcolare, activitatea în cadrul Astrei, Dietei Transilvane ºi al Academiei Române
– astfel cã portretul literar al lui Cipariu este aproape complet.

În legãturã cu G. Bariþ aratã cã este cel mai mare jurnalist român din secolul
al XIX-lea, pe drept cuvânt socotit „nestorul presei româneºti din Transilvania”;
iar în cazul lui Simion Bãrnuþiu caracterizãrile elogioase împrumutã comparaþii
biblice sau de istorie anticã romanã: „Simion Bãrnuþiu a fost unul dintre cei mai
bravi bãrbaþi ai noºtri, înþelept ca Solomon, drept ca Brutus ºi elocinte ca
Cicerone”. Caracterizãrile sunt susþinute de o schiþã biograficã, în care se
evidenþiazã acele aspecte ce ar putea sugera sau întãri liniile portretului. Elogiul
lui Aron Pumnul este fãcut indirect, dar tot atât de convingãtor, prin ceea ce
spun cãrturarii bucovineni Eudoxiu ºi Alexandru Hurmuzachi, despre rolul sãu
ca profesor de limba ºi literatura românã la Cernãuþi ºi deºteptãtor al conºtiinþei
naþionale în Bucovina. Al. Papiu Ilarian este prezentat mai ales prin rolul sãu în
Revoluþia transilvanã de la 1848, despre care ne-a ºi dat informaþii temeinice ºi
amãnunþite în Istoria Românilor din Dacia Superioarã – carte comparabilã cu
Pãrþi alese din Istoria Transilvaniei de G. Bariþ.

La unele personalitãþi blãjene revine ºi în articole sau evocãri pe care nu le-
a inclus în Panteon. (Este ºi cazul lui Andrei Mureºanu  - evocarea O searã cu
Andrei Mureºanu) sau George Bariþiu – articol publicat în nr. 1/1886 al revistei
„Familia”. ªirul personalitãþilor blãjene sporeºte prin asemenea articole, pe care
le putem considera un fele de „adaos” la Panteon, în „Familia” nr.23/1902
publicã un articol despre Ion Bianu, despre importantele sale lucrãri de filologie
sau de cercetare a vechii literaturi române.

Iosif Vulcan a intenþionat sã scrie o carte biografii celebre de felul celor care
apãreau în secolul trecut despre marile personalitãþi din istoria Romei antice. O
carte educativã în primul rând; informaþia este, astãzi, în mod fatal, depãºitã,
dar aprecierile, chiar dacã sunt fãcute într-un ton entuziast, care astãzi, în epoca
demitizãrilor, pare desuet, nu se mai poartã, surprind liniile esenþiale ale vieþii
ºi activitãþii scriitorului prezentat.

Ion BUZAªI



11

Corneliu LEU 

CRITERIUL CULTURII ACTIVE 
ÎN OPÞIUNEA ELECTORALÃ

Spre a ne justifica iertãtoarea atitudine
faþã de agresiunea subculturii produsã pe
canale politice ºi canale de televiziune (la
noi, dar desigur ºi la alþii) odatã cu
democratizarea (iar aceastã aºa zisã
democratizare în cel mai demagogic sens
populist nu începe acuma, ci chiar din
dictatura care-ºi lipea etichete democratice
producând egalitarisme pentru cei flataþi
gratuit a fi clasa muncitoare ºi situaþii
privilegiate prin venituri suplimentare
numai pentru vârfurile ei), în materie de
înþelepciune democraticã nu putem decât sã
recurgem la resemnatul proverb „De unde
nu e, nici Dumnezeu nu cere”, renunþând a
ne mai gândi la frumosul ideal al
meritocraþiei.

ªi aºa, cu aceastã resemnare faþã de propriul nostru destin, ajungem a ne
complace într-un statut de populaþie bananierã manipulatã de grupuri de
interese care, ele însele fiind vulgare, dinadins lasã ºi populaþia într-o stare
inferioarã de gândire ºi într-o existenþã de mahala a omenirii, sordidã ºi
imoralã. Mahalaua unora cu costume de firmã ºi altora cu haine second-
hand, mahalaua unora care nu numai cã ºi-au impus tacit manelele fãcându-
i sã se retragã pe cei care anii trecuþi mai protestau, dar chiar au ajuns a conta
pe cât mai mulþi aleºi de-ai lor în parlament. Iar culmea este cã ºefii de
partide, tributari unicului crez al democraþiei statistice prin numãrul
votanþilor, propun pe liste asemenea specimene, la fel cum îi încurajeazã a
se pretinde apþi de a fi parlamentari pe alþi „reprezentanþi”: cei ai galeriei
fotbalistice. Adicã galeria formatã din acei scandalagii care sunt partizani ai
cuiva doar fiindcã vor violenþã; ºi nu-i deloc adevãrat cã devin violenþi din
dragostea sau partizanatul pentru ceva sau cineva. 

Aceastã stare („a”, sau „i”, sau pur ºi simplu) submoralã se mutã în
politicã pentru cã e vorba de numãr de voturi. Dar se mutã ºi în televiziune
pentru cã e vorba de ratingul de spectatori. ªi, astfel, constatãm o decadere
continuã spre mahalaua politicã, mahalaua tv, mahalaua aspiraþiilor venale ºi
mahalaua parvenitismului sfidãtor, în aºa fel încât bietul mahalagiu propriu-
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zis e de multã vreme depãºit de mârlãnia altor case mai mari, iar noi ajungem
la o a doua formulare a resemnãrii naþionale gãsind cealaltã justificare cãreia
începem sã-i dãm ºi ei valoare de proverb: „Fiecare comunitate umanã îºi are
conducãtorii pe care îi meritã”!...

Astfel, din resemnare decãdem în recunoaºterea precaritãþii stãrii noastre
de fapt, a condiþiei inferioare între popoare, a destinului de a ne fi rezervat
locul în lumea a doua, sau a treia, sau în cea unde corupþia, imoralitatea,
mitocãnia ºi nemunca sunt stãri de normalitate. Meritul social nu mai
conteazã; banii sfideazã morala, legalitatea ºi administraþia; aleºii jongleazã
cu banii noºtri ºi nu mai avem nici mãcar o opoziþie credibilã de vreme ce în
Parlament cade moþiunea de cenzurã, iar în Consiliul General al Capitalei
nici vorbã de vreo „moþiune de... bordurã” la adresa marmorei ºi granitului
primarului general.

Dar iatã cã, deodatã, nu întâmplãtor arãtând cert a inspiraþie adusã de
Duhul Sfânt, ni s-a dãruit un exemplu încurajator. ªi nu oricând, ci tocmai
când abjecþia politicã începuse sã-ºi bage coada ºi în singurul lucru sufleteºte
sfânt pe care-l mai avem: Biserica. Biserica permanenþelor noastre ºi a
strãvechii noastre credinþe!

Pe aceastã cale, a neaºteptatului dar pe care îl primeºte cel smerit,
alegerea noului Patriarh vine ca un exemplu cã meritocraþia poate învinge
orice; chiar ºi unele interese fundamentaliste. Dupã toate dezamãgirile
noastre cu guvernãri penale, parlamentari versatili, demnitari traseiºti,
electorat manipulat prin cel mai ieftin populism ºi partide politice sinucigaºe
prin propria lor luptã internã, Adunarea Naþionalã Bisericeascã a Ortodoxiei
Române ne-a arãtat cã putem avea un organism electoral demn ºi capabil de
cea mai bunã alegere (dintre cele posibile, binenþeles); ºi nu pentru
satisfacþia unora sau a altora, ci pentru interesele marii obºti pe care o
reprezintã. 

Fãrã a avea vreun alt mandat decât cel moral ºi cel tradiþional al Credinþei
noastre, aceastã Adunare a votat de o mie de ori mai responsabil decât
oricare dintre corpurile electorale care au funcþionat în România acestor
optsprezece ani de democraþie. Decât oricare dintre politicienii care s-au
perindat la conducerea þãrii ridicându-se prin nemerit, ca profitori ai blazatei
noastre convingeri cã avem soarta de a fi reprezentaþi doar de aleºi
democratici obedienþi intereselor de grup, practicanþi ai sforãriilor,
populismului ºi a coruptelor aranjamente de culise.

Pentru cã, orice ar spune cei care ar fi avut interese contrarii, orice ar
pretinde defãimãtorii, oricum ar strâmba din nas cârcotaºii sau ar cãuta
alternative analiºtii, ca oameni care pãcãtuim ºi nu pretindem perfecþiunea,
avem totuºi convingerea cã, pentru tronul patriarhal, s-a fãcut alegerea cea
mai dreaptã: Din punctul de vedere al reprezentativitãþii a fost ales cel mai
reprezentativ ierarh, cu cea mai cuprinzãtoare activitate postdecembristã; din
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punct de vedere cãrturãresc a fost ales cel mai abilitat ºi mai recunoscut
cãrturar în lumea teologicã europeanã; din punct de vedere administrativ a
fost ales cel mai de evidenþã ctitor bisericesc din ultimele decenii; din
punctul de vedere al vârstei a fost ales cel aflat la anii care îþi trebuie ca sã
fii ºi în putere ºi înþelept, iar din punctul de vedere al sufletului oamenilor
contemporani cãrora ne adresãm, a fost ales cel care n-a ezitat sã implice
mijloacele de comunicare modernã în misionarismul poruncit prin apostolicã
tradiþie. Cu alte cuvinte, mai palide decât cele ale sacralitãþii ºi mai înrobite
faþã de ceea ce este secular, a fost vorba de o opþiune electoralã pentru
cultura temeinicã ºi activã din care decurge atât darul novator social al
diaconiei, cât ºi virtutea teologicã.

Dupã asemenea argumente, indiferent de preferinþele unora sau ale altora,
avem doar dreptul ca, pentru luminarea noastrã, sã ne întrebãm dacã ar fi fost
altul mai bun; iar, dupã aceastã luminare, nu putem decât sã spunem:
Punctum. Adunarea ºi-a fãcut datoria, iar criteriile ei meritocratice au
triumfat. S-a simþit limpede puterea înþeleaptã de depãºire a
subiectivismelor, puterea votului responsabil pentru vrednicie ºi virtute, aºa
cum am avea nevoie în toatã societatea româneascã. O gândire luminatã nu
spre utopia perfecþiunii, ci spre pragmatica respectãrii a ceea ce e mai
promiþãtor pentru progresul obºtei: buna formare a înþelepciunii cuiva ºi
spiritul activ al transformãrii acestei înþelepciuni în faptã. 

Deducem astfel cã educaþia democraticã înseamnã rãspunderea faþã de ce
votezi, iar ea concordã evident cu discernerea religioasã a binelui. ªi, dacã
nu e omeneºte posibil sã prevedem tot ce va face în viitor cel ales, e
omeneºte obligatoriu sã fim atenþi la cel pe care îl alegem, prin meritele
prezente pentru care îl alegem.

Cum am afirmat de la început, nu aºtern aceste rânduri ca un elogiu la
adresa celui care, primind elogiul suprem al Bisericii sale, al marii ecclesii a
românilor ortodocºi, nu mai are nevoie sã fie elogiat. Nu fac decât sã-mi
exprim reîncrederea în cauza meritocraþiei pe care, chiar dacã nu o
consideram deloc pierdutã, mãrturisesc: nici nu-i preziceam un exemplu
temeinic de susþinere la societatea româneascã, producându-se atât de rapid.
Dar ºi atât de necesar ca sã mai putem spera în redresarea moralã a politicilor
noastre de afirmare democraticã.

Ca dovadã cã existã o luminare prin Duh Sfânt, este faptul cã acest
exemplu temeinic ni l-a oferit chiar o Adunare asupra cãreia oricine aºteaptã
sã se coboare Duhul Sfânt, chiar rugãciunile care o preced invocând aceasta.
Iar nouã, românilor, nu ne rãmâne decât sã ne rugãm pentru coborârea Lui ºi
asupra altor adunãri care ne decid soarta. 

Dacã acest lucru a fost posibil la Palatul Patriarhal, de ce n-ar fi posibil
ºi la Palatul Parlamentului, la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria?!
Condiþia e una singurã: Adunarea sã fie de credincioºi oneºti, care sã cheme
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întradevãr Duhul întru inspirarea lor. Iar El va veni ºi lucrarea Lui ne va feri
de ceea ce, nu teologia, ca sã nu mã refer la cele sfinte, ci proverbul nostru
mirean numeºte: „Oameni neduºi la bisericã”.

De acest pericol ºi de asemenea indivizi trebuie sã ne fereascã: De
oamenii neduºi la bisericã, fapt pentru care cred cã ne pot conduce prin
intrigi ºi sforãrii; de oamenii neduºi la bisericã pentru care politica e scandal
ºi nu înþelegere; de oamenii neduºi la bisericã a cãror singurã culturã politicã
este cea de a face caz de banii lor ºi a-ºi face drum prin aceºti bani fie ei
câºtigaþi cinstit sau necinstit; de oameni neduºi la bisericã pentru care nimic
nu-i mai important decât trufia lor vulgarã, sau interesul lor meschin; de
oameni neduºi la bisericã ºi, din pricina aceasta, ne învãþând cã manipularea,
fie ea ºi politicã, tot scula diavolului este, iar ispitirea celor creduli, chiar
dacã e vorba numai de electorat, tot prin necuratul se produce; de oameni
neduºi la bisericã pentru care nu existã semen, ci existã doar adversar, nu
existã înþelegere pe raþiuni superioare ci existã numai luptã pentru ciolan, nu
existã dialog ci doar mitocãnie; de oameni care, neduºi la bisericã fiind, nu
au auzit despre saltul de la haitã la societatea umanã despre care toate cãrþile
sfinte vorbesc!

Dar nu la cãrþile sfinte îmi permit eu, profanul, sã mã refer, ci la cultura
noastrã strict laicã din care rezultã aceastã infamantã categorisire de „oameni
neduºi la bisericã” , dar pe care, noi, cu naivitate sau neºtiinþã, îi ducem în
fotolii de conducere doar pe criteriul cã au fost ºi alþii mai rãi sau mai proºti.
Or fi fost, dar tocmai de asta avem nevoie de un duh care sã ne lumineze,
chiar ºi fãrã invocãri liturgice.

Fiindcã, în ultimã instanþã, Duhul nu trebuie decât chemat cu bunã
credinþã; El nu are ierarhii, nici preferinþe eclesiastice, pentru cã misiunea Sa
este de a-i lumina pe toþi muritorii. Aºa precum S-a coborât asupra Adunãrii
Naþionale Bisericeºti îndreptându-ºi raza cãtre cel vrednic, tot aºa S-ar putea
coborâ ºi asupra alegerilor pentru Parlamentul European ºi asupra viitoarelor
alegeri locale sau prezidenþiale, fãrã a ne putea acuza cineva cã-L
secularizãm. 

Cel mult Îl exprimãm în cuvinte moderne. Pentru cã meritocraþia, atât de
necesarã opþiunilor noastre electorale, se exprimã în limbajul de paraclis ºi
amvon prin acel emoþionant ºi convingãtor: „Vrednic este” pe care l-am
auzit rostit de curând datoritã unui vot dat pe motive de vrednicie.

Nu ar fi cu nimic un pas greºit intelectual ºi nici mãcar un semn de
religiozitate, ci chiar unul firesc, de raþiune politicã a dezvoltãrii unei þãri pe
calea temeiniciei de afirmare prin merit. ªi prin recunoaºterea meritocraþiei
ca act de democraþie realã, dacã alegãtorii ar putea afirma din toatã inima
despre fiecare ales al lor cã: „Vrednic este!”...
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Mihaela MALEA STROE 

IPOSTAZE

*
Sub pleoape,
Sub frunte - zbaterea cuvintelor.
Usturã 
Ochii mereu deschiºi
Spre înlãuntrul fiinþei.
Rost. Rostire.
Naºtere.

**
De ce nesomnul din noaptea aceasta?
Neodihna ceasornicului,
Retuºul ultimei dimineþi
Pentru verbul ascuns 
în materie.
Persoana întâi singular
Cautând 
celelalte persoane.

***
La mulþi ani, betealã, brad,
Sarmale aburind, cozonaci,
Vinul, pâinea, renovarea timpului,
Cadouri-reflex.
Tãcere. Neclintire.

Veselia altora, colinde pe stradã,
Beþia, emoþia vecinilor.
Sãrbãtori de iarnã. Secetã.

****
Din mine spre mine,
Spre tine, spre voi mai alerg, mai
alunec...
Cu gând nerostit înserarea-ncovoi ºi
o-ntunec.
Lumina e...
Unde?!

Pãtrunde
Aproape, sub treptele-ape
Urcând spre izvor.
Frica de dor
Despicã trecând
Jumãtãþi de cuvânt.

GÃSITORULUI
RECOMPENSÃ...

Am pierdut un inel; mai târziu 
un pariu, o vacanþã; apoi
o sumã oarecare de bani,
o speranþã,
o mulþime de ani; rând pe rând
- un titlu, o ºansã, un tren, un taxi...
un reportaj, o rãscruce de gând, 
un ocean de cuvinte,
caþiva paºi înapoi - “a avea”,
ºi “a fi” - câþiva paºi înainte,
vreo douã cristale de lacrimã,
un colaj de-amintiri, 
insomnii ºi regrete, zborul din aripã,
un fior,o privire, un ceas elveþian,
o conferinþã, un start.
Pe aproapele meu l-am pierdut. 

L-am uitat.

Am dat anunþul corespunzãtor
La mica publicitate:
Gãsitorului recompensã...

Le-am tot cãutat - în zadar ºi-n 
neºtire -

În afara mea, înlãuntrul lor...

Le-am gãsit, mai apoi - 
dintr-o datã pe toate -
În cuvântul Iubire.
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ªtefan PETRA

SECOLUL DE AUR SPANIOL ÎN PUBLICAÞIILE
DIN BIBLIOTECA CENTRALÃ UNIVERSITARÃ

CLUJ NAPOCA (1500-1650)

O evoluþie deosebit de interesantã sub aspect istoric ºi cultural o constituie
evoluþia umanitãþii  în acea perioadã a evului mediu, ce cuprinde mari
evenimente ca: Renaºterea, marile descoperiri geografice, Reforma, iniþiate ºi
promovate odatã cu primele manifestãri ale relaþiilor capitaliste, cu trecerea la o
perioadã  în care Spania se manifestã din ce în ce mai mult  ca o mare putere, ce
tinde, ºi reuºeºte,  sã-ºi asigure, pentru circa 100 de ani, hegemonia asupra
Europei ºi chiar a lumii întregi. 

Liniile principale ale dezvoltãrii nu trec prin Spania. Relalþiile capitaliste se
manifestã mult mai puternic  în Italia, Þãrile de Jos, Anglia, Franþa chiar.
Renaºterea îºi are locul de origine în Italia, iar Reforma în Germania lui Luther.
Totuºi, Spania, prin geniala intuiþie a regilor sãi, Ferdinand ºi Isabella, ce a dus
la descoperirea unui nou continent, apoi prin Carol Quintul ºi Filip al II-lea,
reuºeºte sã se ridice la o poziþie deosebitã. Dar, aceasta va fi ºi cauza pentru care
poziþiile ei vor fi puternic contestate de Franþa, iar mai apoi de Olanda ºi Anglia,
care, în cele din urmã, îi vor lua locul.

Þãrile Române erau desigur departe de aceste evoluþii la vremea respectivã,
din punct de vedere politic ºi cultural, astfel încât relaþiile cu Spania vor fi multã
vreme mijlocite, în cel mai bun caz, prin Austria habsburgilor. În vremurile mai
noi, evoluþia divergentã a þãrilor noastre n-a fost de naturã sã favorizeze mult
timp o apropiere ºi o cunoaºtere reciprocã mai aprofundatã, pânã în vremea din
urmã.

Aceste realitãþi se reflectã într-un mod propriu ºi pe plan cultural. Astfel,
cercetãrile istoriografice româneºti cu privire la Spania sunt mai mult sau mai
puþin sporadice, puþine titluri din perioada 1944-1989 se referã la ea. Iar în
privinþa cãrþii vechi spaniole n-am gãsit, pentru aceastã perioadã,  nici un
material care sã se refere direct la aceastã problemã în Bibliografia istoricã a
României (1). Un singur asemenea titlu ne-a parvenit: Cartea veche în fondurile
bibliotecii „Nicolae Iorga”, autori Eugen Denize ºi Maria Mihãilescu, în
Revista muzeelor ºi monumentelor. Muzee, nr.4/1987, p.60-66 (6), care
analizeazã, pe lângã aspecte generale ale primelor tipãrituri din Spania ºi
caracteristicile acestora, un numãr de ºase cãrþi editate în Spania în perioada
1582-1784.

Pentru perioada 1500-1650, dintr-un numãr total de 225 lucrãri ce se referã
sau s-ar putea referi la Spania, dintre care am consultat un numpãr de 38, abia
patru au autori spanioli, trei sunt în limba spaniolã ºi doar una este editatã în
Spania: Obras de don Luis de Gongora comentadas ..., Madrid, 1649.
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Apare deci limpede motivul pentru care ne vom ocupa în continuare cu cãrþi
ce se referã la Spania în perioada înfloririi sale maxime, a acelui nemaivãzut „el
siglo de oro” – secolul de aur.

Multe din lucrãrile avute în vedere se disting printr-o þinutã tipograficã de
prim rang, cuprinzând numeroase gravuri, iniþiale ornate, frontispiciuri, vignete,
însemnãri marginale tipãrite, majoritatea în limba latinã medievalã, cu frumoase
caractere. Nu putem trece cu vederea o serie de ediþii ale unor tipografii de
marcã, ca cele ale familiei Elzevir din Olanda (1587 – 1712), ori ale familiei de
Bry – gravori ºi ofrevrieri flamanzi stabiliþi la Strasbourg ºi apoi la Frankfurt, la
1570- cu lucrãri excepþionale, ca acea Historiae Americae sive novi orbis,
Frankfurt, 1593-1630, ori cunoscuta oficinã tipograficã Rihelius, din Strasbourg
– Argentorati. Provenienþa acestor publicaþii în B.C.U. Cluj Napoca este
asiguratã în special de Biblioteca Muzeului Naþional Ardelean, Biblioteca
Universitãþii din Cluj ºi Biblioteca Academiei de Drept Oradea.

O serie întreagã de lucrãri  consultate se referã la istoria Spaniei luatã ca
întreg, printr-o analizã temeinicã, de un deosebit spirit ºtiinþific, cuprinzând,
inerent, ºi concepþiile vremii, chiar dacã marii istorici ai secolului de aur spaniol
– un Mariana, ori Melo, Solis, Moncada, ce se disting prin “maturitatea ºi
perfecþiunea atinse de limba spaniolã întrebuinþatã”, pentru care „o operã istoricã
este totodatã operã de artã ºi colecþie de fapte exemplare” (5, p.208), lucrãrile
consultate sunt demne totuºi de interes.

1. Rerum hispanicarum ..., Frankfurt, 1579, cuprinde o colecþie de lucrãri de
istorie, cronici ale Spaniei, ale unor diverºi autori (12), vol.I ºi II, ce vor fi
cuprinse, aproape în totalitate în 2. Hispaniae Illustrate ..., Frankfurt, 1603, dar
care conþin un numãr mult mai mare de titluri (50), incluzând, pe lângã istoria
Spaniei ºi pe cea a Portugaliei, Etiopiei, Indiei (= America !) ºi documente cu
valoare istoricã.

O altã publicaþie, 3. Rerum Hispaniae, Memorabilium Annales ..., Köln,
1577, cuprinde douã pãrþi. Prima parte este alcãtuitã de Ioannis Vasaeus
Brugensi, iar a doua de FranciscoTarapha Barcinonensi, cu conþinut similar.
Vorbind despre începuturile istoriei Spaniei, aceºti istorici construiesc, ca ºi alþii
în vremea lor, o genealogie fantezistã a primilor regi ai Spaniei, în care apar,
alãturi de personaje biblice, Adam, Noe ºi altele, mitologice – Hercule, Atlas, ori
cu rezonanþã istoricã – Iberus, Hispanus, Maurus. Primul rege al Spaniei, în anul
143 dupã potop, adicã 2174 înaintea naºterii lui Hristos, este considerat a fi
Thubal, nepot al lui Noe, ce a venit în Spania ºi a domnit 155 de ani (p.77 ºi 566-
567). Informaþia istoricã cu privire la epocile mai noi are însã un mult mai
pronunþat caracter ºtiinþific, cuprinzând chiar ºi inscripþii romane, de exemplu.

O altã categorie de lucrãri istorice o reprezintã acelea ce conþin, pe lângã
cronica regilor ºi a faptelor lor istorice, ºi aspecte referitoare la relief, climã,
populaþie, oraºe, organizare politico-administrativã. Ca de exemplu.: 4. Hispania
sive de regis Hispaniae regnis et opibus … , Leyda (Lugdumi Batavorum), 1629
– o analizã deosebit de atentã a regimului politic ºi civil al Spaniei, a
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organismelor ei centrale de conducere, enumerând nu mai puþin de zece consilii
(p.101), pe lângã descrierea generalã obiºnuitã. Apoi, o serie a regilor Spaniei,
începând din 369 e.n., lista familiilor nobile din Spania ºi Portugalia, înalþii
prelaþi ai Spaniei ºi veniturile lor. Nu este omis nici capitolul veniturilor regilor
spanioli, ce se ridicã în total la suma de 9,01 milioane de ducaþi anual, din care
Spania asigurã abia 1,4 milioane pentru India (coloniile din America – n.n.) - 2,3
milioane pentru Flandra ºi Burgundia –2,1 milioane, iar pentru Regatul Neapole
– 1,5 milioane de  ducaþi (p.399).

O adevãratã revelaþie o constituie existenþa unei cãrþi a lui Tomaso
Campanelle (1568-1639 – filosof italian, cunoscut prin atacurile sale vehemente
împotriva scolasticii, apoi socialist utopic, autor al “Cetãþii soarelui” – în
fondurile B.C.U. Este vorba de 5. (a ºi b) De monarhia hispanica, discursus …
, Amsterdam, 1640, scrisã în perioada cât filosoful a stat la închisoare, pentru a-
ºi uºura situaþia, acuzat de a fi organizat un complot împotriva dominaþiei
spaniole în regatul Neapole, (3, p.12). Avem douã ediþii: la Amsterdam, 1640 ºi
1641, amândouã catalogate ca “rare”. În pofida stilului eseistic ºi a lipsei de date
istorice, Campanella nu se dezminte, analizând pe aproape 600 de pagini situaþia
politicã, modul de guvernare, posesiunile Spaniei, cât ºi situaþia politicã
internaþionalã, cunoscute îndeaproape. În pofida  scopului dorit, dar nu ºi atins,
de mãgulire a guvernanþilor Spaniei, ce transpare uneori, Carol Quintul e
asemãnat cu Cezar ºi Alexandru Macedon, obiectivitatea nu lipseºte: în privinþa
organizãrii ca imperiu : “Turca quidem Hispano superior est” (p.391), dar Spania
faþã de Franþa  este “grandissimo, ditissima (mai bogatã) et populissima”
(p.283).

Tot o lucrare cu caracter ai general este ºi 6. Cancellaria hispanica, adjecta
sunt acta publica … , Freistadt, 1622, ce cuprinde  o serie de consideraþii despre
cauzele rãzboaielor religioase din Germania, din perspectivã catolicã: “eretici
odioºi” (p.1), Luther ºi Calvin sunt consideraþi “rebeli” (p.121) pe de o parte, iar
pe de alta, o sumã de scrisori ale împãratului Ferdinand al II-lea, ale
ambasadorului Angliei – I. Digby, nunþiului papal – în perioada 1619-1621. 

Domnia lui Carol Quintul (1516-1556) a constituit obiectul a numeroase
publicaþii, datoritã multitudinii ºi importanþei deosebite a evenimentelor politice
din acea perioadã: rãzboaiele “italiene” – 1494-1559, reforma lui Luther – 1517,
rãzboiul þãrãnesc german - 1529, începutul conquistei spaniole º.a. Cu toate cã
era împãrat al Germaniei, Carol Quintul considera Spania ca “piatra unghiularã
a edificiului monarhiei universale” pe care voia s-o clãdeascã (10, p.509), fiind
cunoscut ºi ca rege al Spaniei, sub denumirea de Carol I.

Dintre publicaþiile depistate putem menþiona: 7. Electio et coronati o Caroli
V Imp. Augustae …, Luxemburg, 1550 ºi 8. Coronatio Caroli V Caesaris Aug.
…, 1550, lucrãri cu un pronunþat caracter protocolar. Se ºtie cã încoronarea ca
împãrat al “Sfântului Imperiu roman de naþiune germanã” a lui Carol Quintul a
fost înfãptuitã la Bologna, de cãtre papa Leon al IX-lea (1513-1521), Carol
Quintul fiind ultimul împãrat încoronat de papã, datoritã acutelor divergenþe
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manifestate între aceºtia în perioada urmãtoare.
De o mai pregnantã importanþã considerãm a fi lucrarea lui Ioannis Sleidanus

9. (a-g) Commentariorum de statu religionis et reipublicae Carolo Quinto
Caesare …, 1555, prezentã în fondurile B.C.U. în ºapte ediþii diferite, o
adevãratã enciclopedie-tratat, în 25 de cãrþi, asupra întregii domnii a marelui
împãrat, atât în ceea ce priveºte evenimentele din Germania, cât ºi din întinsul
sãu imperiu.

O altã lucrare cuprinde “Codul carolina” – de justiþie penalã ºi criminalã, în
douã ediþii, în limba germanã: 10. (a ºi b) Peinlicht Halsgericht …, Mainz, 1533
ºi Frankfurt am Main, 1590, cu numeroase gravuri, reprezentând scene de
judecatã, torturã, execuþie.

Urmeazã 11. (a ºi b) Confessio fidei exibita invictiss Imp.Carolo V Caesari
…, 1530; ºi o altã ediþie – Wittemberg, 1540, cu conþinut religios, ce exprimã
credinþa faþã de împãrat. Ele sunt scrise de Philipp Schwarzerd, numit
Melanchton (1497-15609, umanist reformator german, principal ºef al
lutheranismului dupã moartea lui Luther (1546), care promoveazã ideea unui
acord general între diferitele fracþiuni reformate pe de o parte ºi între reformaþi
ºi catolici pe de altã parte (9, p.231). Documentul este semnat de înalþii principi
ai Germaniei.

Un aspect deosebit al politicii spaniole îl constituie problema Þãrilor de Jos.
Cu o evoluþie burghezã pronunþatã, ele adoptã repede Reforma ºi refuzã sã se
supunã Spaniei, ce reprezenta concomitent feudalismul ºi biserica catolicã.
Încorporate Spaniei în 1516, ele primesc un statut de teritoriu unitar încã din
1538, sub Carol Quintul. Revolta care începe din 1565, printr-o opoziþie
nobiliarã, se transformã în lupta armatã împotriva trupelor spaniole ale ducelui
de Alba, apoi  într-o adevãratã revoluþie burghezo-protestantã, sprijinitã de
Anglia ºi Franþa. În 1581 iau naºtere Provinciile Unite – nordice, recunoscute  de
Spania prin armistiþiul din 1609 ºi declarate independente prin pacea westfalicã,
în 1648.

Aceste evenimente sunt oglindite într-o carte rarã 12. Belgii confederati
Respublicae …, Leiden, 1630, scrisã într-o perioadã ulterioarã recunoaºterii
Þãrilor de Jos, care nu se sfieºte sã-l critice sever pe Filip al II-lea, “are a
exercitat o dominaþie slabã, a ruinat poporul liber, al cãrui miniºtri s-au
înverºunat împotriva provinciilor, au deposedat nobilimea … ºi au instaurat o
tiranie evidentã” (p.2). analizând din punct de vedere geografic, administrativ ºi
politic provinciile, luate separat.

