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Damian TODIÞÃ

CLUJUL ÎN PREAJMA REVOLUÞIEI DIN 1848-1849

In aprilie 1848, pornea din Cluj o
scrisoare în care gãsim o formulare
prin care autorul încearcã sã contureze
pe scurt ºi, oarecum metaforic, „starea
naþiunii”: „Aici, în Principatul
Transilvaniei, dar mai ales în Cluj
suntem în vârful unui vulcan ce e gata
sã izbucneascã”.                                  

Acest „vulcan” crescuse ºi se
înfierbântase vizibil mai ales în secolul
premergãtor, într-o evoluþie

spectaculoasã, datoritã condiþiilor specifice în care se gãsea Clujul. In aceastã
vreme el devenise principalul centru politic al Transilvaniei, un mare centru
cultural ºi economic, aici convieþuiau paºnic toate cofesiunile ºtiute ºi neºtiute ale
acestui colþ de lume. Viesparul nobiliar al Clujului era de notorietate. Ca centru
gubernial, aduna elita politicã a Þãrii, de la care porneau dezbateri furtunoase ºi
decizii cu efecte determinante pentru soarta oamenilor. Aici se fãceau ºi se
desfãceau guverne,  se nãºteau legi ºi constituþii. Gazetele Clujului constituiau
teren fertil pentru vehicularea celor mai îndrãznete idei ale vremii. În Cluj trãiau
intelecþuali de mare valoare care-ºi puneau în pagini scrise convingerile ºi
speranþele. O populaþie tot mai numeroasã de meºteºugari, negustori ºi lucrãtori în
ateliere (în special tipografi), manifesta receptivitate sporitã faþã de cuvântul scris.

Clujul era în acestã vreme, mai mult ca altãdatã, oraºul tinerilor. ªcolile
clujene prilejuiau întâlnirea tinerilor de toate etniile, de condiþie socialã diversã. ºi
de formaþiune culturalã nuanþatã de originea ºi evoluþia anterioarã. Dascãli
receptivi la ideile novatoare erau  un veritabil imbold pentru organizarea unor
acþiuni impregnate de optimismul specific generaþiei tinere. Nu  este de mirare cã,
ºi la Cluj, la fel ca în toatã Europa, în „primãvara popoarelor’, primele
manifestãri revoluþionare se caracterizeazã prin participarea nãvalnicã a tinerilor.

La toate acestea, ar fi de adãugat personalitatea aparte a Clujului, exprimatã
prin expansiunea urbanisticã a oraºului de pe Someº, prin noua arhitecturã de
influenþã austriacã ce-ºi câºtigãse definitiv locul ºi rostul în intravilanul urban(
metaforic vorbind, acest oraº a lãsat întotdeauna o fereastrã deschisã spre vestul
european, chiar dacã, de acolo, se anunþa furtunã). La mijlocul secolului al XIX-
lea Clujul etala înnoiri notabile, componente ale lumii moderne: palate ºi edificii
publice baroce ºi neoclasice cu faþade impunãtoare, cu interioare somptuoase
dimensionate ºi amenajate dupã cele mai rafinate gusturi europene, teatru,
cazinou,parcuri, biblioteci, strãzi aliniate ºi pietruite, iluminat stradal, ciºmele cu
apã proaspãtã, farmacii, spitale, servicii edilitare de o mare diversitate. Aici
funcþionau asociaþii profesionale foarte active care organizau periodic consfãtuiri
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zonale cu efecte benefice pentru întreaga Þarã. Ici-colo se puteau vedea ºantiere,
majoritatea înafara incintei medievale, cel mai mare fiind, totuºi, în piaþa centralã,
unde se înãlþa spre înaltul cerului noul turn al bisericii Sf. Mihail  

Marea noutate a vremii este intrarea tumultoasã în evenimente a românilor,
care aveau, la mijlocul secolului al XIX- lea, o elitã intelecþulã de mare valoare,
puternic impregnatã de ideile înaintate ale epocii, cu o pregãtire culturalã ºi
profesionalã de nivel european si ataºatã celor mai înaintate formule de exprimare
a  patriotismului. Statisticile ne spun cã, în aceastã vreme, Clujul avea aproape
17.000 de locuitori, din care cca. 1450 erau români , deci sub 10 % ( în unele ºcoli
procentajul se apropia de 30 %). Vecinãtatea ruralã însã era preponderent
româneascã ºi exercita asupra oraºului o presiune crescândã. Când aristocraþia
conservatoare ºi obtuzã constatã cã românii nu mai vor sã trãiascã în umilinþã ºi
cã nu mai existã mijloace cu care sã poatã fi opriþi, evident, considerã cã vulcanul
a ajuns în pragul erupþiei.

Dupã cum se ºtie, „Primãvara popoarelor” a fost anunþatã încã din iarnã,
prin rãbufnirile din Italia. La 12 ianuarie 1848 are loc insurecþia la Palermo, în
urma cãreia, regele Ferdinand  se vede obligat sã promitã Constituþia. In zilele
urmãtoare se declanºeazã lupta pentru lichidarea stãpânirii habsburgice din
Lombardia ºi Veneþia, fapt ce marchezã o noua etapã în procesul de unificare a
Italiei. La 22 februarie, populaþia Parisului declanºeazã bãtãlia pe baricade. Peste
trei zile se proclamã republica ºi se formeazã acel guvern revoluþionar care
promitea sprijin tuturor popoarelor asuprite. Generoasa lozincã „libertate,
egalitate, fraternitate” zguduie puternic universul, chemându-i la luptã pe toþi cei
care mai pãstrau o fãrâmã de speranþã în triumful dreptãþii.

Focul revoluþiei s-a întins rapid spre Estul Europei unde absolutismul continua
sã stãvileascã, cu consecinþe fatale, evoluþia popoarelor spre afirmarea naþionalã.
Mai întâi la Praga (11 martie), apoi la Viena (13 martie ), în mari adunãri populare,
masele revoltate determinã schimbãri notabile (Metternich se vede obligat sã se
exileze). Dupã douã zile, izbucneºte revoluþia la Pesta; tineretul cântã frenetic
calebrul „Cântec naþional” al lui Petõfi ºi se lanseazã manifestul „Ce pretinde
naþiunea maghiarã” , în care se precizeazã  viziunea revoluþionarilor maghiari ºi
în legaturã cu cele douã probleme de mare interes pentru români, cea agrarã ºi cea
naþionalã. Punctul 7 prevedea desfiinþarea raporturilor urbariale, iar punctul 12,
uniunea cu Ardealul. Au fost câteva zile de mare entuziasm la care au participat ºi
tinerii români aflaþi în oraº. Atunci au fost eliberaþi din închisoare marii patrioþi,
printre ei  fiind ºi profesorul Eftimie Murgu, „martir al libertãþii române”.
Antrenat în tumultul revoluþionar, Iosif ªterca ªuluþiu mãrturiseºte: „Eram
pãtruns de tot de cuvintele: libertate, egalitate, frãþietate. În adevãr eram foarte
fericit, îmi vedeam realizate visurile mele ºi aspiraþiile strãbunilor mei”. Idei
asemãnãtoare  gãsim ºi în „Gazeta de Transilvania”, care saluta evenimentele de
la Pesta ca fiind începutul unor schimbãri benefice pentru Þarã.

Tinerii revoluþionari români aflaþi în capitalele cuprinse de flãcãrile revoluþiei,
pornesc spre Þãrile Române, deciºi sã determine ºi aici mersul spre modernitate.
Transilvãnenii însã au avut neºansa ºocului provocat de legile adoptate la Pojon



(18 martie). Întorcându-se cu avangarda spre Evul mediu, revoluþionarii maghiari
devin în scurtã vreme principalul obstacol în calea schimbãrilor revoluþionare.
Deºi se prevedea desfiinþarea robotelor ( art. IX), problema agrarã nu s-a putut
rezolva pe baza legilor adoptate la Pojon, iar prin prevederile art. VI ºi VII se
dãdea o loviturã letalã intereselor naþionale. Ambiþii nerealiste vizau  o Ungarie
Mare cu cca. 14 milioane de locuitori, din care însã nici o treime nu erau unguri.
Soluþia era asimilarea forþatã sub „Sfânta Coroanã ungarã”. Aºa s-a ajuns de la
romantismul revoluþionar înflãcãrat la naþionalismul exclusivist, pãgubos pentru
toatã lumea.

In faþa avalanºei devastatoare a „tinerilor din martie”, românii ardeleni îºi pun
nãdejdea în sprijinul împãratului, dar inconsevenþa deciziilor vieneze a complicat
ºi mai mult situaþia din Transilvania. Dacã rescriptul imperial din 28 martie cerea
Dietei ungare sã revinã asupra legilor votate cu 10 zile în urmã la Pojon, peste
douã sãptãmâni (11 aprilie ), Viena recunoºtea aceste legi, fapt ce a provocat
derutã în rândul fruntaºilor politici români, unii ajungând la convingerea cã acest
popor se va putea mântui numai prin propriul efort ºi sacrificiu.

Veºti despre evenimentele revoluþionare din capitalele europene au ajuns, cum
era firesc, mai întâi în oraºele vestice ale Transilvaniei (Timiºoara, Oradea), apoi
mai departe spre Est. Clujenii au fost printre primii care au dat curs liber
entuziasmului revoluþionar. Asfel, chiar a doua zi dupã Dieta de la Pojon, are loc
la Cluj o mare manifestaþie a tinerilor din ºcolile superioare, sub conducerea
profesorului Gyulai Pál. Au avut loc în zilele urmãtoare manifestaþii regretabile,
greu de controlat, împotriva autoritãþilor. (Autori neidentificaþi au scris pe unele
edificii „Jos cu baronii Jojika!”). La fel ca în alte oraºe, la Cluj se alãturã
manifestanþilor ºi tineri români, cei mai activi fiind canceliºtii. 

În ultima sãptãmânã a lunii martie, acþiunile revoluþionare se radicalizeazã
considerabil odatã cu procesul de clarificare a taberelor adverse. Ziarele româneºti
( „ Gazeta de Transilvania”, „Organul luminãrii” ºi cele maghiare („ Erdelyi
Hirado”, „Munkasok Ujsaga” ), au zilnic articole optimiste. „nu mai e domn ºi
slugã, nu mai e robotã, oamenii nu mai sunt bãtuþi ca niºte vite, toþi suntem
cetãþeni cu drepturi egale, toþi suntem fraþi”. Optimiºti erau ºi unii români ca, de
pildã, Papiu Ilarian, care scria din Cluj cã: „Românii-s încurajaþi pretutindeni, alta
decât bine pentru noi nu poate sã vie”. 

De cealaltã parte putem urmãri o evoluþie contrarie, bazatã pe realism ºi
experienþã, purtãtorii ei fiind în bunã mãsurã canceliºtii care aveau „ºcoala
Clujului”. De la ei au pornit ºi propunerile privind modalitãþile de acþiune. Este de
notorietate consfãtuirea canceliºtilor de la Târgu Mureº, la care a participat Avram
Iancu înainte de plecarea sa în Munþi. Evenimentul este bine descris în
memorialistica vremii ( Kõvári Lászlo, Iosif ªterca – ªuluþiu ). ”În una din serile
lunii martie, tinerii  maghiari ºi români erau împreunã. Un tânãr deºirat, cu o
barbã roºcatã, urmãrea dârz discuþia în jurul deziobagizãrii ºi deodatã a spus
rãspicat : desfiinþarea robotelor fãrã despãgubire sau moarte ! Abia au rãsunat
aceste cuvinte, ºi dimineaþa nici un tânãr român nu mai era în Târgu Mureº.”.

În zilele de 27 – 28 martie 1848, s-a derulat la Cluj, în casa parohului greco-
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catolic din Mãnãºtur, consfãtuirea tinerilor români, în legãturã cu atitudinea pe
care trebuiau sã o adopte românii faþã de evenimentele din Ungaria ºi
Transilvania. Participã Florian Micaº, Ion Buteanu, Ioan Suciu, Oprea Moroianu,
Iosif Hodoº ºi Al. Papiu-Ilarian. În prealabil ei s-au sfãtuit cu înaltele feþe
bisericeºti ale românilor clujeni, episcopul Lemeni ºi canonicul Cipariu, care au
insistat pentru redactarea unui text conciliant, care sã nu aprindã spiritele. A
rezultat un proiect de petiþie pe baza cãruia trebuiau sã se desfãºoare dezbaterile
în adunãrile populare ale românilor, sã se strângã semnãturi ºi, în final, sã se
redacteze un memoriu cãtre Dietã în care sã se cuprindã toate revendicãrile
poporului.

Preambulul Proiectului de la Cluj este conceput în spiritul epocii: „ Miºcãrile
cele mai de curând din Europa toatã – pentru câºtigarea adevãratei libertãþi,
egalitaþi ºi a drepturilor naþionale [...] ne cheamã ºi ne îndreptãþesc.”. Cele 8
puncte ale proiectului propriu zis, contureazã un rãspuns la legislaþia adoptatã de
Dieta de la Pojon. Se cerea ca românii sã fie puºi în vechile lor drepturi, sã aibã
municipii româneºti în care sã se foloseascã limba românã atât în ºcoli cât ºi în
bisericã. Limba maghiarã sã fie limba oficialã a înaltelor instituþii de stat, dar aici
sã se asigure translatori pentru limba românã. Sã nu fie obstrucþionaþi funcþionarii
români. Ortodoxia sã fie recunoscutã oficial. Românii solicitau egalitate în
drepturi ºi obligaþii: „cu toþii, fiii iubitei patrii strânºi într-o frãþeascã dragoste cu
însoþite puteri sã putem conlucra spre înflorirea fericitoare de toate naþiunile într-
ânsa  vieþuitoare”.

Documentul a fost dat episcopului Lemeni, care l-a prezentat guvernatorului
Teleki, de unde se obþineau aprobãrile pentru organizarea adunãrilor populare în
toatã Þara. Cu aceasta demareazã o nouã etapã în revoluþia transilvanã, faza
întâlnilor cu poporul în care se vor pregãti marile adunãri de la Blaj.

Primele adunãri au avut loc în Munþii Apuseni, unde s-au strâns mii de
semnãturi. Efectul imediat a fost de-a dreptul spectaculos. In unele locuri oamenii
ºi-au ales organe locale reprezentative pe baza principiilor subînþelese din textul
proiectului. Se declanºeazã ofensiva generalã împotriva robotelor. Se redacteazã
manifeste ºi proclamaþii cuprinzãtoare (Simion Bãrnuþiu, Aron Pumnul ).
Entuziasmul molipsitor dã în clocot. Rapoartele autoritãþilor locale sunt pline de
ºtiri alarmante. (Românii purtau cocarde cu culorile româneºti: albastru ºi alb ).
Entuziasmul se revarsã pe vãile Transilvaniei cuprinzând, practic, întreaga Þarã.
Se ajunge astfel la o solidaritate þãrãneascã, preponderent româneascã, prin care
era ameninþatã întreaga rânduialã. Ogoarele nelucrate puteau aduce foametea ºi tot
ce era legat de acest flagel. Degeaba trimite generalul Puchner unitãþi militare în
satele rãzvrãtite, degeaba trimit oficialitãþile clerul înalt sã vorbeascã oamenilor.