Cartea lui Pier Winsemus, 13. Illustrium Frisiae ordinum …, Leuwarden,
1629, vorbeºte despre una din provinciile nordice ale Þãrilor de Jos – Frisia, care
este alãturi de celelalte provincii nordice, dar … ceva mai târziu! Poate ºi pentru
cã Filip al II-lea þine sã menþioneze în titlul sãu regal ºi “dominus Frisiae” (p.16).

O altã publicaþie este cea tipãritã la Haga, 1598, 14. De iure belli belgici
adversus Philippum regem Hispaniarum … , care-l calificã pe Filip al II-lea
“totius Europe tyranus” (p.37).
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Nu putem omite o problemã ce canalizeazã eforturile umane ºi militare ale
Spaniei – luarea în stãpânire ºi dominaþia asupra Americii, care apare în cartea
15. Historiae Americae sive novi orbis, despre care am mai vorbit, editatã în 14
pãrþi, în limba germanã, în oficina tipograficã a lui Theodor de Bry, între 1590-
1630, din care aflãm în B.C.U doar patru volume, ce nu cuprind toate pãrþile
publicaþiei. Din aceastã vastã lucrare remarcãm partea a patra, care se referã la
cãlãtoria lui Columb din 1492, apoi partea a V-a - cucerirea Perului de cãtre
spaniolul Francisco Pizzaro (1532-1533) ºi partea a treia, privind Brazilia, aflatã
în stãpânire portughezã, dar la acea datã în “unire dinasticã” cu Spania.

Dupã descoperirea Americii de cãtre Columb pentru regii Spaniei, are loc un
intens proces de colonizare ºi cucerire a Americii, de organizare a teritoriilor
luate în stãpânire, mai ales prin “Consiliul Indiilor”, creat în 1511, ca organ
central ºi “Casa de Contratacion”, ca organ specializat. Atâta doar cã spaniolii,
în goana lor dupã aur ºi teritorii, distrug pur ºi simplu populaþia bãºtinaºã, care
scade rapid. Protestul, inclusiv al unor spanioli ca Bartolomeu de las Casas, nu
întârzie. Acesta, alãturi de alþii, denunþã ororile comise de spanioli în celebra sa
carte “Brevissima relacion de la destruycion de las Indias occid. Por los
Castellanos”, Sevilla, 1552, existentã în B.C.U. în traducerea latinã 16. Narratio
regionum …, Frankfurt, 1598, conþinând numeroase gravuri-ilustraþii privind
masacrarea amerindienilor, jefuirea avutului lor, scene de torturã, rare scene de
împotrivire armatã. Astfel, în 1542, Carol Quintul interzice transformarea
indienilor în sclavi.

Hugo de Groot (Grotius) (1583-1645), diplomat ºi istoric, dar mai ales jurist,
cel ce a întemeiat dreptul internaþional prin lucrarea “Despre dreptul rãzboiului
ºi al pãcii”, 1625, este prezent cu o lucrare despre America: 17. De origine
gentium Americanarum, Dissertatio, 1642. În stil eseistic, în doar 15 pagini,
Grotius prezintã problemele Americii la 150 de ani dupã descoperirea ei.

În 1580-81 se realizeazã o aºa-zisã “uniune dinasticã” a Spaniei cu
Portugalia, care dureazã pânã la rãscoala portughezã ºi separarea din 1640. Chiar
dacã pretenþiile lui Filip al II-lea la coroana Portugaliei sunt întrucâtva
întemeiate, prin Carol Quintul, “uniunea” s-a fãcut prin forþa armelor, dupã care
a urmat încuviinþarea nobililor portughezi !

Pentru aceasta avem 18. L’union du royaume de Portugalia la couronne de
Castille…, de Th.Nardin, tipãritã la Arras (Franþa), 1600. Evenimentele sunt
prezentate detaliat, în succesiunea lor cronologicã, inclusiv protestul Franþei ºi
lupta navalã dintre Franþa ºi Spania, soldatã cu pierderea de cãtre Franþa a 7-8
dintre cele mai bune nave ºi a 2.000 de oameni, fãrã rãniþi, iar de cãtre Spania a
200 de oameni ºi a 500 de rãniþi, urmatã desigur de un acord (p.532).

19. Portugalia sive de regis Portugalliae regnis et opibus …, Leiden, 1641,
prezintã Portugalia în toate aspectele ei, similar cu “Hispaniae…” (nr.4).
Venitului total al Spaniei în aceastã perioadã, de 13.048.000 ducaþi anual, se
adaugã  cel al Portugaliei, de 4.364.586 crusados (p.309), care reprezintã mai
mult de o treime ! F.Braudel, în a sa “Mediterana ºi lumea mediteraneanã în
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epoca lui Filip al II-lea”, aratã: “Dacã Portugalia i s-a oferit, cãci i s-a oferit (lui
Filip) a fãcut-o ca sã obþinã o protecþie întreitã a banilor, a armelor ºi a flotelor
lui Filip al II-lea, pentru ca prin acest triplu mijloc sã consolideze stãpânirea sa
asupra Oceanului Indian” (2, p.159).

Dintre operele cu caracter istoric, întrucâtva mai particulare, menþionãm:
20. Historia de la vida y hechos dell’illustriss. y reverendiss. senor cardenal

Gill de Albornoz …, Bologna, 1612, în limba spaniolã, care a trãit pe timpul
regelui Alfonzo al XI-lea de Castilia, în prima jumãtate a sec.al XIV-lea ºi a
fiului sãu, Pedro. Respectivul Gil de Albornoz, arhiepiscop de Toledo, este cel
ce l-a întemniþat pe Juan Ruiz, mare poet, care, prin opera sa “cea mai
remarcabilã expresie a poeziei lirice” a sec. al XIV-lea, ce “marcheazã în plin
ev mediu primele semne ale Renaºterii” (5, p.77-79). Acelaºi Gil de Albornoz se
pare cã e nepotul lui Pedro Gomez de Albornoz, arhiepiscop de Sevilla, autor
probabil al operei “Consejo y Consejeros de Principes” (Învãþãturi ºi sfetnici ai
principilor), cu caracter didactico-moral.

Chiar dacã epoca subiectului tratat nu este în concordanþã cu Secolul de Aur,
totuºi, el ne aratã clar preþuirea valorilor istorice  într-o Spanie profund ancoratã
în tradiþie.

Printre cãrþile vechi studiate, gãsim ºi o lucrare teoreticã, de filosofie politicã,
ce se vrea o replicã datã celebrului “Principe” al lui N. Machiavelli. Este vorba
de 21 a:  Ideea Principis christiano-politici, Köln, 1649 ºi 21 b, Symbolica
christiano-politica, Bruxelles, 1649, a spaniolului Diego (Didacus) Saavedra
Fajardo. Autorul, 1584-1648, provenit dintr-o familie nobilã, dupã studii juridice
la Universitatea din Salamanca, face o strãlucitã carierã diplomaticã, alcãtuind
totodatã o serie de valoroase opere ca “scriitor politic, teoretician al statului ºi al
istoriei”. Opera sa principalã, de care avem norocul sã dispunem, apãrutã  în
primã ediþie în 1640, este consideratã un model de prozã castilianã, care, “prin
bogãþia nuanþelor, erudiþie, valoare expresivã se constituie ca o carte majorã
europeanã a epocii” (7, p.712).

Scriitorul ia ca punct de plecare pentru fiecare capitol (102), câte o efigie,
simbol politic – cu caracter emblematic-simbolic-moralizator – având o
inscripþie în latinã ºi uneori chiar în spaniolã: “Ferendum et sperandum”
(cap.34), “Ferro et auro” (Pãzeºte-te ºi rãsplãteºte –cap.69), “Fide et difide” (Ai
ºi sã nu ai încredere – cap.51) etc. Saavedra considerã cã orice guvernare trebuie
sã aibã la bazã adevãrul, virtutea prinþului ºi nu se poate sprijini pe imposturã,
neexcluzând însã o oarecare disimulaþie onestã, necesarã. La temelia  legilor
trebuie sã stea religia, iar autoritatea sã se sprijine ºi pe iubirea supuºilor, dar
prinþul trebuie sã se depãrteze de vulg (4, p.207-209).

Epoca de glorie a Spaniei s-a manifestat ca atare din plin pe plan militar, prin
necontenitele rãzboaie purtate în orice colþ al Europei apusene ºi nu numai a ei,
pentru glorie, bogãþie ºi catolicism. Arta militarã spaniolã apare în 22. Theorica
et practica militaris …, a generalului Bernadino de Mendoza, apãrutã iniþial în
spaniolã ºi tradusã în limba germanã, în ediþia din Frankfurt am Main, 1617. Este
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vorba  despre un adevãrat manual, ce cuprinde douã pãrþi: prima referitoare  la
luptele pe uscat, iar a doua la luptele navale. Capitolele cãrþii cuprind un larg
evantai de probleme, mergând de la organizare (metode de a procura bani ºi
soldaþi, de a promova ofiþeri), la probleme de tacticã ºi strategie, artilerie terestrã
ºi navalã, cât ºi sfaturi pentru principi în privinþa purtãrii rãzboiului. 

Un aspect specific al vieþii spaniole ºi care se întinde ca ciuma în toate
posesiunile Spaniei, este cel al Inchiziþiei. Încã din 1478, papa autorizeazã pe
regii Ferdinand ºi Isabella sã instituie “Tribunalul Inchiziþiei”, “menit sã
supravegheze fidelitatea faþã de biserica catolicã ºi faþã de stat a tuturor
supuºilor” (10, p.192). sinistra instituþie îºi începe activitatea în 1481 în Castilia
ºi în 1487 în Aragon, sub conducerea cãlugãrului dominican Tomas de
Torquemada (c.1420-1498). În 1567, când apare 23. Sanctae Inquisitionis
Hispanicae …, Heidelberg, scrisã de Reginaldo Consalvio, ea era deja în plinã
înflorire ºi activitate, fapt ce necesitã existenþa unei “metodici” a practicilor
inchizitoriale, a obþinerii mãrturiilor, a actelor de “fidelitate” ºi a condamnãrilor,
intrând în însãºi inima procedurilor, pe un ton ce frizeazã cinismul.

24. Spanischer Curier und Pasoffner…, 1620, în limba germanã, este scrisã
probabil de un reprezentant al luteranilor germani, în perioada Contrareformei ºi
a rãzboaielor religioase din Germania, ostil iezuiþilor ºi Spaniei, care este un
“duºman deschis al Evangheliei” (p.16).

E vremea sã ne ocupãm ºi de unele aspecte propriu-zis culturale ale Secolului
de Aur spaniol:

Basilio Ponce de Leone, autorul cãrþii 25. Discursi nuovi …, Veneþia, 1613,
este fratele cunoscutului poet mistic Fray Luis de Leon (1557-1591), primul
reprezentant de valoare al ºcolii de la Salamanca, cãlugãr augustin (5, p.166). El
însuºi profesor la Universitatea  din Salamanca, erudit, trãieºte în perioada 1560-
1629. Opera de faþã este o lucrare de esenþã religioasã, reprezentând discursurile
autorului, pe ton de dizertaþie mistico-moralã, cu dese referiri la noþiuni ºi valori
biblice, morale ºi sociale: infern, iubire, naturã umanã ºi divinã, iertare, adevãr,
putere, viaþã etc.

Nu existã în teatrul spaniol al Secolului de Aur autor mai important decât
Lope de Vega Carpio, creator a peste 1500 de piese, dar ºi cu  o vastã creaþie
poeticã ºi în prozã. Lucrarea sa 25. Arcadia, prosas y versos, Anvers, 1617,
existentã în fondurile B.C.U., nu este de primã mãrime în  constelaþia operelor
sale. Este însã singura existentã în acest fond, pânã în 1650 !

Tema Arcadiei, regiune pastoralã a Greciei antice, simbol al unei lumi ideale,
fericite, este larg prezentã în toatã lirica evului mediu, ca un adevãrat mit literar,
a cãrui bazã filosoficã este desigur idealismul platonic. Dar, tema Arcadiei, tipicã
pentru Renaºtere, reprezintã totodatã ºi o reacþie antimedievalã, “primul caz de
dezumanizare a creaþiei poetice” “Arcadia…” lui Lope de Vega, 1598, este
consideratã ca “ultimul roman pastoral interesant, în care Anfriso, personajul
principal, este de fapt ducele de Alba” (7, p. 43 ºi 812). O îmbinare ciudatã ºi
interesantã de prozã ºi poezie, cu descrieri, trimiteri mitologice, dar ºi explicaþii
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– în prozã – asupra personajelor, în cinci pãrþi.
Romanul pastoral, gen deosebit de bogat reprezentat în literatura spaniolã,

cultivat cu asiduitate pentru izul folcloric chiar ºi de cãtre  aristocraþi, poate fi
“adaptat”, naturalizat, contrar aparenþelor, la Spania ! 27. La constante amarilis,
de Cristobal Suarez de Figueroa, Lyon, 1629 (prima ediþie Valencia, 1609), ne
demonstreazã cu prisosinþã acest lucru. Acþiunea are loc în Spania ºi nu în Grecia
anticã, pe ici, pe colo, apare oceanul, balenele ori araucanii – popor al Americii
de Sud. O serie de personaje sunt identificabile printre nobilii vremii, ori chiar
regele Filip al II-lea. Tipic spaniolã este ºi dilema onoare-iubire, foarte
nepastoralã de altfel, ori accentul anticulteran (5, p. 480).

În plus, acest roman, ce îmbinã într-un tot unitar proza ºi versurile, descrierile
ºi sonetele, reprezintã singura tipãriturã bilingvã, spaniolã-francezã, întâlnitã cu
prilejul studiului de faþã.

Francisco Gomez de Quevedo y Vilegas (1580-1645) este o figurã  deosebitã
a peisajului cultural spaniol. Autor multilateral de versuri, romane picareºti,
tratate didactice ºi fantezii satirice, scriitor renascentist, de o autenticã ºi
profundã culturã, reprezentant al conceptismului, dispune de o asemenea dozã
de fantezie, ironie ºi sarcasm în stare sã indispunã pe oricine, dar’mi-te pe
guvernanþi !

Fantezia sa satiricã, “Suenos y discursos de vertades …”, scrisã în 1606 ºi
publicatã în 1627, apare în fondurile B.C.U.  sub forma 28. Les visiones de
Quevedo. Satirische Gesichte Philanders vom Sittenwald, Frankfurt, 1644, deci
o rescriere, repovestire în limba germanã, pentru a le face mai accesibile, de cãtre
Philanders. Dupã G.Cãlinescu, “Visele lui Quevedo, în care intrã o anumitã
imitare a lui Lucian, sunt mai ales niºte viziuni infernale, nu parodii danteºti, ci
fragmente ale unei ‘comedii’ burleºti” sau “conceptismul lui e un exces de
bufonerie, de invenþie satiricã” (4, p.300, 301).

Un rival al lui Quevedo, pe linia influenþei asupra culturii spaniole, este
promotorul cultismului, limbaj literar preþios, ultrasofisticat, oarecum artificial,
precursor însã al modernismului, Luis de Argore y Gongora (1561-1627), autor
de poeme ºi sonete. Metoda sa de ceaþie poeticã  a generat încã în epocã
numeroase controverse pro ºi contra. Uitat un timp, Gongora este redescoperit în
epoca noastrã.

Garcia de Salcedo Coronel, contemporan cu autorul, ne dã o ediþie
comentatã a operei lui Gongora, dintr-un punct de vedere apreciativ, din care
avem doar prima parte a vol.2, ce cuprinde totuºi aproape 800 de pagini: 29.
Obras de don Luis de Gongora.comentadas …, 1649, în limba spaniolã, singura
lucrare editatã în Spania, la Madrid, de care dispunem în fondurile B.C.U. pentru
perioada 1500-1650. În afara textului, veritabilã operã de artã literarã asupra a
189 de sonete ale lui Gongora, în prezentul volum, aspectele tipografice
reprezintã un interes deosebit, reflectând condiþiile existente în Spania “de aur”,
în care biserica era o forþã covârºitoare. Pentru ca volumul sã poatã apãrea în
1649, este nevoie de aprobarea: 1. A Companiei lui Isus – iezuiþii; 2. a Inchiziþiei,
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cât ºi 3. a consiliului regal, încã din 1643, cu ºase ani (!) înainte de tipãrire, pe
când privilegiul necesar tipãririi dateazã  din 1645, cu doar patru ani mai
devreme, aprobãri ce sunt publicate în preambul. ªi asta pentru o carte de
literaturã …

Un volum ce ilustreazã indirect potenþa Spaniei, prin rãsunetul internaþional
al strãlucirii ei, este 30. Grammatica spagnola ed italiana, Geneva, 1648. Ca
totdeauna, o mare putere, ca Spania secolului de aur, îºi impune ºi limba, ca
instrument de comunicaþie politico-diplomaticã de prim rang. Alcãtuitã în limba
italianã, lucrarea, de un elevat nivel ºtiinþific, cuprinde explicaþii, în paralel,
privind gramatica celor  douã limbi, un amplu ghid de conversaþie, aforisme ºi
cugetãri politice ºi morale, ca ºi un dicþionar spaniol-italian.

O ultimã lucrare pe care o amintim, 31. De universa mulieribum morbum
medicina…, Hamburg, 1628, scrisã de Rodericus Castro Lusitani, deci
portughez, ne stârneºte interesul din douã motive: pentru cã e scrisã în perioada
când Portugalia era “unitã dinastic” cu Spania, apoi, pentru cã e o lucrare cu un
net caracter ºtiinþific-medical, existentã ºi posibilã întrun ev mediu ce se vrea tot
mai mult eliberat de fantomele misticismului ºi închistarea bisericii de orice fel,
catolicã sau reformatã, ce revendicã din ce în ce mai mult o deplinã libertate a
gândirii.

Sfârºitul “Secolului de Aur” spaniol înseamnã, concomitent, pierderea gloriei
ºi supremaþiei politice ºi, implicit, culturale de cãtre Spania, dar ºi eliberarea
omenirii, fie ºi incomplet, de sub tutela apãsãtoare a bisericii catolice, impusã pe
toate cãile de cãtre monarhia regilor catolici.

Sperãm ca, prin valorificarea patrimoniului de carte spaniolã ºi referitoare la
Spania, sã aducem o oarecare contribuþie la adâncirea cunoaºterii istoriei ºi
culturii acestei þãri, demne de luat în considerare ca valori pe plan universal.
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Cornel UNGUREANU

ªANTIER 2.  UN ITINERAR ÎN CÃUTAREA
LUI MIRCEA ELIADE  (II).

5 mai 1980 „Poate  cã ar fi fost mai potrivit sã încep cu copilãria mea, da,
poate cã întradevãr ar fi suficient sã reþin ºi sã consemnez numai o parte micã
din aceastã copilãrie, sã arãt cã pe atunci exista o clãdire mare într-o anume
localitate, ºi în ea o casã a scãrii unde eu,  urcat la ultimul etaj iscodeam curios
abisul rãsunãtor ºi rece. Pentru cã nici asta nu vreau sã uit. Poate cã ar fi
suficient sã consemnez doar un singur minut al zilei de ieri”. (Vrãjirea, p.17) În
copilãria mea fãcea furori un ºlagãr neoficial, interpretat cu mare risipã de
energie, cu talent, cu vaiete, þipete, hohote de junii satului: ce ne facem noi,
þiganii/ dacã vin americanii. Colectivizarea abia începuse, dar începuse, pe
multe case fluturau steaguri, în sat erau panouri care vorbeau despre viitorul
fericit al þãrãnimii muncitoare. Duºmanii de clasã intrau la puºcãrie, dar mereu
apãreau duºmani de clasã, aºa cã satul fusese înconjurat de vreo douã ori de
securitate. ªi a mai fost înconjurat o datã fiindcã cineva a dat jos caricaturile cu
Tito ºi a mâzgãlit panourile cu membrii Biroului Politic. Îi fãcuse musteþi Anei
Pauker ºi puþulicã lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Apãruserã militarii care începeau cazemate fiindcã Tito devenea ameninþãtor,
iar militarii þineau în fiecare duminecã spectacole la cãminul cultural: cu cântece,
cu dansuri populare, cu Ilenuþa tractorista, cu ostaºul sovietic care la Kursk sau la
Orel a învins duºmanul rãu, miºel. Erau tineri, frumoºi, veseli, ºtiau sã se distreze.
Da, militarii care apãrau socialismul împotriva imperialiºtilor anglo-americani ºi
a slugii lor credincioase, Tito,  se întreceau în concursuri de alergãri, de aruncarea
greutãþii. Erau bãieþi, harnici, care deveneau, în timpul lor liber, prieteni noºtri.
Dumineca organizau, în curtea  SMT-ului, un ring de box. Veneau  antrenori de
la Caransebeº sau de la Lugoj care  aduceau cu ei  alþi boxeri  încercaþi, inºi
doldora de muºchi, splendori  umane demne de cinstirea þãrãnimii muncitoare. Ei
se luptau în faþa soldaþilor – uneori chiar cu soldaþii mai îndrãzneþi – ca sã le arate
frumuseþea miºcãrii sportive din þara noastrã. 

Dar noi, noi, ceilalþi? Ce ne facem noi, þiganii, dacã vin americanii? 
Citim, ce sã facem?
INDIA a fost una dintre primele cãrþi „mari” pe care am încercat sã o citesc ºi

pe care, pânã la urmã, cu preþul unor eforturi destul de mari, cred cã am ºi citit-
o. Fãcea parte din Biblioteca tatãlui meu  - din seria cãrþilor pe care scria
ERNESTOS BUCHER. GIFT. Într-o perioadã — îmi imaginez — el ar fi vrut sã
cãlãtoreascã departe, iubea Extremul Orient ºi achiziþiona toate cãrþile care se
ocupau de China, de Indochina, de Japonia, de Siberia, lumi încã inaccesibile în
anii copilãriei sau ai tinereþii sale… Învãþa  tibetanã ca sã ajungã cu Ernesto ºi cu
þiganii sãi în Lhassa, mã întrebam mai târziu, dupã ce am descioperit între cãrþile
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pe care i le dãruise Ernesto  o ediþie bilingvã, germano-tibetanã a Cãrþii morþilor?
INDIA lui Mircea Eliade mã fascina printr-un ciudat sentiment al

inaccesibilului. Þara exista ºi nu exista, se afla aproape — ºi totuºi nimic nu era
asemãnãtor unei þãri Cel ce povestea întâmplãri era cãlãtorul, dar nimic nu era
asemãnãtor cãlãtoriilor pe care le descopeream în paginile extraordinarilor
exploratori ai bibliotecii mele sau chiar a magnificei biblioteci a tatãlui meu. Jules
Verne avea un pas mai mare ºi însoþitori mai mulþi,  personaje cu care puteai
rãmâne împreunã, Mihai Tican Rumano era îngãduitor cu înþelegerea ta. Explica
mult ºi bine. Ceea ce întâlneam în paginile Indiei nu punea graniþã unor
locuri, unor  pãmânturi, unor teritorii: necunoscutul rãmânea intact. Ceea ce
puteam afla era doar strania teroare a unor fapte … a unor vietãþi
extraordinare. ªerpi veninoºi, cobre  uriaºe, crocodili vãzuþi din imediata
apropiere… O florã ºi o faunã ucigaºe, fluvii tulburi în care oamenii aceia
credeau… în care se cufundau cu o neobiºnuitã devoþiune. Oameni goi care se
închinau unor zei ciudaþi, bãrbaþi care abandonaserã aceastã lume ºi cutreierau de
la un capãt la altul, în zdrenþe, þinutul … Valuri de leproºi, fiinþe cu trupurile în
destrãmare… ºi toate  acestea  vãzute  din  imediata apropiere…Dar toþi trãiau,
erau plini de viaþã, pãreau eterni. Se adãugau ierburilor, animalelor, arborilor, se
împlineau unii prin ceilalþi, cãlãi prin victime, vii prin morþi, bolnavi prin regi,
maharajahi sau înþelepþi. Putea sã fie chiar Lumea de dincolo.

ªi apoi, ca un semn magic: ERNESTOS BUECHER. GIFT
Dupã o paginã în care lucrurile pãreau demne de înþeles, dupã ce istoriile

puteau fi ºi ale    noastre, dar ºi  trãite „dincolo”, totul devenea ermetic. În aceastã
lume oamenii trãiau altfel, lipsiþi de podoabele cu care celelalte cãrþi ale copilãriei
mã obiºnuiserã. Nu intram într-un þinut feeric, ci într-unul neliniºtitor, nu într-unul
în care exploratorul ºi prietenii sãi pãºeau alãturi de mine, învingând fiecare
neºansã, ci într-unul în care, dupã ce strãbaþi cãi imense, observi ca totul rãmâne
încã  demn de a fi strãbãtut. Nu cãlãtoream niciodatã alãturi de el, îl ascultam  cu
o curiozitate mereu sporitã; ºi doar ultimele fraze ale prefeþei  le-am purtat în
minte vreme îndelungatã:

„Poate cele mai frumoase locuri pe care le-am vãzut — deºertul Bikaneer,
Kashmirul, frontiera afganã, Birmania — au rãmas nescrise. Nu le-am scris
atunci — ºi nu le-am mai putut scrie dupã aceea. Cititorul este rugat sã
completeze cu imaginaþia lipsurile acestui itinerariu”.  Sã-l prelungeascã, desigur.
Dar o fiinþã banalã ca mine sau o fiinþã oarecare ca vecini, prietenii, cunopscuþii
mei ar fi capabili sã completeze cu imaginaþia lor acest itinerar?

Un sentiment necunoscut începea sã-ºi facã drum în conºtiinþa mea de
norocos cititor de literaturã. Faptul cã „locurile cele mai frumoase” ºi-au
pierdut, pentru aceastã carte, imaginea, echivala cu un cataclism cosmic. Nimic
nu va putea fi recuperat: deºertul Bikaneer, Kashmirul … Teritorii echivalent
Atlantidei. Niciodatã, nimic. Doar dacã imaginaþia mea de cititor al acestei cãrþi
se va pune, totuºi, în miºcare? Ea va putea sã salveze aceste þinuturi? Eram alãturi
de  Mircea Eliade – puteam cãlãtori împreunã cu el. Îmi lãsa ºansa
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nemaipomenitei cãlãtorii. ªansa mai erau Niþu, Pãtruþ, Lazãr Dragomir, Ion
Cârpaci, þiganii tandri ai satului, indienii cu care domnul Ernesto voise, odinioarã,
sã urce în Tibet. Nici aceºtia nu erau egali între ei. ªeful, liderul, înþeleptul era
Lazãr Dragomir, care nu mai locuia în þigãnia de la marginea satului, unde îºi
fãcuserã case – e drept, mai mari decât ale celorlalþi - Pãtruþ ºi Cârpaci. Lazãr
locuia lângã noi, el era adjunctul, servitorul credincios, aghiotantul fericit al lui
Darida Peter. El vorbea româneºte, sârbeºte, ungureºte, nemþeºte ºi vreo trei
dialecte ale rromilor din Ardeal, Banat ºi de dincolo de Bug.

Dupã dispariþia lui Ernesto ceva s-a rupt în istoria locurilor. Abia dupã ce  am
intrat la facultate ºi mi s-a dus vestea cã aº scrie la gazete, lucrurile au început sã
capete altã faþã. Eram student în anul al doilea când Lazãr, când Pãtruþ, când Ion
Cârpaci îmi ºopteau, fiecare: nu-i aºa, dom Nelu, cã pe mine mã iei în Indii?

Pe urmã o parte din biblioteca tatãlui meu a dispãrut, au rãmas cãrþi puþine
între care ºi India. Nu m-am apropiat de ea foarte multã vreme. O deschid acum
cu sentimentul cã fiecare frazã a ei ascunde un secret ºi cã pot descoperi — cã
sunt pregãtit sã descopãr, fãrã mare efort, fiecare dintre sensurile ei ascunse. În
India mai era pititã o tãieturã din Cuvântul – un articol al lui Mircea Eliade
despre Cartea Morþilor Tibetani. Cel mort trebuia sã depãºeascã Intervalul, iar
ca sã depãºeascã Intervalul preotul atotºtiutor  – lama – îi ºoptea la ureche ce
trebuie sã facã. Îi spunea cum trebuie sã se comporte. Ii atrãgea atenþia cã toate
fiarele, monºtrii, fiinþele însãpãimântãtoare pe care le întâlneºte nu sunt decât
creaþii ale imaginarului sãu. Nu existã nimic, nimic, decât el însuºi care trebuie sã
vrea sã nu fie. Sã nu fie. El trebuie doar sã-ºi trãiascã voinþa de a urca la cer. Sã
nu doreascã sã se întrupeze. Fiindcã ar putea deveni porc, ºoarece, ºobolan,
realitate  detestabilã. Sã nu intre în trup. Sã urce la cer.

Articolul era din anii douãzeci – Mircea Eliade era foarte tânãr. Nu plecase ºi
nici nu se pregãtea sã plece în India. Cum sã nu intri în trup la 20 de ani? Chiar
în trupul tãu care începe sã îmbãtrâneascã uºoooor, cu acest gând  despre moarte.
A muri în fiecare clipã: a deveni vrabie, cioarã, porc, hipopotam, elefant, curcan,
poate chiar fluture, poate chiar pasãrea lirã. Dacã nu eºti foarte atent, dacã te sperii
de monºtrii pe care imaginaþia ta þi-i scoate în faþã, la 20, la 21 de ani, la treizeci
sau la patruzeci poþi deveni fiarã, pasãre, animal pentru o grãdinã zoologicã din
provincie. Dar cum sã nu te sperii pe care gândul tãu þi-i poate aduce  aici, la doi
paºi de tine?

R. are chef de lecturã, mi-o cere, bineînþeles cã nu i-o dau. Mã priveºte uimit,
el îmi oferise mere prãjituri plãcintã gumã de mestecat. Nu înþelege de ce nu i-o
dau.

Poate e un talisman, îmi spune. ªi râde.
Aproape… de ce nu?
Azi e o zi din cale-afarã de veselã. Îi dau pagina lui Eliade despre Cartea

Morþilor tibetani.
(Sunt la ªcoala de ofiþeri de rezervã de la Radna, concentrat pentru a zecea

oarã. Tot ce scriem aici, ne-a prevenit comandantul de batalion, dl. ofiþer G.G.
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este secret militar)

Ernestos Buecher. GIFT
5 mai 1980 „Transoceanicul  ajunge  în Colombo aproape  de miezul

nopþii. Dar  insula  o simþi vecinã  cu câteva  ceasuri  mai înainte, cãci te întâmpinã
un vânt cald ºi parfumat de pe plajã, o boare încãrcatã  de  mireasma  tulpinilor
trosnind de sevã, a  tuturor minunilor vegetale pe care le ghiceºti trecând  în întu-
nericul de pe coastã”.

E un colosal început  de carte; e un început cum nu se poate mai semnificativ
pentru o carte a lui Mircea Eliade. Transoceanicul, miezul  nopþii, dar insula, dar
mai ales insula… Mireasma tulpinilor, seva trosnind, iatã  câteva teme de studiu.
Oare sufletele morþilor n-ar fi putut sã ajungã aici, în tulpinile trosnind de seve?

Dar cel mai fascinant  dintre ele este acela el insulei în opera lui Mircea
Eliade. Insulele fericiþilor, ale Shambalei, pe urmã ale lui Shakespeare ºi ale
marilor englezi: refugiati pe insula lui Prospero. 

Scriitorul are 21 de ani ºi imaginea paradisiacã a Insulei în care soseºte nu e
de nimic tulburatã. Totul este fascinant în acest sfârºit de cãlãtorie; în acest final
al nemaipomenitei   cãlãtorii. Citeasc un studiu despre Furtuna ºi aflu cã
Shakespeare ar fi vrut sã scrie un Antifaust.  A vrut sã-l scrie, s-a gândit la asta,
imaginaþia sa a mers împotriva imaginaþiei lui Goethe. Gândul lumii lui
Shakespeare, adunat la 1612 într-o piesã, s-a îndreptat împotriva acelui Goethe
care , peste douã sute de ani, va spune povestea pactului cu diavolul.

Faust nu se poate desfãºura pe o insulã; El este migrator, trece dintr-un oraº
într-altul, dintr-o istorie într-alta. Totul este la suprafaþa lumilor. Prospero stã
acolo, unde l-a aºezat rãul cel mai rãu. El nu face pactul cu diavolul, el îl dominã
pe Caliban, fiul vrãjitoarei Sicorax. El are cartea, el ºtie. Îmi place aceastã idee, ºi
dacã ar fi rãmas acolo, pe Insulã, poate cã opera lui Mircea Eliade s-ar fi
desfãºurat pe alte drumuri.

Care drumuri? Drumurile tinereþii lui Mircea Eliade, putem bãnui, duc mereu
cãtre un tãrâm originar. Aurul con-sacreazã vârsta ceputurilor. Scriitorul nu
rãmâne pe Insulã, pleacã mai departe. ªi iar se retrage într-o mansardã, într-un
Castel, într-un oraº, într-o pãdure. Într-o Camerã sambo.  Jurnalul sãu este o
carte în care el tatoneazã viitoarea carte: urmãtoarele luni de studiu în bibliotecã.
La Colombo paginile de jurnal scriu  pagini sau pregãtesc pagini din Nostalgia
originilor. Aceasta este cartea – reper al lui Mircea Eliade. Cãile copilãriei, în
tinereþe, cãtre locurile tãtarilor (o doicã este tãtãroaicã), sau cãtre piscurile
Bucegilor — excursii al cãror itinerar va fi pãstrat pentru nuvele recupereazã
mereu ceva: un tãrâm originar, un perimetru magic în care oamenii redevin
întregi, regãsesc , cel puþin pentru un timp, paradisul. Retrãiesc „nostalgia
originilor”. Pe  urmã, la  altã  vârstã, drumurile la Roma ºi în India: de fiecare
datã un loc care poate fi  sacru e þinta cãlãtoriei. Drumurile în Bucegi urcã înspre
un posibil sanctuar dacic, drumurile în Italia cãtre „mama Roma”. Este  calea
strãbãtut de toþi iniþiaþii culturii române, de la ctitorii ºcolii   ardelene pânã la



29

Pârvan ºi la Cãlinescu.
Drumul cãtre tãrâmul originar este un drum cãtre  un model cultural. El

trebuia sã descopere totul — Modelul absolut. Ar putea fi MAMA INDIA
Cel mai important dintre studiile pe care Mircea Eliade îl dedicã lui Eminescu

— Insula lui Euthanasius — dã titlul unui volum care adunã eseurile perioadei
sale de maturitate. Sunt paginile în care ideile viitorului  savant erau
conturate, drumul viitor — fixat. Insula lui Euthanasius este insula lui Eminescu.

Bucegii erau un loc familiar, un þinut el excursiei — al reconfortãrii
duminicale, loc mai degrabã al performanþei sportive decât al cunoaºteri ºi al
iniþierii; Roma descoperea, pe lângã Þara latinã, Renaºterea cu trena ei de
miracole, magii, alchimii, ºanse ale totalitãþii… ºi pe câteva dintre vedetele
enciclopedismului modern. India era aventura în stare purã, þara de dincolo. La
poarta ei se afla insula. Simt cã aº putea glosa pe aceastã temã la infinit, chiar
acum când e îngrozitor de cald. Insula, un centru al lumii. Un Paradis
recuperat.

Aceste pagini nu vor intra în studiul despre Eliade.
Adnotãrile lui Ernesto. (Pe exemplarul cu stampila Ernestos Buecher.

GIFT existã transcrieri din Bardo Thodol pe care n-am putut sã le descifrez
decât mai târziu. ªi nu sunt sigur dacã traducerile mele sunt exacte. În versiunea
lui Evans Wentz textele  sunt mai scurte ºi mai seci. Pe ultima paginã, un scris
necunoscut – nu era al tatãlui meu – lãsase întrebarea: Ernesto e reîncarnarea
lui Milarepa?)

31 ianuarie 1968. Primele dialoguri din aceastã carte, dintre doamna Kugler,
doamna Lazar, dintre Peter baci  ºi  Iustina ar fi  trebuit sã înceapã de la arhivele
din Pavilionul fericiþilor. De care ar fi trebuit sã se ocupe domnul notar Corneliu
Ungureanu, tatãl meu. În centrul acestei discuþii ar trebui sã fie bibliotecarul
Ernesto Szucs, nu servitor, ci prieten al contelui, bãrbat frumos,  convins cã
primul semn de vigoare culturalã germanã ar începe de la cucerirea Tibetului.
Cele mai frumoase cãrþi  din lume, îºi aminteºte doamna Lazar cã spunea Ernesto,
sunt Cartea morþilor tibetani ºi Kamasutra. Afli din prima cum ºi pe unde sã
mergi, cum trebuie sã te porþi când treci dincolo ºi cum sã te înþelegi cu îngeraºul
care te conduce, fiindcã sufletul tãu s-ar putea sã nu înþeleagã aºa cum trebuie ce
drum îi aratã. Iar îngeraºul s-ar putea supãra, sã nu ne închipuim cã îngerii
îngãduie orice. Ernesto lucra la o carte sau scrisese deja o carte – nu, nu o tipãrise
încã – dar nu era exclus ca în  prelungile sale retrageri în chioºc Ernesto sã fi
elaborat Arta dialogului cu Îngerul.  Ar fi, explica el, o sintezã între Cartea
morþilor tibetani ºi Kamasutra.

Dupã  infarctul bibliotecarului – murise  încã înainte rãzboi – doamna Lazar
nu îndrãznise sã caute în lãzi, în sertare, în registrele unde era însemnat totul.
Iuhoº adusese de la Viena, spunea doamna Kugler, colecþii de reviste ºi ziare
fiindcã aici era liniºte. Iar bibliotecarului îi pria, ar fi vrut sã rãmânã aici fiindcã
aici putea sã scape de soþia sa preabogatã  ºi de amantele lui vieneze. Aici putea
continua munca începutã de conte – iubitele contelui doreau iubire, iar  el putea
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sã-l înlocuiascã pe conte. Numai el, Ernesto Szucs.  Bibliotecarul, care avea
merite în perfecþionarea vieþii sexuale din Lugoj ºi Caransebeº, ar mai  fi dorit sã-
i înveþe tibetanã pe  Lazãr Dragomir ºi pe fraþii lui mai mari (avea trei) ºi sã plece
cu ei în Tibet, Herr Juhasz le-ar fi finanþat expediþia. Da, ar fi mers în Tibet Lazãr,
om de încredere a lui Ernesto, dar ºi rromii Pãtruþ, Niþu ºi Ion Cârpaci, care puteau
deveni ºi ei oameni de încredere. Sunt þigani curaþi, se jura Lazãr, uitaþi-vã la ei,
dom Ernesto, de la Indii se trag! Bunicul lui Ernesto fusese în Indii, ajunsese în
Tibet ºi, fiindcã a ajuns acolo, a crezut cã trebuie sã ia cu el un Lama ºi câteva lãzi
cu cãrþi de la Lhassa – adevãrata înþelepciune de acolo începe. Doamna Lazar
erau sigurã: lãzile cu  semn rotat sunt aduse din Tibet ºi din Indii, într-una dintre
ele ar putea sã fie, înfãºuratã în cârpe, mumia acelui Lama care ar fi trebuit dusã
înapoi în Himalaia. Dupã sfârºitul bibliotecarului – a murit ca un fericit, într-un
bordel din Caransebeº, dar a fost înmormântat dupã multe tergiversãri în capela
familiei Iuhoº din Zãgujeni  – doamna Lazar spera cã tatãl meu ar putea prelua
lãzile, fiindcã era un administrator eminent,  un funcþionar cum numai în Imperiu
mai exista – de demult, odinioarã. În 1948 domnul notar  era, de treizeci de ani,
un supravieþuitor al Imperiului. Nu era nevoie sã ºtie tibetanã: însemnãrile erau în
germanã, cataloagele erau în maghiarã, iar el vorbea perfect germana ºi maghiara.
ªi avea prieteni ºi la Budapesta ºi la Viena ºi la Los Angeles. 

1 februarie 1968 Urmãtoarele dialoguri necesare acestei cãrþi au fost purtate
între  doamna Iustina ºi Peter baci, dupã moartea tatãlui meu. În ianuarie 1951
tatãl meu, notarul Corneliu Ungureanu, a murit la Marila – sanatoriul Marila e la
trei kilometri  de satul în care se nãscuse ºi copilãrise: Ciclova Montanã. A fost
adus la Zãgujeni, a rãmas trei zile în marea sufragerie de la Castel. Era frig,
nimeni nu mai fãcea focul acolo. ªi aºa trebuia sã fie: frig. Eu aveam ºapte ani ºi
eram bolnav de scarlatinã, aºteptam sã se trezeascã ºi sã desfacem lãzile. Sau sã
urcãm în cele trei mansarde ale Castelului, unde erau trofeele de vânãtoare. Sau
sã coborâm în labirintul pivniþelor ca sã scoatem la luminã þiganii cei rãi, fraþii
infractori ai lui Lazãr, fiindcã mãmica lui Lazãr puise în neºtire, dar acolo, în
preajma  Castelului nu mai erau decât cei patru. Unde puteau fi ceilalþi decât
acolo, în labirintul podrumului, aºteptând noaptea ca sã iasã la drumul mare? 

Primul lucru important care s-a întâmplat dupã moartea tatãlui meu a fost
naþionalizarea Castelului. In  Castel va funcþiona un SMT – o Staþiune de Maºini
ºi Tractoare, a fost decizia venitã de Sus. Castelul devenea noul centru al lumii în
care, cu ajutor sovietic, va începe transformarea socialistã a agriculturii bãnãþene.
Intâi au apãrut în sat propagandiºtii: oameni care se ocupau de Peter baci ºi de
vecinii sãi, de Lazãr Dragomir ºi rubedeniile lui – de Meilã ºi de Giuca – inºi care
rãmâneau la birt ca sã discute despre felul în care clasa muncitoare poate sã-ºi
afirme drepturile. Cu castelul era simplu, proprietarul lui nici mãcar nu mai fusese
aici în ultimele douã decenii – era la Viena. Avea acolo alte castele, alte veriºoare,
alþi prieteni care cutreieraserã lumea. Doamna Lazar ºi doamna Kugler ar putea
rãmâne în sat, ziceau noii diriguitori, dar nu în castel. Castelul aparþine poporului.
ªi moºiile lui Iuhoº sunt ale poporului, ºi capela aflatã vizavi de Castel unde erau
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înmormântaþi înaintaºii contelui, cei care veniserã în Zãgujeni dupã 1848. Nu
erau de-ai locului, de ce sã stea în mijlocul satului, de ce sã existe aici o capelã
unde, din când în când, veneau preoþi de la Timiºoara sã facã slujbe? Capela a fost
dãrâmatã fiindcã pe locul ei vor fi construite locuinþele celor ce vor munci la
semete: ale tractoriºtilor, ale mecanicilor, ale specialiºtilor în noua agriculturã. O
cunoºtinþã a doamnei Kugler (sau cineva sosit incognito  de la Viena? Sau vreun
securist care primise ordin?) a fotografiat sicriele ºi scheletele, dupã ce au fost
scoase din cripte. Nimeni nu mai ºtie unde au ajuns – se zvonea cã au fost
înmormântate în cimitirul catolic din Caransebeº. Alþii credeau cã au fost puse în
sãculeþe sigilate ºi trimise la Viena. Mai era ºi bãnuiala cã un oarecare poet din
Caransebeº i-ar fi dat trei kilograme de þuicã lui Lazãr ºi Lazãr i-ar lãsat
sãculeþele, sã le foloseascã aºa cum crede dânsul de cuviinþã. În sicriul lui Ernesto
Szucs erau, spunea Meilã, spune Peter baci, cîteva suluri de hârtie, cu semne
ciudate. .

Începea transformarea socialistã a agriculturii, iar transformarea socialistã
trebuia sã fi inauguratã cu modernizarea ei. Serele au fost distruse, fiindcã pe
locul lor trebuiau construite ateliere de reparaþii pentru tractoare, combine,
secerãtoare, maºini atât de necesare noii agriculturi. Pe locul pavilioanelor
Directorul a decis aºezarea magaziilor: de piese de schimb, de maºini ºi unelte. În
locul cailor, a vacilor, a porcilor, în vastele grajduri, vor instala tractoarele KD
venite din Uniunea Sovieticã, combinele, secerãtoarele mecanice. Totul s-a
întâmplat cât ai clipi din ochi: repede, cu ajutorul celor din sat. Industrializarea
socialistã a agriculturii nu putea sã suporte ierburi burgheze, copaci aduºi din
þinuturile imperialiºtilor, cãrþi reacþionare.  

Peter baci ºi Lazãr Dragomir, Laioº Neamþu ºi Giuca mârâiau, cârâiau, dar
executau.  Erau ºi ei clasã muncitoare ºi erau la putere, nu se putea sã nu-ºi
exercite drepturile. Ne îngãduiau sã luãm þevi de la sere ca sã le  ducem la ºcoalã,
aºa încât eu ºi clasa mea am fost mereu fruntaºi la adunatul fierului vechi. Era fier
vechi de cea mai bunã calitate, spunea tovarãºa învãþãtoare. Peter a îngãduit – dar
asta am aflat mai târziu – ca doamna Kugler sã-ºi ia cãrþi din cãruþele cu care ei
transportau biblioteca din Pavilionul fericiþilor la Caransebeº – acolo le ardeau, le
aruncau pe Timiº. În secret, se mai fura câte ceva –  profesorul Costiniuc,  Poetul
Petru E. Oance ar fi  reuºit sã care acasã una sau douã dintre lãzile suspecte.

Costiniuc

Doamna Lazar a dispãrut, doamna Kugler s-a mutat la Prisaca, un sat apropiat
de Caransebeº, cu chirie. Eu ºi cu mama ne-am mutat cu chirie în Zãgujeni,
bunica ºi cu tanti Iustina în satul alãturat.  Mama a fost fãcutã chiabur, pe urmã
deschiaburitã aºa cã nu am ajuns în Bãrãgan ºi am reuºit sã intru la liceu. ªi pe
urmã la facultate. Fiindcã eram un student bun ºi mi se dusese faima prin sate cã
sunt scriitor, doamna Kugler mi-a lãsat, înainte de a se întoarce în Austria, câteva
colecþii de ziare ºi câteva enciclopedii. ªi o geografie a Tibetului, cu poze multe
ºi cu hãrþi amãnunþite – era scrisã chiar de bunicul lui Ernesto, Herr Giovanni
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Szucs. Erau, îmi explicase înainte de plecare doamna Kugler, hãrþile secrete ale
locurilor magice din Tibet. Dacã le privesc cu mare atenþie, dar cu mare atenþie,
s-ar putea ca noaptea sã mã viziteze, în vis, tatãl meu: evident, condus de
Giovanni sau de Ernesto Szucs. Niciodatã singur. 

Lãzile, mi-a spus doamna Kugler, ar fi în Caransebeº sau la Bocºa. Peter i-a
spus, în mare secret, înainte de a muri, cã le-au luat fie profesorul de geografie
Costin, fie ceferistul scriitor Licã-Olt, fie   celebrul poet Tata Oancea. Mai erau ºi
un teanc de pagini dactilografiate, într-un dosar albastru pe care scria LECÞIILE
DE LIMBA ROMÂNÃ ALE DOMNULUI ERNESTO SZUCS. Nu erau lecþiile
de românã, erau  pagini traduse din Cartea morþilor tibetani, aºa cum o
recuperase prietenul lui Mircea Eliade, Van Manen, sau cum scrisese cineva
(Ernesto?) pe una dintre paginile rãtãcite: 

„Manuscrisul acesta provine de la un tânãr lama, secta Kargygupta ºi a fost
moºtenit din generaþie în generaþie. Pentru transcrierea corectã, ne-am folosit ºi
de versiunea Doctorului Johann Van Manen, secretar al Societãþii asiatice din
Calcuta, celebru pentru studiile sale tibetane. Tu vei vedea Dharma Kaya a
propriului tãu spirit. ªi vãzând-o , vei vedea/trãi  totul: adicã Viziunea infinitã,
cercul naºterii ºi al morþii ºi starea de eliberare”.

„Nu gândi la acþiuni nefericite care pot sã schimbe calea sufletului tãu!
Aminteºte-þi de relaþiile spirituale cu acest Bardo Thodol sau de un oarecare de la
care ai putut sã primeºti învãþãminte, o iniþiere, o autorizaþie de a citi texte
religioase pe cînd erai în lumea omeneascã ºi persevereazã în gândul bun. Acesta
lucru este cel mai important. Nu fi distrat. Linia de demarcaþie între suiº ºi
coborâº trece pe aici. Dacã te laºi purtat de  nehotãrâre tu vei suferi mizeria altui
trup foarte multã vreme”.

„O, fiu nobil, în acest moment vei avea viziunea masculilor ºi a femelelor, a
vierilor ºi a femeilor lor. Când vei vedea acest lucru, aminteºte-þi: sã nu intri între
ei, sã nu te împreunezi prosteºte. Priveºte-i  ca pe un tatã ºi ca pe o mamã, ca pe
Gurul tãu ºi ca pe Divina mamã, mediteazã asupra lor, respectã-i. Aminteºte-þi de
credinþa (condiþia?) ta umilã”.

“Existã patru feluri de naºtere: prin ou, prin matrice, naºtere supranaturalã ºi
prin cãldurã ºi umiditate… Aºa dupã cum am spus, o sã îþi aparã viziunea
/imaginea masculilor ºi femelelor în rut. Cum ei rag de plãcere împreunându-se.
Dacã în acest moment sentimentele tale de iubire sau repulsia se vor îndrepta rãu,
te poþi naºte la fel de bine cal, gãinã, câine, porc sau fiinþã omeneascã. Dar mai
degrabã porc”. 

“O, fiu nobil, atunci când apare iubirea sau repulsia, gândeºte-te: vai, ce fiinþã
a relei karme sunt! Dacã am rãtãcit pânã acum în Sangsara, este din cauza atracþiei
ºi a repulsiei. Dacã voi continua sã le resimt,  atunci voi rãtãci  întotdeuna prin
Sangsara ºi voi continua pentru foarte mult timp sã mã cufund în oceanul infinit
al mizeriilor. Vai mie! Dar de-acum înainte nu voi acþiona prin atracþie ºi
repulsie”.

Vai, ce fiinþã a relei karma sunt!
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Constantin CUBLEªAN 

PAVEL DAN ªI GLOBUL DE CRISTAL
(Gabriela Chiciudean)

Validat ca una dintre cele mai
interesante figuri ale prozei
noastre interbelice, venit dintr-o
viguroasã tradiþie epicã
ardeleneascã ºi propunând o
deschidere a acesteia spre
modalitatea modernã de abordare
a discursului epic, Pavel Dan a
fost susþinut, mai mult chiar,
impus în critica ºi istoria literarã
aproape în exclusivitate de
exegeþi transilvãneni, de la Ion
Chinezu ºi Florian Potra, la
Cornel Regman ºi Nicolae Balotã,
de la Monica Lazãr ºi Mircea
Braga la Ion Vlad ºi Victor
Cubleºan etc., dacã trecem peste
obligativitatea impusã de rigoarea
inventarierii autorilor, de-a lungul
vremii, pe care, vrând-ne-vrând,

ºi-o asumã istoriile literare ale unor G. Cãlinescu, Al. Piru, Ion Rotaru, Ov. S.
Crohmãlniceanu º.a. Aceasta, poate ºi pentru cã  universul lumii rurale, pe
care nuvelistul o aducea, cu deosebitã opulenþã fapticã, le era indiscutabil mai
apropiatã, proprie tocmai viziunii lor asupra vieþii, decât altora, din alte zone
geografice ºi spirituale ale þãrii. Excepþii, surprinzãtoare, de altfel, sunt
puþine: Mihail Sebastian, Eugen Ionescu, B. Elvin, Nicolae Florescu ºi încã
vreo câþiva, motivaþi, mai ales primii doi, desigur, de teatralitatea unui grotesc
absurd pe care îl descopereau în ciclul urcãneºtilor, fapt ce l-a ºi determinat
pe autorul Rinocerilor sã propunã aceastã operã în spaþiul literar francez. 

Îndeobºte, cei care s-au aplecat asupra operei literare a lui Pavel Dan au
insistat, au avut în vedere necesitatea fixãrii lui în cadrul miºcãrii de idei a
epocii, nu mai puþin pe coordonatele tematice majore ale acesteia, urmãrind
tipologia propusã, problematica umanã, existenþialã, luatã în dezbatere, limba
ºi stilul personalizat al acestuia etc., cu alte cuvinte, afiºând intenþia marcatã
de a-l face cunoscut ºi înþeles deplin, atât în rândurile cititorilor din largul þãrii
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cât ºi, mai ales, de cãtre generaþiile tinere, din perspectiva cãrora nuvelistul
Câmpiei Transilvãnene putea deveni un punct  de reper într-o mai bunã
cartografiere a cotelor de altitudine ale evoluþiei scrisului românesc la
sfârºitul unei mari epoci de înnoiri fundamentale, în consens cu dinamica
europeanã contemporanã. |i iatã, efectele nu s-au lãsat prea mault aºteptate.
Gabriela Chiciudean, aparþinând celei mai tinere generaþii de cercetãtori ai
fenomenului  literar naþional, nu mai simte nevoia unei abordãri de tip
monografic, privind creaþia lui Pavel Dan, pe care o considerã de-acum
încadratã organic fiinþei istoriei noastre literare, ea revelându-i-se ca
exemplarã, ca semnificativã ºi deosebit de productivã, ilustrativã într-o altã
perspectivã de abordare, nu neaparat a epicului cât a unui sistem  teoretic de
înþelegere a acestuia, din unghiul de valorizare a  dimensiunilor ºi valenþelor
imaginarului – Pavel Dan ºi globul de cristal al creatorului (Editura
Academiei Române, Bucureºti, 2007). 

Opera lui Pavel Dan devine astfel câmpul de exerciþiu cel mai adecvat în
elucidarea, nuanþarea ºi aprofundarea particularitãþilor literaturii autohtone
într-un circuit universal de discuþii teoretice asupra funcþiilor imaginaþiei ºi
imaginarului, ca fsctori definitorii în reflectarea conºtiinþei umane, dacã e sã
acceptãm propunerea unui Jean Starobinski, bunãoarã.

Gabriela Chiciudean îl gãseºte pe “rapsodul Câmpiei Ardealului”, cum îi
place sã-l numeascã pe Pavel Dan, drept “un neobosit colecþionar de
imagini”, el deviind astfel de la viziunea  realistã a naratorului omniscient, de
tip rebrenian, sã zicem, ºi propunând un narator “homodiegetic”, acesta fiind
“singurul care percepe realitatea ºi o transpune prin vocea sa”. Pe firul acestei
receptãri a operei lui Pavel Dan, Gabriela Chiciudean descoperã o lume
fascinantã, creaþie a unui “spaþiu imaginar propriu”, Câmpia Ardealului, cu
factorii  geografici, economici, religioºi, politici, morali etc., afiºându-i-se  ca
un “spaþiu matrice al imaginaþiei”, în care prozatorul “creazã o mitologie
proprie”, cãci “lumea ce populeazã opera lui Pavel Dan nu e copiatã“,
universul creat de acesta fiind “diferit de realitatea social-geograficã pe care
se suprapune în cotidian”, “imaginarul social, prin reprezentãrile ºi
simbolurile sale” devenind astfel  o “stare”, o “manierã de gândire” a unei
realitãþi, drept care literatura se constituie într-un “domeniu privilegiat al
imaginaþiei”, oferind “imagini complete, nuanþate ºi reprezentative din punct
de vedere social, care conþin repere pentru un întreg spaþiu literar”.

La o analizã atentã a operei paveldanianã - formularea îi aparþine autoarei
-, Gabriela Chiciudean descoperã “o dezvoltare organicã“ a acesteia,
“sistemul interior de interdependenþe al operei putând fi urmãrit, relativ uºor,
în straturi, fie din exterior spre interior, fie din interior spre exterior – dinspre
individ spre mulþime, de la relaþiile acestuia cu sine ºi cu propria familie, spre
legãtuirile sale cu societatea ruralã de care aparþine sau cu alte societãþi
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învecinate” ºi, nu în ultimul rând, “reacþiile aceluiaºi individ strãmutat în
mediul oraºului”, în general scriitorul insistând “asupra unei anumite laturi a
trãsãturilor sufleteºti ale eroilor sãi, insistã pe decãderea ºi decrepitudinea
acestora, pe incapacitatea lor de a participa la regenerarea spaþiului în care
trãiesc”, nuvelele acestuia oferind “o imagine dezolantã, cu sate cãzute,
parcã, într-o paraginã a sfârºitului, o reprezentare total opusã celor întâlnite în
operele lui Ioan Slavici sau Ion Creangã“.

Demersul Gabrielei Chiciudean rãmâne însã mereu unul teoretic,
identificând funcþii ale unor varii simboluri cercetate sub unghi imagologic
dar pe fundal de interpretare al metodei sociologiei literare, vorbind despre un
imaginar social, despre un mental colectiv, dând semnificaþii simbolice
elementelor obiectuale ale universului uman în care se miºcã eroii lui Pavel
Dan. Ea se lanseazã astfel într-o generoasã teorie asupra, bunãoarã,  reflectãrii
în oglindã, a umbrei, a reflectãrii în apã, vorbeºte despre crearea iluziei într-
un spaþiu oniric, dar ºi despre imaginarul morþii, al lumii de dincolo, despre
lumea obiectelor cotidiene, despre spaþiu ca orizont în care analiza coboarã la
detalii semnificative: drumul, rãscrucea, mersul înainte sau înapoi, locuinþa,
vecinãtatea etc, etc, insistând astfel mereu asupra unui vast câmp de categorii
operante în domeniul teoriei imaginarului, pentru fiecare în parte aducând
exemplificãri ample  ºi semnificative din scrierile lui Pavel Dan.

Metoda abordãrii critice este una a cercurilor concentrice. Se proneºte în
totdeauna dintr-un departe, purteoretic, bine fixat în context disciplinar, bine
susþinut de un sistem referenþial critic, cu apel la autoritãþi marcante în
domeniu. Adevãrat, mai mult strãine ºi de aceea, mi-ar fi plãcut ca, spre
exemplu, vorbind despre psihologia ºi socilogia reflectãrii literare a
copilãriei, sã se fi oprit, mãcar în treact, asupra unei lucrãri de pionierat în
materie, cred eu, datoratã lui Apostol D. Culea, intitulatã  Pentru a înþelege
ºi iubi copilãria. Sufletul copilului în litersaturã, apãrutã la Bucureºti în
1922, cu interesante comentarii pe marginea operelor unor Dickens, Tolstoti,
Anatole France, Edmondo de Amici, Goethe, Alphonse Daudet ºi numeroºi
alþii, ce i-ar fi permis, probabil, subtilitãþi de raportare  a operei lui Pavel Dan
la  aceea a iluºtrilor scriitori strãini luaþi în discuþie  prin  vizorul dat.  Într-o
aceeaºi miºcare circularã a comentariului critic, Gabriela Chiciudean se
restrânge din ce în ce mai mult, focalizând, pânã ajunge la exemplul concret
oferit de opera lui Pavel Dan, asupra cãreia apoi stãruie în detalii analitice
nuanþate ºi de fineþe. Aºa se procedeazã în toate cazurile, fiecare capitol
deovedindu-se a fi în sine o unitate sistematicã de abordare a problematicii,
cu o structurã bine articulatã, geometricã, a demonstaþiei, poate prea
schematizatã totuºi, în intenþia, de altfel, salutarã, de a pune rigoare ºi ordine
pretutindeni. Astfel, zice domnia sa, acceptarea operei literare depinde de
“trei facrori”, pe care  îi enumerã, se-nþelege; mentalul colectiv al românilor
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din perioada interbelicã este influenþat de “trei factori”, pe care îi etaleazã;
viaþa literarã a vremii se fixeazã pe “douã tendinþe”, lectura este “de trei
tipuri”, scriitorii români au “douã alternative” de europenizare, în formarea
scriitorilor ardeleni “trei reviste” au jucat un rol important, scriitorii ardeleni
se împart în “trei categorii”, conceperea creaþiei artistice prezintã “douã
versiuni”, timpul are “trei faze”, orice obiect are “douã funcþii de utilizare,
etc, etc, etc. Totul se explicã, desigur, prin formaþia didacticã a cercetãtoarei,
obligatã a fi la catedrã riguros sistematicã. Acest fapt se transfromã însã dintr-
odatã în calitate, atunci când privim stilul, modalitatea de exprimare, extrem
de limpede ºi explicitã, discursul critic fluent ºi cuprinzãtor, asimilarea ºi
utilizarea unei terminologii modene de analizã exegeticã, precum ºi utilizarea
operaþionalã a unei vaste bibliografii în materie. Capitolele mari pe care se
structureazã cercetarea – Familia, motiv al eposului la Pavel Dan,
Modalitãþi de abordare a problemei identitãþii, Imaginea-reflex ºi umbra
în opera lui Pavel Dan, Reprezentãri ale “marii treceri”, Moduri de
receptare a spaþiului ºi O abordare din perspectivã  temporalã - sunt tot
atâtea descinderi eseistice  - iatã o altã calitate a scrisului Gabrielei
Chiciudean - în universul operei lui Pavel Dan, cercetatã din perspectiva
teoriei imaginarului. 

Interesantã ºi extrem de utilã în economia lucrãrii este punerea scriitorului
în pagina istoricã a epocii cãreia îi aparþine. |i aceasta fãcutã cu o capacitate
sintetizatoare demnã a fi semnalatã. 

Gabriela Chiciudean are calitatea de a se concentra mereu asupra
esenþialitãþii obiectivului sãu, de a putea renunþa la digresiuni ºi paranteze în
favoarea formulãrilor concluzive, diagnosticale, ceea ce dã supleþe ºi
percutanþã verbului. Domnia sa dovedeºte astfel un spirit teoretic – predispus
cãtre o abordare de sociologie literarã, în actualitate – ce asigurã echilibrul
disecþiilor pe textul literar, percutanþa  demonstraþiilor ºi nu în ultimul rând
atractivitatea lecturii.

Prin totul, volumul Pavel Dan ºi globul de cristal al creatorului,
recomandã cu prisosinþã un cercetãtor temeinic al fenomenului literar
românesc, de reale perspective, probând calitãþi interpeetative dintre cele mai
remarcabile.  
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V. FANACHE

LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL ARDEAL
(Onufrie Vinþeler)

Ce defineºte cartea cu titlul de mai sus, semnatã cu obiºnuita sa probitate
ºtiinþificã de Onufrie Vinþeler, este discernãmântul investit în analiza
faptelor, numeroase ºi complicate, ca ºi evitarea alunecãrilor tendenþioase,
prin suprasolicitarea unor ipoteze partizane, fãrã legãturã cu adevãrul.
Onufrie Vinþeler abordeazã un subiect spinos, ferindu-se de capcana
prejudecãþilor, cu rigoare metodicã, sprijinindu-se pe datele lingvistice (în
primul rând), dar ºi pe cele istorice, geografice ºi culturale. Un loc important
îl ocupã analizele comparatiste ale poliglotului, menite sã limpezeascã
istoria, vechimea ºi rãspândirea unui cuvânt – Ardealul -, care a stârnit atâtea
controverse, vreme de secole.