In aceastã situaþie alarmantã, aristocraþia clujeanã gãseºte cã numai românii
sunt vinovaþi: „Rãscoala ºi o conjuraþie îngrijorãtoare a românilor, a cãrei
direcþie o cunoaºtem, nu însã ºi pregãtirile, se întinde pânã la porþile oraºului”.

Toatã luna aprilie clujenii au trãit în atmosfera de nesiguranþã pricinuitã de
avalanºa noutãþilor alarmante. Totul intra sub incidenþa suspiciunii: strãinii care
veneau în oraº, corespondenþa, întrunirile, presa. Din Cluj au fost trimise unitãþi
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militare împotriva satelor, aici se concentreau ºtirile despre tragediile din lumea
ruralã, la aflarea cãrora nu toþi clujenii aveau rãspunsul cuvenit. In aceste zile de
aºteptare încordatã, tinerii maghiari nu ºi-au gãsit o clipã de liniºte, rãfuindu-se cu
toþi cei ce ºi cu toate cele ce nu le erau pe plac. Curajul lor era întreþinut de Garda
civilã maghiarã, funcþionalã încã din primele zile ale revoluþiei ºi de nobilii
aroganþi ce alcãtuiau escadronul de cavalerie comandat de contele Mikes
Kelemen.

Autoritãþile sunt la fel de harnice ºi inventive. Cautã „ instigatori” ºi
„provocatori”, care nu puteau fi decât români. La 15 aprilie, Guberniul a instituit
în comitatul Cluj tribunale statariale, de tristã notorietate. Sunt aduºi în lanþuri
„instigatori” arestaþi prin sate ºi clujenii au nefericita ocazie sã asiste la spectacole
ce aminteau de Evul mediu.

Ambiþia unor capete înfierbântate era sã loveascã în elita românilor, cu
speranþa cã vor obþine liniºtirea acþiunilor antinobiliare. Autoritãþile pornesc pe
urmele celor ce au lansat Proiectul de la Cluj. Dosarul acestora încã nu era
complet ºi se recurge la diversiune ºi ºantaj în vederea arestãrii lor. Avocatul
Florian Micaº, principalul autor al Proiectului, este acuzat cã i-a instigat pe þãranii
din Borºa sã se rãscoale împotriva autoritãþilor. Apoi se rãspândeºte zvonul despre
proiectele lui diabolice ºi în primul rând acela de a incendia Clujul. Pe aceastã
bazã s-a emis mandatul de arestare, care a fost dus la îndeplinire în noaptea de 26
spre 27 aprilie. La anchetã Micaº a aflat cã este acuzat ºi pentru alte activitãþi
antistatale. Astfel, a fost confruntat cu un þãran din Budurleni, care pretindea cã a
primit de la „domnul avocat” douã tipãrituri „instigatoare” care fuseserã gãsite
la el de autoritatea localã. Imediat dupã arestarea lui Micaº, judele primar al
Clujului, Groisz Gusztáv a percheziþionat locuinþa avocatului român, de unde a
ridicat 68 de scripte româneºti, pe care le-a sigilat ºi le-a înaintat Guberniului. Tot
atunci, de la Nicolae Solomon s-au ridicat 83 de scripte, cu care s-a procedat la
fel.

În aceeaºi noapte au fost arestaþi la Cluj tinerii Ioan Darabant, ªtefan Molnar,
Ioan Petrovici, Nicolae ªuluþ ºi Ieremia Verza, împotriva cãrora s-au instrumentat
doar mãsuri de intimidare, fiind obligaþi sã plece din oraº ºi sã jure cã nu se vor
amesteca în treburi politice „ pe care nu le pricep”. Avocatul Micaº, considerat
„om periculos”, a fost încarcerat ºi pus sub paza gardiºtilor unguri. Vestea s-a
rãspândit rapid în lumea satelor ºi autoritãþile aflã curând despre planul þãranilor
români din apropierea Clujului de a nãvãli în oraº ca sã-l elibereze pe Micaº. Este
una din primele manifestãri de solidaritate dintre popor ºi conducãtori, solidaritate
care se va manifesta în timpul revolutiei în multe împrejurãri ºi prin modalitãþi de
o mare diversitate.

Urmeazã în istoria Þãrii marile evenimente revoluþionare la care Clujul este,
în aceeaºi mãsurã, martor ºi pãrtaº, finalul revoluþiei marcând ºi în istoria oraºului
nostru, cum era ºi firesc, un nou început.
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Ionuþ ÞENE

PRECUM ULISE PE MAREA IUBIRE

Ne vom iubi unde se întâlneºte cerul cu pãmântul
Ce vrãji pot sã-þi atingã aripa de fluture a inimii
Unde picãtura de ploaie e fluviu izvorât din lacrimile tale
Unde pomii sunt trupuri arse pe buza dragostei

Ce vrãji pot sã-þi atingã aripa de fluture a inimii
Ne vom iubi unde se întâlneºte cerul cu pãmântul
Unde curbele coapselor tale sunt valuri înspumate
Unde navigheazã memoria cu mâinile tremurânde 
catargul frânt al cuvintelor

Ce vrãji pot sã-þi atingã aripa de fluture a inimii
Unde picãtura de ploaie e fluviu izvorât din lacrimile tale
Unde iubesc marea goalã a pieptului tãu precum un mãr
pânã la seva rãcoroasã de lapte a muºcãturii de ºarpe
pânã unde se întâlneºte sãlbatic cerul cu pãmântul

Cluj-Napoca 26.07.2007

DECLARAÞIE 

Cerul e albastru ºi buzele iubitei sunt roºii
Simt rãsuflarea ei furtuni de nisip
Oamenii topiþi de iubire în canicula îngheþatã 

Cerul e albastru ºi buzele iubitei sunt roºii
Podul dragostei e coapsa fierbinte 
Sirenã în marea ascunsã plãcerea

Cerul e albastru ºi buzele iubitei sunt roºii
ªi umedã  ploaia de varã
Inima muºcatã pe terasa memoriei

Cerul e albastru ºi buzele iubitei sunt roºii
ªi dulce-i sânul cum strugurii copþi toamna
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Conf.univ.dr.Constantin MÃLINAª

RACORDAREA LA BLAJ (I)

Dupã Adunarea  plebiscitarã
a românilor din 15 mai 1848, de
pe Câmpia Libertãþii de la Blaj, a
urmat un efect de iradiere ºi
îmbrãþiºare a postulatelor
acesteia, care s-au rãspândit cu
viteza sufletului romantic de
atunci ºi au fâlfâit cu amploarea
speranþei liberale europene pe
vãile ºi dealurile Transilvaniei.
Între altele, ideile ei au pãtruns ºi
în Bihor, solidarizând pe românii

de aici cu cei din interior, într-o acþiune pilduitoare de tip luminist, revendicativ,
care s-a exprimat cel mai bine într-un document tipãrit la Oradea,  pe care l-am
numit PROCLAMAÞIADE LASARCÃU, adoptatã la 12 iunie 1848,  document
deopotrivã istoric ºi literar, avându-l de autor pe preotul greco-catolic, scriitorul ºi
revoluþionarul IOAN MUNTEANU (1808-1863). La jumãtatea lunii mai 1848,
acesta, împreunã cu preotul ºi poetul Ioan POPDAN, sunt chestionaþi de cãtre
autoritãþile maghiare din Cluj ºi sunt cercetaþi, cã de unde vin ºi încotro se duc.
Rezultã din cercetare, cã vin din Ungaria ºi se duc la  la Blaj, pentru a lua parte la
Adunarea Naþionalã a Românilor. Autorul maghiar Deak Imre este  cel, care le
consemneazã trecerea prin Cluj, cãtre Blaj, dar este în eroare, când apreciazã cã cei
doi  preoþi români ar fi mers acolo, pentru a susþine unirea Transilvaniei cu Ungarie,
propulsatã ºi declaratã abuziv ºi nedemocratic de cãtre Dieta din Cluj. În realitate,
Ioan Munteanu ºi Ioan Popdan au pornit din satele lor din Bihor, Sarcãu ºi Sãrsâg,
din zona Marghita ºi au mers din proprie iniþiativã  la Blaj, nu pentru a susþine o
unire efemerã ºi antistoricã, ci pentru a se informa cu cererile românilor ºi pentru a
le aduce ºi transpune în adunarea publicã a bihorenilor, pe care vor ºi încerca sã o
organizeze la Oradea la finele lunii mai 1848.    Dovada peremptorie a acestei
solidaritãþi ºi a erorii de interpretare a lui Deak Imre  se aflã în chiar evenimentele,
pe care preoþii români, dupã revenirea acasã, le-au generat în Bihor ºi în însãºi
conþinutul ideatic al documentului tipãrit, cu rol de convocare a unei adunãri
plebiscitare a românilor, de trei zile, la Oradea. Acest document  urmeazã, el este
ideatic ºi stilistic foarte asemãnãtor cu proclamaþia lui Aron Pumnul, de la Blaj,
care însã, a fost numai manuscrisã, dar a fost copiatã de cãtre seminariºti ºi difuzatã
în satele din jur, pânã în  faldurile ºi inima Munþilor Apuseni. De dincolo, din Bihor,
a venit  peste numai câteva sãptãmâni, textul urmãtor, complementar, tipãrit în 50
de exemplare ºi difuzat public :



9

/PROCLAMAÞIA DE LA SARCÃU, 12 IUNIE 1848/

DOMNULE PROTOPOPE ªI FRAÞILOR PREOÞI ROMÂNI!

Dieta þãrii, de la care mult depinde soarta fiecãrui concivic al Ungarii, este la
poartã. Toate elementele tuturor naþionalitãþilor, toate corporaþiunile, toate
soþietãþile ºi toate clasele de oameni, ba tocmai ºi fraþii noºtri români din toate
pãrþile au þinut adunãri naþionale ºi bisericeºti – toþi s-au consultat despre
melioraþia soartei sale ºi despre consolidarea unei feliciri venitoare, - au întins
Petiþiuni la respectivul Ministeriu, au împãturat concesii, ºi-au defipt cele de
cerut de la Dietã ºi în toatã întâmplarea cele de fãcut. Cu un cuvânt: toþi s-au
folosit de beneficiul, libertãþii ºi al publicitãþii : toþi au simþit cã au trecut timpul
auctoritãþilor ºi al despotismului, ºi e ertat cu oricine, - de ar fi ºi cu ºepte cruci
duplicate împregiurul grumazului decorat – a vorbi cu fronte deschisã ºi a
pretinde fãrã de cutremur, ce în conºtiinþã simþeºte a fi drept.

Numai noi, pe cari soarta ºi virtutea nemuritorilor noºtri Protoepiscopi ne-au
pus în stare a ne câºtiga, - ºi credem cã cu puþinã excepþie, cei mai mulþi aþi
umblat în cariera ce duce la locaºul Muselor,la Tesaurul ºtiinþelor, noi dormim
somnul unei morþi morale ºi eterne, noi zacem apatia înfiorãtoare pentru tot
deºteptul fiu a unei naþii atât de asuprite!   Noi, a cãror faciende sunt miliarde,
noi a cãror necesele sunt înecãtoare, noi, cari, spre scandalul Lumii, încã nici un
semn de ezistenþã naþionalã Românã nu am dat Lumii, noi, cari în beneficiul
naþiunii române, în respect cãtre alþi Fraþi ai noºtri Români, în cel mai mare grad
ne îngrãºiem, noi despre soarta naþiunei noastre nimic cugetând, cu cea mai mare
ingratitudine ne sãturãm ºi  dormim !!!

Apoi aceasta se întâmplã încã ºi atunci, când  bunul nostru  Episcop toate
puterile ºi le încoardã spre a ne amalganiza cu elemente stranee, cu cea mai  mare
nepãsare primind veninata Enciclicã datând-o 11-a Mai 1848.Nro.246. Aceasta e
o stare ruºinãtoare, nu numai, ci urmaºii noºtri, viitorimea, vãzând din istorie
aceste ocasiuni favorabile, de noi  numai din nepãsare trecute cu vederea, ne va
blestema.

DOMNILOR PROTOPOPI, 
FRAÞILOR PREOÞI ROMÂNI !

Credem cã, punându-vã mâna pe piept, nu ne veþi acusa cã am esagerat
aceastã esclamaþiune dureroasã ºi din convingere procesã ; - Cu atâta mai puþin
ne veþi da de mincinoºi ; deoarece tot românul e învins cã: cãutând favoarea
geniului prezent, - starea noastrã naþionalã nu poate, nu-i iertat mai departe a
rãmâne în statul acesta subaltern, pupil, înjosit, secundariu, etc., etc.  PENTRU
CE SÃ UMBLE ROMÂNUL TOT CU PECIOARELE ALTRUIA, CÂND
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EL ARE DE LA STRÃMOªII SÃI  PECIOARE EROICE; MARÞIALE;
ÞEPENE! – Aceasta de cumva nu voim a fi râºi ºi batjocoriþi de lume, nu pot,
nu li e iertat mai departe a sta  aºea !!!

Pentru aceea, fiind cã numai cunoscându-ne unii cu alþii, faþã în faþã,
comunicându-ne ideile gura cu gura, dezbãtându-ne principiile ºi frecându-ne
pãrerile cu cuvântul viu, putem reeºi   la ceva  resultat, - apoi acestea numai într-
o ADUNANÞIE DIECESANÃ GENERALÃ NAÞIONALÃ, sub preºederea
ºi manuducerea Capului ºi Inteligenþei Diecesului nostru se poate ajunge: - De
strânsã, conºtiinccioasã ºi sântã datorinþã ne-am cunoscut pe toþi a vã provoca :
Fieºtecare District protopopesc al Diecesului nostru, spre conchiemarea unei aºa
plasã de Adunanþie pe D. nostru Episcop sã-l rugaþi, ce noi din partea Distr.
Nostru sub datul de astãzi am ºi fãcut.

Apoi mai departe fiind scopul nostru, la Dieta ce peste 20 de zile se va
deschide, resultatele consultãrilor noastre, în acea Adunanþie contabilite într-una
Petitiune a le aºterne, - ca nu /cumva/ Dieta sã ne ajungã fãrã a fi paraþi ºi sã ne
lase fãrã de rezultatele dorite, - aceastã ADUNANÞIE GENERALÃ
DIECESANÃ NAÞIONALÃ; cât mai târziu: pânã la capãtul lunii acesteia sã se
þinã.

Iar noi, în ante de formala Adunanþie, cel puþin trei zile sã ne aflãm în
Oradie, spre a ne cunoaºte ideile, a ne constata Principiile PETIÞIUNEI
DIETEI ºi pentru Sinod, ori Adunanþie a ne limpezi.

Care importanta datorinþa noastrã naþionalã plenind-o, de frãþiasca naþionalã
simpatie însufleþiþi suntem, din Adunarea noastrã Districtualã în /satul/ Sarcãu,
Luni dupã Rusalii  þinutã.