Specialist de primã mãrime în onomasticã ºi, în general, în etimologia,
semantica ºi avatarurile unui cuvânt cu rol emblematic în diferite contexte
istorico-politice ºi culturale, autorul examineazã „biografia” cuvântului
Ardeal cu obiectivitate imparþialã, dincolo de disputele generate de
necunoaºtere, superficialitate sau malefice intenþii revizioniste. Vreme
îndelungatã s-a susþinut ideea cã teritoriul cunoscut sub denumirea de Ardeal
ar aparþine celor care l-au numit astfel. Cine numeºte, stãpâneºte, iar aceºtia
ar fi fost ungurii. Sosiâi în Europa în secolul IX, ei ar fi descins pe un pãmânt
nelocuit, opinie care se dovedeºte a fi ridicolã. În realitate, Ardealul este un
nume de origine strãveche, provenit din substratul indoeuropean, având o
arie de rãspândire largã.

Cartea La început a fost cuvântul Ardeal1 lãmureºte etimologia acestui
cuvânt cu argumente expuse sistematic, în polemicã deschisã cu
rãstãlmãcirile lansate de cercurile maghiare care decretau provenienþa
etnonimului Ardeal din ungurescul erdely. Rezultatele cercetãrilor mai noi,
furnizate de arheologie, istorie ºi lingvisticã, stabilesc geneza Ardealului ºi
confirmã prezenþa unui radical antic în formarea acestui cuvânt: „existã o
temelie solidã pentru a scrie sau a rescrie o nouã istorie a etnonimului
Ardeal” (p. 16). Capitolele cãrþii urmãresc consecvent îndeplinirea unui
asemenea obiectiv. Ele se ordoneazã într-o coerenþã de oportunitate evidentã.
Cel dintâi are în vedere câteva necesare referiri teoretice la etimologie,
disciplinã fundamentalã când se discutã stabilirea sensului ºi a semnificaþiei
cuvântului Ardeal în istoria poporului român. Numitã de Nicolae Drãganu
„floare a lingvisticii” etimologia are în cazul limbii române un loc special,
atât în legãturã cu unele împrumuturi din alte limbi, cât ºi în restabilirea
originii unor cuvinte de substrat, unde rolul esenþial îl ocupã lexicografia
istoricã ºi lingvistica, mai cu seamã cea comparatã. Investigaþiile urmãresc



38

reconstituirea nucleului noþional al unui cuvânt: „Nucleul noþional al
cuvântului este reflectarea unui segment al realitãþii în conºtiinþa oamenilor
care utilizeazã acest cuvânt. Problema se complicã atunci când este vorba de
o limbã din perioada veche ... pentru cã denotaþiile din acea perioadã veche
puteau fi înþelese altfel de cãtre vorbitori decât le înþelegem noi în prezent”
(p. 23). Fapt de realã dificultate în care singurã erudiþia solidã poate duce la
rezultate concludente. Istoria cuvintelor, în speþã a cuvântului Ardeal poate
determina identitate unui popor ºi îi poate legitima locul sãu inatacabil într-
un anumit spaþiu geografic. Studierea originii ºi semnificaþiei unui cuvânt, în
urma unor cercetãri complexe, pot duce la performanþe ferite de erori. Au
existat ºi situaþii inverse, marcate de soluþii fanteziste, aparþinãtoare unor
autori strãini, dupã cum etimologia folcloricã, bazatã pe forma exterioarã a
cuvântului Ardeal, s-a arãtat a fi greºitã.

Trecând la aprofundarea propriu-zisã a temei, Onufrie Vinþeler constatã
cu îndreptãþire: „Ardeal, Ardeal – câtã istorie, câtã semnificaþie s-au adunat,
s-au acumulat ºi se aflã cifrate ºi depozitate în acest cuvânt. Pe cât de scurt
este cuvântul Ardeal, pe atât de lungi, bogate ºi controversate sunt istoria,
originea ºi semnificaþiile lui” (p. 37). Analizele pertinente care urmeazã
acestui citat liminar insistã asupra înþelesului ºi rãspândirii numelui Ardeal,
cu trecerea atentã în revistã a contribuþiilor precedente, cele mai multe
semnate de maghiari, apoi de nemþi ºi de români. Ungurii, în frunte cu P.
Humfalvy, derivã cuvþntul din Erdely, „þinutul de dincolo de pãdure”. Mai
apropiaþi de adevãr, nemâii îl socotesc de origine indoeuropeanã (Ardheva,
loc înalt, ridicat); numeroºi cercetãtori români, dintre care B.P. Haºdeu, au
acceptat ipoteza maghiarã. La fel D. Onciul, Nicolae Iorga ºi Nicolae
Drãganu. Cum nici lipsa unui stãpân ºi nici absenþa unui nume pentru acest
þinut nu au fost dovedite „denumirea respectivã este una din multiplele
denumiri preluate de la români” (p. 46). Ipoteza germanã, în schimb, s-a
dovedit verosimilã prin contribuþia lui J. Wolf, ale cãrui concluzii
competente sunt emise încã din 1885.  Wolf criticã „teoria vidului”, dupã
care teritoriul Ardeal nu ar fi avut nume. Nu sunt trecuþi cu vederea cei care
au preluat ideile competente ale germanului, printre „deschizãtorii de
drumuri noi” înscriindu-se mai puþin cunoscutul savant bistriþean Iuliu
Marþian, semnatarul unor volume intitulate Despre numele Ardealului
(1907), Ardeal. Istorie ºi toponimie (1924), Ardeal nu derivã din ungureºte
(1925) ºi Ardeal, constatãri ºi lãmuriri (1925). Scrierile lui I. Marþian au
declanºat polemici violente din partea lui N. Drãganu, însã timpul i-a dat
dreptate. Obiectiv, cuvântul Ardeal este atestat documentar din vremuri
strãvechi, cu mult înaintea inventatului Erdely.

Dovada originii autohtone a cuvântului Ardeal este demonstratã de
substratul limbii române, opinie susâinutã cu dovezi ºtiinþifice inatacabile de
cercetãtori din ce în ce mai numeroºi, la care se adaugã propriile contribuþii
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ale lui Onufrie Vinþeler. Capitolul intitulat Ardeal – Ar deal detaliazã formele
posibile ale constituirii cuvântului Ardeal cu o exemplarã rigoare. Tezele
false sunt înlãturate prin comparare cu termeni din limbile slave
înconjurãtoare. Sunt sancþionate cu umorul celui profund cunoscãtor al
realitãþilor lingvistice etimologiile fanteziste. Concluzia autorului este una
prudentã: „la stabilirea unei etimologii vechi sunt necesare surse tot atât de
vechi” (p. 63). Dacã forma Ar - deal îºi aflã explicaþii greu de susþinut,
cealaltã Ardeal – ar nu este mai convingãtoare. În schimb, ipoteza conform
cãreia la baza cuvântului Ardeal ar sta radicalul Ard se aratã mult mai
apropiatã de adevãr. Apelative cu denumiri care încep cu radicalul Ard pot fi
depistate „în Asia ºi Europa”. Onufrie Vinþeler exemplificã prezenþa numelor
cu radicalul Ard pe câteva grupe: Antroponime – Ardalos (Grecia), Arditi
(Armenia), Ardzinta (Osetia), Ardie (Ardeal) etc. Urbonime (nume de
localitãþi) – Ardales (Spania), Ardera (Irlanda), Ardminish (Scoþia), Ardal
(Iran), Ardan, Ardeoani, Ardeu, Ardud, Ardusat (România) etc. Hidronime –
Ardalio (Bulgaria), Ardilia (Portugalia), Ardava (Lituania), Ardey
(Germania) etc. Oronime (denumiri de relief) – „omonime cu radicalul Ard
se întâlnesc pe un vast teritoriu, începând cu Iranul, continuând cu Caucazul,
Carpaþii, þãrile din vestul Europei ºi terminând cu Marea Britanie ºi Irlanda”
(p. 80) - Ardelean (Iran), Ardasa (Turcia), Ardenne (Franþa) etc., etc.
Apelative –ada (Rusia), ardhunite (Albania) etc.

Exemplele oferite de autor sunt cu mult mai numeroase. Faptul important
este cã ele au o arie de rãspândire foarte largã, de mare vechime, care eliminã
supoziþiile interesate de contestarea originii ºi continuitatea Ardealului.

Cartea lui Onufrie Vinþeler este întregitã de o primã anexã cuprinzând trei
contribuþii de mare interes: Ardeal – Siebenburgen (numele dat de cãtre
nemþi Ardealului), Ce este Ardealul?, în care se lãmureºte rãspândirea
intensã a acestui nume într-un anumit loc, ºi analiza numelor istorice ale
voievozilor români Gelu ºi Menumorut. Anexa II aduce în actualitate
pãrerile despre Ardeal exprimate de cronicari, istorici, lingviºti, geografi,
literaþi etc. Câteva din cele mai reuºite poeme despre Ardeal încheie anexa
III.

Carte de mare acurateþe ºtiinþificã (bibliografia înregistreazã aproape 400
de titluri), La început a fost cuvântul Ardeal constituie o lucrare de referinþã,
de mult aºteptatã, din ale cãrei pagini rãzbate la luminã adevãrul despre un
þinut românesc. E cartea rarã a unui savant detaºat de orice prejudecãþi.

Notã:
1 Editura EIKON, Cluj-Napoca.
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Ion CRISTOFOR

UN EPIGRAMIST: IONEL IACOB BENCEI

Deºi existã pãrerea, destul de rãspânditã, cã
epigrama ar fi un gen minor, popularitatea ºi
rãspândirea ei sunt destul de mari, cel puþin în
spaþiul românesc. Ca ºi epitaful sau epigraful,
epigrama era, în vechime, un text scurt, sãpat
pe pietrele funerare sau pe diverse obiecte,
inclusiv pe opere de artã. Scurtimea ei  o
recomandã ca pe o artã a concentrãrii ºi
exploziei poantei finale. Popularitatea
epigramei în perioada actualã poate fi explicatã
tocmai prin aceastã caracteristicã. Lapidarã,
ironicã, epigrama e un mod de a spune
lucrurile pe nume, direct, pe ºleau, fãrã pardon,
cu un umor în general benign, menit sã

îndrepte ºi sã vindece, nicidecum sã ucidã. E o constatare cã perioadele
tulburi, cum este ºi cea pe care o traversãm, înmulþeºte antologiile de
epigrame, veritabile butelii de umor ºi ironie.

Un prieten, Eugen Pop, el însuºi strãlucit practicant al epigramei, îmi
recomandã lectura volumului unui maestru al genului, Ionel Iacob Bencei,
Epigrama “iacobinã” de la începuturi pânã în ... 2006. Epigramistul e
bãnãþean, nãscut la 18 decembrie 1940, în localitatea al cãrei nume l-a
preluat dintr-un soi de mândrie localã, specificã acestei zone de oameni
vrednici. În linia acestui simpatic bãnãþenism, autorul îºi afiºeazã o
originalã “carte de vizitã” încã de pe coperta cãrþii:“Cãutând în tot
Banatul, / Mari epigramiºti sunt trei,/ (Acceptaþi de subsemnatul):/ Ionel,
Iacob ºi Bencei.”

Sã recunoaºtem cã aceastã gasconadã benignã are umor ºi suficientã
ironie pentru a te îndemna la lectura integralã a antologiei. Dupã cum putem
afla din succinta notã asupra ediþiei, autorul îºi selecteazã aici creaþii din cele
cinci volume anterioare. Sunt prezente ºi duelurile epigramatice ale lui Ionel
Iacob Bencei, încruciºãri de spadã cu alþi practicanþi ai genului, ºarje,
rãfuieli, “reglãri de conturi”, dupã cum le calificã autorul însuºi. E o
literaturã lapidarã ºi spumoasã, aparþinând unui spirit hâtru, ce are
sentimentul participãrii intense la problemele societãþii. De-a lungul anilor,
Ionel Iacob Bencei s-a afirmat ca actor amator, recitator, prezentator ºi
organizator de spectacole, ca umorist ºi maestru de ceremonii. Conduce
Cenaclul “Ridendo” din Timiºoara din 1996, ca un veritabil baron al
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umorului. Sunt trãsãturi ale unui om deschis, fãrã complexe, care ºtie sã râdã
ºi sã glumeascã în vremuri de proliferare a ticãloºiei generale. De altfel,
poetul bãnãþean ºi-a exersat spiritul satiric ºi în epoca dictaturii, judecând
dupã epigramele politice ºi sociale scrise în perioada de dinainte de
decembrie 1989.

Este o antologie cuprinzãtoare, care se citeºte cu zâmbetul pe buze.
Lectura terþinelor lui Ionel Iacob Bencei nu te plictiseºte cãci autorul rãmâne
mereu în actualitate, vizând racile ale “originalei” noastre democraþii,
realizatã ceva mai repede (dar cu malformaþiile unei naºteri brutale) decât o
credea profetul din Dãmãroaia. Fãrã teamã sau prejudecãþi, originalul
activist al umorului vizeazã adeseori aspecte ale acestei democraþii
balcanice. Iatã o singurã mostrã, o epigramã adresatã Parlamentarilor: “Vã
tot întindeþi ca ºi guma, / Spre indecise vremuri noi, / Cã-s douã camere
acuma, / Da’ parcã-s de confortul II.”   

Spirit iacobin cu adevãrat,  poetul trece pe sub lama finã a ghilotinei sale
nenumãrate aspecte ale vieþii cotidiene. Operaþia e fãcutã cu ingeniozitate,
autorul mizând adeseori pe jocuri de cuvinte, pe virtuþile poantei finale, al
cãrei mecanism exploziv este montat dupã o strategie atentã, adeseori
subtilã. Poetului nu-i lipseºte gravitatea, dovadã fiind volumul sãu Robii
pãmântului, apãrut la editura timiºoreanã Eurostampa (2007). E un volum
compozit, în spiritul caracteristic autorului, în care adunã epigrame, poezii
scrise în coloratul grai bãnãþean, interviuri dar ºi numeroase documente
referitoare la epoca dictaturii comuniste.

Cartea e dedicatã memoriei þãranilor ºi mai ales paorilor, victime ale
colectivizãrii. Chiar ºi familia autorului a fost deportatã în Lagãrul de
muncã Ezerul, din fostul raion Cãlãraºi. Autorul a adunat pe bandã
magneticã numeroase mãrturii ale unor þãrani (foºti paori, adicã þãrani
înstãriþi),  din Bencec, Murani, Fibiº, Firiteaz ºi Denta, convorbiri despre
epoca colectivizãrii sãlbatice. Acest tulburãtor omagiu adus “robilor
pãmântului” constituie un valoros document de istorie oralã. Poemele
dialectale, pline de vervã ºi culoare, într-un stil ce aminteºte pe alocuri de
Adrian Pãunescu, dau farmec acestei lucrãri compozite (plinã de poze,
caricaturi, facsimile, reproducerea unor documente din arhiva personalã
etc.), ce ne descoperã un autor nu lipsit de originalitate, cultivând un
lãudabil localism creator. Vajnicul practicant al epigramei se dovedeºte, în
plus, o conºtiinþã, gravã, responsabilã, în ciuda umorului sãu debordant ºi
a sãgeþilor ironice cu care atacã tot ce e putred în ograda noastrã. 
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Echim VANCEA

cimitirul desperecheat

I. negru era ochiul lui dumnezeu – ºi obosiþi erau arborii / ºi
neputincioºi erau precum o mireasã care nu mai putea sã îºi
rosteascã numele de fatã – apoi îl culcarã în casa cea nouã de 
pe dealul de deasupra satului ºi l-au botezat dupã numele
îngerului – nimeni nu s-a opus fiindcã era bãiat – apoi au 
hotãrât sã-l spele cu propriu-i sânge ºi sã-l îmbrace în þipãt. /

abia de-au mai putut sã audã chemarea osemintelor cã
dimineaþa îºi ºi luã mizeria-n primire – apoi îi lãsarã sã intre /
sã îºi ia rãmas bun aplecându-se sã scormoneascã-n þãrânã
cu gura / bulgãri mari de pãmânt se rostogoleau de pe maluri
în apa murdarã / lopeþile s-au tocit de atâta curtoazie din
partea rudelor ºi groparii au buzele umede de atâtea
gesturi neuitate la marginea / gropii – marginile cãmãºii albe
ieºind peste marginea sicriului sugrumã funiile clopotelor
seara de-abia mai poate-ndura bãutura ºi-oglinda

II. mirosul ãsta de umezit de ploaie ºi lacrimi apasã greu pe 
tãlpile bocancilor plini de noroi la începutul de toamnã. / acum
a venit rândul pãsãrii sã uite de strigãtul pietrei ce mai pãstreazã
ude încã amprentele copilãriei sfidând cu o privire uluitã totul

împrejur / pãpuºa simþi lovitura ºi cãzu îngrozitã. / trupul ei era
aºezat pe cântarul unei stele anume ºi cum îl urmãream aºa din
întâmplare aºezaþi comod pe o tablã de ºah / la lãsarea serii
cuprinºi de dorul de a ne lãuda cu prietenia hãitaºilor

ne-am întins peste rãmãºiþele pieþei abia închise de un comando
al poliþiei comunitare de proximitate. / uite sabia cu care s-a
apãrat bunicul furând ciolane de mãºti ca sã-ºi acopere evadarea
din ultimul rãzboi început pe pile ºi ulterior pierdut la zaruri
undeva pe la mijlocul sãptãmânii de doliu din luna de miere

III. era-ntr-o dimineaþã de vineri. / lumea-ºi vedea de tabieturi
dormind clopotele satului întorceau spatele nopþii când un
amestec de bucurie ºi durere se abãtu asupra satului nãneºti
distrãgând atenþia sãtenilor cam boemi întru bine ºi rãu întru
moarte ºi tainã întru tot ce exista. / dimineaþã fiecare purta
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chipul celuilalt spre desfãtarea nou nãscutului / – o clipã-nainte
în belciugul de la uºã se-agãþase o lopatã de lut proaspãt ºi
bruma abia cãzutã suferea de scorbut drept pentru care-n locul
veacului aºezã o privire legatã cu frânghii de podul miresei./ 

imagini mototolite stãteau înghesuite într-o cabinã telefonicã
de la marginea satului – precum o porþie de plumbi în tranºee
moaºa se aºezã goalã în faþa oglinzii hotãrând ca din rãmãºiþele
râsului sã îmbrace nou-nãscuþii ce aºteptau sub sfeºnice sã bea
din apa întâiei îmbãieri publice. / în loc de rãzbunare a fãcut un
pas înainte. / ºi la sfârºit s-a recunoscut un ipohondru ipocrit sub
scutul sub care se mai bãlãceºte incertitudinea batistei de doliu

IV. ºuvoaie de umbre cad peste oglinzile legate cu sfoarã din
piele de ºarpe – / este imposibil s-ajungã cuvântul sã încheie
actul întâi înainte ca somnul sã termine sã bâjbâie prin 
buzunarele halatului de baie dupã bucata aia de sãpun
negociabilã prin tragere la sorþi / vezi ºi tu cum e de la o vreme
cu chestia aia mai am un singur dor nu de alta dar nu viaþa-i
prea scurtã ci moartea vine prea devreme iar la sfârºit în zgomot
de clopote abia îþi este îngãduit sã mai priveºti în urmã sã te poþi
bucura de cei dosiþi în spatele uºilor. / pe pereþi desenez noduri. /

lucrez cu un cuþit de tãiat liniºtea ºi de sub unghii trupurile
pãsãrilor se desprind precum un drum în întuneric / lumina îmi
acoperã ochii sã nu pot vedea mai încolo de mâinile regretând
patima mângâierilor. / vântul toamnei zace alãturi de gãleata cu
porumb de lapte. / sã nu tulburãm apa gonind norii de la unul la
celalalt. / din ceruri cu ochii deschiºi se vãd doar umbrele lor

V. stau într-un colþ aproape de þãrâna dimineþii de toamnã. /
acolo-n noaptea lui orbul era – vorba cântecului –
numai promisiuni ºi minciunã. / fuga ta l-a lãsat fãrã suflare
aºezat pe cântecul meu de dragoste – trec dintr-o mânã într-alta
pãrþi din lumina împrumutatã cu o mânã tremurãtoare. / undeva
încã-i noapte. / linguºirea se face numai dupã orele de stat în
soare. / de pe marginea abruptã a numitorului comun se prãvale
uºor iarna ºi nu-mi mai fac nici un fel de iluzie: pot a sta toatã
ziua liniºtit / nu depind de condiþiile climaterice ºi nici de
buletinele de ºtiri / el o iubea ºi ea îl iubeºte speriatã de veºminte
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îndoielile logodnicului zac sub cenuºa imperiului / de voi muri
de moarte bunã / vã rog / falsificaþi-mi certificatul de deces / ºi
nu lãsaþi hulubii sã-mi pãteze crucea de fier forjat cu panicã

VI. nicãieri. / nimeni. / batista de doliu a ratat de puþin obrazul 
femeii asteia cândva futute ºi rãsfutute de întreg cimitirul. /
jucându-se de-a cuvintele viermele abia de mai poate-ndura
scheletul mânzului alb – sub umbra buzelor revãrsându-se peste
zãpada mieilor./ nici gând sã îþi întorci privirea de la femeile
care se scaldã mult prea aproape de zborul pescãruºilor noaptea
ºi nici un pãstor pe-aproape nu-i / sã adãposteascã femeia. 

numai cuvinte care nu pot sã gândeascã cum se poate îngropa
un oraº în proprii sãi locuitori. / rãmân din ce în ce mai aproape
de ziduri repetându-le cu pielea tãbãcitã cã am auzit cã e liniºte
undeva într-un sat ºi cã este o intrare undeva unde poþi sã renunþi

fãrã sã simþi lovitura cerurilor pârjolite de marea bâjbâind printre
flãcãri. / deosebirea dintre noapte ºi zi are nevoie de mai multe
cuvinte – ochii au uitat sã clipeascã ºi-au vãzut ce-au putut

VII. tãcere. / întuneric. / voie nu ai sã aprinzi lumina pânã într-o
bunã zi ºi nici sã calci iarba surprinsã de-ntuneric sub ziduri. /
nu mai putea face nimic / valul împrãºtiindu-ºi apele peste amintiri. /
nu te gândi la ce îþi rãpea pregãtindu-se sã rãtãceascã prin porturi.

râurile-s atât de multe încât fiecare zi-i prima din cele care þi-au
mai rãmas de trãit./ sub fumul casei bâjbâie steaua dezvãluindu-ºi
paºii mâinilor ascunse sub copitele cailor. / ziua urmãtoare nu s-a
întâmplat nimic / astã noapte nu s-a întâmplat nimic. / satul stãtea
la coadã la moarte – între 12 septembrie ºi 19 a lunii urmãtoare
totul o sã fie bine – / înainte de pãmânt acest portret de grup uºor
voalat pãrea un joc uºor de înþeles de gerul uluit de lovitura
neaºteptatã a toamnei – între timp orele au devenit miresele lui /
uitând de noaptea în care mirele le-a spart gura pentru cã
desfãcându-ºi picioarele i-au ºoptit: „fii dumnezeul nostru”

VIII. o vreme rãmânem despuiaþi bâlbâind gânduri rãguºite –
apoi în noua noastrã umbrã îmbrãcãm cãmaºa de mire
împreunându-ne cu femei uºoare ºi visând alãturi de ele tãcerea
unei cãlãtorii uitate – apoi jurãm credinþã vreunei dupã-amieze
umilite de zborul hulubilor tineri. / din când în când prin
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spãrturile lutului se mai aud paºii tãi sterpi târguindu-se cu
prunii de la capãtul gropii. / în ceruri ard aripi de ciori – cenuºa
lor lasã urme grele pe gardul ce-mprejmuie parcul oraºului –
mâncãm iarbã culcatã de paºii tãi ºi tot ce-am învãþat pe la
parastasele prietenilor nu foloseºte nimic acestor saturnalii
nocturne. / la aceastã orã noaptea mea de luminã coboarã uºor
într-o încâlcealã de umbre. / din gura baltii ºi pânã în zãvoi –
la cererea nãneºtenilor – cei de la îmbunãtãþiri funciare au excavat
ºutãrul de pe iza sã nu am puþinã umbrã cu care sã mã
leg. / alãturea de pragul de sus al uºii vântul a început un cântec
neloial imaginii tânãrului sãrbãtorit. / indiferenþa naturii i-a fãcut
pe trecãtori sã contemple din umbrã minunea ratatã a primei zile

IX. aerul începe sã þipe în gâtul meu ºi roade ca un ºoarece 
sãtul de chiþcãit ºi de vânt. / din noaptea asta ºi pânã într-o
bunã zi nimic nu se va mai putea gãsi ceva de soi / nimic care
sã-i permitã privirii luminã / ºopote sau blesteme. / nimic din
ceea ce ar putea fi vreun motiv – mai târziu – de plictisealã. /

copilul spãlat de prima ploaie de toamnã îºi închirie somnul
înmormântãrii tatãlui ºi abia apoi cu banderola albã pe mânecã
a fost identificat în întunericul copilãriei încercând umbra
zidului din preajma fântânii. / în apa din zidere fundul nopþii
se pierde-n întuneric. / pe praguri fluturii-ºi scuturã nebuni
aripile de drumuri – tu doar / ca un pustiu / minþi / ºi în cele
din urmã te înhãitezi cu ocnaºii jefuindu-ne lutul. / din sãrutul
tãu nu mai rãmâne decât o zi mâzgãlitã de niºte cuvinte

X. cu o searã înainte / pe când ceilalþi dãdeau înapoi / m-am
trezit aproape de trupul tãu. / lutul  începuse sã îºi încline
privirile. / umbra evita ochiurile de nãmol furiºându-se zi
de zi prin estuarele închise searã de searã. / dimineaþã de
dimineaþã am început sã frazez cuvinte abia pãtrunse în
pãmântul cufundat în taina apei întinsã pe ochiul îmbãtrânit
de cimitir la pãmânt. / vânzãtorii de suvenire de la poarta
cimitirului ºi-au amanetat fecioarele ca ºi ultima recoltã de
cereale numai ca miresele sã poatã leºina liniºtite – încolo –
înspre jocul miresei. / de la o vreme visul nu mai deosebeºte
zorii de noapte. / calul alb nuntaºii nu-l mai ºtiu / în somn
cred doar zeii rãmaºi vii dupã rugãciunea de searã. /
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mormane de gunoaie mirosind a ars se strecoarã într-o
procesiune barbarã ºi cãlãreþi de tãcere se încolãcesc în
lumina celui adormit pe argilã ºi devorat de întuneric

XI. pãmânturi / frumuseþi funerare / lumini pierind pe-ncet
surâzând – de jur-împrejur arde (fãrã sens) coloana infinitului
într-o grabã nebunã. / în corturi travestiþii au braþele pline de
fascii. / indivizi fãrã dragoste de-aproapele au ieºit deasupra
ta ºi te-au vândut pe un cuvânt trosnind a amintiri sinucigaºe
„poate vreau sã mor – dobitocule – sã nu mai spui niciodatã
asta altcuiva” a zis el strângând hulubul la piept ºi murind
câteva zile mai târziu. / tãcerea serii nu poate clinti un om
rãstignit – ºi-atunci ce poate face lutul sã sufere atât? în
fiecare dimineaþã în oraºul plin de castani numãr din
ºaptesprezece în ºaptesprezece cu ochii închiºi pânã ce
într-o bunã zi / veioza cu luminã roºie se va fi strivit de atâta
rãgaz. / sãtul de atâtea haine la kilogram ºi inaugurãri de poduri
istorice nici nu ºtiu unde duce pãmântul acesta. / m-aº întoarce
sã stau cu doamna mea de niciodatã / ea sã mã þinã în braþe / sã
plâng ºi sã mã batã o dimineaþã întreagã numai sã îºi lase chipul
pe perna îngãlbenitã de vise ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic

XII. în fiecare dimineaþã roua apasã surd peste luminã
ºi umbrã. / strãzi pustii ºi mai ales poduri pentru animaþie
þin pe loc zãpuºeala întunericului. / casa de la ºaptesprezece
a fost scoasã din registrul de întreþinere pe anul în curs / – 
se spune cã nu-i mai aparþine strãzii ºi cã aici în întuneric
orice casã se împrumutã pânã se gãseºte un chiriaº mai bogat

peste umbra nemulþumitã a podului se aºeazã tristeþea apei /
sub pelerina de ploaie încape doar vântul / dreptul fiecãrei
stele – peste atâta depãrtare ºi înapoi – ocoleºte / de câteva
ori umbra rãtãcitã printre broboanele de sudoare ale somnului.

de-o vreme bluesul se adreseazã femeilor cochete. / paºii lor
fac semne apelor asemenea brumelor. / în spatele perdelelor
orizontale noaptea zvântã obrazul strãzii sufocat de caniculã
ºi seara se prelungeºte în puþina liniºte a apusului. /

iarba din cimitire înfometatã ca o femeie uºoarã a orbit în
aºteptarea barbarului . / în aerul uscat de dupã furtunã
nu se mai ºtie cine pleacã cine rãmâne /
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XIII. orfan al nopþii mã agãþ în disperare de apa de graniþã /
de un munte / de-o zi / aºtept sã pot plânge în voie / ºi apoi
sã prind o zi bunã cu vânt împotrivã ºi cai care sã mã þinã-n
copite numai câteva clipe. / de demult mortul burduºit cu
pãmânt ºi-a luat femeia ºi ziua ºi noaptea ºi mai ales odaia
refuzatã de tãcerea ciripitorilor îngeri. / george bacovia a
împrumutat vioara lacrimei / însemnând drumul cu umbra
asfinþitului peste trupul sfidând umbra tãcerea oraºului

înspre dimineaþã urma sã vinã un grup de trecãtori / apoi
fãrã nici o explicaþie la picioarele zidului nu se mai auzi
trâmbiþa pentru a ataca odatã pentru totdeauna. / abia cãtre
prânz – în lumina amiezii – / mi-am ridicat faþa din umbra
cenuºii. / am închis ochii. / seara în patul de lemn se-ascunde
ziua. / cuþitului lins pe toate pãrþile / mânjit pe toate pãrþile
umbrã îi dai sã îºi aleagã din strigãt ce se petrece în umbrã /.

XIV. visam mereu cã nu mai ajung acasã ºi cã nici nu aº mai
ajunge vrodatã. / în vis lucrurile nu întotdeauna se petreceau
întocmai ºi mare parte dintre vecini se mirau când ieºeam
noaptea în capãtu’ ºãtrii din faþã ºi mã piºam pânã dincolo de
streºina cãsî vorbind de unu’ singur – aºa într-o doarã – „bã /
bagã-þi puþa în gatii / bã / cã þ-o mânâncã ºoarecii º-or râde de
tine fetele când îi si mare.” / da io nu ziceam nimic. / ºtiam cã
nu am cum sã ajung mare ºi vedeam cum noaptea începea sã
îºi schimbe numele tutuindu-se cu ei zi de zi. / odatã – ºtiu cã
era toamnã – din acelaºi loc – în loc sã mã piº am început sã 
scuip violent. / ºi nu a fost aripã de pasãre care sã nu fi fost
urâtã în noaptea aceea – ºi numai pentru cã pasãrea trãia în
aer ºi nu o puteam doborî cu pumnul ca pe pruncu’ vecinului –
ºi asta aºa din purã plãcere. / altãdatã am recunoscut / cu
fiecare ocazie / obosit / cã mãrile ºi brizanþii mã înghesuiau în
tãcerea unor spaþii care ºi-au fãcut un titlu de onoare din
prietenia lor cu morþii cãrora odatã cu zorii începea sã li se
facã frig / ar mai trebui ceva sã vã spun numai cã în faþa lui
Dumnezeu am jurat pe o lege care nu-mi aparþine ºi de
atunci tot mai cade câte un dumnezeu ostenit de atâþia fiori. /

XV. am avut asearã / aºa / o presimþire impalpabilã cum cã
ne cunoaºtem / de fapt / cum cã eu am sã neg / în sfârºit / nevoia
de a nega / în marginile unei legi care nu ne mai aparþine. / tu
precum zidul obosit singur acolo / noaptea venitã prea curând
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/ deasupra / degeaba se bate în somnul de oase / nimeni nu
rãspunde în somn de când sub umbra pietrelor au aþipit /
de o vreme / în somnul tãu / umbrele albite de atâta plâns. /

uºor îs de pus în cuvinte / mai ales de când am vrut sã dorm
aici / lângã ai lor. / în ceasurile mele de umbrã strig ºi vã strig
numai ºi numai din pur sentimentalism ºi fiindcã nu am orbit /
îngere / ce încã nu ai uitat lutul sã îl laºi sã mai sângere
asemeni atâtor cãlãreþi aplecaþi peste ºei tânjind la ochii tãi. /

noaptea de-i dat s-adorm voi închide ochii ºi voi aþipi /
m-am saturat sã tot fiu fluturele perfect pentru o zi oarecare.