/ 12 IUNIE 1848 /
Ai Voºtri Fraþi, Conaþionaliºti
PREOÞII DISTRICTULUI PROTOPOPESC /S/FERNAª

Semneazã Preotul greco-catolic Ioan MUNTEANU din satul Sarcãu, urmat
de Preoþii greco-catolici  Ioan POPDAN din satul Sãrsâg, Vasile VANC, din satul
Sfârnaº , Samuil VULCAN din satul Sânlazar, Dumitru PORUMB, din satul
Sacalasãu, Dumitru OROS din satul Fegernic  . Adunarea s-a þinut cu
încunoºtinþarea ºi aprobarea tacitã a Preotului Cristian ARTEMIE,
Vicearhidiaconul Districtului de Sfârnaº, þinând de Protopopiatul
Luncii(Marghita) din Dioecesa  greco-catolicã de Oradea.



11

Nicolae IUGA

O SCHIÞÃ A FENOMENOLOGIEI ETICULUI
ÎN ROMANUL ROMÂNESC AL ANILOR  ’70

Prezentarea unei schiþe fenomenologice sumare, care sã articuleze coerent
problematica eticã din  romanul românesc pe o perioadã determinatã, nu  îºi
propune sã rescrie în cheie fenomenologicã ºi istoria politicã a epocii respective.
Ci o sã reluãm în manierã propriu-zis istoricã, adicã narativã ºi aleatorie, câteva
momente politice, în raport cu care evolueazã oarecum necesar demersul prozei
de ficþiune, ca devoalare de fiecare datã  a intenþionalitãþii etice disimulate în
spatele discursului politic oficial. 

Paºii ar fi urmãtorii: (a) Intr-o primã etapã, avem instalarea brutalã a
comunismului, fraudarea alegerilor din toamna lui 1946, abolirea monarhiei,
desfiinþarea   partidelor istorice, comunizarea proprietãþii prin mãsuri de forþã,
tendinþe de rusificare culturalã ºi instituþionalã, reprimarea durã ºi condamnarea
la închisoare a elitelor politice ºi a þãrãnimii independente, aceastã din urmã
mãsurã fiind întinsã cu aproximaþie pe durata unui deceniu ºi jumãtate. (b)
Amnistierea deþinuþilor politici (pe la începutul anilor 60), moartea lui Dej,
venirea la putere a lui Ceauºescu, relativa deschidere cãtre Occident din primii
ani ai noii puteri, admiterea de pe poziþii oficiale a ideii cã în anii 50 s-au comis
o serie de greºeli, opoziþia faþã de invadarea Cehoslovaciei din august 1968,
editarea în limba românã a lui Hegel ºi reeditarea lui Kant, traduceri din
literaturile occidentale ºi din filosofia existenþialistã, represiunea ajunge sã se
limiteze la ameninþãri verbale ºi presiuni psihologice,   adeziunea unor
intelectuali la politica partidului comunist, realizarea unui climat de relativã
libertate pentru creaþia literarã. (c) Constituirea treptatã a unui regim de putere
personalã a lui Ceauºescu (pe la jumãtatea anilor 70) ºi iniþierea cultului
personalitãþii, limitarea drasticã a libertãþii de creaþie artisticã, crearea unui climat
de teroare psihologico-securisticã, anihilarea miºcãrii iniþiate de cãtre Paul Goma
în 1977, fuga lui Pacepa în Occident  (1978), reprimarea metodicã a
intelectualilor de la începutul anilor 80, în cadrul afacerii numitã meditaþia
transcendentalã, apoi evoluþia aberantã ºi patologicã sistemului,  în cursului
anilor   80.  

Literatura, în speþã romanul, ca demers de cunoaºtere a societãþii ºi ca
raportare inevitabilã la societatea vremii, a urmat tematic aceastã sinusoidã, cu o
inerþie de ordinul a unu – douã decenii, explicabilã  prin dictatul politicului
asupra creaþiei literare. Este evident cã scriitorii nu puteau scrie orice, ignorând
comandamentele epocii, iar dacã o fãceau totuºi, editurile (toate sub controlul
statului) nu publicau orice, decât numai ceea ce reuºea sã treacã de cenzurã ºi ce
era în conformitate cu o orientare politicã datã. Au existat scriitori,  afirmaþi încã
din perioada interbelicã, dispuºi sã se acomodeze (ca sã ne exprimãm elegant)  cu
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dictatura comunistã în faza cea mai brutalã a represiunii, dând în acest timp
lucrãri ratate sub raportul  estetic, al verosimilitãþii ºi al adevãrului literar. Sunt
citate în acest sens, cel mai frecvent, „Mitrea Cocor” al lui Sadoveanu  sau „Un
om între oameni” al lui Camil Petrescu. Totodatã, în aceastã perioadã apar unele
romane relativ  viabile, precum:  „Bietul Ioanide” al lui Cãlinescu (1954),
„Moromeþii” lui Marin Preda (1955), „Setea” lui Titus Popovici (1958), poate ºi
altele  -  dar, lucru simptomatic, toate sunt cu acþiunea situatã  în trecut. Romanele
care atacau teme etice ale prezentului erau neverosimile, falsificate de tezismul
ideologic, iar autorii care nu voiau sã sacrifice adevãrul estetic trebuiau sã-ºi
construiascã un referenþial situat în trecutul antebelic, un soi de paseism
programatic. Faptul este remarcat ca atare de cãtre cel mai avizat critic literar
care s-a ocupat de acea perioadã, Nicolae Manolescu (1).  Problematica eticã
gravã, caracterul abuziv ºi criminal al regimului politic din anii 50, va constitui
subiect de investigaþie cu mijloace literare abia în romanul anilor 70, când va fi
consacratã ºi sintagma „obsedantul deceniu”;  într-adevãr, romanul anilor 70 se
va fixa tematic în mod obsesiv asupra  anilor 50, comparabil într-un sens cu
maniera în care cinematografia româneascã de azi exploateazã dramele sordide
consumate prin anii 80, în ultimii ani ai dictaturii comuniste. Succesul pãrea
garantat, atunci ca ºi acum.

In contextul deschiderii relative de la sfârºitul  anilor 60, romanul românesc
redescoperã individualitatea. Accentul se mutã de pe „lupta de clasã” a anilor 50,
pe dramele trãite de individ,  pe temele eºecului ºi alienãrii, producându-se
discret o tendiþã de sincronizare cu literatura existenþialistã. Exemplul principal
în acest sens ar putea fi romanul „Absenþii” al lui Augustin Buzura, apãrut în
1969. Dupã aceasta, aºa cum observa ºi Eugen Simion (2), are loc naºterea a ceea
ce s-a numit „romanul politic”, un roman al problematizãrii politice, care
tematizeazã puterea sub diferite unghiuri,  gen bogat ilustrat de autori precum:
Al. Ivasiuc, Eugen Barbu, Marin Preda,  Nicolae Breban, Augustin Buzura, I.
Lãncrãnjan, Constantin Þoiu, D.R. Popescu ºi alþii.  Este romanul care atacã, deºi
tardiv, problematica socialã ºi moralã a anilor 50.  Câºtigul pentru cunoaºtere a
fost dublu. Romanul a devenit o modalitate de cunoaºtere mai adecvatã, mai
concretã ºi mai credibilã a societãþii româneºti  ºi a problematicii ei etice decât
ºtiinþele sociale, grevate de moºtenirea dogmatismului stalinist. In al doilea rând,
denunþarea (acesta este termenul) în proza de ficþiune a  celor întâmplate în anii
50 însemna nu doar o reparaþie moral-istoricã, ci ºi exercitarea unui truc literar.
Anii 50 erau totodatã ºi un simplu pretext, pentru referiri voalate, indirecte ºi
subtile la prezent ºi la racilele lui, aplicând la scarã istoricã dictonul latin: mutato
nomine, de te fabula narratur. In definitiv, ca sã-l parafrazãm pe Aristotel,
ficþiunea este mai adevãratã decât istoria,  întrucât se aplicã în chip egal ºi
trecutului apropiat la care se referã, dar ºi prezentului nemijlocit, cu care se leagã
prin semnificaþii absconse, acceptate tacit. 

Acesta ar fi aspectul istoric. Structural, am putea degaja însã o fenomenologie
sui generis a reacþiilor etice, analizând personajele principale din mai multe
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romane, circumscrise toate perioadei analizate. Analiza fenomenologicã poate fi
consideratã ca fiind proprie aici, întrucât demersul romanesc  urmeazã cu
necesitate, într-o dezvoltare proprie,  sinusoida vieþii politice. Fenomenologia,
aici, înseamnã evoluþia  personajelor literare, de la conflictele lãuntrice,
subiective, la obiectivarea în statusuri ºi roluri ºi, implicit,  la conflicte etico-
politice de factura obiectivitãþii, a determinismului social.

Dacã admitem cã ceea ce se numeºte în mod curent „destin” (lucru mai clar
vizibil în cazul personajelor literare) poate cãpãta preeminenþã în raport cu
libertatea  ºi cã se poate manifesta prin limitarea scopurilor pe care ºi le propune
omul, sau prin producerea unor rezultate altele decât cele scontate prin instituiri
teleologice specific umane, atunci destinul personajelor se va configura prin
înfruntarea limitelor interioare (determinismul intra-psihic), precum ºi a celor
exterioare, date de situaþia social-istoricã. Corespunzãtor vom avea un om
subiectual ºi un om social. Evoluþia problematicii etice în roman se va produce
de la primul tip spre al doilea, de la conflictul etic interior care striveºte umanul,
de regulã cu justificarea necesitãþii istorice, la situaþiile conflictuale de anvergurã
socialã, care angajeazã acþiunea liberã a omului. 

1. Omul subiectual. Personajul este construit în termenii conflictului care se
consumã doar în interiorul individului. 

1.1. In primul rînd, el se va comporta pur ºi simplu ca având un conflict cu
sine. Este, de exemplu, cazul Risipitorilor  lui Marin Preda, carte despre care
Nicolae Manolescu scrie cã este  ”romanul unor crize morale datorate agresiunii
mediului social asupra unor oameni care nu pot sau nu ºtiu sã se apere, naivi sau
inconºtienþi, care îºi pierd din aceastã cauzã încrederea ºi se închid în sine” (3).
In unele cazuri, atari personaje ajung pânã în pragul sinuciderii. Cu toate acestea,
aici nu este vorba nici de un eºec pur, dupã cum nu poate fi vorba nici de un tragic
propriu-zis. Pentru cã  traumatismul moral este rezolvat într-un mod mai degrabã
psihiatric, decât în spiritul katharsis-ului  literar. Este conºtientizatã cauza, dupã
care este refãcut tonusul psihic ºi coerenþa moralã. Conflictul este astfel suprimat,
cu inutila „risipire” a vieþii, termen care de altfel dã ºi titlul cãrþii lui Marin Preda. 

1.2. Apoi omul subiectual,  care are un conflict cu sine, va intra în relaþii cu
alþii, dar aici se va comporta ca unul care are un conflict interiorizat, un
dezechilibru lãuntric. Prin natura sa moralã, personajul va distorsiona relaþiile
vieþii exterioare în conformitate cu conflictul sãu interior, relaþiile cu alþii vor
suferi un proces de „refracþie”  prin conflictul propriu. Romanele de acest fel nu
pun o problematicã moralã autenticã, ci mai corect ar putea fi numite romane de
moravuri. Am putea ilustra categoria cu romanul Orgolii  al lui Augustin Buzura.
Aici conflictele sunt centrate pe „orgoliu”, ca autoprezentare prezumþioasã a
realizãrilor profesionale personale, iar dimensiunea socialului (Clinica
universitarã în care se consumã acþiunea romanului)  nu este altceva decât o
asociaþie de indivizi, în care fiecare intrã cu capitalul orgoliului propriu. In
analiza sa asupra romanului, Dumitru Micu (4) distinge mai multe tipuri de
orgolioºi, un orgolios ratat ºi complexat (delatorul), un orgolios tânãr ºi arivist
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(Codreanu), un orgolios ramolit ºi inofensiv (Ottescu), un orgolios inteligent ºi
agresiv (Creþu), un altul cu orgoliul inflexibilitãþii morale (Cristian) º.a.m.d.   La
fel, remarcã ºi Nicolae Manolescu: „Orgoliile    desfãºoarã spectacolul grotesc
al corupþiei, prostiei agresive ºi ticãloºiei meschine. E un bestiariu... Personajele
nu au probleme de conºtiinþã, ele se adapteazã sã supravieþuiascã” (5). 

Tot aici pot fi situate ºi unele dintre romanele lui Nicolae Breban, viu
discutate în epocã. Prin comparaþie cu Buzura, la Breban locul orgoliului îl iau
pasiuni mai scandaloase, în locul comunitãþii aparente din Orgoliile lui Buzura,
în Bunavestirea lui Breban avem incursiuni în lumea interlopã ºi în loc de
rigoriºti morali avem fanatici amorali. Personajul lui Breban, tipic pentru
distorsionarea raporturilor sociale de cãtre subiectivitate, are în fapt douã
niveluri: subiectivitatea, stratul obscur, subconºtient al predispoziþiilor înnãscute,
ºi personalitatea ca manifestare exterioarã, supraeul, stratul social al
individualitãþii. Acest personaj evolueazã în principal ca acþiune a subiectivitãþii
asupra personalitãþii, interpolând la scara umanului în întregul sãu determinismul
libidual al lui Freud sau voinþa de putere a lui Nietzsche. Simptomatic este cã,
aºa cum s-a remarcat, „autorul nu utilizeazã efecte estetice suficiente pentru a se
distanþa de opiniile personajelor sale” (6).  In romanul In absenþa stãpânilor ,
subiectivitatea sexualã nu este funcþionalã, ci fie lipseºte fie este atrofiatã,
personajele sunt de vârste extreme, copii sau bãtrâni, personalitatea nu s-a
conturat încã sau este deja degradatã, prin urmare pasiunea sexualã nu se poate
manifesta dominator, fapt care duce la perversiune ºi patologic. „Stãpânii”
lipsesc, deoarece în acest context stãpânire  înseamnã dominarea unei pasiuni
mai slabe nu de cãtre raþiune, ci de cãtre o pasiune mai puternicã. In Animale
bolnave, pe aceeaºi schemã de construcþie, datoritã aceluiaºi deficit de
pasionalitate funcþionalã, „personajele trãiesc într-o lume a fricii” (7), sunt
dominate de cãtre o fricã iraþionalã, lipsitã de obiect, la fel  ca ºi heideggerianul
Angst.

1.3. Conflictul interior este determinat din exterior, ca pre-destinare.
Personajul nu poate riposta în raport cu ansamblul condiþiilor care îi constituie
facticitatea  ºi se îndreaptã sigur spre eºec sau spre camusiana imposibilitate de
a discerne ºi decide. Cãlin Surupãceanu din Intrusul lui Marin Preda, personaj
desfigurat în urma unui accident,  evidenþiazã o încordare intelectualã acutã,
camilpetrescianã,  orientatã în sensul înþelegerii propriei situaþii – ºi cu toate
acestea eºueazã. Personajul devine tragic, strivit fiind de un destin ºi de un
determinism social specific unui regim politic dictatorial,  care depãºeºte
capacitatea de înþelegere ºi acþiune a omului. 

2. Omul social. Personajul  literar este construit  pentru a juca un rol pe scena
social-politicã. El poate (a)  încerca sã eludeze istoria, în condiþiile în care cautã
mai degrabã sã evite o înfrângere decât sã lupte practic fãrã sorþi de izbândã, sau
(b)  sã o domine, în condiþiile în care ajunge sã deþinã o putere discreþionarã,  sau
(c) sã lupte  continuu cu adversitãþile,  în condiþiile în care este exponentul uneia
dintre forþele morale aflate în conflict.  
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2.1. Incercarea de eludare a istoriei are ca rezultat un personaj mai curând
amoral, permeabil la extrem ºi inconsistent. Personajul, un Ilie Moromete
bunãoarã, va cãuta sã reziste asaltului istoriei prin disimulare. Confruntarea cu
lumea este transferatã în planul gândirii, înþelepciunea ia locul acþiunii.
Paradigma în planul literaturii universale o poate constitui de exemplu Principele
din Ghepardul lui Lampedusa.  In esenþã, procedeul de construcþie este sofistic,
este neverosimil ca un personaj care se refugiazã din faþa istoriei sã aibã o
consistenþã caracterialã comparabilã cu a unui luptãtor. Marin Preda ºi-a rescris
Moromeþii de mai multe ori, de aceea ultima ediþie, cea din 1974, ar trebuie luatã
ca fiind de referinþã. Ilie Moromete ajunge sã „nu mai creadã în eternitatea
valorilor pe care le apãrã..., îºi dã seama cã acestea vor dispãrea, dar el vrea sã
amâne termenul fatal” (8), la fel cum obiºnuia pe vremuri sã amâne plata
impozitelor, printr-o hãrþuire psihologicã rafinatã a încasatorului fiscal. 

2. 2. Personajele sunt fascinate de mirajul puterii ºi,  atunci când  o obþin, o
exercitã discreþionar, fãrã nici un autocontrol de ordin moral. Intr-un roman al lui
Alexandru Ivasiuc, Apa, personajul principal, Ion Lumei zis Piticu, este „un
frustrat ºi puterea este pentru el o formã a compensaþiei,  manifestatã în a stãpâni
ºi teroriza oamenii” (9). Sau, în al roman al aceluiaºi autor, în Racul, avem un
personaj central, numit Don Athanasios,  comparabil cu dictatorii din literatura
sud-americanã, care exercitã puterea de dragul puterii, „un tehnician al puterii,
dispreþuind justificãrile, al cãrui scop este genocidul”(10). Reamintim cã toate
acestea, atât romanele menþionate cât ºi evaluãrile critice din care am citat, au
fost scrise ºi publicate în perioada în care dictatorul Ceauºescu era preocupat de
consolidarea regimului sãu de putere personalã. 

Un alt caz de cultivare a puterii ca scop în sine îl reprezintã personajul
principal din   Princepele lui Eugen Barbu, o carte complexã, scriere de
compilaþie, ficþiune ºi roman istoric, parabolã  ºi pamflet cu trimitere evidentã  la
prezentul imediat. ªi Princepele cautã sã obþinã  o putere absolutã, discreþionarã
dar, dupã ce a obþinut puterea, „este cuprins de un filosofic sentiment al
zãdãrniciei” (11), regretã cã a ajuns la patruzeci ºi patru de ani ºi încã nu a
sãvârºit o faptã care sã îngrozeascã lumea prin cruzimea ei.  Despre Princepele,
Eugen Simion scria cã „elementul esenþial al cãrþii este parabola, istoria nu-i
decât un punct de pornire cu înþelesuri amare” (12). 

2.3. Luptãtorul poate fi conceput ca un personaj moralmente autonom, care
iese din facticitate prin întemeierea alegerii sale în  Necondiþionat, dupã cum
spunea K. Jaspers, prin decizii care sunt justificate doar în faþa forului sãu
interior, iar în afarã sunt întemeiate pe un set de valori autentificate  prin
experienþã proprie. Multe dintre personajele din romanul Pãsãrile al lui
Alexandru Ivasiuc parcurg o astfel de traiectorie eticã, autentificatoare ºi
dezalienantã. Dumitru Vinea îºi autorateazã cariera profesionalã ºi politicã, în
schimbul redresãrii morale personale. Un alt personaj din acelaºi roman, Liviu
Dunca, este antrenat într-un proces politic, iniþial ca martor. I se cere sã depunã
mãrturie minciunoasã împotriva unui intelectual arestat pe motive politice, Liviu
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Dunca refuzã cu demnitate, dupã care îi este schimbatã calitatea din martor în
inculpat ºi este condamnat ºi el, personaj care aminteºte din viaþa realã de N.
Steinhardt ºi de modul în care acesta s-a comportat în procesul intentat lui
Constantin Noica. Aceste personaje au certitudinea unei expieri ºi speranþa unei
restaurãri a ordinii etice. 

In aceeaºi arie problematicã se înscrie ºi Feþele tãcerii al lui  Augustin
Buzura. Fãrã îndoialã, în acest roman Buzura este un moralist care cautã
motivaþiile ascunse ale atitudinilor ºi acþiunilor.  Feþele tãcerii este  o carte
structuratã complex pe ideea de confruntare succesivã, în vederea cãutãrii
adevãrului, ca o sumã de depoziþii într-un proces menit sã corecteze o eroare
judiciarã.  Fiecare „tãcere” este adânc semnificativã  ºi este de fapt complementul
rostirii unei  perspective personale asupra celor întâmplate, atunci când într-un
sat maramureºean s-a realizat colectivizarea forþatã. Criticul Mihai Ungheanu
opineazã cã  Feþele tãcerii poate fi privitã ca fiind  „procesul de conºtiinþã al unui
timp” (13).  Problema adevãrului, raportatã la situaþia unor inºi care, în aceleaºi
împrejurãri,  au acþionat în sensuri complet opuse, fiecare însã în virtutea unor
convingeri ºi credinþe proprii, aceasta este problema care structureazã romanul. 

Schiþa sumarã de mai sus, elaboratã în stilul fenomenologiei  hegeliene,
presupune în opinia noastrã o substanþã ºi o finalitate comunã romanelor la care
ne-am referit, dincolo de diferenþele fireºti de tipologie ºi structurã, anume
cãutãrile ºi încercãrile de (re)autentificare moralã cu mijloacele prozei de
ficþiune, într-un univers social totalitar, caracterizat în principal prin duplicitatea
discursului oficial ºi prin crearea unei mentalitãþi  menite sã admitã reprimarea
libertãþii individuale ca pe un dat firesc al vieþii cotidiene.   

Note:
D. Micu, N. Manolescu, Prelegeri de literaturã românã contemporanã,

Universitatea Bucureºti,  1974, p. 87
Eugen Simion, în rev. Luceafãrul, nr. 19/1977
Nicolae Manolescu, op. cit., p. 136
D. Micu, în rev. Contemporanul, nr. 23/1977
Nicolae Manolescu, în rev. România literarã, nr. 19/1977
Ov. S. Crohmãlniceanu, în rev. Flacãra, nr. 42/1977
Anton Cozma, Romanul românesc ºi problematica omului contemporan, Ed.

Dacia, Cluj, 1977, p. 134
Eugen Simion, Scriitori români de azi, Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti,

1974, p. 276 
Eugen Simion, în rev. România literarã, nr. 46/1974
Paul Georgescu, în rev. România literarã, nr. 4/1977
Dan Mutaºcu, în rev. România literarã, nr. 8/1974
Eugen Simion, Scriitori români de azi, ed. cit., p. 367 
Mihai Ungheanu, în rev. Luceafãrul, nr. 33/1975
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Emma BRAD

poezie tristã

o sãptãmânã întreagã 
m-am privit în oglinzi 
am închis ochii ºi 
dupã un timp 
am început sã plâng 

câtã suferinþã! 

în semiîntuneric 
între aici ºi acum 
între gândurile care mã frãmântã ºi 
trãirea sensibilã a firii feminine 
existã rãbdarea acestei poezii 

muzica ei 
aproape maladivã îºi 
asumã tragismul traficului de cuvinte 
fãrã stãpân fãrã inhibiþii fãrã sevã ... 

la marginea ei sunt eu 
cea care m-am nãscut singurã 
m-am ridicat discret ºi 
am pus întrebãri de genul “ºtie cineva!” 
ºi cum nimeni nu ºtia 
am spus 

ºi bunica era fenomenalã! 

ºi! 
îmi rãspunde poezia. 
tu n-ai izbutit nici mãcar sã te îmbeþi 
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Doru George BURLACU

O FOARTE SCURTÃ PRECIZARE

Dacã e adevãratã spusa lui G. Cãlinescu
potrivit cãreia orice critic ºi istoric literar de
vocaþie e dator, de-a lungul vieþii, sã-ºi dea
întâlnirea cu Eminescu, atunci e bine sã se ºtie -
mai ales de cãtre cârtitori - cã Eugen Simion a
onorat de timpuriu acest rendez-vous ontologic.
Într-un interviu din 1999 (cf. Fragmente critice,
vol. III, p. 364-371) acesta mãrturisea cã prin
1956, dupã evenimentele din Ungaria, “dat afarã
de peste tot, ºomer ºi visãtor”, are ºansa de a fi
chemat de cãtre Perpessicius sã lucreze în
Colectivul Eminescu, unde apucã sã transcrie 800 de pagini de caiete. Întâlnirea
de atunci, de la început de carierã, cu un mare poet, a reprezentat ºansa cunoaºterii
ºi formãrii în tiparele unui model spiritual ºi moral. Lucru ce nu a fost dat uitãrii
nici dupã cinci decenii, când - acdemicianul, de astã datã, dar ºi universitarul
(pedagogul, adicã) au gãsit de cuviinþã sã încheie munca începutã în juneþe. Drept
pentru care, iatã, Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca a intrat acum în posesia
unei bune pãrþi din cele 14000 de pagini ale manuscriselor eminesciene, la
îndemâna celor interesaþi. Doar, doar se vor mai gãsi câþiva ! ªi când spune
aceasta nu ne gândim, evident, la nespecialiºti (cum ar fi, spre exemplu, finanþiºtii,
cei despre al cãror puþin zel protector Eugen Simion a vorbit adesea), ci la un
segment al elitei noastre intelectuale care nu dã grabnice semne de revenire la
Eminescu. Mai ales dupã delirul contestatar de la Dilema, calificat drept o “ruºine
naþionalã”, nu pentru cã ar fi repudiat formalismul festivist în care continuãm a
ne complace, ci pentru cã nu a propus o revizuire esteticã a operei, negaþia vizând
tocmai acel modelul formativ de care pomeneam.

Prin urmare, e improbabil cã, în urmãtorii ani, tineretul nostru studios va veni
aici, sã se aplece pe caietele lui “Titi cel pãros” despre care fãcea vorbire Mircea
Cãrtãrescu. Aºa cã nouã nu ne rãmâne decât fie sã ne amuzãm (chiar dacã mai
strepezit), fie sã ne indignãm, ori sã ne îngrijorãm. Nu în exces, însã! De ce ? Din
acelaºi motiv pentru care nimeni nu s-a prãpãdit (nici intelectualitatea serioasã, cu
atât mai puþin Eminescu), când, prin 1970, C-tin Noica, dorind sã xerocopieze
manuscrisele eminesciene pentru a le pune la îndemâna nespecialiºtilor, îi soma
pe tinerii noºtri poeþi sã revinã în biblioteci. Ceea ce e reuºit a fost sã-i întãrâte pe
toþi (poeþi ºi criritici). “Lecþia lui - spune Eugen Simion - a cãzut în gol. Aveau
sentimentul cã Noica îi trimite în surghiun!” Drept pentru care e lesne de dedus
cam ce sentimente vor încerca mulþi zeflemiºti (dilematici ori nu) la auzul
îndemnului: Înapoi la Caietele Eminescu !
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GEORGE TEI
VREAU SÃ  ªTIU...

Existã-n mine timpul care doare!
Mã  tot întreb: “unde se aflã Karma?”
Aº vrea sã trec, dar mã opreºte larma

Neîmplinirii zilelor cu soare.

Ostilã vremea îºi roteºte arma.
Ideile ar vrea sã se strecoare

Lîngã trecutul meu, dar fi-vor, oare,
Casabile, deconectînd alarma ?

Las pentru alte lumi încã o urmã.
O nouã cale pentru voi exprimã

Neliniºtea ce-n jurul meu mai scurmã...

Þin la trecut, dar pentru altã rimã
Elimin umbre ce trãiesc în turmã;

Azi vreau sã ºtiu care e nota primã...

RÃSFÃÞ

Cred doar în nemurire ºi în sfinþi.
Amiezile mi se mai frîng de coapse;

Revoltele, cînd nu mi le alinþi,
Mã amãgesc cu pulsul din sinapse.

Emoþiilor, astãzi, le cresc dinþi!

Nici nu mai ºtiu cînd sunt ºi dacã sunt! 

E tot mai searã-n seara dintre noi,
Laguna se îneacã în secunde.

Exist în poezie ºi în ploi;
Nirvana mea printre iubiri ascunde
Aceleaºi vechi cadenþe: unu..., doi...

Ce adieri mã fac sã mã încrunt ?

Azi mi s-au plîns tãcerile de ieri.
Taina e grea, ispita nu mã lasã...,

Kant, iar, îmi dã, cînd tu vii sã îmi ceri
Ideile ce le-am lãsat pe masã.
Numai la tine vin de nicãieri...

Sã mã rãsfãþ din nou, sã mã înfrunt ?...
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Cornel UNGUREANU

MIRCEA ELIADE, PARANTEZA DESCHISÃ

ianuarie 1969
Un regizor pentru eternitate. Ce pãrere ai

despre  Maitreyi, mã întrebase Aurel Manea, Ricã,
nu-i aºa, Ricã al nostru, dupã ce încheia prima parte
a rãzboiului sãu cu teatrul din Timiºoara: venise aici
ca o speranþã uriaºã, era minunea. Voia sã monteze
Sakuntala, fie voia sa , exclamase încântat
Directorul, mã faci fericit dacã-mi dai rolul Prinþului,
strigase  Ovidiu. Biþã Banu fusese de acord cu el: cel
mai bun lucru ar fi sã monteze Sakuntala, ar putea
veni chiar Peter Brook sã o vadã. Vreme de o  lunã
tot teatrul a fost întors pe dos, o lunã sau douã toþi
erau la picioarele lui – dar cum sã aduci o pãdure de
falusuri pe scenã? Fiindcã el asta voia decor: o
pãdure de falusuri legãnãtoare, nimic altceva.

Acum recunoaºte cã totul a fost un eºec – chiar
totul, chiar Rosmersholm, chiar spectacolele pe

care le realizase pânã acum – atât de lãudatele lui spectacole. Totul era cãdere,
chiar viaþa lui. E grozav sã poþi recunoaºte: totul a fost un eºec. Sã nu mai ai nici
un fel de speranþe în acest proiect, în acest scenariu, în interpreþii care ar fi fost
acolo, pe scenã, în zilele care o sã vinã…ce pãrere ai – ºi îmi surâde el cu mimica
lui de om fericit, încântat de nemaipomenita întâmplare;  e fericit cã s-a
întâmplat aºa, e bine cã s-a întâmplat aºa. Un eºec  te ilumineazã, un adevãrat
eºec e strãlucitor. Te instaleazã în Marele Gol. 