XVI. din vasile alecsandri ajungi – dacã o tai prin cimitir –
la fostul c.l.f. / ºi de aici pe strada gãrii dai în noaptea risipitã
peste ºinele de cale feratã. / gardul ne þinea – uneori – departe
de mult preacuvioºii pãrinþi ce udau pe de-alãturi gardul – da’
numa’-n sensul de circulaþie al strãzii – îngânând poeme de
dragoste în tãcerea rezematã de casa-n care am iubit-o cândva.

nu am decât o bucatã de nord între palme. / în fiecare vineri
merg în secret pe marginea apei ºi o acopãr cu aripi de paseri
apoi dau o fugã pânã la cantonul de la ieºirea din cimitir sã mã
conving de zgomotele furioase ale femeilor din schimbul de
noapte. / de-acu’ o sã râd mai cu bãgare de seamã de-ntunericul
ce mereu se ia de mine ca de-o ispitã. / mare lucru nu-i a ºti sã
tai frunze la câini chestiunea devine confuzã abia când începe
sã-þi fie fricã de întuneric vãzând cum lumina linge din zidul
cantonului braþele anei ºi ea i se dãruie fãrã sfârºire.

XVII. aici ploaia nu are prilejuri de temere deºi a plouat
cu gãleata / liniºti ofilite de atâtea dimensiuni verticale se
întindeau sã mã þinã atârnat undeva la marginea drumului
mare / îndepãrtaþi de pe ochiul de apã tãcerea pãstrându-i
doar ceaþa sub care putrezesc de noapte mormintele care
mã þin de mãnunchiul ãsta de iarbã din mijlocul vostru
legat pentru cã vã sunt dator cu o canã de ceai verde ºi o
noapte de dragoste – nu-i nu ºtiu ce dar paznicii dorm la
marginea oraºului ºi urmaºii lor au buzele reci de atâta
somn – vehement contestatã / în pragurile altor porþi se
aude abia numãrãtoarea inversã / acoperã-þi faþa / alegerea
ta e sã-þi iei rãmas bun sau nu de la amicul isus sãtul sã tot
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aºtepte ceasul vânzãrii. / „pe femei nu le vor crede // pentru
cã sunt slabe de înger, // iar despre unele nu se vorbeºte prea
frumos prin pãrþile locului” / umbra nu-i moarte ºi din trupul
amanþilor ne vin bucuriile ºi ne vindecãm rãnile. / numai aºa
îl iertãm dacã ne cedeazã locul ºi-acceptã sã-l judecãm uneori.

XVIII. e alegerea ta sa vezi lumea prin ochi atârnaþi –
aºa cum þi se-ntâmplã întotdeauna – de culoarea zãpezii
ºtiind cã mai „existã-n lume ºi-un ceas al vânzãrii” / ºi
cã un ceas mã va respinge când celãlalt mã va vrea. / la
masa de duminicã sunt o rudã sãracã ºi cerul mai întârzie
încã pânã unde poate cuprinde genunchii femeii / dar
vreau sã auzi de aproape tãcerea care pãzeºte timpul
pentru aºteptarea ghemuitã în piatra luatã drept martor
la judecata adormiþilor în suliþe. / în dimineaþa învierii
lui lazãr stã  uitat trupul femeii pãtruns de bãrbat. / nu
poþi adevãruri a spune tãcând despre cum se pierd
jurãmintele sau inventa o sãrbãtoare de noapte ºi dacã
n-ai chef sã te-nrudeºti cu funcþionarul de la pompe /
funebre nu poþi avea visata þigarã de foi fumatã printre
liniile de cale feratã într-un echilibru înºelãtor. / nu se 
doarme ºi nu se bate cu pumnul în masã în nopþile albe.

XIX. în  noapte grâul se sprijinã pe trupul amanþilor / fiecare
dintre noi în clipa lui va oficia asediul oraºului ceea ce nu
înseamnã cã de ziua ta îþi vom aºterne grijulii pietre sub cap
scormonind prin tufiºuri dupã mirosul preafericiþilor din tatã
în fiu bine dispuºi sub lumina împrumutatã pãsãrii phoenix /
am lãsat / – ce-i drept – / la îndemnul pescãruºilor / ºi niºte
urme ºovãitoare prin apã ºi o mulþime de strigãte. / întuneric
doar / – întuneric scurs din întuneric ºi nopþi fãrã sens /
e-atâta frig pentru destrãbãlare încât lumina stã-n cumpãnã /
goalã. / în gura cuþitului se simte-un început de pudoare ºi /
vorbele îmbrâncesc groparii sã poatã mai bine aluneca prin
gura cleioasã a ierbii urlând la piatra de hotar lustruitã de
ploile ce se înghesuiau la picioarele ei. / lemnul de cenuºã
mocneºte mut în gura securii / jurând sã se rãzbune-ntr-o zi./
în aºteptarea supravieþuitorilor îmi copiez pe dosul umbrei
numãrul paºilor care lipsesc de pe ringul de dans. / în satul
meu s-au isprãvit pãrinþii ºi-abia de mai trec prin somnul lor
caravane cinematografice cu nervii întinºi la maxim duhnind
a praf ºi depresii. / e doar sâmbãtã seara – toatã lumea o ºtie. /
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XX. acolo unde-i puterea se adunã sunetul clopotelor /
doamne – strigam înspre piatra aburindã / a dimineþii –
doamne / tu urmezi în þipãtul apusului / tu cunoscându-le
slãbiciunea pentru sãrbãtorile tale / nu trebuia sã îi laºi sã
batã caii noapte de noapte când nimeni nu era aºteptat /
nu aºtepta / în aceastã noapte nimeni nu va sosi. / tufa de
rug sãlbatic coboarã peste zidul pãrãsit de ceruri ºi ape
amestecate cu lumina aþipitã-n comele cailor galopând
peste valuri. / ochi de floarea-soarelui peste tot ºi în urma
lor stâncile îmbrãcate în apã ºi piciorul desculþ al nopþii
învãþând de la soare cum trebuie sã apunã – ºi tu peste
delirul mãrii limpede / rece / pasãre cu aripa rece pentru
cã aºa trebuia sã fie ºi iertare nu-i  pentru cel care dãruie
poate cã niciodatã nu ai existat / sau poate dintotdeauna
fost-ai a altor trimiºi. / zâmbetul tãu îndurerat în aceastã
nebunie de umbre cautã epave ºi uneori cai abia sloboziþi
din frâie de fetele sirene cã acolo nu-i nimenea sã le cearã
alibiuri sau mãrturii / ºi oricine-i suspect dacã încearcã de
unul singur cuvântul din lumina ºi umbra lutului pe care
pasc vrãbii. / în ape nimeni nu se mai poate încrede de-acum.
XXI. începuse lumea de la o vreme sã-mi spunã domnule
profesor în sus / domnule profesor în jos ºi eu abia de puteam
sã justific un bacalaureat de ºasenouãzeciºiunu cu care / e
drept – puteam face detoate convins fiind cã o datã ºi odatã
cineva-mi va descoperi goliciunea. / numai cã nimeni nu mi-a
avut grija preocupaþi fiind de naºteri / dragosti / aranjamente /
funcþii / maºini. / uneori mi se spunea cã o caut cu lumânarea
alteori îmi întorceau spatele zicându-mi descurcã-te – pânã
într-o zi când nici unul dintre noi nu a mai suportat stima ºi
respectul... / ploua mãrunt cu lungi pauze printre genunchi /
ºi din scara blocului se auzeau niºte sonorizãri perfecte când
deodatã pe ultimul ritm se auzi clar e-o porcãrie / nu am
nici o cãmaºã cãlcatã ºi totul pare o câmpie de maci trasând
pe un colþ de noapte drumul hulubilor. / gustul acru al macilor
aproape sufocã mãtasea durerii miratului trecãtor care sunt. /
cineva mã întreabã mereu dacã totul e bine / ºi dacã mai poate
cineva sã controleze rãscumpãrarea ruºinii – / gesturi pe care
degeaba încerci sã le faci hranã regimului. / acum eºti aici ºi
acum urlu / ºi ai grijã sã se vadã cã suntem oameni serioºi. /
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XXII. poate sã nu fie acesta sfârºitul sau poate sã fie
ultimul strigãt peste supravieþuitori sau poate sã fie doar
zidul ca ºi atunci când te-ai întors goalã printre stânci ºi
m-ai salutat pentru a intra iarãºi în bezna pântecoasã a 
timpului otrãvit de rãzbunarea ºi moartea tãlpii de om. /

poate sã nu fie acesta sfârºitul sau poate sã fie ultimul /
strigãt peste supravieþuitori sau poate sã fie doar capriciul
unei oglinzi gânditã sã-i urmeze nopþii incandescente care
se luptã pentru tine trãgând linii mizerabile peste linii
mizerabile / nicicând îndeajuns sã recunoascã cã printre
morþi la regãsit pe credinciosul tãu învins ca pe-o umbrã. /

aleile proaspãt mãturate par oricum mai sincere în gesturi
ºi de aceea poate sã nu fie acesta sfârºitul sau poate sã fie /
orice altceva numai sã nu rãspundã la întrebarea urmãtoare
ºi sã nu lase pe dinafarã nici o zi de toamnã din albiile arse.

XXIII. îmi cereþi capul dar nu aþi auzit de mine. / le spun. /
ºi îi rog sã ia în considerare cã nu mi-am schimbat numele – o
perdea de iarbã se întinde de-a lungul meterezelor înroºite de
paºii soldaþilor care mai întreþin încã ruinele retrãgându-se ori
de câte ori au prilejul s-o facã – / pentru o clipã m-am ascuns
în mulþimea de strigãte ºi-am trecut uºor peste ziduri ca ºi cum
toatã durerea ar fi rãmas agãþatã de ploaia cãzutã de cu searã. /

în lumina vagã a nopþii refluxul oscileazã între mare ºi þãrm
spãrgând liniºtea tânguitoare a vântului cuprins de ruºinea
exodului mare de apã de „pe coama stâncilor ce crapã ºi se
apãrã…” precum o colecþie preþioasã de zaruri. / eu nu ºtiu
încã nimic cui ºi de ce îi pasã de aceastã „dimineaþã pierdutã”
fiindcã nu voi fi niciodatã mai bãtrân decât tatãl meu ºi nici
nu ºtiu cine se duce ºi cine rãmâne sã-l liniºteascã pe Domnul

la primul întuneric. / – decât tatãl meu nu voi fi niciodatã mai
bãtrân. / o spun. / ºi spre regretul tâlharilor sub picioarele mele
desculþe înnopteazã soldaþii mei de plumb care nu vor veni nici
astãzi nici mâine ºi nici în altã zi. / va fi aºa cum
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Valeria MANTA TÃICUÞU

DINCOLO DE MARGINI

„Viaþa între plus ºi minus” (Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2007)
adunã povestiri cu tematicã variatã, de la universul ficþional al micii copilãrii,
pânã la frãmântãrile adultului ce încearcã sã-ºi gãseascã un echilibru ºi un rost.
Ca modalitaþi retorice, se preferã naraþiunea de tip clasic, cvasi-linearã, cu un
narator omniscient ce nu ezitã sã dezvãluie viaþa interioarã a personajelor;
uneori, apare câte un narator-personaj (se cultivã heterodiegeza), care
rememoreazã ori participã efectiv la acþiune. Între vocea auctorialã ºi actanþi,
distanþa este marcatã nu numai de preferinþa pentru relatarea impersonalã, ci ºi
de o anume rãcealã ºi sobrietate, care nu sunt însã cultivate sistematic. Ceea ce
caracterizeazã proza scrisã de Jeanina Georgeta Þenea este detaºarea ironicã
faþã de conþinutul relatat, vizibilã mai ales în realizarea portretelor fizice; acolo
sunt aglomerate cu sarcasm locuri comune din literatura siropoasã, persiflate –
ºi cititorul îºi aminteºte bine! – cu multã vreme în urmã de Cezar Petrescu în
„Miss România” (v. celebra caricaturã realizatã dupã datele portretului-robot al
femeii frumoase): „apãru ca din senin o tânãrã zveltã, cu pãrul bãlai, întocmai
ca cel al zânelor cu coama de aur, din poveºtile copilãriei. Un pãr aºa lung ºi
bogat, revãrsat ca o cascadã aurie, dincolo de talie, nicicând nu mai vãzuse! [...]
Dar dacã n-o avea ochi albaºtri? – se întrebã el la un moment dat. Nu, nu se
putea sã nu aibã ochi albaºtri! Dintotdeauna - se ºtie!, blondele sunt înalte,
graþioase, cu pãrul lung ºi ochi albaºtri, cu buze senzuale. În plus, sunt vesele
ori enigmatice, sunt... în fine, sunt... Dar, pentru orice eventualitate, încercã sã
ºi-o imagineze cu ochi negri, apoi cãprui, - cu toate cã nu-i prea plãcu efortul,
în treacãt fie spus! – aºa cã renunþã ºi reveni la culoarea iniþialã – culoarea
idealã” (p. 26-27).

Povestirile – cel mai adesea cu tâlc – nu propun o lume imaginarã, ci o copie
apoape perfectã a celei reale, observate de autoare în manierã caragialeanã:
copii lipsiþi de educaþie, deprinºi cu kitschul încã din fragedã copilãrie („Þara
aceea”, „Un vis împlinit”), funcþionari mãrunþi, flecari ºi amatori de farse de un
gust îndoielnic („O vizitã în interes de serviciu”, „Un anunþ cu bucluc”), þãrani
care-ºi pierd tradiþiile ºi se adapteazã la o civilizaþie de import („Un panaceu”),
o umanitate tristã ºi debusolatã, în cãutare de câºtiguri imediate, visând la
schimbãri imposibil de realizat, minþind ºi înºelând tot timpul, astfel încât
moderna ºi integrat-europeana „zi a oamenilor cinstiþi” pare o iniþiativã de un
idealism jalnic, construitã, la nivel textual, din analepse ºi prolepse: „Drept
urmare, azi trebuia sã fie Ziua oamenilor cinstiþi [analepsã]. De ce trebuia sã fie
ºi nu este, vom vedea în curând [prolepsã]. Ce pot sã mai adaug e cã mie mi-a
revenit grija de a mã ocupa de organizare. Astfel cã am întocmit o listã cu
invitaþii cãtre toþi reprezentanþii instituþiilor ºi societãþilor mai importante din
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oraº, cãtre toate notabilitãþile, elitele, V.I.P.-urile (sau cum vreþi sã le numiþi; eu
nu-i mai menþionez, sã nu se supere vreunul dacã l-am omis!), cãtre toþi
cunoscuþii sau mai puþin cunoscuþii de top sau în curs de afirmare, încât nimeni
nu a fost uitat ºi, Doamne fereºte!, ofensat” (p. 128); oralitatea anecdoticã a
stilului face ca finalul sã fie previzibil: precum în celebra parabolã biblicã,
nimeni nu are curajul sã arunce piatra; dimpotrivã, simþindu-se probabil în
culpã, notabilitãþile invitate sã dea o loviturã celor rãi, maloneºti ºi nedemni,
boicoteazã serbarea cinstei care (nu) zãcea în ei, spre strãlucit-mimata
nedumerire a personajului-narator: „sã fi greºit eu însãmi ziua, locul, oare? Dar
m-am ciupit ºi eram treazã, nu visam!”  (p. 128). Intenþia moralistã se
îndepãrteazã, în aceastã povestire, de Caragiale, pentru a se apropia de
Brãtescu-Voineºti: o milã adâncã faþã de cei mulþi ºi necãjiþi, îndreptãþitã de
realitatea cunoscutã cititorului din zilele noastre, ia locul sarcasticei observãri a
cameleonismului social: „În rãstimp, i-am zãrit, ieºind de la lucru, pe muncitorii
de la fabrica de vizavi, aduºi de spate, melancolici ºi tãcuþi, cu plase goale, care
încotro, ca la înmormântare. Câþiva, mai îndrãzneþi, - sau poate mai curioºi din
fire! – s-au apropiat treptat (la început, chiar cu timiditate!), încercând sã se
lãmureascã despre ce este vorba, mai apoi – sã încerce sã zãrescã miºcare prin
gardul înalt ºi cu gratii de fier. Nedescoperind, însã, nimic suspect – mai mult
decât atâta, nici umbrã sau picior de invitat! – ºi-au spus cã Sigur, nu-i decât o
glumã, un zvon, o pãcãlealã! ...Ori cã totul s-a încheiat?! , dupã care, pe rând,
s-au depãrtat... aduºi de spate, melancolici ºi tãcuþi, cu plase goale, care mai de
care, ca la înmormântare...” (p 129). Litania aproape ritmat/rimatã (meteahnã a
multor personaje atinse de psihoza inadaptabilitãþii) este înlocuitã, în „Insula
pierduþilor”, de un adevãrat rechizitoriu la adresa societãþii româneºti
postdecembriste; în pagini întregi de pamflet social, naratorul-personaj
incrimineazã relele care transformã þara într-un þinut al groazei, pe care l-ar
invidia toþi scenariºtii hollywoodieni de scaring movies: ”Pânã ºi americanii –
cã tot am pomenit de ei mai adineauri – ne-ar invidia! E-he, þara lor nu mai e
de mult þara tuturor posibilitãþilor! Cred cã scenariºtii de la Hollywood ar avea
ceva de învãþat de la noi; nici nu ºtii ce sã alegi!; copii maltrataþi de pãrinþi,
pãrinþi maltrataþi de copii, bolnavi aruncaþi în stradã de medici (alþii, chiar
mãcelãriþi de aceºtia!), mai mulþi ºomeri decât anagajaþi, impozitele mai mari
ca salariile, copii care n-au auzit în viaþa lor de unt sau ciocolatã, însã sunt
violaþi de pãrinþi, bunici, unchi ºi-alte neamuri; care de care mai bolnav, tineri
care vorbesc singuri pe stradã, alþii care se sinucid, din ce în ce mai mulþi care
pleacã afarã; unul munceºte, alþi zece câºtigã, taxe peste taxe, crime peste
crime, infractori þinuþi în braþe de cei care ar trebui sã ne apere de ei, E-uri peste
E-uri (în orice aliment), apã potabilã plinã de otrãvuri ºi viermi, aer poluat, prea
multe pãduri defriºate, însã tot noi ne mirãm cã nici natura nu mai þine cu noi;
când inundaþii, când secetã, când vijelii...ªi unde?! Acolo unde omul abia îºi
duce zilele ca vai de el; rãmâne ºi fãrã praful de pe tobã...” (p. 133). Soluþia este
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exodul – pe o insulã „a pierduþilor” sau pe altã planetã („Apropo, cum se
cheamã cea de-a zecea planetã din sistemul nostru solar? Aia, descoperitã
recent?...); omul ºi-a pierdut încrederea în bine, nu mai are ca punct de sprijin
credinþa, Dumnezeu a plecat ºi El în altã parte a universului ºi a lãsat lumea
noastrã la cheremul unor magnaþi lipsiþi de simþ moral, aºa cã revolta pare
inutilã, atâta timp cât revoluþiile nu fac decât sã schimbe politicienii din primul
eºalon cu cei din al doilea. Defetismul are ca suport încrederea ingenuã în
îmbunãtãþirile care se pot produce de la sine; „schimbãrile de destin” se fac
atunci când te aºtepþi mai puþin: o masã rãsturnatã din întâmplare, încurcarea
ceºtilor în care þi se ghiceºte viitorul – ºi gata – scenariul se schimbã ºi poþi
pleca, te poþi elibera, îþi poþi uita statutul de victimã.

Personajele Jeaninei Þenea tânjesc dupã schimbare, dar fac prea puþin
pentru ca ea sã aibã loc: construite static, nu pot ieºi din „scrisa” lor decât,
poate, prin intermediul artei. Una din cele mai reuºite povestiri din volum,
„Dincolo de margini”, înfãþiºeazã, cumva în maniera lui Oscar Wilde (v.
„Portretul lui Dorian Gray”), raportul dintre creator, realitate ºi actul de creaþie.
Pictoriþa din povestire îºi împrumutã viaþa unui colþ din naturã, care-i exprimã,
în mod fabulos, idealul artistic. Odatã pictat, peisajul se manifestã ca o fiinþã
umanã, seduce, fascineazã, se contopeºte cu autoarea lui ºi-i preia gândurile,
sentimentele ºi nãzuinþele. Separarea celor douã entitãþi nu se face prin moartea
violentã a uneia (distrugerea tabloului înseamnã, în „Portretul lui Dorian Gray”,
sinuciderea artistului: ieºind din fantastic, refuzându-l, pictorul nu reintrã în
normalitate, în real, ci în spaþiul vid dintre acestea douã, acolo unde arta nu are
ce cãuta; prin urmare, portretul iese din acel interval  ºi îºi recapãtã dreptul la
eternitate, în timp ce artistul dispare, înghiþit de neant); dimpotrivã, are loc o
miºcare retractilã a creaþiei, incapabilã sã suporte confruntarea brutalã cu
realitatea; expunerea pânzelor ºi dezvãluirea locului care a inspirat lucrãrile
echivaleazã, în plan artistic, cu o sinucidere. Valea misterioasã, care trãise o
vreme în consubstanþialitate cu artista, dispare, ca ºi cum n-ar fi fost, nu numai
din planul fizic, al percepþiei imediate, ci ºi ca reprezentare: „Un lucru era, însã,
clar: pânã aveam sã aflu taina acelui tãrâm, trebuia sã mã mulþumesc cu
singurele mele dovezi cã Valea Miracol nu fusese o amãgire – ºi, spunând
acestea, am început sã întorc, una câte una, fiecare lucrare – ºi în care ea
continua sã existe. Moment în care pânzele mi se înfãþiºarã, pe rând, la fel de
enigmatic de goale ºi de neatinse, ca ºi cum nici urmã de culoare ori de luminã
nu le împovãrase vreodatã”. Soluþia crizei existenþiale în care intrã pictoriþa este
una romanticã: arderea pânzelor: „Iar pânzele începurã dintr-odatã sã prindã
viaþã; în timp ce focul muºca cu o lacomie primitivã din ele, pânzele pãreau a
cere ajutor (sau iertare?), ca într-un strigãt mut ºi tot ceea ce fusese înainte patã
de culoare, acum înflorea din nou, parcã ºi mai vivace, mai plinã de luminã ºi
mai încântãtoare ca oricând”... (p. 64).
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Victoria MILESCU

UN POET AL DIASPOREI ALBANEZE

Poetul albanez care-ºi semneazã
cãrþile Leom s-a nãscut la 14 martie
1969 la Shkodra, Albania. Încã din
adolescenþã scrie poezii ºi povestiri,
dar unele texte vor fi considerate
periculoase pentru regim, fapt ce-i va
marca destinul, fãcând ca traiectul
vieþii sale sã fie unul previzibil având
în vederea firea sa nonconformistã,
rebelã. Va pãrãsi Albania stabilindu-se
mai întâi în Grecia. De aici va pleca în
alte þãri fiind un neobosit cãlãtor sau
cãutãtor de locuri ºi lucruri noi,
descoperind medii ce-i vor influenþa ºi
hrãni creaþia – una bogatã, plurilingvã
– reprezentatã de poezie, prozã,
scenarii de film etc. În prezent
locuieºte în SUA ºi este primul poet de
origine albanezã din California tradus
în limba românã, prin strãdania
neobositului poet ºi traducãtor Baki Ymeri, cel care a adus în atenþia
publicului cititor român ºi alþi poeþi albanezi: Sali Bashota, Ali Podrimja,
Sabri Haniiti, Ibrahim Berisha, Basri Capriqi, Halil Haxhosaj, Merita
Bajraktari McCormack etc. 

Volumul Am vãzut lumea (Editura Deliana, 2007, 156 p.) grupeazã pe
ºase capitole tematice poezii reprezentative din câteva cãrþi: O noapte în
bordeluri, Grãmadã mi-e sufletul, Ce vrea cineva întreaga viaþã, Am vãzut
lumea etc. Ca orice culegere, ºi cea de faþã are avantajul de a oferi o
imagine de ansamblu a creaþiei autorului pânã la un anumit moment, dar ºi
o imagine –evantai etalând diversitatea motivelor, temelor, abordãrilor
stilistice, observându-se continuitatea combinatorie în variante dar ºi faptul
cã piesele se sprijinã reciproc, comunicând în subsidiar pe acelaºi filon ce-
ºi are rãdãcina în patria natalã, pe care o luãm cu noi sau ne urmãreºte
orinde ne-am duce. Spre deosebire de alþi poeþi albanezi contemporani care
cultivã uneori chiar obstinant sentimentul ataºamentului faþã de patrie ºi
faþã de istoria zbuciumatã a poporului ei, aici, acest sentiment e tratat cu
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mai multã subtilitate atunci când apare, ºi apare inevitabil. Fiind mai discret
nuanþat, sugestia se insereazã mai profund, mai ardent, emigrantul
valorizându-ºi într-un grad mai ridicat tradiþiile aflându-se printre strãini.
Aspectele tipice, dezrãdãcinarea, dezamãgirea, angoasa sunt surmontate cu
demnitate, cu o anume acurateþe a atitudinii; suferinþa îl resusciteazã, îi
trezeºte forþele vitale, poetul dovedindu-se înzestrat pentru lupta pe termen
lung, pe un teren necunoscut, dar cu atât mai incitant. El este un luptãtor ºi,
ca orice luptãtor, iubeºte viaþa, cu tot ce-i oferã ea: iluzii, promisiuni,
dezamãgiri, înfierbântându-i mintea cu vise, aþâþându-i simþurile. Poezia sa
de dragoste se distinge prin patos, senzualitate, printr-o ardenþã a trãirii
dusã nu de puþine ori  pânã la paroxism, în care angelicul are ceva
demoniac, inocenþa se manifestã sãlbatic: ,,E grea nebunia unui bãrbat/
Când trupul ei se întinde pe asfalt/ Poate înnebuni ºi copacul/Mã muºcã de
ceafã ºi plâng/Când înghit voluptãþile ºi durerile,/ Un amestec de plãceri mã
cuprinde/ Peste mine se prãbuºeºte cerul, cad stelele/ Undeva acolo bântuie
un zgomot/ Ia cu sine trupurile noastre.“Aici înþelegerea ºi cadrele iubirii
sunt altele, iubirea ca ºi viaþa având o anume magie, aflându-se sub blestem,
sub damnaþiune. Se vorbeºte de ,,satana dorului“, ,,voluptãþi nocturne“,
,,hipnoza sexualã“, unde iubirea este un joc apoi o luptã între parteneri în
arena sexualitãþii. Versurile au o anume agresivitate carnalã în care pulseazã
îndrãzneala rostirii, atunci când se dezlãnþuie ,,diavolul cel liber“, neavând
totuºi nimic trivial, tonul fiind uneori frust, direct, alteori în cascade. Dacã
dragostea e un joc, ºi viaþa e vãzutã tot ca un joc, un joc periculos în care
miza supremã este eul derutat de nenumãratele provocãri, absorbit de ispite,
subjugat de jerba multicolorã a unei lumi mereu cãutate, niciodatã gãsite:
,,În timp ce noi ne jucãm cu viaþa/ Viaþa ne deschide o poartã./ Nu ºtim unde
sã ne ascundem de viaþã/ În timp ce alergãm neoprindu-ne.“ Biograficul
joacã un rol esenþial, încât citindu-i poeziile acestui poet îi poþi reface
parcursul vieþii ca dupã un jurnal intim în care sunt transcrise la prima mânã
impresii fulgurante, observaþii, idei despre oamenii ºi întâmplãrile care îl
prind în cercul lor. El este aventurierul, rebelul care colindã lumea
cãutându-se pe sine, cãutând orice ºi nimic din purã curiozitate: ,,Mereu
rebel c-aºa mi-e firea/ de ploaia curiozitãþii m-am spãlat/ Un vânt mã
risipeºte unde-mi va fi menirea/ Iar soarele ne lasã separat.“ Cutreierând
lumea, poetul noteazã cã oamenii sunt la fel, indiferent de rasã,
naþionalitate, religie, cã suferã ºi iubesc la fel, iar uneori vorbesc aceeaºi
limbã – a tãcerii. Cãlãtorind din Amsterdam, Bruxelles, Paris, pânã la
Madrid oamenii vieþuiesc în acelaºi mod – sunt niºte sclavi liberi, ,,sclavi ai
curiozitãþilor“: ,,Nimic nu am gãsit/Între mine ºi tine…Prãpasie/Urâþenie ºi
scandaluri oriunde în lume, în orice ungher/ Al vieþii de haimana,
friguroasã, încremenitã/ Nimic nu era de valoare, nimic nu era bun/ Sclavi
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totdeauna, sclavi liberi.“ Oamenii se manifestã la fel deoarece sunt
interconectaþi la un timp neprielnic:  ,,Acest timp dezlegat ne leagã/ Cu
cãtuºele vieþii ruginite de vise/ Acesta e timpul nostru, unicul timp/Când eu
liber pot privi privirea ta/ ªi cu umbra mea pot acoperi tristeþea ta.“ Leom
trece prin lume clamându-i decãderea, ca poet al revoltei folosind un ton
ritos pânã la vituperare, lovindu-se de consumatori de marijuana, lesbi,
travestiþi, o lume a cãrei dezagregare iminentã e zugrãvitã apocaliptic: ,,Am
vãzut lumea ca niciodatã în marasm/ Am vãzut omenirea sfâºiatã ºi fãrã
valoare/ Unde oricine îºi aruncã pe drumuri un gând/ O gloatã de minciuni,
spãlatã de urmele oaselor/ Am vãzut lumea ucisã prin mocirlã// Am vãzut
lumea o sfâºiere în mâinile omului/ Tulburare a morþii care muºcã din
fiinþele sale/ Am vãzut lumea cu puºcã în spinare, cu mâini jupuite/ ca o
ploaie furioasã care nu se opreºte/ Am vãzut lumea frântã, ºi a plâns
sufletul meu.“ În aceastã lume imundã singurul reper ºi refugiu rãmâne
Albania, unde se întoarce deseori cu gândul: ,,Albania, patria mea iubitã/
Mereu rebel c-aºa mi-e firea, iar stârnesc/Deºertu-mi vis al meu
dintotdeauna/ În timp ce în durerea ce m-ajunge iar mã regãsesc/ea zace-n
pragul tãu dintotdeauna.“ 

Dar Leom a vãzut lumea nu numai cu ochiul exilatului, al rãzvrãtitului,
ci ºi cu ochiul poetului, al artistului filtrându-i caratele care dau greutate ºi
valoare existenþei noastre pãmânteºti, certându-ne pentru slãbiciunile
noastre, cerându-ºi iertare cã ne ceartã: ,,Iertaþi-mã dacã amintesc de o
durere de odinioarã/Care vã cuprinde pe toþi prin întuneric/Viaþa e ca un joc
ce se pierde mereu/ Iatã de ce iese ca o curvã pe stradã/ Iertaþi-mã dacã vã
cert reacþiile sãrace/ Faþã de aceastã realitate care ne chinuie/Astfel cã,
pentru noi toþi nebunã e viaþa/Amestec de furie care vine, tot vine/Iertaþi-
mã dacã vã simt, dacã pentru voi croºetez poezii/ Pe care voi nu le-nþelegeþi
fiindcã deseori/ Ele par a fi vis care pe neaºteptate ne pãrãseºte/Dându-ne
o lecþie care va avea valoare cândva.“ Lecþia vieþii din perspectiva lui Leom
pare sã fie aceasta – a trãi înseamnã a cunoaºte lumea în care trãieºti. 