Ce pãrere ai  de Maitreyi, mã întreabã iar ºi începe sã zâmbeascã fericit,
legãnând cuvântul ºi desenându-l , în aer, cu mâna – Andrei ar fi fericit dacã aº
face Maitreyi? ªi Mircea Eliade, n-ar fi fericit, ce spui? Maitreyi este cea mai
frumoasã carte despre dezastru…Îþi aratã punct cu punct, secvenþã cu secvenþã
cum se adunã, cum se împlineºte, cum se naºte în faþa ochilor tãi un adevãrat
dezastru. Dacã-mi scrii un scenariu dupã Maitreyi, aº vrea sã-i faci pe actori sã
simtã cã ei trãiesc înfrângerea – sunt fãcuþi pentru asta. 

E o zi ploioasã de iarnã – la Timiºoara iernile sunt ploioase – ne refugiem la
el “acasã” – a primit o camerã într-un apartament pitic: teatrului i-a fost repartizat
apartamentul, directorul a dãruit fiecãrui actor nou-venit câte o camerã. Sunt
actori, pot  locui împreunã bãrbaþi, femei, ce-i rãu într-asta?   În camera  cealaltã
locuieºte Tori. Tori e o actriþã care a fermecat-o pe Marietta Sadova. În încãperea
lui Manea  nu e decât un pat ºi un cuier – patul l-a primit de la Horia Georgescu,
cuierul e al teatrului: îl va restitui. Îi spun cã toate cãrþile mari ale literaturii
române sunt despre eºec, dezastru, catastrofã. Scriitorul român e un expert al ne-
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fericirii, viaþa l-a familiarizat cu asta. Nimeni nu posedã arta de a pierde ca
prozatorul român.

Aurel nu mãnâncã decât un mãr pe zi sau câþiva cartofi fierþi fiindcã face yoga
ºi nu e bine sã fii dependent de mâncare. Îi ajunge un mãr, îi ajung câþiva cartofi.

Eºecul Sakuntalei devenise clar atunci când Aurel  a refãcut distribuþia
ºi l-a înlocuit pe Ovidiu – el trebuia sã fie  prinþul, el era cu adevãrat  prinþul – cu
Neli. Neli era actriþã corp-ansamblu, venise de la Reºiþa cu Eusebiu ªtefãnescu –
nu era mai mult decât o amantã, o iubitã la care nãzuia indecis ºi regizorul
Aureliu  Manea. Ea era în viziunea lui – cea adevãratã - , nu cea de împrumut –
ea era prinþul, prinþesa, personajul inaugural al basmului. Nu se ºtia cât talent are,
dar Aurel avea nevoie de dãruire – nimeni nu ºtie sã se dãruie ca Neli! Ea ar putea
fi adevãrata Sakuntala, ea ar putea fi adevãrata, singura Maitreyi!

Dar ea era doar actriþã corp ansamblu, o junã care  ar fi vrut sã devinã actriþã
ca  sora ei, Dora Cherteº; Dora Cherteº era mare, era un adevãrat  sexy star – se
mutase la Piteºti,  dar mitul ei încã mai înflorea în Timiºoara deformând rostirea
surorii, opþiunile ei teatrale ºi amoroase. Dora plecase fiindcã Piteºtii sunt mai
aproape de Bucureºti, iar de la Bucureºti încep marile cariere. Dora ca Dora, dar
Neli! Tot teatrul era jignit de  opþiunile lui Manea: întâi au fost falusurile
legãnãtoare, pe urmã blonda aceasta spãlãcitã, prea junã, prea scundã, prea
incultã, spunea Reus – aºezatã înaintea celor consacraþi, a vedetelor! Dar totul a
fost abandonat când, dupã încã o lunã, Neli nu reuºea sã rosteascã prima sa
replicã; sã-i dea intonaþia pe care o dorea Aurel.

Acum voia altceva, ceva indienesc, dar nu chiar indienesc: Maitreyi.
Romanul era prea complicat fiindcã era legat de personaje vii, cum sã le eviþi,
cum sã treci pe lângã marele filosof Dasgupta, pe lângã Rabindranath Tagore, pe
lângã tânãra poetã Maitreyi? Sau poate lãsându-i pe ei sã vorbeascã, rostindu-ºi
replicile sacadat, cântat, ca ºi cum ar veni din adâncul pãmântului, segmente ale
unor ritualuri pe care noi nu le mai pricepem aºa, cu mintea noastrã de azi?

Scrie-mi texte pentru un happening, pornind de la Mircea Eliade…
Nu ºtiu dacã va ieºi ceva, parcã aº vrea totuºi sã-i dau în locul Sakuntalei,

care a murit definitiv, ideea unui spectacol pornind de la ªantierul lui Eliade.
Câtã tinereþe pierdutã în Hitopadesa ar fi propoziþia care ar coagula totul.
Romanul indirect care e ªantier, legat de romanul “direct”, fantast, virtual,
aberant care este Isabel ºi apele Diavolului. 

ªantier 2, un itinerar în cãutarea lui Mircea Eliade.
Locuiesc la mansarda unui bloc de unde oraºul se vede…dupã o oarecare

întrerupere. Recitesc Maitreyi, dar mã tem sã dramatizez cartea; e bine
închegatã, a fost scrisã repede, dar e numai a lui Eliade; nu-þi poþi permite
libertãþi – iar  Ricã vrea sã fie liber Actorii trebuie sã-l urmeze fãrã crâcnire,
scenograful de asemenea, dacã e cumva nevoie ºi de scenograf.     Actorul e corp,
costumul e anexã inutilã. Ricã vrea sã rãmânã doar la voce, la  starea de preoþie.
“Cu cerul înstelat în gând ºi cu îngeraºul Magdalena deasupra noastrã” . Mã
roagã sã nu scriu în jurnalul meu despre îngeraºul Magdalena fiindcã el,
îngeraºul, ar fi trebuit sã aparã în momentele cele mai rele, dar uite: apare  ºi
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acum, se rãsfaþã, se înfãºoarã mereu cu aripioarele ca ºi cum…ca ºi cum ar risca
mereu sã i se vadã…sã i se vadã…pãsãreaua.

La Mircea Eliade nimeni nu mai e înger, toþi sunt plini de pofte trupeºti.
Sigur, totul se petrece în bibliotecã, dar învãþãceii, dar erudiþii nu sunt doar
raþiune: lumea se strânge în jurul corpului, nimic nu trãieºte succesivele
purificãri, îi spun lui Aurel, aºa cã putem sã-l coborâm în piesã ºi pe îngeraº; la
un moment dat îngeraºul apare, danseazã, danseazã, cântã laaaaaaaa, danseazã ºi
spune iar  iiiiiiii, ascultã:

“Iris vine în odaia mea ºi îmi spune cã m-a visat mort ºi apoi înviat.”
Apoi: “Îi explic cã a avut un vis extraordinar ºi cã asta îmi prevesteºte un viitor
strãlucit.”

Între aceste fraze se pot desfãºura, cu ajutorul îngeraºului, douã ore de
spectacol. Dar al cui? Al lui Manea, al lui Eliade, al meu? Poate cã doar al meu,
care ºtiu cã e vorba de un tânãr excepþional care se aflã într-o pensiune din
Calcutta – cã Iris este fiica gazdei…

Ce ar fi scris mai departe Jung, ce ar fi scris Mircea Eliade?
Prevestirile.
Pentru Mircea Eliade:

“Deschid caietul acesta, dimineaþa, casã spun: respir binele, respir
dragostea. Cea mai purã experienþã a fericirii. Asta e. Inutil  sã adaug
impresii.”

Acest optimism formidabil, flagelat mai târziu ca într-un  ritual …ºi rãmas
intact.

Ei – aceastã lume închisã a actorilor. Au sãrbãtorile lor, sindrofiile lor – eu
aflu de ele cu o anumitã întârziere. Luãm masa la  Casa Universitarilor,  aici este
cartierul general al artiºtilor din oraº. O ciorbã, o mâncare de cartofi,  fac
împreunã ºapte lei. Cu salariul lui de 900 de lei pe lunã, cu al meu de 1300, cu
ajutorul îngeraºului Magdalena se poate trãi. Aurel mãnâncã eternii lui cartofi
fierþi,  eu încerc sã-i povestesc Isabel… Mã priveºte uimit, acesta este stilul lui
ºmecher. Dacã mã priveºte atât de uimit, de fericit, de surprins, precis nu va ieºi
mare lucru. Dacã personajul central e diavolesc, nu-l va interesa pe el, dacã nu,
nu mã va interesa pe mine. ªi aici ar fi necesarã o parantezã: cum Lucian Pintilie
ar fi vrut sã-i dea, în filmul Reconstituirea, rolul operatorului de la cineclubul
oraºului de provincie. Aurel avea o uºoarã exoftalmie, când se entuziasma, când
se rãtãcea printre exclamaþii fericite, ochii lui se bulbucau încet, ca ºi cum
obosiserã sã rãmânã acolo, în orbite. A refuzat rolul. Avusese  prilejul sã refuze
pe unul dintre oamenii pe care îi iubea cu asupra de mãsurã. Era fericit.

ªantier 2, un itinerar în cãutarea lui Mircea Eliade e un proiect care
rãmâne.

În anul urmãtor  mã voi transfera la revista Orizont iar Aurel, va monta la
Naþionalul timiºorean nu Maitreyi, ci Aceºti îngeri triºti. În rolul principal nu era
Îngeraºul Magdalena ci, fâlfâind aripile ei transparente de-asupra scenei,
deasupra noastrã a tuturor, Îngeraºul  Irene. ªi  dupã un stagiu prin spitale, Aurel
se va muta la Turda, la marginea lumii ºi a teatrului. Am preluat, in aprilie 1999,



funcþia de director al  Naþionalul din Timiºoara fiindcã aº fi vrut  sã-l reaºez în
oraº, fie ºi pe durata unui spectacol, pe Aureliu Manea. ªi pe Nicki Wolcz ºi pe
Ovidiu Iuliu Moldovan ºi pe alþii de odinioarã. Credeam cã, în rãstimpurilw
dinrew crize,  Ricã ar putea realiza unul dintre spectacolele sale magnifice:
adevãrate  creaþii. Ricã era acum la un spital de lângã Cluj ºi îi era peste putinþã
sã vinã. Nu are voie sã iasã din spital, mi-a spus cineva. E, pentru totdeuna acolo
– va fi doar acolo. Am vorbit de câteva ori cu el la telefon, de fiecare datã se
bucura cã mã aude, dar îmi explica, pe îndelete, cã el se simte foarte bine acolo,
se simte chiar foarte-foarte bine. Nu, medicii îi permit orice, îl iubesc, i-ar da voie
sã plece, dar el se simte fooooarte bine acolo. Afarã  ar putea fi asasinat. Sunt
atâþia care ar vrea sã-l ucidã! (Notã din decembrie 1999)

1981
21 martie
Toate încercãrile de a-mi procura  Les promesse de l equinoxe dau greº. Îi

scriu lui N. Steinhardt, cineva pleacã la Bucureºti ºi ar putea sã mi-o aducã; dacã
am puþin noroc, mâine-poimâine Oancea ar putea sã mi-o aducã. El e un om
eficace, nu scapã nimic; dar, îmi spune  Dan, Steinhardt e la Rohia…pânã la
toamnã. Acum  vremea e în curs de înnebunire, ieri umblam în palton ºi azi
transpir în hainã. Aºa, zice Dan, nu-i nici un Steinhardt în acest Bucureºti infect.
Adriana, care urmãreºte cu bunãvoinþã încercãrile mele de a-mi procura cartea,
îmi spune cã o are sigur Andrei.  Andrei, care e prietenul lui Cori ºi  al lui Silviu,
va fi mâine la Lugoj. E evenimentul monden al anului – Silviu le-a aranjat pe
toate. Noi vom merge la Lugoj fie cu maºina ei,  fie cu microbuzul lui Cori. 

Pânã la urmã renunþãm ºi la microbuz  ºi hotãrâm sã luãm acceleratul. Dar
nu se poate nici cu acceleratul fiindcã  Adriana trebuie sã-ºi procure brânzã unt
ouã sã facã aprovizionarea ea este pe lângã multe altele ºi mamã ºi gospodinã  ºi
casnicã fiindcã în sãptãmâna aceasta generalul nu are chef de lucru faaace grevã
s-a internat în spital: analizele. Cunoºtinþele ei de la Alimentara abia la ora unu
intrã în schimb; ele îi reþin lapte unt ouã brânzãcaºcavalcãrniþãdepui. Dacã vreau
ºi eu,  ar putea sã-mi procure. Trenul pleacã la douã ºi patruzeci de minute, eu iau
trei bilete fiindcã nu doar Adriana merge la Lugoj, ci ºi prietenul nostru comun
Andi. De-o viaþã A ºi A sunt prieteni/ fraþi/surori, prietenii unuia devin automat
prietenii celuilalt. Amândoi au împreunã patruzeci de dioptrii. Au fost colegi de
grãdinþã, pe-atunci fiecare avea câte zece, la liceu erau deja cincisprezece de
persoanã. În tren discutãm, discutãm – ce discutãm? Ia, un pic de bârfã ceva
despre neveste despre amante despre capacitatea sexualã a cunoscuþilor noºtri. Ia
acolo câteva  vorbe de duh despre unul despre altul toþi celebri fiindcã n-are haz
sã  faci conversaþie despre de-alde Ioºca de-alde regina mamã. Dar noi, mã
gândesc, noi de ce nu suferim de priapism ca Ferike?  Aºa cã schimbãm repede
tema ºi trecem la cãrþile de alchimie pe care le-a citit A. Fiindcã a citit mult în
ultima vreme. ªi despre Guenon, fiindcã Andi e cel mai bun învãþãcel al
pãrintelui Avramescu ºi al doamnei Sabina, aºa cã ºtie – ºtie ºi spune. Mã uit în
jur, nici un turnãtor, numai lume proastã. Cinstit vorbind, nici noi nu arãtãm ca
niºte vedete de film în permisie, spune Andi ºi îºi ºterge iar ochelarii. El este cel

23



24

mai elegant dintre noi, el e totuºi  ca o vedetã de film în permisie, dacã îºi scoate
ochelarii; pardesiul lui e din aba prelucratã la Marginea, cusãturile sunt din
secolul trecut, la gât are o eºarfã de mãtase viºinie. Taiorul lui A e din stofã
englezeascã, soþul ei a fost recent în Austria ºi i  l-a adus de acolo. Eu sunt în
costumul meu gri achiziþionat acum cinci ani, dat în fiecare an la curãþit.  E curãþit
proaspãt, a cincea oarã. Sau a patra? memoria funcþioneazã mai greu, - da, parcã
a patra.