58

Antoaneta TURDA

IOANA CRÃCIUNESCU DIN NOU ÎN
ACTUALITATEA ROMÂNEASCÃ

“Eu nu ºtiu cine sunt, eu încerc sã aflu cine sunt.
Mai precis, mã chinuie demersul ãsta. Mã gândesc
cã nu sunt nici personajul pe care ºi-l închipuie
lumea, atunci când mã vede ca actriþã ºi, probabil,
nici pe cel care ºi-l închipuie cititorul”, declara
cândva, poeta-actriþã Ioana Crãciunescu, cea care
de nenumãrate ori a încercat sa refãcã puntea
sufleteascã dintre România ºi Franþa, într-o
perioadã în care atenþia ni se îndreaptã tot mai mult
spre kitschul ajuns în þara noastrã din toate
direcþiile.

Mi-am reamintit aceste cuvinte, acum câteva
zile,când am avut privilegiul sã recitesc câteva
dintre poeziile cuprinse în volumul  reeditat anul
acesta, într-o splenditã ediþie bilingvã româno-francezã Supã de ceapã=Soupe
á l’oignon. Apãrut  la Editura Brumar din Timiºoara, volumul se bucurã de
traducerea a douã nume cunoscute în materie: Letiþia Ilea ºi Thierry Chaillous
ºi de 12 imagini ale Mihaelei Marin. 

Republicarea acestui volum, în acest an, când se împlinesc 30 de ani de la
debutul editorial al poetei cu cartea Scrisori dintr-un câmp cu maci, este,
pentru iubitorul de poezie de bunã calitate, un bun prilej de a-ºi reaminti un
univers literar în care mirosul de mentã, muºeþel ºi mere verzi pare cã se poate
combina perfect cu cel „al verzei cãlite din haine”, în care albul zãpezii nu se
simte atacat de roºul sângelui care încãlzeºte pãmântul reavãn, în care „
Dumnezeu, ca o placã stricatã” ne dicteazã destinul. Odatã pãtruns în universul
liric al Ioanei Crãciunescu în care senzaþiile provocate de percepþia realitãþii
înconjurãtoare se contopesc cu propria biografie ºi amintirea celor dragi, într-
un univers care uneori pare un decor teatral care ne aminteºte de poeziile a doi
mari actori români cunoscuþi ºi ca poeþi, Emil Botta ºi Dinu Ianculescu (acesta
din urmã fiind unul dintre reprezentanþii al diasporei române din Germania)
cititorului i se poate  imprima atât de tare starea de spirit a autoarei mãcinatã de
frãmântãri lãuntrice de tot felul, încât ºi-o poate imagina în ipostaze inedite cum
ar fi cea din poezia Liniºtea care vine :

„Gura va þine mai bine un pieptene în gurã
cuvintele sã iasã descâlcite, frumos pieptãnate,

fãrã pricini de harþã ºi întrebãri pe mai departe.”
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sau ca pe o persoanã ajunsã la o vârstã extrem de înaintatã, care cu o imensã
sete de cunoaºtere ºi percepere a realitãþii declarã, la un moment dat :

„Vreau sã þin minte tot. Þin minte tot.
Deschid cu silã  sertarele unsuroase ale memoriei

Vãrs conþinutul lor cu miros pãtrunzãtor
de carne învechitã

ºi mã gândesc din nou
glob luminos de sticlã de nimeni atins.”

Multiple faþete pe care poeta le are ºi le schimbã asemeni mãºtilor teatrale,
nu îl impiedicã însã pe cititorul atent, care are rãbdare sã citeascã întruna nu
doar o poezie-douã ci mãcar câteva fãrã pauzã,sã aibã surpriza de a descoperi
ºi faþa adevãratã a Ioanei Crãciunescu, cea care, la un moment dat renunþând la
toate mãºtile sale, declarã cu toatã sinceritatea :

„Sufletul meu îl înºirasem printre scoici
pãrea sclipitor ºi bun.

Pentru nasturi.”
dezvãluindu-ºi sufletul deseori înºelat în iubirea care trece „ca peºtele prin

apã” sau traumatizat de realitãþile vieþii, care deseori o fac sã ungã „þâþâna uºii
cu lacrimi”. 

Totuºi, în ciuda intensitãþii sentimentelor ºi a agitaþiei ce dominã atmosfera
multor poezii, momentele de calm nu lipsesc, fiind dãtãtoare de clipe în care
introspecþia o ajutã pe poetã sã-ºi înþeleagã semenii, dintre care mulþi îi aºteaptã
orice apariþie (fie editorialã, fie pe scenã) cu o imensã satisfacþie. Acele clipe
miraculoase sunt cele care o ajutã sã mediteze la relaþia sa cu lumea
înconjurãtoare, alungând mãcar pe moment, tentinþa de autoexilare în propria-i
fiinþã :

„Sã te aºezi pe marginea unui om
ºi sã îl priveºti înlãuntru
ºi el sã-ºi vadã de ale lui

cele care în curând devin ale tale
ºi marginea astfel deschisã

se-nchide”
Recitind acest volum reeditat dupã 26 de ani, mi-am dat seama cât adevãr

ascunde una dintre mãrturisirile poetei : „Aº zice cã sunt o naturã bunã.Cred cã
am foarte multã emoþie ºi luminã în suflet, care ma fac, nu uºor, sã trec
greutãþile. Cred cã sunt un om cu vocaþie pentru singurãtate, care ºtie sã se
prefacã bine ân lume. Cred cã ºtiu bine sã umplu o încãpere sau un loc public,
plin de oameni. Este de fapt o formã prin care îmi protejez sensibilitatea.
Singurãtatea ºi sensibilitatea mea se ascund bine, în spatele acestor rochii cu
volane, în spatele parfumurilor ºi a glumei.”
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Liviu COMªIA

ISTORIA TRISTÃ ªI PLINÃ DE TÂLC A IASMINEI
(Note de lecturã)

A povesti o poezie e o blasfemie. Putem vorbi despre vers, despre lumea
care se cuibãreºte în poem. Dar despre câte nu putem vorbi! Sã povesteºti o
poezie? O blasfemie! Dar Iliada ºi Odiseea? Dar Luceafãrul? Da, pot fi
povestite. Existã o poveste, pe care se construieºte poemul. Atunci epicul
trece în liric? Ce întrebare e ºi asta? Nicidecum. Fiecare continuã sã existe ca
entitate specificã. Fiecare îºi exercitã funcþiile. Ceea ce le uneºte nu se vede,
este bine ascuns în legãturile intime dintre cuvintele potrivite. Din când în
când, e drept, iese la ivealã, prin misterioasa þesãturã a textului, povestea
spusã în cuvintele alese. Unii le-au spus poeme epice. Eu le spus simplu:
poeme scrise de poeþi care ºtiu ce înseamnã a osteni asupra cuvântului, care
leagã ºi dezleagã lumea aºa cum este ea, ºi despre care, cu cât ºtii mai multe,
cu atât þi se pare mai de nepãtrunsã, misterioasã ca o stea cãlãtoare. Acestea
mi-e sentimentul la sfârºitul lecturii volumului de poeme „Mimetic” de Geta
Adam (Ed. Brumar, Timiºoara, 2006). O poveste simplã: o fatã, Iasmina, cu
forma ei arhietipalã, însoþitã de un câine, Câinele Alb, trece printr-o seamã de
întâmplãri care-i însumeazã experienþa. În vremea aceasta creºte, se
maturizeazã, devine conºtientã de sine, începe sã înþeleagã lumea ºi s-o
explice, sã sufere, sã se bucure, sã-ºi punã întrebãri, sã afle rãspunsuri, într-
un cuvânt sã trãiascã.

Nimic mai firesc! ªi totuºi acest drum al iniþierii fascineazã prin
simplitatea, dinamica ºi vitalitatea cuvântului ce-o exprimã. Aproape nu
existã metaforã. Poezie fãrã metaforã? O altã prejudecatã. O metaforã
înseamnã o poezie, douã o distruge, spunea Blaga. Dar poezie fãrã metaforã?
Este tocmai faptul care l-a fãcut pe dl. Cornel Ungureanu sã spunã: „Nu ºtiu
din care timp al literaturii, din care flux al generaþiilor se trage poezia din
„Mimetic”.

Ca mai toþi poeþii care se exprimã azi, Geta Adam priveºte lumea
înneguratã, cu tristeþe, ºi câteodatã ironic. De fapt ironia pare sã miºte versul
acestor poeþi. Lumea se dovedeºte locul în care nu poþi trãi, ca sã parafrazãm
o poeta a Rusiei. Acest loc îl cutreierã ºi Iasmina în scene când domestice, în
care dramatismul este doar o pãrere, o adiere de sânge, când vijelioase,
nãpãdite de viziuni, de încercãri de-a evada prin fantastic. Un vers, care este
folosit ºi drept titlu, contureazã imaginea lumii pe care Iasmina încearcã s-o
cucereascã: „mã uit cu un ochi vãd lucrurile rãsturnate”.

Dar despre ce lume e vorba? Am înþelege, pânã aici, cã de una în care
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ficþiunea vieþuieºte armonios cu realitatea imediatã. Ba mi se pare cã aºa ºi
este! Ficþiunea este doar o înºelãtoare cale de-a ieºi din cotidian: „în cer se
fãcuse dimineaþã/ ºi îngerii încã dormeau cu aripile ascunse sub basmale”. ªi
mai exemplificativ: „poate  câmpurile sunt nesfârºite – îmi spun/ când mã
ghemuiesc în vârful patului/ lângã spiriduºii mei imaginari…”.

Sunt apoi fixate elemente extrem de precise ale vieþii, banale, care capãtã
consistenþã liricã prin revitalizarea lor semanticã:” se întunecã pe la cinci – e
ora/ la care ne înghesuim alãturi de alte fiinþe/ în vagoanele de marfã put
simþãmintele de peste zi/ ne facem cã nu observãm/ intrãm în tunele noastre/
facem câteva reverenþe ºobolanilor/ ce mai faci domnule ce victime ai mai
fãcut/ ai cerul gurii cam aglomerat”.

Vorbeam mai devreme despre Câinele Alb. Nu este un simplu element de
decor, nici mãcar atunci când tabloul pare liniºtit, domestic, în care se petrece
confesiunea Iasminei. Cred cã mai bine l-am privi ca pe o cãlãuzã, care o
poartã pe calea iniþierii existenþiale. Este prietenul de nãdejde, deºi „iasminei
îi cresc gheare ochi de pisicã/ se afundã în obrazul acesta pãros/ se reazemã
de pereþi ºi face dragoste cu umbra,/ cu uºa deschisã”.

Or, aºa citite poemele, s-ar putea motiva matricidul, reluat obsesiv în
aproape toate poemele. Nimic splendid din venirea pe lume a unei fiinþe nu
mai este pãstrat Seamãnã totul mai mult cu un blestem. Totul zemuieºte, e
începutul unei încleºtãri, al unei viitoare drame consumatã între Ea ºi Lume.
Povestitorul reia de-a lungul iniþierii Iasminei, cu rãcealã, aspectele
matricidului, ca o avertizare severã: „eu zac într-o intuiþie/ pânã aud glasul
masei s-a rupt apa/ e timpul revelaþiilor/ hai sã mai strãbat un spaþiu/ cu oasele
astea” Sau: „are ochii mei, de pasãre. cu gura alintã sfârcul lãptos”. Sau: „era
ziua a treia mama era liniºtitã/ iasmina ieºea din câte un personaj se miºca
haotic”.

Iatã lumea în care evolueazã Iasmina pânã când timpul o atinge cu aripa:
„se învârteau venele rotund lat lung/ simþeam sângele/ pânã la glezne pânã la
ºold/ pânã la sâni/ muºcam pe rând ochiul verde ochiul cãprui/ înºirat pe
trotuare râdea timpul”.

Aceastã poveste seamãnã cu povestea fiecãruia dintre noi. Poeta nu se
sfieºte s-o repete în poemele sale, care desfãºoarã doar o linie liricã, cu
economie de limbaj, îndemnându-ne mai mult sã observãm efectele
sentimentelor noastre decât sentimentele înºiºi. Iasmina (Poeta)  trãieºte
intens fiecare istorie care-i revine prin destin. În fapt, este vorba despre
confesiunea unei femei moderne care a avut (ne)norocul sã fie înzestratã cu
forþa de-a investi cuvântul cu viaþã. Vorba poetei: „ale dracului cuvinte cum
spun ele neînþelesul gurilor”.
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Emma BRAD
ÎN AL DOIªPELEA CEAS

Þtii mamã 
de ochiul tãu mã ascund 
uneori 
între genele mele încãrcate cu de toate 
ochiul tãu noros nu mai poate vedea bine 
dar încã mã soarbe tãcut 
mirându-se 
cum de-am crescut atât 
Þtii mamã 
încã mai port universul difuz 
pe umerii goi 
îmi dãnþuie pãrul þi 
sunt oarecum mai timidã acum 
am atâta nevoie de tine þi 
parcã e frig în jurul tãu 
e multã rugãciune 
Þi-atunci 
pe sub pleoape-mi curg 
anii în care nu ne-am vãzut 

STARE DE FAPT
probabil acum 
când glasul meu coboarã pe sub privirile pliate
ghiceþti miza clipei urmãtoare
Þi te gîndeþti cã uneori merii înfloresc a doua oarã
cînd cineva mi-a sãrutat mâna
tocmai începusem sã mimez nebunia geniului rigid
ai ridicat fumuri de indiferenþã lãsându-mã 
cu tãlpile muþcând din þãrânã
grãbite
de parcã pãmântul îþi deschidea gurile din toate colþurile lipsã 
mã rup 
din orizonturi lamentabile
peste momentele mele de glorie am tras clopotul 
obosit de prea multã aþteptare
sigur mâine nu m-ar recunoaÞte

o, cheamã toþi sfinþii pe numele lor de botez ºi alþi dumnezei ciudaþi
ce vor sã respire albul versurilor mele
apoi sufletului meu
pune-i o glugã pe cap.



63

Ion MARIANU

JUCÃRII
(Cronica de cititor)

Deunãzi mi-au cãzut în mânã
niºte „Jucãrii” – „Jucãrii made în
China” (Editura Napoca Star, 2005)
– placheta de versuri a lui Victor
Þarinã. Nimic mai potrivit pentru
rãgazul ultimelor clipe de vacanþã
decât o lecturã deconectantã – mi-
am zis – cãci ce vrea sã însemne o
jucãrie decât un obiect drãguþ menit
sã încânte, un mecanism supus fãrã
împotrivire voinþei celui care îl
manipuleazã, un lucru pe care nu îl
iei prea în serios, fie el chiar ºi de
import. Fiind însã vorba de versuri,
m-am înarmat, fireºte, cu buna
dispoziþie necesarã tâlcuirii poeziei
moderne, care – eram deja avizat –
te provoacã de obicei la o lecturã
nicidecum pasivã. ªi asta pentru cã,
aºa cum se ºtie, tehnica ei de
comunicare permite fiecãrui subiect
receptor sã rezoneze în felul sãu propriu cu mesajul transmis.

Aºa am deschis cutia cu „Jucãrii”. ªi ce am gãsit? M-au întâmpinat
niºte trãiri, dar, ce surprizã!, de loc reconfortabile. Erau trãirile noastre, ale
celor teribil de pãmânteni, de prozaici, ajunºi la „vârsta dupã-amiezii” pe
un „tãrâm al ruginii”, „þintuiþi în fotoliul” existenþei noastre cotidiene între
„telenovelele” vremurilor, cu „... morile de vânt/ ce se rotesc neobosit
deasupra...”, „vâslind – încã – pe oceanul însângerat al asfinþitului”,
mereu „într-o aurã de temeri”, teama „sã sari gardul în ziua urmãtoare”,
„teama de a te uita la ceas”, de a ne conºtientiza goliciunea spiritualã,
„pustiirea ideo-afectivã” („Pãsãri moarte în farfurie”, „În stradã/
Nebunul latrã un câine”, „ Între douã raze de soare/ Galbenã cãmaºã de
forþã”).

ªi totuºi în existenþa noastrã ºtearsã, anostã, „fãrã vreun act vrednic de
notat”, rãmânem mereu tributari nevoii de a iubi ºi de a ne ºtii iubiþi, mereu
nostalgici dupã un sens superior al vieþii ºi ne agãþãm neputincioºi de acele
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bucurii mici, ieftine, delicate sau nostime, accesibile oricui ºi pe care
trebuie doar sã le observãm ºi sã le acceptãm ca pe niºte jucãrii însufleþite
cu care „îmbãtrânim împreunã”. Aºa retrãieºti mirajul unor idealuri apuse,
al unor aspiraþii îndrãgite când „încã nu venirã peste tine vremurile” („Îþi
aminteºti toate iubitele/ Din copilãrie, adolescenþã ºi tinereþe/ Pe rând
fiecare singura iubire” ºi „o porþi cu tine în vis”, chiar dacã „...o ucizi
dimineaþa fãrã sã vrei/ deschizând ochii uitându-te la ceas”). Aºa sunt
amintirile sentimentelor frumoase („fecioare adormite în aure albe”), ale
deschiderii spre semeni („Orice nume era o corolã de margarete”; „Ai
iubit cândva, ploaia îþi ascundea lacrimile”). Chiar nostalgia „amintirilor
cernite” sau banala comunicare cotidianã cu ambientul matriceal, simpla
percepere a naturii, bucuria unui început de speranþã sau a încercãrii de a te
confesa doar þie însuþi, „aºternându-te pe hârtie cu cernealã simpaticã”,
bucuria efemerã a unei iluzii („Cândva te-ai cãþãrat în glumã/ Pe un
podium dintr-o debara/ A Sãlii Sporturilor/ ªi pentru câteva clipe / ai fost
învingãtor”) sau un mic semn cã nu eºti de tot uitat („Se citeºte din scrierile
tale prin cârciumi”), toate jucãriile acestea în nuanþe „albastre, gri,
ciclamen”, aparent neînsemnate, dar accesibile oricând, vin sã ne þinã
companie în inevitabila singurãtate a copilariei de pe urmã.

„Trecurã anii/Copilul sparse ulciorul/În loc de apã/Din el curse nisip”.
Aºa este, la vârsta când deschizi puºculiþa cu agonisirile, în locul „apei”
(simbol al vieþii), descoperi „nisip” (simbolul uscãciunii, al
deºertãciunilor). O viaþã întragã adunãm deºertãciuni, cu grijã ºi cu efort. ªi
totuºi, nisipul, acest simbol silicic (ºi autorul, ca geolog, ºtie) este un
mirific labirint de apã intracristalinã: deºertãciunile acumulate poartã în ele
un depozit de viaþã, o viaþã ascunsã, subtilã, înþeleasã poate doar de sufletul
jucãriilor de companie.

Cu aceste gânduri am închis placheta cu jucãrii a singuraticului poet
Victor Þarinã ºi m-am întors la morile mele de vânt, încercat însã de un vag
simþãmânt oarecum de tristeþe, dar nu mai puþin consolator. Bucuriile
relevate, lãuntrice, simle, mici ºi ieftine sunt nemuritoare ºi accesibile
oricui: „...meritã sã prinzi curaj sã trãieºti/ .../Meritã sã trãieºti/Vei vedea.
Mai aºteaptã o zi”.
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Lucian BÂGIU

IV. REFOCALIZARE

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

Pe de o parte, sunt un coleg de breaslã de-al bãtrânului Noa. În comparaþie cu
el, eu sunt un neofit. Am primit botezul naratologic de-abia pe la 1900, când un
polonez, Joseph Conrad, cãpitan al marinei comerciale engleze, peregrin prin
nesfârºitele întinderi de apã ale lumii, ºi-a imaginat un personaj care le povestea
semenilor istoriile pe care le vãzuse cu propriii lui ochi. Istorii din cele mai
exotice, care se petreceau fie în Indonezia, fie în Congo, pe unde îl purtaserã
rutele de navigaþie, biografic reale, dar imaginare în cosmoidul literar. Ce-i drept,
personajul închipuit de Conrad, numit Marlow, avea o posturã oarecum ingratã.
Cititorii reþineau mai degrabã numele celor evocaþi de el, precum Jim sau Kurtz,
dar critica literarã a salutat apariþia unui nou tip de povestitor, care nu cunoºtea
întreaga istorie, ci relata doar fragmentul cãruia i-a fost martor nemijlocit.
Exegeþii m-au botezat atunci the eye-witness ºi, spre surprinderea lui Noa, am
devenit rapid un rãsfãþat al multor scriitori.

În acest roman nu mã numesc Marlow ºi nu sunt cãpitan de corabie. Autorul
mi-a conferit o identitate conformã cu mediul deja familiar. Sunt asistent
universitar,  am douãzeci ºi cinci de ani ºi voi fi prezent în campusul transilvan în
urma unui schimb de experienþã stabilit între douã instituþii cu un modest renume
internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar geografice) ale Uniunii
Europene1. Totuºi, acordul pare a se dovedi reciproc avantajos. Omologul meu
român a fost foarte încântat sã pãrãseascã, pentru câteva luni, locul sãu de muncã,
pentru o experienþã occidentalã pe care nu o socotea decât binevenitã („manã
cereascã” a fost parcã exprimarea lui). Motivaþiile mele pentru a prefera partea
orientalã bãtrânului continent sunt ceva mai complexe. În ele se împletesc destul
de confuz argumente eterogene. Cele de ordin academic au fost destul de
surprinzãtoare pentru ºeful meu e Catedrã, care nu ºi-ar fi imaginat cã, dincolo de
cercetarea influenþei poeziei lui Thomas Chatterton asupra operei lui William
Blake2, m-ar fi interesat manuscrisele redactate în limba românã, cu alfabet
chirilic, dar cu ortografie maghiarã, care pãreau a fi punctul forte al Catedrei
ardelene. De fapt, am suspiciunea cã habar nu avea la ce mã refeream, dar ºi-a dat
aprobarea dintr-un motiv elementar: nici un alt coleg nu manifesta vreo umbrã de
elan pentru a onora înþelegerea europeanã. În ceea ce mã priveºte, vã mãrturisesc
resortul intim – ºi unic – al nesãbuitei mele hotãrâri: ajunsesem la limita
suportabilitãþii în ceea ce priveºte telefoanele care mã asaltau asiduu pentru a-mi
transmite din partea mamei aceeaºi interogaþie obsedantã: „Ai cunoscut pe
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cineva?”. Nu, nu cunoscusem pe nimeni, dar lucrul acesta era pe cale de a se
schimba.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bãtrânului continent5. 

Note:
1 Mo face parte din corpul profesoral al Oxford University. Avem astfel motive

întemeiate sã suspectãm personajul de utilizarea ironiei (britanice) atunci când se referã
la „douã instituþii cu un modest renume internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar
geografice) ale Uniunii Europene”. Eliminãm varianta autoironiei.      

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

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

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

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

DEBUT: Patricia VASU (Cluj-Napoca)

Elevã în clasa a X-a la Colegiul Naþional “George Coºbuc” din Cluj-
Napoca, Patricia Vasu e o adolescentã avidã de lecturã, gravã, serioasã,
pasionatã de calculator ºi de muzica bunã. Într-o perioadã în care profesorii se
plâng cã elevii nu mai citesc, avem bucuria de a constata cã mai existã ºi
excepþii. Micile ei proze, dintre care le selectãm pe cele de faþã, aduc
promisiunea unui nou scriitor. Desigur, în mãsura în care Patricia îºi va onora
marile calitãþi cu care a fost înzestratã. 

Ion CRISTOFOR

JOCUL DE-A REPUBLICA

Nu eram nimic ºi nici nu ºtiam ce sã scriu pentru ora de românã. Profesorul
ne-a dat sã facem o compunere cu tema “Jocul de-a Republica”, una dintre cele
mai nepotrivite, ca sã nu-i zic stupide, teme pentru mine. E marþi, ºi dupã mult
prea lunga temã la mate, dupã mult prea multele pagini citite la germanã dintr-
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o carte a cãrei acþiune se petrecea în evul mediu, unde oamenii erau distruºi cu
sãbiile, am decis sã scriu despre prezentul de mai încolo, când totul este
computerizat. Dar cum sã mã concentrez când afarã oamenii zbiarã ºi fug ca
disperaþii în toate direcþiile lovindu-se unii de alþii, omorându-se între ei. Mã rog
... aºteptând sã-mi vinã o idee am scris titlul compunerii ºi data. ªtiam cã este
trei octombrie, dar cine stã sã înveþe pe de rost cele patru cifre pentru an. Sã fim
oare în 2597 ? Cine ºtie? Cui îi mai pasã? În orice caz nu mi-a venit în minte
nici o idee despre conducerea þãrii sau chestii de genul acesta. Era noapte, dar
hãrmalaia de afarã scotea scântei, aºa cã totul era luminat. 

De ce erau disperaþi oamenii? Pãi, vã spun. În 2000 nu ºtiu cât, s-a fãcut un
film, “Matrix”, în care totul era condus de calculatoare. Acum oamenii,
devenind din ce în ce mai obsedaþi de aceste maºinãrii, au început sã uite tot ce
ºtiau ºi ce ar trebui sã ºtie pentru a duce o viaþã cât de cât normalã, în care
creierul ºi mai ales sufletul conduceau. Oamenii au ajuns sã fie conduºi de
sistem, sã vorbeascã cu degetele ºi sã iubeascã performanþa prietenului lor, care,
de fapt, îi cucerea ºi îi distrugea. Sufletele lor se aflau înãuntrul fiarelor care se
uneau toate la un singur calculator imens. Oamenii credeau cã dacã s-ar stinge
calculatorul, s-ar stinge ºi ei ºi ar trãi la nesfârºit cu un gol în suflet, în praf ºi
întuneric. Dar asta era valabil doar pentru cei ce credeau în cel ce nu crede
nimic, nu simte, dar care îþi distruge viaþa ca un drog, zi de zi, ºi pentru cei ce
nu puteau sã vadã numai în faþã, în stânga, în dreapta ºi în jos. 

Oamenii trebuiau, însã, sã evolueze, aveau nevoie de programe noi, aºa cã
sistemul trebuia sã creascã ºi el, în putere ºi performanþã. Era nevoie de cât mai
mulþi “computer-freaks” sau “cyberpunker-i”, cum se mai pot numi (“cyber”-
tehnologie ºi “punk”-vandalism). Toatã lumea era prinsã în jocul de-a viaþa
electricã înafarã de unul. O singurã persoanã mai trebuia sã apese butonul ca
puterea maximã sã fie atinsã. Acel om, însã, nu avea de gând sã o facã. Acel om
putea sã vadã ºi în sus ºi acel om avea virusul. Virusul care îi va vindeca pe
oameni ºi îi va face sã iubeascã din nou cu inima, sã gândeascã din nou cu
creierul ºi sã vorbeascã cu buzele. Toatã lumea ºtia cã exist ºi cã sunt o nebunã
care va încerca sã întoarcã cruda soartã a vieþii lor pe dos, dezvãluind latura
normalã a omenirii, latura pe care ei nu o înþelegeau, pe care au uitat-o demult.
Nu puteau ºti cine sunt sau unde mã aflu, fiindcã nu eram conectata lor. 

Stãteam în mijlocul strãzii printre omenii disperaþi, uitându-mã în sus la
stele. Ce liniºtit era. Cine s-ar fi gândit acolo sus cã jos poate fi atâta nebunie. 

Aveam discheta cu virusul în mânã. Trebuia doar sã mã conectez ºi sã-l
introduc. Astfel îmi voi salva nu doar republica, ci toate þãrile de aceastã
necesitate - calculatorul. Dar dacã m-aº conecta aº fi ultima piesã din imensul
puzzle, iar programul ar fi mai puternic decât totdeauna ºi nu va mai putea fi
distrus de nimeni ºi de nimic. Trebuie sã gãsesc altã soluþie. Creierul meu cautã
rapid dupã aºa ceva. Nu pot sã mã las învinsã de sistem. Nu. Eu sunt om, iar
calculatorul a fost creat de om. Nu se putea sã mã închidã ºi pe mine. Mã durea
capul. Vroiam sã se termine tot! Singura soluþie era sã devin una de-a lor, sã nu
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mai am sentimente, sã nu mai sufãr. Era singura scãpare … sau poate cã nu.
Atunci mi-am dat seama. Exagerasem. Nu-mi mai pasã de ce se va întâmpla în
viitor. Sã rezolve altcineva problema, fiindcã eu voi muri pânã atunci. Eram încã
în 2007, 3 octombrie, ora 9, seara, în faþa caietului de românã, în panã de idei
pentru compunerea cu o temã nepotrivitã, încercând sã-mi salvez media, care ºi
aºa nu interesa pe nimeni înafarã de mine, mama ºi tata. Deodatã, mi-am dat
seama cât de stupid arãtam, stând aºa cu pixul în mânã, fãcând din asta o
tragedie, când acum un minut eram prinsã în fantezia de-a salvarea lumii care
poate nici nu va fi aºa. Dar dacã da, atunci sper sã se trezeascã cineva la realitate
înainte de a rãmâne ultima piesã... 

GRANDCHESTER MEADOWS

Când am vãzut pata aceea neagrã pe tavan am ºtiut cã am ajuns acasã.
Garsoniera mea este simplu mobilatã. Seamãnã cu numeroasele camere de
hotel prin care am trecut în ultima vreme. Însã toate erau proaspãt renovate,
erau perfecte, aºa cã ceea ce mã fãcea sã fiu ºi cu sufletul acasã era ...
dezordinea, haosul, mizeria ... pata de mucegai de pe tavan. 

Pânã nu demult, chiar nu demult, mã simþeam bine in mizerie, de fapt ... nici
nu-mi dãdeam seama de ea. Era viaþa mea. Dar de ieri încolo ... o voi tolera
doar. Mi-a fost destul de greu sã cred, când am început sã-mi dau seama cã la
vârsta de 50 de ani ar mai fi putut avea loc o schimbare în modul de a percepe
viaþa. Îþi spun asta din perspectiva unui om umblat ºi trãit. De mult umblu prin
lume, doar ºtii, cãutând profeþia care sper cã mi-a fost sortitã, cãutand liniºtea
ºi pacea ... Un loc potrivit pe acest glob ... cãutând iubirea, dar nu în persoane,
fiindcã totul este relativ, ci în locuri... 

Din toate locurile, toate camerele de hotel - nu, nu doresc cafea, merci -  una
a fost mai primitoare, mai ... specialã. ªi dintre toate oraºele, de lângã toþi
Chimerii din Paris, clopotele din Londra, podurile din Amsterdam, turnurile din
Moscova, ºi fântânile din Roma, nu m-am simþit atât de împlinitã ca ºi acolo,
în acea micã lume. Acolo am cunoscut extrema îndepãrtatã a vieþii noastre de
oraº, cu tot ce cuprinde ea. 