Adevãrul e cã sunt foarte obosit, beau foarte multã cafea, noaptea lucrez pânã
târziu ºi dupã amiaza nu mai reuºesc sã dorm; în faþa geamului meu se
construieºte un cinematograf panoramic ºi toþi ºi-au luat angajamentul sã-l
termine…repede. Lucreazã ºi noaptea. Cred cã toþi suntem supraîncãrcaþi,
tracasaþi, obosiþi. A. îºi întreþine  febra intelectualã discursurile tonusul cu silutin.
Paul îºi ia foarte des concedii. Unde ne grãbim, ce vrem, de ce ne agitãm atâta?
Fiindcã mai devreme sau mai târziu, peste un an sau peste zece, dupã ce mai
tipãrim ºase sau opt cãrþi vom cãdea epuizaþi – ºi cel mai simplu ar fi: un infarct
ºi gata. Dar mai existã atâtea variante, o sclerozã,o paralizie. Dacã am fi fiii
fericiþi ai infarctului? 

Scoatem ochelarii, ºtergem ochelarii.
Ne punem cu atenþie ochelarii pe nas.

Ce se întâmplã dacã nu termin ªantier doi acum ºi o termin peste trei ani?
Aº vrea sã-mi citeascã ºi Mircea Eliade cartea, dar el va putea sã o citeascã peste
doi sau peste cinci? Dacã mã gândesc bine, asta e miza cãrþii; sã fie cititã de
Mircea Eliade ºi sã stãm de vorbã despre….personajele ei. Iar Aurel sã scoatã din
ea o sutã de happening-uri. Despre spectacolul posibil al lui Manea.

Cu noi sunt eleve de ala Liceul de arte plastice – fac blatul. Aºa circulam
ºi noi, îi spune A. lui Andi. Parcã poþi altfel? ªi dacã poþi, ce farmec mai are
cãlãtoria? Conductorii sunt prietenii noºtri, dar nu gratuit; pentru un mic bacºiº
conductorii au rãmas mereu prietenii tinerilor excursioniºti.

Andi aranjeazã cu conductorul: ele sunt foarte frumoase în hainele lor în
trupurile lor. Se agitã fiindcã le este încã fricã, ele nu au mai fost cãlãtori
clandestini fiindcã sunt copiii de familie bunã care merg pentru prima datã în
excursie fãrã pãrinþii lor.

Sau poate cã nu sunt pentru prima datã, aºa cã ajungem la Lugoj – oraºul meu
originar - locul naºterii mele.

Conferinþa lui Andrei Pleºu a fost foarte bunã – sunt sigur cã ºi-a pregãtit-
o aºa cum un actor îºi pregãteºte spectacolul; a intrat bine în rolul lui de
conferenþiar. Toþi, zice, ºtim ceva despre filozofiile Asiei. E la modã sã discuþi
despre yoga ºi despre tantrism. Stãm cum nu se poate mai rãu, mai bine n-am ºti
nimic. ªtim ceva!

Se mirã foarte tare pornind de la acest CEVA. Pe urmã începe sã explice cã
el îl va urma pe Coomaraswamy din douã motive: în primul rând, prin tatã
Coomaraswamy putea simþi filozofia indianã; putea privi problemele ei pe
dinãuntru. În al doilea rînd, englez prin mamã, avea cantitatea de bun simþ
necesarã pentru a nu se rãtãci prin jungla teoriilor, a sistemelor, a misticilor.



25

Spectacolul Pleºu, într-o salã într-un oraº care-l aºteaptã ca pe un mic geniu ca
pe o minune a timpului nostru.

Dar Eliade? Ce avantaje a avut Eliade plecând în India? Îi spuneam lui Andi
cã odatã mã tentase un studiu asupra geniilor bipolare, Cantemir, Iorga, Hasdeu,
din unghiul de intrare în geografia româneascã ºi în cultura românã. Despre
Eliade vorbeºte cu oarecare emfazã chiar Majestatea Sa Eliade: despre
melancolia care o moºteneºte de la mamã ºi de la spiritul haiduc, a tatei. Oare cât
de departe poate duce aceastã cale? Deocamdatã e o zi divinã, pe strãzile oraºului
oamenii se plimbã în cãmaºã…E ziua de închidere a expoziþiei lui Sorin
Dumitrescu ºi Silviu a pregãtit un final pe mãsurã. Acesta e al doilea punct al
festivitãþilor; se va proiecta filmul fãcut la vernisaj. Nu mai pot sã rãmân ca sã-l
rog pe Andrei. Pleºu, cu ajutorul lui Andrei Ujicã sã-mi împrumute…Cum sã
nuuuuuuuu, exclamã fericit  Andrei ce mic. 

Se însereazã, aºa cã trebuie sã fac pânã la Zãgujeni autostopul. Aºtept mult,
dar pânã la urmã o maºinã mã ia: mai ia un student de la Sacu ºi un cioban de la
Ilova. Noi suntem niºte norocoºi, ne spune ºoferul, el a oprit  din întâmplare
fiindcã autostop adevãrat se face la ieºirea din oraº ºi nu aici. Românii de azi sunt
o naþie de autostopiºti ºi dacã fac  asta, fac ºi legea autostopului. De ce o cãlcãm?
Acolo aºteaptã mulþi. E sâmbãtã seara, dacã ar opri maºina ar sãri zece pe el. 

Unde sã vã mai urc, bããã!
Stãm înghesuiþi pe bancheta din spate, ciobanul miroase a zer, dar e cel mai

tare dintre noi: cel  mai tare. Îi explicã ºoferului cum ar putea sã-i facã rost de
niºte piei.  ªi mie ar putea sã-mi facã, mi-ar da cu oarece reducere, fiindcã mã
vede de calitate.

De ce, îl întreb. De ce sunt de calitate.
Pãi, dupã ochelari, exclamã ciobanul.
E vesel fiindcã a fãcut o afacere de zile mari; celãlãlalt, cu o sticlã de pãlincã

în traistã, ar vrea sã ne ia pânã la Ilova. Ne dã þuicã, þuica din Ilova e cea mai bunã
din lume.

Da, artistul trebuie sã fie yoghin, era ideea conferinþei, într-un fel ºi Fra
Angelico avea metodele lui de concentraþie Înainte de a începe lucrul, se ruga.
Rugãciunea este tot un fel de yoga.

22 martie
Nu ai ºtiu în ce revistã citeam cã zilele acestea apare la Gallimard 
25 martie, aceastã  primãvarã care nãvãleºte peste noi. Îl întâlnesc pe Axente

Sever Popovici – nu-l vãzusem demult, ºi ca sã-l invit la discuþie îi spun cã i-am
vãzut semnãtura pe celebrul  memoriu în apãrarea lui Mircea Eliade. Nþþþþ. El n-
a semnat nici un memoriu în apãrarea lui Mircea, l-au semnat  Mihail ºi Mariana
ªora, Ioan Frunzetti, atunci când l-au dat pe Mircea afarã din învãþãmânt. El are
încã memoria bunã aºa cã poate sã-mi spunã: nu l-a semnat . Dar e ca ºi cum l-
ar fi....

(Din ªantier 2, un itinerar în cãutarea lui Mircea Eliade)
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Nicolai TÃICUÞU

tãcerea precum oul spart al pãsãrii
phoenix

despotic e cuvântul tãcere 
ºi hulpav – 

de pe scândura negeluitã a tronului
cãzut sub înserare
bagã totul în burdihanul lui fãrã bretele
fãrã opreliºte adulmecã muguri ºi
zdrenþe, viu colorate / mort colorate
ºi le împinge pe gât cu pumnul
încât printre degete i se scurg
litere deformate / litere rupte

ce hranã-i asta ºi 
pentru cine exist?

strigã anemic poemul
alunecând pe sticla zorilor
în haznaua publicã.

propriu-zis

propriu-zis, nu stau niciodatã
pentru cã:
paºii mã duc la serviciu
privirea mã poartã-n peisaj
somnul mã adânceºte-n nefiinþã
pentru cã:
vorba mã poartã din gurã-n gurã
gândul mã duce unde nu gândeºti

-       meditaþia mã adânceºte-n Dumnezeu

existã o sintagmã totuºi:
stau sã scriu – 
când întâlnesc poemul
o clipã stau sã scriu

dupã aceea urmeazã transcrierea
pe retinã
în minte
pe fila de hârtie 

cu multã, multã miºcare
întru desfãtare.
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cãmaºa de rouã a poemului

pasãrea spintecã noaptea / fãrã þipãt
în linii când scurte / când lungi
niciodatã paralele / niciodatã egale
cu tãietura resorbitã / vindecatã rapid
li se vãd numai capetele / ºi intersecþiile
din care câte o stea picurã des

se-mprãºtie picãturile / se sfãrâmã-ntre ele
jos nu se depun / ci plutesc haotic
pulberea nopþii se cheamã / pulbere din stele
ceaþa timpurie / din care lumina va þese
cãmaºã poemului nou-nãscut.

din faptul zilei, esenþe

rãsãritul / ca ºi izvorul
este începutul /
este naºterea /
este învierea

rãsãritului îi trebuie un spaþiu delimitat
ºi acesta se numeºte dimineaþã

izvorului îi trebuie un spaþiu delimitat
din care sã þâºneascã / sã iasã susurând
ºi acesta se numeºte
fie munte

fie deal
fie colinã

apusul / ca ºi absorbþia
nu este dispariþia /
nu este pierderea /
este trecerea

apusului îi trebuie un spaþiu delimitat
în spatele oglinzii 
ºi acesta se numeºte searã

absorbþiei îi trebuie un spaþiu delimitat
în care apa sã reintre / sã purifice
ºi acesta se numeºte strat acvifer
fie freatic

fie de adâncime
fie terapeutic

fie termal.
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Lucia  OLARU  NENATI

ARCA EMINESCU

De mulþi ani ne-am obiºnuit,  ca dupã
Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului ºi Anului
Nou, la douã sãptãmâni, sã mai urmeze o
sãrbãtoare. Nu înscrisã în calendarul religios ci
în cel laic, dar având aura solemnã a unei
prãznuiri: ziua naºterii   mucenicului spiritului
românesc Mihai Eminescu.  ªtiu familii de
oameni simpli, fãrã prea multe  pretenþii de
superioritate care, în aceastã zi se îmbracã
frumos ºi  cautã sã ia parte la  aniversarea lui,
oriunde s-ar sãrbãtori aceasta. Pentru mine,
personal, sunt decenii de când resimt (ºi particip
la)  ziua 15 Ianuarie ca pe întâia mare sãrbãtoare
a fiecãrui an, când se împlinesc  o sumã  de ani
de când  în miezul oraºului Botoºani, s-a
petrecut miracolul întrupãrii pruncului Mihai, al ºaptelea nãscut al cãminarului
Gheorghe Eminovici ºi al  doamnei sale Raluca, pe care preotul iconom Ioan
Stamate l-a botezat în ziua de 21 Ghenari în cristelniþa bisericii Uspenia - naº
fiindu-i bunicul stolnic Vasile Iuraºcu – ºi i-a înscris naºterea ºi botezul în mitrica
anului 1850 la numãrul 3 al primei pagini din registru, fãrã sã ºtie cã, scriind acele
rânduri, consfinþeºte un act solemn de-o însemnãtate unicã pentru cultura românã.
Cãci, dacã au existat  ºi încã mai persistã diferite variante privitoare la naºterea
viitorului poet de geniu, ºi care nu ºi-au pierdut niciodatã ºansele de a fi reale, acel
act scris în rãcoarea unei biserici rãmâne  hotãrâtor  pentru atestarea acelei naºteri
ºi, mai ales, pentru întemeierea  unei sãrbãtori laice dar foarte importante pentru
spiritualitatea româneascã pe care o prãznuim an de an. 

Câte nu s-ar putea rememora acum în aceastã conexiune! Câte lucruri de
adâncã semnificaþie nu s-au petrecut în toþi aceºti ani  care au aºternut câte un strat
la temelia acestei mari sãrbãtori! Începând cu evenimentele vieþii atât de scurte dar
atât de dense ale acelui om de excepþie! Câte drumuri a parcurs el în zilele acelei
vieþi, câtã cunoaºtere ºi misiune a asimilat el din  zestrea existentã a timpului de
atunci, câtã suferinþã a îndurat trupul, dar mai ales, sufletul lui vibrant ca o harfã
eolianã  ºi, în special, câtã valoare a creat mintea lui hãrãzitã sã strãbatã distanþe
uriaºe în  tot atâtea clipe,  aºa precum  se petrecea în imaginile sale despre
parcurgerea fulgerãtoare a cãilor de mii de ani ale universului. ªi nu se poate sã
nu gãsim încã în noi puterea de-a ne minuna de miracolul acesta ce s-a petrecut
pornind din preajma bisericii botoºãnene Uspenia care numai pentru atât ar trebui
înnobilatã la rang de catedralã! Cãci ea este înainte de oricare alta, întâia catedralã
a neamului nostru în care s-a creºtinat cel ce-avea sã fie cel mai demn luptãtor ºi
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cea mai înaltã conºtiinþã a sa.
Trecând cu ochii minþii peste anii scurºi de la acel ceas de ianuarie al veacului

trecut se cade sã ne pãstrãm încã puterea de uimire ºi pentru cele ce s-au petrecut
de-a lungul acestui timp; pentru lucrarea înverºunatã pe care au desfãºurat-o, dupã
sfârºirea vieþii sale, oameni aleºi, chemaþi parcã de Dumnezeul acestui neam sã nu
aibã liniºte pânã ce nu-ºi va fi însemnat fiecare rodul trudei sale întru luminarea ºi
consolidarea operei ºi imaginii lui Eminescu.  Numele lor pot forma un lung ºir,
fatalmente incomplet în enumerarea sa, cãci încã vor mai fi fiind mulþi trecuþi în
uitare. Dar nu se poate uita numele lui Maiorescu, acela care i-a fost întâia ºi cea
mai susþinutã instanþã de consacrare ºi difuzare – dacã e sã utilizãm termenii
sociologiei culturale moderne -  al lui Ibrãileanu  care l-a comparat cu Goethe,
regretând scurtimea vieþii sale faþã de a aceluia care, dacã ar fi murit la vârsta lui
Eminescu n-ar fi fost nimic; al lui Iorga care l-a recunoscut ca pe un vârf al întregii
noastre spiritualitãþi, nu numai al poeziei, al lui Cãlinescu, acela care a trudit la
rostuirea marii cãrþi despre viaþa ºi opera sa; al lui Leca Morariu, cernãuþeanul care
ºi-a devotat viaþa studierii ºi biografiei sale în paginile primului (ºi vai, singurului
) Buletin Eminescu; al lui Tudor Vianu care a fãcut sã vibreze  auzul românesc de
magia versului eminescian; al lui Perpessicius care ºi-a stors lumina ochilor pânã
la orbire pe paginile manuscriselor nestemate, continuat fiind de vrednicii Al.
Oprea, Petru Creþia ºi Dumitru Vatamaniuc (acesta mai dând o operã de vârf prin
noua ediþia monumentalã a operei eminesciene). Lista mai poate cuprinde pe
editorul Dumitru Murãraºu, pe Zoe Dumitrescu Buºulenga, ce-a stabilit filiaþia
germanicã eminescianã, pe Amita Bhose, indianca fascinatã de magia lui pânã la
a-ºi pãrãsi patria ºi a veni sã trãiascã, sã studieze ºi, vai, sã moarã stupid  aici, în
România pentru idolul sãu Eminescu; pe Rosa del Conte, italianca ce a învãþat
româneºte ca sã înþeleagã ºi sã reveleze lumii valoarea scrisului sãu; pe Ioana
M.Petrescu, universitara clujenã, vrednicã membrã a unei dinastii de
eminescologi, pe Svetlana Paleologu Matta, filozof de mare elevaþie care, retrasã
în Elveþia, scrie de mulþi ani cãrþi  esenþiale prin care îl încadreazã pe Eminescu
printe marii filozofi ai Europei fãrã sã se teamã cã-l ridicã prea sus. Sã nu-l uitãm
nici pe blândul ºi tenacele Constantin Noica acela care a gãsit în adâncimea
spiritului sãu mãsura uriaºã a lui Eminescu, nu numai ca poet ci ca pedagog al
neamului, etalon ºi om deplin al întregii noastre culturii  ºi care a peregrinat ca un
benedictin  ani în ºir pe la înalte porþi instituþionale cerând peste tot sprijin pentru
copierea manuscriselor eminesciene de teama unei posibile distrugeri a lor. ªi tot
la Botoºani, avea sã-ºi vadã visul împlinit datoritã osârdiei altor iubitori de
Eminescu printre care n-ar trebui uitaþi Gheorghe Jauca, dr. Iuliu Buhociu, Vasile
Mareci (toþi aceºti trecuþi în lumea umbrelor ) ºi alþii. ªi dacã tot am pomenit
numele unor botoºãneni, sã nu-l uitãm nici pe  profesorul I.D.Marin  de la
Stânceºti, fost elev al lui Tiberiu Crudu de la care a învãþat  nu numai carte dar ºi
ardoarea culturalã care l-a determinat ca, timp de trei decenii, sã cerceteze locurile
ºi documentele eminesciene  spre a îmbogãþi patrimoniul de informaþii util
oricãrei intreprinderi în domeniu, drept care mi-a fost ºi mie de mult folos la
conturarea proiectului de dezvoltare muzealã ipoteºteanã unde visam un Stradford
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românesc ºi la reamenajarea  casei memoriale a lui Eminescu, la Ipoteºti. Poate un
cuvânt de pomenire meritã ºi prea puþin  cunoscutul Constantin Iordãchescu,
dascãl, publicist ºi om de culturã botoºãnean care a militat mult pentru întemeierea
muzealã eminescianã la Botoºani, dar a fost ºi primul care a publicat sus pomenita
mitricã de botez în presa centralã fiind (ºi)  de aceea citat de G. Cãlinescu în cãrþile
sale. Mai pot fi pomeniþi ºi eminescologul Mihai Dãgan, trecut nevârstnic sub
glie, ca ºi A.Z.N.Pop sau Ion Roºu, dar ºi istoricul Academiei Române, Petru
Popescu Gogan, care a adunat o monumentalã panoplie a reprezentãrii lui
Eminescu în arta plasticã, ori profesorul Theodor Codreanu care, retras ca într-o
recluziune la Huºi, dã la luminã tulburãtoare  cãrþi despre viaþa ºi universul
eminescian, sau basarabeanul Mihai Cimpoi, minte luminatã ºi filozof al culturii,
ce nu oboseºte sã adânceascã mereu cu folos acest univers; ori neobositul
cercetãtor Nicolae Georgescu, cel ce s-a aplecat încã o datã cu acribie filologicã
peste scrisul eminescian, râvnind spre o reeditare idealã a acestuia.  Tot în rândul
marilor devotaþi se cuvine numãrat clujeanul Constantin Cubleºan, cronicar
conºtiincos ºi competent al exegezei eminesciene actuale 

ªi numãrul celor ce-ar merita sã fie pomeniþi  (vai, ce cuvânt adânc ºi
creºtinesc!) acum în ceas de solemnã aniversare ar putea continua încã mult, cu
toþii oferind în mãsuri diferite, desigur, pilda  unei devoþiuni  depline, înhãmându-
se parcã dintr-o înaltã poruncã la continuarea piramidei de spirit înãlþatã de
Eminescu. Contemplându-le exemplul, nu pot sã nu mã gândesc la filmele în care
se aratã cum Dumnezeu i-a poruncit lui Noe sã se înhame la construirea uriaºei
corãbii ce trebuia sã salveze vieþuitoarele pãmântului, spunându-i exact ce ºi cum
sã facã spre a împlini înalta poruncã. Aºa îmi pare cã va fi primit, de pildã,
Perpessicius straºnic îndemn de-a-ºi dedica viaþa ca sã nu se piardã nedescifrate
paginile Cãrþii eminesciene.  Preþuindu-i pe cei ce mai lucreazã încã la aceastã
operã ºi ridicându-le numele în pomenire sau celor ce-au trudit ºi s-au devotat cu
adevãrat, fãrã nici un calcul sau interes personal, fãrã sã considere în mod
deliberat o afacere personalã profitabilã alãturarea de Eminescu (aºa cum se mai
întâmplã pe ici, pe colo, cu grãbire, în ultimul timp!) acum, în ceas înalt de
contemplare a marii ºanse pe care Dumnezeu a dat-o poporului nostru, facem cu
adevãrat un act meritat ce întregeºte ºi potenþeazã  miracolului eminescian.

Cãci privind de  la distanþa perspectivei aceste lucruri, se contureazã
imaginea tulburãtoare a unui plan grandios prin care Cel de Sus a chemat la fapte
mari pe Eminescu Intâul ºi apoi pe toþi aceºtialalþi ce i-au consolidat ºi
propovãduit lucrarea, ca pentru a se rostui ºi salva în aceastã Arcã ceva imporant
la nivelul general al neamului nostru, ales în acest fel, ceva ce se va putea
contempla în întregime abia în viitor; în orice caz, ceva esenþial pentru
spiritualitatea, sufletul ºi destinul sãu .Ceva ca un rãspuns afirmativ la acea
Rugãciune superbã înãlþatã  de Eminescu Fecioarei Maria, pe care eu n-o pot citi
decâ cântatã, cãci este atât de muzicalã încât cred cã ºi el, el care cânta atât de
frumos, a rostit-o intonatã, deopotrivã ca pe o colindã, romanþã ºi imn reliogios:
”Inalþã-ne, ne mântuie, din valul ce ne bântuie!”
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Doina ONICA (SUEDIA)

ÎN BOABE DE NISIP

Þi-am desenat chipul pe nisip,
nasul cu adânciturile. 
Ar mai trebui îndreptat
câte ceva, 
dar în mare este figura ta. 

Vântul te va spulbera la venirea serii
ºi dus vei fi în boabe de nisip
în largul mãrii. 

Mai desenãm un timp
sã ne-amintim
în boabe de nisip 
ce-am fi vrut sã ºtim.

OCAZIE PIERDUTÃ

Mi-ai reproºat
cã tocmai azi nu m-am îmbrãcat
când toate planetele s-au aºezat
în rând
sã mã aºtepte
la bal mascat.

Regret cã voi lipsi
la adunarea planetarã
continuând a rãtãci
pe calea solitarã
de pe pereþii verticali
ai camerei mele.

LA RÃSCRUCE

Este greu sã admit
cã am sosit
la o rãscruce de drumuri.
Nu pot s-o ignorez
e timp sã cutez
s-aleg încotro s-o apuc.
Sã mai urc un deal
ºi un munte
sau sã o iau spre ºes.
Orice voi alege
tot rãu îmi va pare.
La rãscruce de drumuri
neliniºtea-i mare
nu te ajutã s-alegi drept,
nu poþi sã fi înþelept.

Înþelept devii mai pe urmã
dupã ce drum ai trecut.

Între timp, din vale,
munte nou a rãsãrit
iar vechiul munte s-a tocit.

Neliniºtea nu-i bunã la sfat
nici de dat
nici de luat.
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Antoaneta TURDA

GEO BOGZA, UN SCRIITOR UITAT?

Prinºi în tumultul cotidian, aproape am uitat cã
zilele acestea, în 6 februarie, s-au împlinit 100 de ani
de la naºterea celui care a încântat generaþii întregi de
cititori, cu volumul-reportaj Cartea Oltului, scriitorul
Geo Bogza. Nu intenþionez cu acest prilej sã revin aici
asupra acestei lucrãrii, cred arhicunoscutã, chiar dacã
ea, prin frumuseþea-i tulburãtoare, poate stârni emoþii
de lecturã ºi în acest secol XXI, care se dovedeºte atât
de pragmatic, ci voi încerca sã readuc la luminã câteva
impresii de lecturã din ceea ce se cunoaºte mai puþin
din acest autor care, la un moment dat, în Jurnal de
copilãrie ºi adolescenþã afirma: “Sã nu uit cã mi-am
propus ca în trecerea mea prin viaþã, mi-am propus sã
o zgârii. ªi o voi face chiar cu riscul de a înnebuni.”

Pornind aºadar temerar spre viaþã ºi mai ales spre o carierã literarã pentru care
dovedeºte reale aptitudini, Geo Bogza îºi traseazã o traiectorie sclipitoare ºi
foarte sigurã, de timpuriu, cu acest jurnal a cãrei primã filã se deschide în ziua de
21 mai 1923 ºi se închide Joi 2 iunie 1932. Început la  17 ani, paginile acestui
jurnal, dincolo de frãmântãrile cotidiene ale tinereþii, scoate la ivealã un spirit
poate prea lucid pentru asemenea vârstã, ceea ce îl face sã mãrturiseascã:”Sunt
obosit sufleteºte ºi nervos. Mã supãr pe mine însumi. Existenþa mea mã
agaseazã”  dar ºi un spirit iscoditor cãruia i se datoreazã apariþia revistei Unu
unde îi va avea colaboratori apropiaþi pe Saºa Panã ºi Ilarie Voronca precum ºi
amintiri de neuitat cu scriitori de marcã ai vremii cum ar fi Liviu Rebreanu, acest
din urmã episod fiind descris cu multã savoare:”Liviu Rebreanu.Mã ascultã. Mã
întrerup de câteva ori, mã roagã sã continui.La sfârºit declarã cã n-a mai întâlnit
pânã acum un ins care sã fie atât de sincer.”Aici, în paginile acestei cãrþi, se
contureazã frãmântãrile sufleteºti dar ºi intenþiile scriitoriceºti ale poetului ce
pornea de la ideea cã “ poezia nu poate fi decât modernistã” Ele vor prinde viaþã
în volumul de poezii Orion pe care Geo Bogza îl publicã în 1978 la Editura
Minerva din Bucureºti, semnând el însuºi Cuvântul înainte prin care
demonstreazã cititorului, printre altele, cã poemele cuprinse aici, au apãrut în
urma unei autoselecþii severe, vãzând lumina tiparului dupã ce, timp de 50 de ani
au apãrut în diverse publicaþii, poeziile ce alcãtuiesc acest volum surprinzând
cititorul nu doar printr-o mare varietate tematicã ci mai ales printr-o uimitoare
forþã poeticã. Aici, în aceste poeme, suntem fascinaþi de imagini cum ar fi ce
sideral-mirificã din poezia care dã titlul volumului sau  cea fascinat-miraculoasã
din Pisica neagrã: “Fãpturã de cauciuc, fãrã nici un os/Te plimbi prin sângele
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meu ca dusã de vis/Luceºte-n întuneric straniu deschis/Ochiul tãu galben de
ºoareci ros.” dar ºi de imaginile feerice ale plaiului mioritic, plai atât de frumos
descris în zecile de pagini de prozã: “Alunec cu gândul, cu visul, prin munþii
Buvovinei/ Încã mai sunt sunt cerb sãlbatic, puternic ºi nebun...”

În paginile acestui volum, autorul ni se destãinuie, deseori patetic,
dezvãluindu-ºi raportul cu semenii: “Orice om pe care nu pot sã-l iubesc este
pentru mine un/ Izvor de adâncã tristeþe//    Orice om pe care l-am iubit ºi nu pot
sã-l mai iubesc,/ Înseamnã pentru mine un pas spre moarte.”

Iubirea pentru semeni pare sã-l fi cãluzit într-adevãr, toatã viaþa pe Geo
Bogza, fapt demonstrat poate cel mai bine, în volumul Spania în inima ºi
conºtiinþa mea, carte care vorbeºte cu iubire dar ºi revoltã despre cele petrecute
în Rãzboiul civil din 1936, fiind de fapt o radiografie socialã la fel ca ºi
Basarabia, Þarã de pãmânt, scrisã dupã vizitarea acestor þinuturi, în 1934. Aici,
printre filele volumului gãsim tãrâmul florii soarelui, despre care ni se relateazã
urmãtoarele: “Închipuiþi-vã ceea ce se petrece în fiecare zi cu soarele ºi florile lui
în Basarabia. Dimineaþa, la ora cinci, el începe sã se ridice de peste câmpiile
rãsãritene ale Rusiei, de cum a apãrut deasupra orizontului, din Basarabia,, o
provincie întreagã de flori îi rãspunde, privindu-l atent, cu interes, ca pe un
cunoscut aºteptat care revine. Sute de mii, milioane de flori, milioane de sori în
minaiturã, îl întâmpinã ºi nu-l mai pierd din ochi. O provincie întreagã
magnetizatã ca de o baghetã magicã, executã clipã de clipã, aceeaºi miºcare.”
Însã acest colþ românesc pare sã fie ºi un þinut blestemat în care sãrãcia ºi mizeria
te pot îngrozi asemeni unui film în care “un regizor satanic” dezvãluie o lume
infernalã ºi înapoiatã, o lume care îl face pe autor sã exclame: “Dacã voiþi sã vã
întâlniþi cu feluri de viaþã pe care le credeaþi apuse, de acum o sutã de ani, veniþi
în Basarabia”, în þinutul în care ruºii pot fi întâlniþi la tot pasul ºi a cãror prezenþã
schimbã totul în atmosferã, fãcând ca viaþa sã capete “o savoare de lucru
necioplit care se urneºte greoi”. Scrisã în 1939, aceastã carte care nu a fost
republicatã decât în 1991 la Editura Ara din Bucureºti, aduce în peisajul literar
românesc poate pe unul dintre observatorii cei mai atenþi la orice amãnunt al
realitãþii din care a fãcut parte, calitate pe care Geo Bogza a demonstrat-o atât de
bine ºi în ultimul sã volum Trapez, apãrut în anul morþii, 1994, la Editura Cartea
Româneascã din Bucureºti, ºi care dezvãluie ceea ce a fost acest scriitor, care, în
cei peste 80 de ani de viaþã, a surprins tot farmecul vieþii cu luminile ºi umbrele
sale, îndemnându-ne astfel, pe noi cei rãmaºi în urma sa, la neuitare.
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Dan STOIA

Poet

fãrã limbã fãrã gând
acelaºi sentiment
deznodãmânt anticipat

de silabe
aºezi cuvânt lângã cuvânt

sã scrii
sã uiþi

sã iubeºti
asta da fantezie

Alo poezia

s-a scumpit poezia
ºi cu taxã inversã

nu se mai practicã

râd centralistele cu gura pânã la
urechi

de sãrmanii poeþi demodaþi

iar inter-urban
e exagerat de scump
nici cei cu comerþ în strãinãtate
nu îºi permit sã vorbeascã
douã poezii pe an

mai bine vorbeºti
într-o carte –

aºa ca mine
mãcar ºtii cã nu te aud

nici mãcar centralistele

Culori nevãzute

pe albastru nu se poate
scrie cu negru –

s-ar supãra cerul

iar în negru albastrul se tulburã –
înghiþit de pãmânt

negru cu negru
albastru cu albastru

a spus îngerul-pictor
rãsfoind abecedarul

culorilor

Postmodernism

macin timp la mori stricate
gust de rouã neîmpãcatã
fantezii cerându-ºi preþul
caut sfoara ce mã leagã
de iustoria cea beteagã
voci gãsite pe trotuar
alfabet muiat în pitã