Am trãit, deci, cel mai frumos arc de soare pe boltã, acolo, pe pãºune.
Soarele vorbea, zâmbea, aerul de munte mã inspira, pãsãrile din pãdure
ademeneau gâzele de lângã baltã ... Pârâul verzui se prelingea nevãzut printre
copaci, râzand în timp ce mã depãºea ºi trecea prin nesfârºita varã, îndreptându-
se spre mare. Mã plimb prin apa domoalã din baltã  - o frânturã din cer. În jurul
meu, fulgi aurii se încãlzesc în soare, intonând melodia zilei de ieri în aceastã
camerã de oraº... 

-Te-ai schimbat enorm. Nici nu ºtiu de câþi ani ai plecat ... Eu aveam 52. Câþi
ani ziceai cã ai acum? 

-Eu?... Douãzeci. 
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“Cred cã noi, românii, ar trebui sã luãm aminte la
exemplul evreilor”.

INTERVIU CU ESEISTUL NICOLAE IUGA

- Domnule profesor Nicolae Iuga, sunteþi unul dintre eseiºtii de primã
importanþã a acestor þinuturi Nordice ºi nu numai. Care dintre reperele
biografice v-au marcat viaþa ?

- Poate cã sunteþi  prea generos cu aprecierile la adresa mea. Pe de altã
parte, trebuie sã recunosc cã profesorul Andrei Marga, fostul meu îndrumãtor
de doctorat, spunea la modul serios treaba asta despre mine, cã aº fi un eseist
important, unul dintre cei mai importanþi din Transilvania, zicea domnia sa.
Compara textele mele cu cele scrise de Radu Enescu bunãoarã, fapt foarte
mãgulitor în sine. Erau avute în vedere cele publicate de cãtre mine în revista
clujeanã “Steaua” prin anii optzeci. Dar sã revin la întrebarea dumneavoastrã. 

Fireºte, am fost marcat decisiv de Facultatea de Filosofie fãcutã la
Bucureºti,  la zi (nu la f.f.) ºi la vremea ei, adicã imediat dupã absolvirea
liceului. Asta se întâmpla pe la începutul anilor ºaptezeci. Menþiunea cu privire
la timp îºi are rostul ei. Era la puþinã vreme dupã deschiderea de la sfârºitul
anilor ºaizeci, o deschidere ale cãrei consecinþe riscau sã scape de sub controlul
autoritãþilor comuniste ºi care de aceea trebuia înãbuºitã. Pe la sfârºitul anilor
ºaizeci au (re)apãrut în limba românã Kant ºi Hegel, s-a tradus masiv din
literaturile occidentale ºi din filosofia existenþialistã. Fondul zis “documentar”
al Bibliotecii Facultãþii de Filosofie, care de fapt conþinea cãrþile ºi revistele
interzise, a fost din nou accesibil în baza unei simple adeverinþe, literatura
interbelicã era recuperatã cu frenezie, chiar la propriu, de la chioºcurile de
colectare a deºeurilor de hârtie. Circulau pe sub mânã, practic fãrã sã se ºtie de
unde, cãrþi de datã recentã în limba francezã.  Intelectualii din perioada
interbelicã, supravieþuitori ai puºcãriilor comuniste, au fost amnistiaþi,
reabilitaþi ºi reintegraþi în viaþa culturalã, unora li s-a permis chiar sã revinã ca
profesori la Universitate. Apoi au fost tineri absolvenþi, e drept, fii de
nomenclaturiºti, evrei  sau mãcar gineri de ofiþeri de Securitate, care au fost
trimiºi la studii în strãinãtate, în Occident ºi SUA, ºi care au revenit în þarã ca
asistenþi universitari cu concepþiile de acolo. Era o atmosferã poliglotã ºi
cosmopolitã, Facultatea de Filosofie de la Bucureºti se sincroniza discret cu
cele din strãinãtate. Au fost date câteva promoþii excelente, cu vârfuri precum:
Andrei Pleºu, Gabriel Liiceanu, A.I. Brumaru, Ion Bãlin, C.V. Tudor, Cezar
Mititelu, I. Candiescu, Al. Monciu-Sudinski, Lazãr Vlãsceanu, Dan Potolea,
Carolina Ilinca, Toma Roman ºi alþii, mulþi alþii. Lucrurile au început sã
degenereze dupã celebra vizitã a lui Ceauºescu în China ºi, mai  vizibil, dupã
Congresul PCR din 1974. A început strângerea ºurubului. Practic eu am prins,
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între 1974 – 1978, perioada de agonie ºi sfârºitul acestei Facultãþi. In primãvara
anului 1977 a fost acþiunea condusã de Paul Goma, iar vara anului urmãtor
generalul Pacepa a fugit în Occident. Atmosfera ideologicã devenise
apãsãtoare. Un grup de studenþi care purtau serile în Cãmin discuþii pe teme pur
filosofice, grup din care fãceam ºi eu  parte, a fost luat la ochi de Securitate ºi
dizolvat, cu ameninþãri dure. Regretatul Cezar Mititelu (considerat mentorul) a
fost arestat, iar alþii: D.Necºuliu, Vladimir Teiºanu, Viorel Horj au fost
exmatriculaþi din Facultate. Facultatea de Filosofie de la Bucureºti, singura
facultate propriu-zisã de acest fel din þarã, a fost desfiinþatã în toamna anului
1977, fiind transformatã într-o Secþie a Facultãþii de Istorie. Doi-trei ani mai
târziu, vârfurile intelectualitãþii româneºti au început sã fie persecutate metodic,
în contextul afacerii numitã  “meditaþia transcendentalã”.           

- Îmi permit sã afirm cu toatã convingerea cã formarea ºi evoluþia dvs.
intelectualã este bine cunoscutã atât în lumea literarã cât ºi cea universitarã.
Au fost modele pe care le-aþi urmat ? Ce oameni de seamã  v-au influenþat într-
un mod decisiv activitatea Dvs. ?

- Cred cã exgeraþi din nou cu privire la vizibilitatea mea literarã. O sã
vorbesc însã cu plãcere despre unii dintre oamenii care au contribuit
semnificativ la formarea mea intelectualã. La rigoare, toþi suntem formaþi mai
mult sau mai puþin de cãtre alþii. Imi amintesc cã un eminent teolog
contemporan, Teofil Pãrãian de la Mãnãstirea Sâmbãta de Jos, care este
nevãzãtor din naºtere, zicea cã tot ceea ce ºtie el provine din cele ce a auzit de
la profesori, colegi, din ceea ce i-au citit prietenii,  ºi încheia  frumos cu
afirmaþia cã el este produsul prietenilor sãi. Prima amintire serioasã în acest
sens o am de prin clasa a X-a. Profesorul de Biologie, care era fiu de preot,  m-
a remarcat în felul lui ºi mi-a adus de acasã, în secret, un volum vechi de
Schopenhauer, apãrut pe la 1906, volum pe care l-am citit cu setea  ºi
capacitatea de impresionare specifice vârstei. Am ajuns doctor în privinþa
influenþei lui Schopenhauer asupra lui Eminescu ºi m-am calificat la faza
naþionalã a Olimpiadei de Românã. Tot atunci am început sã scriu versuri ºi m-
am cunoscut, prin tabere de literaturã,  cu viitori oameni de litere, unii mai
talentaþi (cred) decât mine, dintre care i-aº aminti doar pe poetul Ion Mureºan
ºi pe regretatul critic literar Radu Sãplãcan.    

Apoi, în facultate, am avut câþiva profesori ºi colegi cu adevãrat
extreaordinari. Privind retrospectiv ºi cu detaºare, mãrturisesc o influenþã
conºtient-acceptatã asupra mea din partea profesorilor: Cãtãlin Zamfir, Petre
Bieltz, Mircea Flonta, Gheorghe Vlãduþescu, Radu Stoichþã, Ion Ianoºi, Cezar
Radu. Am fãcut parte, cum spuneam mai sus, din grupul lui Cezar Mititelu. Am
fost coleg de grupã ºi prieten apropiat cu un viitor important editor,  scriitorul
Cãlin Vlasie, proprietarul  tipografiei ºi Editurii Paralela 45.  Am fost coleg la
Cenaclul literar “Charmides” al Facultãþii de Filosofie cu Stelian Tãnase (cu doi
ani mai mare, el era ºi liderul), cu bistriþeanul Mircea Oliv, cu Gabriel Stãnescu
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(emigrat în SUA), cu Cornel Sofronie, un excelent epigramist ºi scriitor satiric.
De cenaclu rãspundea, din partea cadrelor didactice ºi a partidului, profesorul
N. Tertullian, ulterior plecat la Universitatea din Heidelberg, un cãrturar
bonom, faþã de care ne permiteam sã vorbim practic orice, cu îndrãzneala ºi
iresponsabilitatea caracteristice vârstei.  M-a legat apoi o prietenie profundã,
adevãratã ºi durabilã, de vreo treizeci de ani, de filosoful Ion Bãlin, originar ºi
el din Maramureº, universitar în Bucureºti ºi fost ambasador al României în
Regatul Marocului. A fost,  pânã la moartea sa prematurã, omul cu cea mai
îndelungatã ºi constantã influenþã asupra preocupãrilor mele intelectuale. L-am
cunoscut bine ºi pe singurul geniu pe care (cred eu) l-am avut noi, românii, în
a doua jumãtate a veacului trecut, pe Constantin Noica. Eram acceptat la
Pãltiniº în preajma sa, aveam stabilit de cãtre el un program de lecturi ºi am
primit cãrþi de-ale sale cu dedicaþie. In fine, am avut o ºansã deosebitã sã-mi
elaborez teza de doctorat sub îndrumarea profesorului Andrei Marga, la
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj. De la el s-a putut învãþa ce înseamnã
cercetare în filosofie ºi singurul meu regret este acela cã nu am avut ocazia sã
lucrez sub îndrumarea lui un timp mai îndelungat. 

- Aþi debutat editorial cu un volum de eseuri; “Întoarcerea Cassandrei”,
dupã care aria volumelor publicate s-a diversificat: note de calãtorie, analize
politice, filosofie. Pe când ºi un volum de prozã sau poezie ?

-  Am debutat revuistic cu un grupaj de poezie în “Tribuna” clujeanã în
martie 1973. In urmãtorii doi ani am mai publicat versuri în diferite reviste, cam
pânã la volumul unui… volum. Apoi am întrerupt brusc, deoarece am început
sã-i citesc temeinic pe filosofii de primã mãrime, iar îndeletnicirea cu poezia
pãrea o pierdere de timp. Ulterior, am mai scris poezie, intermitent. Nu ºtiu dacã
voi da o carte de poezie ºi dacã da – când. De notat cã ºi filosoful  D.D. Roºca,
traducãtorul lui Hegel în româneºte, dupã ce s-a pensionat de la catedrã, pe la
vreo optzeci de ani, s-a apucat din nou sã scrie poezie, la fel ca în adolescenþã,
înfruntând rãbdãtor ironiile confraþilor. Am mai lucrat prin anii optzeci la un
roman despre viaþa Sf. Apostol Pavel, roman pe care nu ºtiu dacã îl voi termina
vreodatã. 

- Iatã-ne, dupã lungi aºteptãri,  în Uniunea Europeanã.  Libertatea de
circulaþie a fãcut posibil ºi în cazul dvs. sã puteþi participa la diverse
manifestãri, cum ar fi Conferinþa de la Lisabona de anul trecut ºi alte
manifestãri similare din alte puncte ale globului. Credeþi cã avem noi tãria ºi
forþa de a ne pãstra ºi impune valorile în faþa fenomenului globalizare ?

- Fãrã îndoialã. De la Conferinþa de la Lisabona, despre care aþi amintit ºi la
care am participat în martie 2006, am rãmas exact cu aceastã impresie, cã
valenþele culturale ale naþiunilor sunt departe de a fi epuizate. Cred cã noi,
românii, ar trebui sã  luãm aminte la exemplul evreilor. Ei sunt în primele
rânduri atunci când e vorba de globalizare, dar în acelaºi timp îºi pãtreazã cu
demnitate ºi fermitate un tezaur etnic ºi confesional vechi de peste trei mii de
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ani. Sã vã dau ºi un exemplu concret. Un tânãr scriitor român originar de prin
pãrþile Nãsãudului, Gelu Vlaºin, a emigrat în Spania. La Madrid scrie literaturã
în limba românã pentru numeroasa comunitate româneascã din Spania, ºi
scoate ºi o revistã în limba românã. ªtiu cã tirajul revistei lui este mult mai mare
decât al multor reviste din þarã.  

- Ne place sau nu, România este o provincie, fie ea ºi literarã, în care
etalonul de mãsurã  va fi opera. Care credeþi cã o sã fie aisbergul culturii
româneºti reprezentativ într-o Europã Unitã ?

- Foarte greu de spus. Sunt ºi lucruri care ar putea fi considerate principial
impredictibile. Interesant este cã problema a fost pusã, cu diferenþe privind þara,
de cãtre A. Comte, pe la 1830, anume ce specific ar putea sã aducã fiecare
naþiune într-un patrimoniu spritual european comun. Sigur, Franþa ºi Germania
au în, afarã de mari literaturi, ºi o tradiþie filosoficã ºi muzicã simfonicã. Italia
are ºi arte plastice º.a.m.d. Noi, ce avem noi?  Nu cred cã trebuie sã fim
complexaþi, de vreme ce noi i-am dat Europei pe Brâncuºi, Enescu ºi Cioran.
Azi mai avem o anumitã expresivitate folcloricã,  pe care vesticii o privesc mai
mult ca pe o ciudãþenie. In literaturã, conform unui detestabil obicei oriental,
cei care au ajuns ceva ºefi pe la instituþii de stat, de la Zaharia Stancu ºi Beniuc
pânã la Buzura,  ºi-au tradus cãrþile pe bani publici ºi le-au difuzat în Occident,
dar rezultatele au fost nule. Incã o datã, este greu de spus  când ºi cu cine vom
mai reuºi sã ne adunãm puterile ºi sã dãm ceva relevant în plan european. 

- Rãmânând tot în sfera provincialului, vã supãrã sintagma de “scriitor de
provincie”? 

- Absolut deloc.  Aº prefera totuºi: “scriitor din provincie”. Depinde cine
sunt provincialii ºi cine non-provincialii. Dacã opusul scriitorului din provincie
este cel din Bucureºti, atunci trebuie sã remarcãm cã acesta beneficiazã, adesea
pe nedrept în raport cu talentul sãu, de un context cultural mai elevat ºi mai
stimulant, de o coterie mai solidarã ºi mai competitivã, de posibilitãþi de
mediere pentru impunerea operei  mai multe ºi aparent mai prestigioase etc.  ªi
la noi dar ºi în alte þãri, în Franþa de exemplu, existã o  anume pretenþie implicitã
a capitalei de a avea ultimul cuvânt în materie de omologare culturalã. Dacã
Parisul a spus despre ceva cã existã, atunci acel ceva existã, iar dacã Parisul a
tãcut, s-ar putea ca acel ceva nici sã nu existe.   

- Credeþi cã a reuºit omul nostru de culturã sã-ºi ridice capul din aceastã
sferã a provincialului ?

- Parafrazând pe cineva mare, aº spune cã aceastã calitate, de “provincial”
în materie de literaturã, este ca o stare de minorat cultural, pentru care vinovat
este omul însuºi ºi nimeni altcineva. 

-  ªi-a schimbat omul provincial mentalitatea ?
- Poate cã da, în parte, dar ar trebui sã ºi-o schimbe într-o mãsurã mai mare.

Cu alte cuvinte, în termenii de mai sus, ar trebui sã facã tot ce depinde de el
spre  a ajunge la majoratul cultural. Condiþiile îi  sunt acuma favorabile.
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Bunãoarã, faptul cã învãþãmântul universitar a devenit acuma un învãþãmânt de
masã are ºi o parte bunã, în sensul cã produce o anumitã nivelare, în care
hegemonia capitalelor culturale tradiþionale se estompeazã.   

-  Inainte de aderare,  europenii ne-au dat “ cartonaºe roºii” la capitolul
corupþie, grupuri de interese. Suferã domeniul culturii de un asemenea flagel?

- Natural. Domeniul culturii, respectiv al literaturii nu este, nu are cum sã fie
mai bun decât societatea româneascã de azi în ansamblul ei. Mã abþin, totuºi, sã
dau exemple. 

-  Scriitorul român poate trãi în România numai din scris?
-  In România au putut trãi numai din scris, ºi încã au putut trãi foarte bine,

numai acei scriitori care au adulat puterea comunistã. Talentul a devenit o
problemã secundarã. Sadoveanu (cel postbelic) l-a avut, alþi proletcultiºti mai
puþin. Calitatea de scriitor era mai rarã, era atestatã de cãtre puterea politicã pe
crietrii extraliterare ºi se bucura de un prestigiu deosebit, ceea ce presupunea
privilegii pe mãsurã, venituri grase ºi locuinþã cu chirie simbolicã în vilã
naþionalizatã.  Existã însã ºi cazuri de scriitori care, prin anii ºaptezeci,  erau
plãtiþi nu ca sã scrie, ci ca sã tacã.  Petre Þuþea primea o pensie de la Uniunea
Scriitorilor, fãrã sã fi publicat nimic. Era ca un fel de recompensã indirectã
pentru anii lungi de puºcãrie politicã pe care i-a fãcut gratuit, dar ºi o preþuire
discretã a geniului sãu, ºtiu asta sigur direct de la Nicu Filip, cel care era pe
atunci juristul Uniunii Scriitorilor, un om extraordinar, care mã onoreazã în
mod deosebit cu prietenia sa. Din pensia lui, nea Petrache  mânca zilnic o
fripturã ºi bea o sticlã de Riesling de Jidvei la restaurantul Uniunii de pe Calea
Victoriei, dupã care vorbea nãucitor, de se fãcea o liniºte respectuoasã  în toatã
cârciuma. Apoi, tot pe atunci era o vreme  de aur a boemei literare, scriitori
tineri ºi promiþãtori, cu operã subþiricã, îºi tocau nepãsãtori prin localuri celebre
banii luaþi cu împrumut de la Fondul literar,  în contul unor iluzorii viitoare
cãrþi, care de regulã nu mai erau scrise niciodatã.   

Azi, problema de a trãi din scris se pune altfel. Scriitorul care vrea sã facã
treaba asta, trebuie sã se apuce sã laude puterea la modul deºãnþat prin presã,
dupã care este posibil sã primeascã cel mult o sinecurã, un post fãrã muncã ºi
fãrã rãspundere, cel mai ades undeva prin structurile Ministerului Culturii dupã
care, la schimbarea guvernului, riscã sã fie dat afarã, fiind deci nevoit sã o ia de
la capãt.  Aºa se face cã noi avem o tradiþie îndelung verificatã în materie de
prostituþie intelectualã. 

- Se tot vorbeºte despre  “geografia literarã”. Poate fi acest þinut nordic un
punct distinct pe harta literarã româneascã?

-  Poate fi. Putem avea în vedere o  lungã listã de nume cu o relativã greutate
în acest sens.  Mihai Olos a spus-o în mod repetat, cã o viitoare renaºtere
spiritualã a României se va produce  inevitabil ºi cã aceasta va avea ca punct de
plecare Maramureºul. Din pãcate, de fiecare datã mie mi-au scãpat argumentele
pe care îºi întemeia viziunea. 
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- Din cele nouã cãrþi editate, care vã sunt cu prioritate la suflet ? ...sau încã
n-aþi scris-o ?

- Aº putea spune cã  o prefer în mod deosebit pe cea intitulatã Filosofia
contemporanã despre morala creºtinã  apãrutã în 2002 la Editura fostului meu
coleg  de grupã Cãlin Vlasie, Paralela 45. Imi pare a fi cea mai bine legatã
ideatic ºi articulatã hermeneutic.

- Se poate vorbi de o agendã a scriitorului Nicolae Iuga ? Ce proiecte aveþi?
- Am început sã lucrez la o carte de filosofia istoriei, este vorba despre

specificul cauzalitãþii în istorie.  
-  Credeþi în fenomenul de generaþie ? A existat o “generaþie de aur” în

perioada formãrii Dvs. ca scriitor ? 
- Cred în solidaritatea sufleteascã a oamenilor de litere, indiferent de vârstã.

Apoi, evidenþa îmi impune sã admit cã existã ºi ceea ce se numeºte “generaþie”,
definitã deopotrivã ºi prin vârstã ºi prin spirit. Imi amintesc cã un extraordinar
poet român modern, l-am numit aici pe Ioan Budai Deleanu, scrie la începutul
Þiganiadei sale, cã doarã nici vestitul Omir (adicã Homer) nu în peºteri ci în
cetãþi ºi-a scris cânturile sale. Imi pare clar cã nu putem scrie prin peºteri,
interioare sau exterioare,  sau, dacã totuºi o facem, atunci consumãm
disproporþionat de multã energie, iar lucru iese prost, derizoriu, penibil ºi sub
un nivel minimal al percepþiei ºi gustului public.Eu înþeleg prin “generaþie” pe
omul de lângã mine, indiferent de vârstã, care mã ajutã sã scap de impresia
apãsãtoare de peºterã, care îmi dã  sentimentul de siguranþã  ºi de confort
intelectual, care mã incitã sã gândesc ºi îmi dã imboldul sã pun pe hârtie ceea
ce am gândit împreunã. Fãrã asta nu cred cã poate exista o literaturã în genere.
Mai cred ºi cã a existat o generaþie literarã de aur în perioda formãrii mele,
generaþia care s-a afirmat pe la sfârºitul anilor ºaizeci, avându-l ca vârf de lance
pe inimitabilul Nichita Stãnescu. Ar putea fi cuprinºi aici scriitori mulþi ºi mari:
Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Adrian Pãunescu, Marin Sorescu, Gheorghe
Pituþ, Ion Iuga, Mircea Dinescu, Ileana Mãlãncioiu, Nicolae Breban, Augustin
Buzura, Alexandru Ivasiuc, St. Bãnulescu ºi mulþi, mulþi alþii. Nu ºtiu dacã
generaþia mea, a celor aflaþi acuma la ceva peste cincizeci de ani de viaþã, va
reuºi în timp sã de aceeaºi impresie de forþã individualã ºi de grupare de forþe.   

-  Trãim  vremuri în care se scrie mai mult decât se citeºte. Cunoaºteþi vreo
“reþetã” pentru echilibrarea acestui paradox ?

- Nu. Este o realitate tristã, care diminueazã nemeritat puterea de impact
spiritual a literaturii. Efectul negativ ºi primejdios se va manifesta pe termen
lung. Vom deveni tot mai mediocri spiritual, deºi stãpânim poate mai multã
informaþie decât generaþiile anterioare. Ne vom pricopsi, cred, cu o anumitã
imbecilitate de ordin moral. Am pierdut deja mult, nu ne mai putem asuma
dilemele lui Dostoievski, ci trãim în secolul lui Harry Potter. 

- Din acest colþ de þarã cum vedeþi fenomenul literar ºi încotro credeþi cã se-
ndreaptã ? 
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- Nu  cunosc literatura românã contemporanã atât de bine, încât sã pot  emite
judecãþi care sã vizeze ansamblul. Pe de altã parte, sunt de pãrere cã este vorba
de chestiuni care pot fi prevãzute foarte puþin, sau chiar deloc.  

-  Sã ne învârtim niþel în sfera politicului. Domnule Iuga, am trãit într-un
regim totalitar, regim în care unii analiºti afirmã cã: “scriitorii au mai multã
putere deoarece aceºtia devin uneltele de propagandã ale puterii”. Cum
comentaþi aceastã poziþie a celor care o afirmã ?

- Afirmaþia o  consider în bunã mãsurã adevãratã. Am mai spus ceva în acest
sens, atunci când am vorbit despre scriitorii care au cãutat/cautã sã trãiascã din
scris. 

- ªi-a gãsit scriitorul Nicolae Iuga refugiu în spaþul virtual ?
-  Desigur, utilizez calculatorul, cu toate avantajele ºi dezavantajele lui.

Dimensiunea virtualului mai are pentru mine ºi o conotaþie aparte, prin prisma
specialitãþii, ºtiut fiind cã filosofia poate fi privitã, într-un fel, ºi ca o sumã de
speculaþii logice care poartã asupra posibilului. Mai este ºi nevoia de a
comunica cu prieteni ºi colegi din strãinãtate, de a transmite texte pentru
publicaþii,  mai este ºi obligaþia de serviciu, ca sã-mi postez sumarele cursurilor
ºi întrebãrile pentru examene pe o paginã web. Atunci de ce nu aº accepta ºi
ideea de a publica literaturã pe internet?   

-  Oare acest refugiu al unor scriitor în spaþul virtual este o metodã
sãnãtoasã ? schimbã cu ceva mentalitatea cititorului ?

-  Dupã felul în care este formulatã întrebarea, cred cã aþi indus deja anumite
rezerve. Am ºi eu rezervele mele. S-ar putea ca amatorul de literaturã pe
Internet sã caute sã se informeze, nu sã se formeze. Nu întâmplãtor se vorbeºte
despre intrarea pe “chat”, gura pãcãtosului adevãr grãieºte. Intr-adevãr, cea mai
mare parte a dialogurilor de acest fel se înscriu în registrul unei flecãreli stupide
ºi penibile. Câtã depãrtare faþã de genul epistolar! 

-  Se poate vorbi despre o concurenþã între spaþul clasic ºi cel virtual ? Cine
credeþi cã va avea câºtig de cauzã ? 

- Cred cã da. Se ºtie cã lumea de azi citeºte foarte puþin, între altele pentru
cã îºi pierde foarte mult timp cu calculatorul. S-ar putea ca într-un viitor
oarecare cartea sã fie complet abandonatã ca instrument de lecturã, sã devinã
obiect de muzeu. Sper sã nu trãiesc pânã atunci.   

-  Le-aþi da vreun sfat tinerilor creatori ?
- Nu. Ori de câte ori vine vorba de a da sfaturi, mã simt stânjenit. Imi vine

în minte o vorbã a lui La Rochefoucauld, care spune cã bãtrânii pot da sfaturi
bune, atunci când nu mai pot da pilde rele. Aºa cã, deocamdatã, mã abþin.

- Vã mulþumesc.  

Interviu realizat de Aurel POP
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ANDREI FISCHOF (Israel)

CEASUL CUCUVELELOR

Dupã miezul nopþii
poetul se-ndreaptã spre sine,
gândurile-i cuprind tot ce vede
doar el. 
Nimeni nu-i vede ochii,
crezându-l dormind,
cãci unii poeþi dorm
în ceasul cucuvelelor.
Ceilalþi se aºeazã în faþa beznei
ºi-ºi imagineazã 
fâlfâitul scurt de aripi,
ca o evadare fãrã-ntoarcere a minþii
într-o clipã-neclipã,
cãtre obscurul orizontului revãrsându-se
de fiecare datã din nou.

TULNICELE

precum tulnicele din Apuseni 
suntem
plãmãdiþi cu toþii din acelaºi 
soi de lemn  
nici prea aproape de ape
nici prea uscat

degete de femeie incrustate
ne sunt podoaba

lunga respiraþie
ne este semnul

împrejurul fãrã margini
nespus rãmâne
ºi fãrã de capãt

LITERELE VIN

Literele vin 
ca vrãbiile la balta 
lãsatã de ploi. 

Se ridicã-n stoluri de cuvinte 
ºi-n preajma norilor 
se contopesc cu alte stoluri. 

Revin 
ca grindina pe cãrãri. 
Ca un trãznet. 
Ca un poem. 

ARBEIT MACHT FREI –
ªAIZECI DE ANI DUPÃ

sufletele noastre bolnave de
altzheimer  visele
noastre bolnave de altzheimer buzele
noastre
bolnave de altzheimer rãtãcesc fãrã
cruþare
fãrã întoarcere în propriile lor
pedepse ca un 
blestem ca o 

în jur lumea aplaudã bolnavã de
altzheimer ca în 
arena cu gladiatori care pentru a nu
simþi durerile se vor 
îmbolnãvi de altzheimer    
oricum nu vor rezista cãci boala
aceasta e ca un
blestem ca o

ºi-atunci singur în faþa cuvintelor
bolnave de altzheimer 
plâng precum copilul speriat de 
umbra miºcãtoare fãcutã pe perete de
cei care ar fi fost
sã-l ocroteascã  
ºi totul e ca un blestem ca o 

UTOPIA

Saltul ferice al câinelui 
revenind 
cu creanga între colþi
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azvârlitã întru bucuria
noastrã: aceasta poate fi
imperturbabila uimire.
Falsa credinþã 
în veºmântul prea larg al 
îngãduinþei umane.
Utopia învingerii. 

FINAL DE ADAGIO

Pãdurile vremii ard pentru sine
precum acel adagio adânc
din suflarea lui Mozart.

Albe umbre se ploconesc
în faþa flãcãrilor,
zbârcite asemenea cântului de bocitoare. 

La urmã, când voi veni,
biet vânãtor de animale sãlbatice
pe care nu m-am încumetat sã le gonesc,
lãsându-le sufocate de tãcerea-mi,
singur voi fi în ce-a rãmas din pãdurea vremii
înaintea finalului de adagio. 

ACCIDENT

Bucuria geambaºilor mistuie
somnul hergheliilor furate.

Copilul îºi amuþeºte pãrintele.
Urmãtoarea eclipsã totalã de soare
va avea loc aici în 2180
dar popoarele se perindã pentru decapitare
în faþa regilor orbi. 

Se pare cã viaþa aici
a fost un simplu accident.
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Franz HELLENS  (Belgia)

LITERATURA EROTICÃ

Din motive profunde erotismul este astãzi la modã. El dã replicã, prin penelul
sãu, depravãrii nu numai a moravurilor, ci ºi a spiritului. Ceea ce n-ar fi grav, dacã
s-ar limita la jocurile pe care le stârneºte aceastã înfierbântare deosebitã a
intelectului. Nici mãcar nu aº condamna obscenitatea care se exprimã prin cuvinte,
dacã aceastã nevoie ar veni de la cineva deschis ºi perfect sãnãtos. Rabelais era în
acest fel: la el obscenitatea sprijinea ideea ºi colora temperamentul. Dar astãzi vrem
sã fim obsceni prin artã, prozã ºi poezie. Am putea sã fim ºi prin muzicã, dacã
muzica ar putea sã se foloseascã de cuvinte; dar ea nu posedã decât sunetele care,
amestecate, pot sã sugereze obscenitatea în cazul unui auz cu imaginaþie bogatã;
acestea sunt însã rare. 

Sã revenim la erotism care, fiind considerat sarea ºi piperul oricãrei arte ºi
literaturi vii, accentueazã, dã tonul, cu condiþia sã nu fie pus în dozã prea mare.
Erotismul nu este un gen literar; este, dacã vreþi, un fel de termometru care
marcheazã temperatura unei gândiri, a unei scriituri. Veþi spune despre Sade cã este
un scriitor erotic, dar cãrþile lui se claseazã în genurile obiºnuite: roman, eseu,
dialog etc. Erotismul þine de natura unei scriituri, de viziunea scriitorului, de felul
de a picta anumite tablouri; poate mai puþin de cuvintele folosite, cât de imaginile
sugerate de cuvintele cele mai inofensive. În fine, ºi înainte de toate, þine de
subiectul pe care autorul îl prezintã într-o formã deosebitã, atunci când vorbeºte
despre iubire. 

Littré este foarte laconic în definiþia pe care o dã erotismului. Acest termen nici
mãcar nu existã în dicþionarul lui. Gãsim în el Erotic cu aceastã scurtã explicaþie:
„Ceva care se referã la iubire”. Noi înþelegem astãzi acest termen într-un sens nu
atât de vast, dar mai intens. Este erotic, pentru noi, ceea ce se referã la un anume
fel de a vedea, de a descrie iubirea, ºi în special fizicul. 

Este cert cã erotismul evolueazã în funcþie de epocã, de loc de desfãºurare ºi de
moravuri. René Varin, în prefaþa lui la Antologia erotismului, scrie: „Problemele,
ridicate de apelul intens la erotism în romanul contemporan, nu fac decât sã
sublinieze strânsa legãturã dintre ceea ce rezultã din starea moravurilor noastre ºi
ceea ce þine mai strict de arta proprie a scriitorului”. 

Moravurile actuale nemaifiind la unison ca pe vremea marchizului de Sade sau
chiar a lui Baudelaire, iar scriitorul nemairiscând închisoarea pentru o povestire sau
un poem în care iubirea apare în toatã goliciunea sa, nu este deloc surprinzãtor cã
erotismul ºi-a luat revanºa în literatura cea mai banalã. Puþini romancieri
contemporani scapã de tendinþa ºi nu simt nevoia, în anumite locuri din scrierile lor,
de a pune accentul ºi culoarea pe vreun episod lasciv, pe vreun neglijeu deocheat.
Strip-tease-ul pare sã fi existat din toate timpurile, sub un alt nume sau chiar fãrã
nici unul. Cu siguranþã n-a fost în nici o perioadã la modã, ca în zilele noastre, pânã
acolo încât sã se impunã în scris. 

Dl. Varin ne dã o definiþie dezvoltatã a erotismului, pe care o reluãm pentru a o
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propune cititorilor cultivaþi: „Acest fel de frenezie care merge de la trup la suflet
pentru a-l frãmânta cu toane perfide, prin care Platon defineºte Erosul, dar care nu
se lasã atât de uºor prinsã în mrejele unui sistem filosofic; aceastã forþã primitivã
ale cãrei manifestãri merg de la sacru la profan ºi despre care psihanaliza ne învaþã
cã stã la baza tuturor acþiunilor noastre.”

Fãcând aluzie la psihanalizã, autorul a arãtat perfect cum l-a incitat aceastã
ºtiinþã pe scriitorul contemporan sã-ºi punã personajele sã facã mãrturii despre
secretele simþurilor ºi cum a reuºit ea sã îi aducã erotismului literar consacrarea
supremã. 

* * *
De-abia dacã mai este nevoie sã marcãm diferenþa dintre erotism ºi pornografie.

În aceeaºi povestire, ambele pot sã convieþuiascã. Într-o manierã generalã, stilul
traseazã linia de demarcaþie. La un Henri Miller, de exemplu, erotism ºi obscenitate
se alãturã continuu. Spun obscenitate, cãci pornografia, dupã pãrerea mea, iese din
cadrul stilului aºa cum o notã falsã se delimiteazã din cel al simfoniei; pornografia
este buboiul care apare dintr-o infecþie de sânge. Hai sã încetãm deci a mai folosi
aici acest cuvânt. O anume frazã, într-un roman de Miller, este de un erotism
indubitabil, chiar poetic; o alta, imediat dupã, de-a dreptul obscenã. ªi aflãm aici
puterea seducãtoare a cuvintelor. Unul elogiazã, altul umileºte, cu aceeaºi energie,
cu aceeaºi forþã. Totuºi, dacã avem în vedere opera în ansamblu, nu vom putea
spune cã o carte de Miller este obscenã; balanþa s-a înclinat armonios. Cei doi
termeni au sfârºit prin a se echilibra. 

Dacã reluãm definiþia propusã de prefaþator ºi dacã admitem punctul lui de
vedere, erotismul în general intrã în marea categorie a tragicului ºi a poeticului.
Dacã îl privim în raporturile sale particulare, fiecare autor care descrie iubirea fizicã
gãseºte cuvinte ºi culori diferite, o energie diferitã de asemenea, pentru a-l exprima.
Fãrã sã mergem mai departe, ce diferenþe colosale de descriere între realismul
înverºunat al unui Mirbeau, patima epicã a unui Lautréamont ºi satanismul deviant
din vremea noastrã cea mai contemporanã! În funcþie de cum sunt îmbinate
simþurile sau sufletul sau spiritul, erotismul capãtã în stilul poetului un aspect mai
mult sau mai puþin înãlþãtor. Atâtea feluri de erotism câþi autori. La unii, iubirea
fizicã este privitã direct, iar cuvintele nu se sinchisesc deloc de menajamente ºi de
precauþii; alþii o privesc cu perdea, sunt subtili, ºi nu sunt aceºtia cel mai puþin
eficienþi, în sensul activ al expresiei. În fond, obiectul este întotdeauna acelaºi:
corpul uman pozând sau înflãcãrându-se în contopirea sexelor. Filtrat de marii
mistici feminini sau în cazul Héloïsei, acest tip de erotism decantat sau sublimat
rãmâne sortit manifestãrilor terestre. Între Jules Romains ºi Sartre, atât de apropiaþi
în gândire, se produce o prãpastie atunci când ne descriu bãrbatul ºi femeia cuprinºi
de pasiunea amoroasã. 

* * *
Erotismul literar, în opinia autorului Antologiei în cauzã, se înfãþiºeazã într-o

mulþime de forme, pe care Dl. Varin le împarte în trei categorii: „Preludiul
Erosului”, „Cucerirea Erosului” ºi „Eros în libertate”. Pentru a le face sã intre în
aceste categorii, el extrage din opera autorilor aleºi câteva pasaje caracteristice. Trei
scriitori par sã marcheze foarte net tendinþele acestui clasament: Henri Calet pentru
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preludiu, Colette pentru cucerire ºi André Gide pentru libertate. Dar aceasta nu ar
putea sã fie decât o alegere arbitrarã, cãci printre numeroºii poeþi ºi prozatori
reþinuþi de cãtre Dl. Varin existã mai mulþi care ar putea sã se încadreze în toate cele
trei categorii, pe rând. Autorul ne spune foarte clar: „De la reprezentãrile
sentimentale ale literaturii fantastice, în care corpul nu mai este menþionat decât ca
o simplã referinþã spaþialã, pânã la evocãrile îndrãzneþe ale literaturii de groazã, în
care gesturile eroilor, jocul viscerelor ºi al mucoaselor lor, degradarea suspinelor
lor sunt de-ajuns prin ele însele ºi nu mai pretind decât anonimatul exigent al
corpurilor lor, suntem de acord cã romancierul dispune de o gamã infinit de
nuanþatã.” Adaug: poetul. 

În acest fel, pentru a nu cita decât autori total diferiþi cum sunt Proust, Martin
du Gard, Cendrars, Aragon, Delteil, Pierre Louys, Paul Morand, îi vedem
asemãnându-se în privinþa anumitor aspecte erotice ale iubirii ºi în acelaºi timp
diferenþiindu-se radical în felul de a traduce ºi de a-ºi exprima viziunile ºi
senzaþiile. 

* * *
Nu este de neglijat faptul cã erotismul, privit în sensul cel mai sublim al

termenului, serveºte ca piatrã de încercat pentru a judeca autenticitatea
temperamentului funciar al unui autor. Dat fiind cã romancierul, poetul sau
dramaturgul se rãtãcesc pe acest teren periculos, ei trãdeazã lipsa de naturã, lipsa
de imaginaþie. Dl. Varin rezervã în Antologia sa un loc infinit pentru ceea ce el
numeºte „cerebralitãþile” ºi claseazã printre eroticii cerebrali scriitori de primã
mãrime cum sunt: Montherlant, Proust, Delteil, Sartre, Léon Daudet etc. „Sã nu
uitãm, spune el, cã grija de a atenua sub aluzii mai mult sau mai puþin transparente,
de a acoperi cu puncte de suspensie pasajele care considerãm cã atenteazã la artã
sau la moralã, este pentru imaginaþie de o deosebitã fascinaþie.” Existã
cerebralitate, din moment ce scriitorul se gândeºte sã evite anumite piedici, dar mai
ales când vrea sã transfere obiectul viziunii directe în plan abstract. 

Acest fel de erotism este cu siguranþã cel mai periculos, strict din punct de
vedere literar, atunci când scriitorul alãturã judecãþii pe care ºi-o formeazã un gând
moral; dar nu este deloc periculos dacã se angajeazã pe un teren pe care nu poate
sã facã paºi solizi. Dacã te înfunzi într-o mocirlã, te strãduieºti degeaba. 

Cât despre mine, sunt de acord cu prefaþatorul cã obstacolul cel mai mare pentru
un scriitor, în domeniul erotismului, ar fi sã cadã „într-un anumit realism clinic.” 

Alegerea textelor din Antologia erotismului mi se pare judicioasã, destul de
caracteristicã pentru a-i permite cititorului sã îºi facã o idee suficient de clarã în
privinþa concepþiilor erotismului literar contemporan. Cu siguranþã, autorul ar fi
putut sã se limiteze, fãrã ca acest lucru sã afecteze tema dezbãtutã, la un numãr mai
mic de poeþi ºi de prozatori. Existã unii destul de mediocri care sunt incluºi în acest
volum în care numai calitatea cea mai neîndoielnicã ar trebui sã fie toleratã. Geniul
sau simplul talent incontestabil trebuie sã se verifice ca aurul pe piatra de încercat.
Erotismul este acest fond dur pe care nu rezistã decât cei care au caracter puternic,
susþinuþi de harul invenþiei ºi de magia stilului. 

Traducere din limba francezã de Camelia-Meda MIJEA
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mi-am pierdut vârsta
ºi viaþa mi-am pierdut-o

mai bine aº fi trãit
printre popoarele trecutului

moare neghiobul cu ignoranþa-i
precum ºi înþeleptul cu ºtiinþa sa

ºi poate va trãi mai mult
ºi mai statornic în astã lume

cel ce danseazã dezbrãcat
decât cel ce profet îºi spune

suntem doar fii ai celor duºi
de ce am refuza potirul?

nu va scãpa deloc acela
ce moartea aºteaptã-nfiorat

mai toarnã-o cupã, aºadar,
ºi meargã sufletul cãlare

- copitele-i de iarbã verzi
ºi botul spumegând furie-

acolo unde nu-i apus
nici rãsãrit de soare nu e

(variaþiune pe teme de al-Mutanabbi,
în interpretarea lui de D. Emilio
García Gómez)

elegie

îþi privesc absenþa ºi
privesc lumea, sufletul mi-l vãd

în chip de groapã rece

chiar de durerea-mi pare
a fi sprinþarã melodie

ce bine-ar fi nimica a nu scrie
lãsând a timpului podgorie culeasã

în umbra ta sã ºed
sã þesem împreunã

ºi sã-þi citesc din cartea
troianului amurg

ce bine-ar fi, tu numai
alãturi de mi-ai fi, fãrã nimic a scrie 

pisica

1

pisica mea
sãraca    a rãmas
grea    mersul ei 
încet ºi   mãsurat
dã   un sens   lipsei
mele de sens

acestui nimic
drumeþ printre nimicuri

2

veni primãvara
fãr’ de primãvarã

3

José Antonio MARTÍNEZ MUÑOZ (Spania)
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adierea rãcoroasã a zorilor:
e Pisica iubitoare lingându-ºi puii

4

ploaia poposeºte
pentru o clipã ºi

lasã un pic de rãcoare
peste pârloagele pustii

(poate cã
moartea

va alege
ziua aceasta)

priveºte acel copac
priveºte-l

de departe
de foarte

departe
încât sã nu fie mai mare

decât apusul vieþii tale

acum nãscoceºte-i
amãnunte ce nicicând 
poate n-au existat

ºi
aºteaptã sã înfloreascã

aºteaptã sã dea roade

trist sã mã arãt acum s-ar cuveni
sã mã prefac mai înþelept cu timpul
sã scriu ceva de genul a trãi
înseamnã a ne întoarce la noi  cei
din trecut 

dar nici greºelile nici anii
mai vrednic nu m-aratã a fi
ºi aºtept ca unui alt trup
sã i se dea ori biciul ori alintul
destinului ce mie-mi se cuvine

biata-mi inimã bãtrânã
a drojdiei miros îl prinde

mai înþelept nu am ajuns cu vârsta
un pic mai acru doar ºi-atât

a trãi înseamnã
a te întoarce

a muri ar fi
pesemne

a nu fi
ajuns încã

Cei ce pentru Republicã sfârºit-au
Avut-au norocoasã soartã.
Fie-le altar mormântul.  Pentru ei,
doar pomenirea,
Nu ºi jelirea; nici doliu, doar
slãvirea.

Nici muºchiul lacom, nici timpul cel
hain,
Putere nu gãsesc asupra morþii lor.
Sub pietre, de mânã cu eroii,
Chiar slava zace; se odihneºte
Spania.

Imitaþie dupã
Simónides de Ceo ºi 

Salvatore Quasimodo
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Nãscut în Murcia în 1959. Licenþiat în jurnalism, este redactor al emisiunii
radiofonice Unda Regionalã a Murciei (105.3 fm ºi www.ondaregional
demurcia.es), unde prezintã ºi un program de poezie intitulat persoanele
verbului (începând din 1999, duminica de la 9:35), de asemenea ºi unul de
blues, anume frontiera (începând din 1990, duminica de la 23:05).

Câºtigãtor, în 1985, al premiului pentru poezie Murcia Joven cu nec
aliquid retinendum, volum publicat de Editura Regionalã din Murcia ºi
pus pe scenã în 1987 de cãtre ªcoala Superioarã de Artã Dramaticã din
Murcia. 

A fost, printre altele, în finala premiilor Loewe ºi Oliver Belmás.
Autor, în 1989, al unei adaptãri dupã Ciclopul de Euripide, piesã a cãrei

premierã a avut loc la Teatrul Romea din Murcia în luna septembrie a
aceluiaºi an.

În iarna lui 1999 a publicat placheta moanin’ (some blues), monografie a
revistei Octubre, iar în primãvara lui 2000, nocturnã pentru saxofon ºi alte
poeme în colecþia Aula de Poesía a Universitãþii din Murcia.

La sfârºitul anului 2000, editura Nausícäa, din Murcia, îi publicã volumul
ploaia în geam, cu desene de Ángel Haro.

În primãvara lui 2001, apare volumul dune, la editura Emboscall, din Vic.
În decembrie 2001 revista El Exramundi y los paeles de Iría Flavia,
condusã de Camilo José Cela, îi apare volumul unu

În octombrie 2002 apare la editura La Poesía, se?or hidalgo din
Barcelona cartea nimic, nimeni.

În iunie 2003 apare unu (uno), publicat de Editura Regionalã a Murciei,
un volum reunind practic totalitatea poeziei sale, publicatã ºi ineditã, din anii
90, anterioarã ploii în geam.

În 2005 se publicã în Italia placheta naufragio, la Signum Edizioni
d’Arte (Milano), ilustratã de cãtre Alberto Gianfreda. În acelaºi an se pblicã
vântul Gheenei la Bartleby Editores (Madrid). Moneda apare în 2007 în
colecþia de plachete Caf? Central din Barcelona, condusã de Antoni Clapés

De asemenea, a mai publicat poeme ºi interviuri în diverse reviste din
Spania ºi din strãinãtate (Italia, Israel, Mexic, SUA, Luxemburg ºi România).

Traducere ºi prezentare de 
Dan RUJEA

DESPRE VIAÞA ªI OPERA LUI 
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ
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Doina ONICA (Suedia)

DÃRUIREA DE SINE

M-am trezit speriatã. Nu ºtiam unde sunt.
Mã lãsasem convinsã de el sã urc vârful Toubkal din munþii Atlas. Plin de

patos îmi spusese frumoasa poveste despre titanul Atlas, pedepsit de Zeus sã
susþinã bolta cereascã pe umeri acolo sus pe vârful muntelui.

Iatã-mã acum încercând sã ies din sacul de dormit. Întunericul este aproape
total. Alãturi de mine mai dorm încã vreo douãzeci de persoane. Nu am nimic cu
ele, doar sã-mi gãsesc hainele. Dãruirea de sine cere sacrificii. Dar pânã la
sacrificiu mi-ar trebui hainele.

Cel pentru care m-am sacrificat aratã puþin speriat. Îl urmãresc în tãcere.
Ochii cam umflaþi, tras la faþã, nedormit. Ghicesc ceva spaimã în privire. A
îndrãznit prea mult? Nu spune nimic. Pare preocupat. Încearcã sã fie bãrbat ºi sã-
mi dea siguranþã. Zâmbesc pe dinãuntru. Eu mã comport ca o maºinã. Întâi
hainele. Nu ºtiu de ce am ales cãmaºa asta cadrilatã? Pentru mânecile ei lungi?
Sã-i spun cã pare nedormit? Mai bine tac, sã nu-l indispun. Dãruirea de sine cere
tãcere.

M-am aºezat, totuºi, la o masã. Ora patru dimineaþa. Am mâncat douã cupe
de terci în eventualitatea cã voi putea sã mã þin pe drum. Nu mã pot gândi sã
mãnânc pâine cu gem. Terciul subþire a lunecat uºor pe gât. Dãruirea de sine nu
este posibilã fãrã mâncare.

Primii bolovani de pe râul uscat îmi stãteau în cale ca porþile unei cetãþi uriaºe
care încã nu se trezise din întuneric. Curând, cetatea mutã a rãmas în urmã.
Dãruirea de sine stãtea trupeºã ca o întreagã cetate, puternicã, dârzã, de veghe,
plinã de energie, pornitã la drum.

O potecã de pietre pãtrate, parcã tãiate de cineva în cuburi regulate, urca la a
doua cetate de bolovani imenºi. Dãruirea de sine are nevoie de o potecã, altfel
bâjbâie în neant.

Cetatea a doua mi-a fost, mental, mai uºor s-o abordez. Era a doua,
câºtigasem o treaptã. În lumea de piatrã crescuserã ºi înfloriserã spini înalþi de
toatã frumuseþea. În rest, nimic. Pe drumul dãruirii de sine pot apãrea spini
tulburãtori, dar aceºtia nu m-au tulburat. Se legãnau în vânt ca o întreagã pãdure.
Erau generoºi. Nu mã atingeau. Cu douã zile în urmã, pe o altã pantã abruptã de
munte, alþi spini înfoiaþi ca niºte arici simpatici i-am simþit chinuitor de dureroºi
la fiecare atingere. Pe drumul dãruirii de sine nu toþi spinii sunt la fel, cei rotunzi
ca niºte perne nevinovate au fost cei mai perfizi.

A treia cetate am gãsit-o complet dãrâmatã. Nu rãmãseserã din ea decât pietre
împrãºtiate. Dãruirea de sine are momente de cetate dãrâmatã. M-am lãsat jos ºi
am spus ”Nu mai merg, mã întorc”. El mi-a întins douã portocale. Am stors
zeama din cei doi sori mici între dinþi ºi am simþit rãcoarea lor binefãcãtoare
pãtrunzând prin porii cerului gurii. Dupã câteva clipe am putut sã mã ridic de pe
pietre. Dãruirea de sine se hrãneºte din portocale.
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Dupã trei cetãþi (e drept cã una dãrâmatã) ºi o potecã confuzã, m-a învãluit
lumina zilei ºi am vãzut clar coama la care trebuia sã ajung. Dãruirea de sine
avea un þel.

Ce bine ar fi sã ating coama! Aº vedea, cel puþin, ce se ascunde dupã ea. Alte
cetãþi? Spre coamã poteca nu avea dubii. Era o potecã hotãrâtã ºi tãios de
înclinatã. Corpul meu a cãpãtat de la sine înclinarea potecii, dat fiind cã punctele
de sprijin le gãseam în mâini. Eram atât de aproape de stâncã încât gura mi se
umpluse de pietre. Dãruirea de sine mãnâncã pietre.

În sfârºit, coama ca o covatã. Degetele mâinii stângi au dat semne de
amorþealã. M-am lãsat jos ºi am spus ”Manger!” adoptând franþuzeasca vorbitã
aproape sutã la sutã, aici, pe munte. Din ”Bonjour”, ” Ça va?” ºi ”Madame” nu
am ieºit tot drumul. Uimitã de viaþa mea socialã de pe urcuºul în pantã abruptã,
am scormonit cu înfrigurare în punga cu pesmeþi ºi fructe uscate. Am simþit cum
dispare amorþeala degetelor, ca o minune medicalã. Dãruirea de sine poate fi
reclãditã din pesmeþi.

”Allez!” a fost noul cuvânt franþuzesc învãþat în ultimul asalt spre vârf.
Dãruirea de sine s-a ridicat în picioare ºi a pornit la atac!

Vârful! Un miraj! Mã uit la vârf, privesc cu ochii mari mitul acela frumos cã
acolo, sus, locuieºte titanul Atlas care susþine bolta cereascã pe umeri. M-a
cuprins puþinã trufie, puþinã admiraþie, puþinã grijã, puþinã foame. Din trufie m-
am întrupat eu însãmi într-un Atlas feminin, preluând ºi susþinând o clipã cerul
de deasupra. Am exersat un pic treaba asta cu bolta cereascã ºi mi-am plimbat
palma printre stelele ascunse de lumina zilei. Apoi i-am redat titanului obiectul
osândei zeilor, încurajându-l sã continue sã þinã bine galaxiile ºi stelele ºi sorii ºi
cometele ºi toate celelalte. Dãruirea de sine susþine bolta cereascã.

Dupã ce mi-am încheiat practica mitologicã, m-am uitat în jos spre pãmântul
brãzdat de vãile adânci. Terasele verzi ale satelor erau agãþate de pereþii stâncoºi
precum grãdinile Semiramidei. Puteam urmãri drumul care pãrea pictat de un
caligraf japonez. În clipe de nostalgie, dãruirea de sine admirã trecutul drumului
parcurs.

La coborâre, venind mereu în nas, de-abia mã puteam þine pe potecã. Poteca
îmi cerea abilitate aerodinamicã. El mi-a întins un spin înflorit. Nu se gãseau alte
flori printre bolovanii prãvãliþi din munte. Ieri, de ziua mea, îmi întinsese o floare
adevãratã, culeasã dintr-un ochi de apã al ºuvoiului zglobiu nãscut din pântecele
muntelui. Dãruirea de sine capãtã, câteodatã, flori.

Când am ajuns pe pãmântul adevãrat (coborârea pe pietre nu o pot numi
pãmânt adevãrat) am cãzut într-un somn adânc sub cerul nopþii plin de stele.
Dãruirea de sine este o micã stea.

Am visat o mulþime de lucruri, dar cel mai mult am visat grindina aceea ca o
rupere de nori, cãzutã peste mine când treceam ºaua unui pas, în drum spre vârf.
Se fãcea cã plouã din stele, cu lacrimi de gheaþã. Dãruirea de sine este o lacrimã
de gheaþã.

I-am pus lui în palmã o lacrimã de gheaþã ºi ea s-a fãcut o micã picãturã de
apã, în care el va creºte flori, data viitoare.

Munþii Atlas (Maroc), iulie 2005
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O. DASHBALBAR
XXX

Ca o minunatã lebãdã ce-ºi întinde gâtul
ªi-ºi adunã aripile
O fatã obositã adoarme, odihnindu-ºi capul pe braþe
Se lasã amurgul în strãlucirea estompatã
Umplând spaþiul din jur cu valurile sale
Magice, blânde, care curg

Fãurind o piesã deosebit de frumoasã
Îmi aratã Universul licãrul lui de aur strãlucitor?
Privesc, speriat de cea mai micã miºcare,
Reþinându-mi orice respiraþie
Cât de minunat îi e pãrul auriu ºi mãtãsos!

Pentru acest licãr al timpului,
Am lãsat în urmã mii de ani în visele mele?
Sau m-am transformat într-o bucatã de marmurã
Lipsitã de-o inimã care sã pulseze viaþa?
Ca-ntr-o cãlãtorie celestã
Spre-o lume-ndepãrtatã fãrã egal
Totul în jur aratã aºa de nou ºi magnific

Gombojavin MEND-OOYO

INFINITÃ STRÃLUCIRE

Îmi place sã mã bucur, când, în zori,
Rage un pui alb, limbut, de cãmilã.
Îmi place sã strãlucesc, când, printre nori,
Apare trecãtoarea lunã luminoasã.
Îmi place sã strãlucesc, atunci, în vântul roºiatic
De toamnã, când se naºte-un copil.
Îmi place sã mã-nfior când
Ascult versurile armonioase 
Ale maestrului Yuvuukhulan.
Îmi place sã ard, ascultând cântecele

Meridiane lirice Meridiane lirice 
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Melodioase de citerã ºi scripcã.
Îmi place sã mã-nalþ împreunã cu soarele
De dincolo de stepa mea de albastrul anemonei.
Îmi place s-alerg ca un steag desfãºurat,
În mânã cu biciul meu de fuior.
Îmi place sã urc vârful acoperit de nea
Cu capre ce sar pe stâncile muntelui.
Îmi place sã folosesc cruºin ºi lemn de santal
Sã scot cântece melodioase.
Îmi place sã contemplu ca sã 
Disting stamba de brocart.
Îmi place sã luminez ca stelele strãlucitoare
Pe cerul blând al nopþii.
Îmi place sã cânt pe corzile citerei
Sfântului Yanjinglhama.
Îmi place sã strãlucesc la infinit
În Templul de Cristal al Poeziei.

CÂNTECUL LUNII

Am aruncat în cerneala mea razele lunii argintii.
Iar calitatea lor a strãlucit în tabloul luminos al veºniciei.

Am împletit razele lunii povestitoare pe vârful visului meu
ªi mi-am cusut poemul pentru copii cu un fir perfect de mãtase.

Am lovit cristalul lunii de jadeit de inima mea împietritã.
Iar, în întuneric, din poezia mea au þâºnit raze de jad.

Mi-am aºezat cântecul de mulþumire-naintea oglinzii lunii-nþelepte
Iar poemul meu, cu sufletul sãu luminos, s-a aºezat în lumina Shambalei.

Galsan CINAG
SCRISOARE

Luna plinã e
Scrisoarea mea cãtre tine

Dorul
Ce-l sufãr
Ar putea foarte bine
Sã fie scuza
Pentru plinãtatea ei
Nebunã
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Doar ca sã te facã
Sã te contaminezi ºi tu

ÎNCHIDE OCHII

Închide ochii
ªi priveºte
Cum amândoi
Ne înãlþãm din douã orizonturi
Umplând golul
Ne apropiem unul de altul
Curgem unul în altul
Iar la mijlocul veºniciei
Ne oprim

NUMELE TÃU

Numele tãu e cheia magicã
A porþilor universului meu
Chiar ºi cei ce nu-s bineveniþi
L-ar putea folosi ca parolã
El stã întronizat
Între Altai ºi Mama

În lumina acestei constelaþii de trei stele
Tot ceea ce-a suferit 
Se va tãmãdui

Cu ºase litere
Ca ºi numele meu
El mã rostogoleºte
Ca zarurile
Între cele trei stãri ale timpului
ªi mã face sã trãiesc
Fãrã de ieri sau  de mâine

Sendenjavyn DULAM

LIMPEZIREA ALBASTRULUI CERULUI

Din aceastã limpezire a albastrului cerului învãþãm
Sã cunoaºtem lumina înþelepciunii
Din aceastã stepã lucitoare preluãm
Generozitatea unei inimi deschise
Din aceste râuri repezi ce nu se 
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Opresc niciodatã ne tragem
Credinþa în atingerea þelurilor noastre
De la rãbdãtorii munþi nemiºcaþi 
Albiþi de ani auzim
Legenda voinþei ce nu cedeazã
Pe floarea roz a unui bujor descoperim
Iubirea ce ne-ntãreºte inimile
În cele trei luni cu cântec ale verii
Simþim forþa din noi
Toamna când se usucã stepa cea beatã
Ne câºtigãm tãria ce rezistã la-ncercãri
În timpul îngheþului iernii
Descifrãm viaþa pãrului nostru albit
În nesfãrºitele reveniri pe meleagurile natale
Se aflã cunoaºterea legii vieþii.

Danzangyn NYAMSUREN

1. În nesfârºita stepã
Umblã vulpea
De dragul frumuseþii blãnii ei
Umblã deºertãciunea

2. Azi
Calc pe iarbã
Mâine
Ea va creºte deasupra mea

3. Ca ºi iarba, mã ud
Ca ºi iarba, mã aprind
Ca ºi iarba, mã-mbãt
Ca ºi iarba, tac acum

Luvsandorjyn ULZIITUGS

Un poem ce s-a nãscut când niºte frunze, mirosind a 
ploaie, au cãzut dintre filele unei cãrþi.

În mirosul ploii, îmbãtãtãtor de ieri
Lipsea vara
Atâta veselie, atâta primãvarã
Rãmasã altui univers, uitând de mine
Prin geamul iernii, soarele
Rãnit, o respiraþie rece
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Mania scrierii unui poem
Pe hârtia de-acum, despre mâine
... Astfel de-ntîmplare poate avea loc oricând
Se va repeta ne-ndoielnic un vis, poate
Privind pe geamul ultimei mele vieþi
Mâine e mai bãtrân ca ieri

Þoodolyn KHULAN
ADIO, IUBITO

Du-te, iubito, du-te
Îþi spun adio puþin trist ºi cu trufie
Cu un sãrut la uºã
Voi întreba, când vei reveni?

Du-te, iubito, du-te
Þine prea mult
Doar clipa când ochii
Mei i-au întâlnit pe-ai tãi
Când buzele mele le-au
Simþit pe-ale tale
Va rãmâne-o clipã de 
Iubire adevãratã
Restul va fi minciunã
Sã ne despãrþim acum, iubito

Du-te, iubito, du-te
Am preþuit atâta iubirea noastrã
Sã ne despãrþim frumos
Dã-mi, te rog, un sãrut
Ca altã datã
Ca sã-mi rãmân-amintirea lui
Adio, iubito, adio.

Renþeendorjyn EMUUJIN
X X X

Când mi-a cãzut la picioare eºarfa de mãtase
Mângâindu-mi coapsele ca apa liniºtitã
Mi-am acoperit sânii cu pãrul
ªi-am rãmas acolo, strãlucind

Ca o lumânare aprinsã subit
Fãrã trup ºi vedere
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Fãrã iubirea ce-a þâºnit în tainã
Ca o viaþã liniºtitã ascunsã

Nu mã dori, aici nu existã iubire
E doar clipa cea trecãtoare.

Arlaany ERDENE-OCHIR
X X X

Ciocârliile-ºi fluturã aripile
Sigur, va veni ploaia
ªi-mi va fi dor de tine

Berzele zboarã-n cerc în mintea mea
Sigur, vârtejul va continua
ªi-mi va fi dor de tine

Se-adunã norii, mirosind a ploaie
Sigur, mânzul va alerga-n jos
ªi-mi va fi dor de tine, munte

Un cãlãreþ vine de departe,
Sigur, îºi va cãuta caii
ªi-mi va fi dor de tine

Ploaia va cãdea curând
Sigur, bãlegarul vitelor se va uda
ªi-mi va fi dor de tine

Deºi o lunã nu e mult
Sigur, voi suspina
ªi-mi va fi ºi mai dor de tine.

În româneºte de Dan BRUDAªCU

ERATÃ
Dintr-o neatenþie regretabilã din ultima parte a piesei de teatru Omul din

cuºca gorilei de Dan Tãrchilã s-a omis urmãtoarea replicã:
Studentul:  Fermecãtorul solo al violei din sublimul octet al lui Enescu

suspinã dupã o lume nobilã ºi desãvârºitã a cãrei adiere inefabilã se furiºeazã
tulburãtor prin melancolicul adagio de albioni.

Omul: M-ai spune-mi.
Cerem scuzele cuvenite autorului ºi cititorilor.

Redacþia
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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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A apãrut, la Cluj-Napoca, lucrarea
Voices of contemporary Romanian poets.
Antologia ilustreazã poezia românã a
ultimilor 35-40 de ani ºi cuprinde traduceri,
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Editurã S.R.L. Cluj-Napoca ori a confirmãrii efectuãrii transferului bancar
în contul nr. RO06BTRL01301202958947XX al Editurii, deschis la Banca
Transilvania din Cluj-Napoca.