............
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Constantin CUBLEªAN

UN  JURNAL DE  CÃLÃTORIE  DE  LA 1859
(Vasile Boerescu)

Presa româneascã din secolul al XIX-lea ascunde încã, în paginile sale,
numeroase opere literare pe care publicul dar ºi istoria literarã le-a pierdut din
vedere, ele aºteptându-ºi cercetãtorii (pasionaþi) pentru a fi readuse în lumina
actualitãþii, la drept vorbind pentru a fi puse în drepturi, la locul lor meritat, într-o
valorificare cât mai completã ºi mai dreaptã a tezaurului moºtenirii noastre
culturale, în speþã literare. Un asemenea exemplu ne oferã serialul jurnalului de
cãlãtorie prin þarã - de la Bucureºti, într-un circuit prin pãrþile de sud-nord ale þãrii,
pentru a încheia periplul revenind în capitalã - publicat în Naþionalul, Nrle: 49 –
75, din mai pânã în august 1859, sub genericul: Din impresiunile unui cãlãtor
prin þarã*, nesemnat ºi, poate, ºi din aceastã cauzã, cãzut în uitare. Este meritul
lui Mircea Anghelescu, cel care s-a ocupat în mod special de scriitorii acestei
epoci, a-l tipãri acum, pentru prima oarã în volum, stabilind ºi identitatea autorului
în persoana a însuºi “redactorului rãspunzãtor” al gazetei, Vasile Boerescu.
Lucru nu tocmai uºor, întrucât “misterul” semnãturii, “enigma” ce o lasã, “de a
se dezlega”, desigur posteritãþii, trebuia elucidatã prin “examinarea dovezilor
indirescte”, deduse din text ºi din raportarea la peisajul literar-gazetãresc-politic al
momentului: ”Este vorba de un om politic cu destulã autoritate pentru a critica
deschis administraþia localã ºi guvernul de la Bucureºti, din care deci nu face
parte, este un om nou, ostil vremii boierimii ºi ale privilegiilor ei, sensibil la
problemele ºcolii, ale industriei ºi ale istoriei naþionale, un patriot adevãrat, un
personaj public care a lipsit din Bucureºti la sfârºitul lunii aprilie ºi în luna mai
1859, când are loc acestã cãlãtorie. În fine, este un intelectual cu oarecare
îndemânare la scris, cu experienþã publicisticã, ºi anume un intelectual de
formaþie francezã (cum aratã forma unor neologisme: veicul, idraulic, relicã,
genã, geandram, pavage, avantage), care a cãlãtorit destul de mult în
strãinãtate” Etc, etc. Iatã un portret, sumar dar elocvent, pentru un scriitor/gazetar
de la mijlocul secolului al XIX-lea, ce se ilustreazã printr-o operã bine fixatã în
moda epocii, anume aceea a întreþinerii unor jurnale de cãlãtorie, nu doar pentru
a face publice unele realitãþi sociale, materiale º.a., ci ºi pentru a releva cititorilor
frumuseþile patriei, mãrturiile trecutului mãreþ, într-o invitaþie de cunoaºtere, de
destindere nu mai puþin, prin plimbãri în sânul naturii, dupã îndemnul
romanticilor, în haloul cãrora autorii noºtri încã exersau cu pasiune ºi frenezie,
conform unui manifest estetic manifest. Sã nu ne ducem mai departe decât la
însemnãrile de cãlãtorie ale lui N. Filimon (Trei luni în strãinãtate), înseriate ºi
ele în paginile Naþionalului, chiar în acelaºi an, ca o continuare fireascã a
acestuia, adicã de la excursiunea în þarã la aceea în strãinãtate.

Vasile Boerescu este, fãrã îndoialã, un bun cunoscãtor al literaturii vremii
dar ºi un gazetar ce mânuieºte verbul cu abilitate, având simþ de observaþie ºi, de
asemenea, un spirit polemic evident, ce dubleazã sensibilitatea sa pentru valorile
naþionale, într-un elan de freneticã dorinþã în a-ºi vedea þara propãºind alãturi de
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toate celelalte ale civilizaþiei europene. 
Jurnalul sãu este prin datele caracteristice, unul aparþinând modelului

romantic. Autorul inventeazã un personaj, un cãlãtor anonim (“cãlãtorul nostru
porni de-a dreptul...”; “... ce vizitã cãlãtorul nostru...”, etc), a cãrui identitate o
declinã în final, pãstrând în legãturã cu el acea aurã de mister ºi de enigmaticã
înfãþiºare, dupã ºabloanele atât de mult utilizate de romantici: “Dar cine a fost
cãlãtorul ºi când a cãlãtorit? Asta e o altã chestiune. Când a cãlãtorit, vã poate
spune: a fost în luna lui mai ºi ceva din aprilie, în lunele florilor ºi primãverii, în
timpul aurorei anului, când toatã natura e junã ºi adornatã ca o mireasã, atunci
a cãlãtorit, în anul de la Crist 1859. Dar, cine a fost ãst cãlãtor? Acesta e misterul,
aceasta e enigma de a se dezlega”.

Cãlãtorul ce vrea sã-ºi pãstreze anonimatul e un exaltat admirator al peisajelor
de naturã, punând în evidenþã mãreþia acesteia, frumuseþea zbuciumatã a
cursurilor de ape, a munþilor prãpãstioºi, veghind prezenþa unor schituri ºi
mãnãstiri cu vechime, ce ascund între murii lor tainice însemne ale trecutului de
glorie al naþiunii, deopotrivã extaziat în faþa întinderilor liniºtitoare ale câmpiei
º.a., totul creind o predispoziþie pentru meditaþie, pentru reverie. Iatã, un astfel de
cadru ce fixeazã ambianþa mãnãstirii Tismana, zugrãvit dupã cele mai tipice
modele romantice:

”Dupã o distanþã ce se face în munþi, ºi dupã ce cãlãtorul se angajeazã între
douã ºiruri de dealuri ce merg paralel în lungul unui râu, deodatã zãreºte în
mijlocul unor munþi ce au formã piramidalã, o monastire pusã pe o stâncã ºi a
cãrei culoare albicioasã face un minunat contrast cu pãdurile cele verzi de cari
sunt acoperiþi munþii. }n acest loc izolat, în mijlocul acestor munþi colosali,
acoperiþi cu pãduri secularii, nimic nu poate fi mai surprinzãtor pentru ochiul
unui curios decât aceastã monastire, cu forma sa cochetã ºi modernã, aridicatã
pe marginea prãpãstiilor. 

Se aflã aºezatã, am zis, pe o stâncã de piatrã, alãturi cu un munte nalt ºi cu o
formã atât de aplecatã încât are aerul de a cãdea ºi a sfãrâma monastirea sub
colosul puterii sale. Un izvor destul de abundent iese din acest munte, subt o
peºterã foarte largã. Acest izvor care, printr-un canal, strãbate curtea monastirei,
se împarte în douã ramuri. O parte se azvârlã în dosul monastirei, în formã
spiralatã, pe costele stâncei, ºi formeazã prin albicioasele sale ape un fel de
poziþie de argint cu care stânca se aflã ornatã; cealaltã parte, care e cea mai
voluminoasã, se aruncã, ca o adevãratã cascadã, în faþa monastirei din vârful
unei stânci  ºi cade spumegând ºi fumând la picioarele stâncei spre a se vãrsa,
dupã câþiva paºi, în pârâul ce-aºteaptã apele. 

Deasupra stâncei de unde iese ãst volum de apã ºi la o înãlþime foarte mare,
se vede uºa unei peºteri care servea de locuinþã sântului Nicodim, fondatorul
primar al monastirei, ce a trãit în timpii cei mai vechi. Locuinþa sântului nu era
din cele mai comode. Stânca e tãiatã drept ca un perete ºi intrarea peºterei sale
se aflã sãpatã în ãst perete. Un brâu uºor, care se vede împrejurul stâncei, se vede
cã servea de drum spre a se urca ºi coborî de la peºterã. Dar prea uºor la picior
catã sã fie acela care s-ar cuteza sã se plimbe pe ãst drum. Se afirmã însã cã sunt
ºi astãzi cutezãtori cari, prin deprindere, au reieºit a se urca la aceastã peºterã ce
cuprinde vreo trei camere ºi unde se zice cã se aflã încã ºi astãzi rãmãºiþe din
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cenuºa vetrei sântului. Deasupra auºei peºterei, la oarecare distanþã, se aflã
desemnat pe piatrã un ce care are oarecum figura unui ºarpe. Tradiþiunea spune
cã aici, dupã blestemul sântului, se aflã împietrit un ºarpe care a voit sã-l muºt
[...] la Tismana frumosul e pitoresc, dulce, lin; munþii ce, de jur împrejur, încântã
privirea prin verdeaþa lor, livezile cele poetice din vãi, apa ce curge fãrã zgomot
în lungul livezilor, cântecul pãsãrilor, totul te încântã ºi te aduce la meditaþie.
Spectacolul nu e întins, dar frumosul e concentrat ºi omul, dacã nu devine
expansiv, poate deveni foarte reflexiv, cãci totul te îndeamnã la o lungã ºi dulce
meditaþiune în mijlocul acestei naturi, atât de sublimã în dulceaþa ºi pitorescul
sãu. }n genul sãu, frumosul Tismanei e aºa cum rar se poate afla, cum rar un altul
îi poate face rivalitate”. 

La “monastirea Dealului”, nu departe de Târgoviºte, “veche capitalã a
României”, se emoþioneazã în faþa relicvelor trecutului pe care dezinteresul cu
care autoritãþile vremii le abandoneazã vremelniciei, îl indigneazã ºi îl revoltã
aproape fãrã stãpânire de sine:

”... monastirea Dealului, posedã una din cele mai pitoreºti vederi din
România. Astã monastire este fondatã de Radul al cincilea la anul 1500 ºi
restauratã în stil modern de principele Bibescu [...] Cel mai preþios odor ce
posedã astã bisericã este mormântul capului lui Mihai Viteazul; hârca acestui
erou este espusã afarã, într-uin sicriu de sticlã, alãturi cu aceea a lui Radu. Pe
mormântul lui Mihai se citeºte ºi pânã astãzi astã inscripþiune: < Aici zace
cinstitul ºi rãposatul cap al crerºtinului Mihail, mare voievod ce a fost Domnul
#ãrii Româneºti ºi Ardealului ºi Moldaviei. Cinstitul trup zace în câmpia Tordei ºi
când l-au ucis nemþii anul a fost 7109, luna august în 8 zile (1601). Aceastã piatrã
o a pus jupan Radu, bãtrânul jupanesei Preda >.

Aºa, mormântul celui mai mare erou al nostru se aflã subt o umilitã piatrã,
cãlcatã de toate picioarele ºi fãrã cel mai mic semn monumental. Aceasta e un
sacrilegiu, care n-ar trebui sã dure mult timp. Scheletul capului se afla pânã mai
deunãzi într-o mizerabilã cutie de lemn ºi era o ruºine naþionalã pentru strãinii ce
veneau sã vazã astã scumpã relicã. A trebuit buna voinþã a pãrintelui egumen
actual, a câtorva buni români, spre a-i face un sicriu de sticlã ºi a-l pune pe un
fel de piedestal. Însã toate sunt încã meschine ºi  ar trebui sã se facã un alt
monument pentru conservarea resturilor eroului nostru”. 

Realitãþile contemporane îl dezamãgesc prin tocmai delãsarea autoritãþilor
care întârzie a se alinia þãrilor civilizate prin crearea de drumuri, de ºosele
adecvate legãturilor fireºti între oraºele ce lenevesc astfel într-o dureroasã izolare.
Poposind la Alexandria, “acest oraº fondat în timpul domniei prinþului Alesandru
Ghica”, nu se sfieºte a face remarca:

”... ast oraº, care este un centru de consumaþie atât de bun ºi care ar putea lua
o bunã dezvoltare comercialã, este cu totul abandonat de guvern. Tot ce a fãcut
este prin el însuºi; dar nu poate face toate. Aºa, nu este legat prin poºte cu nici un
oraº, încât se aflã izolat de restul lumei; scrisorile ºi orice transporturi se fac
numai prin mijloace private, ceea ce este cea mai mare piedicã pentru
comerciantul astui oraº. Dacã guvernul l-ar lega prin poºtii, dacã s-ar pune la
cale de a i se face drumuri, dacã i s-ar da un fir telegrafic, ast oraº ar lua în scurt
timp o mare dezvoltare. Credem cã acum a venit timpul ca guvernul sã se ocupe
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puþin ºi de soarta astor mici oraºe, cari meritã tot interesul din cauza  influinþei
ce au asupra avuþiei publice”.

Sau, altãtatã, generalizând: 
“Niciodatã oraºele nu vor putea prospera  dacã guvernul le va privi tot cu

neglijenþa trecutului. Un oraº este un centru de populaþie util consumaþiei, util
comerciului ºi industriei. }n oraºe se formeazã spiritul public, ºi din oraºe se
rãspândeºte lumina în þarã. Catã dar sã se ia toate mãsurile spre a prospera
oraºele: drumuri, telegrafuri, ºcoale, libertate, tot ce deschide drumul progresului
ºi al comerciului”. E o atitudine tranºantã, de sancþionare, fãrã menajamente, a
administraþiei naþionale (ºi locale, nu mai puþin) în dorinþa de modernizare a vieþii
sociale, a urbanismului, a sistemului de învãþãmânt etc. “...oraºul Giurgiu ar fi
drum de a avea un aspect european, ceea ce ar veni prea bine românilor, cari sunt
tare legaþi cu occidentul, ca cel dintâi port ce ne pune mai mult în relaþie cu
Europa sã aibã o formã europeanã. Aceasta ar ºi fi, dacã s-ar otãrî un plan al
oraºului, cel puþin pentru stradele principale, aºa încât casele sã nu se zideascã
decât dupã o aliniere datã, pe o simetrie regulatã, dupã un plan oarecare,
necostisitor dar elegant. Aºa ar fi dacã cel puþin piaþa orologiului ar fi mai bine
nivelatã ºi pavatã, dacã nu s-ar îngãdui a se zidi pe dânsa case ce au formã de
bazare turceºti, dacã, în fine, s-ar înconjura cu o alee de arbori, ceea ce  n-ar
costa sume colosale (...) dar ce mai vorbim de strade, pieþe ºi grãdini, cãci acestea
ar privi pe orãºeni ºi ºtim cã la noi, dupã minunatul sistem ce esistã, toþi aºteaptã
cu gura cãsacatã  la guvern. Sã vorbim mai bine de ceea ce intereseazã mai mult
pe guvern, de ceea ce i-ar fi mãrit venitul sãu, adicã sã formeze niºte cheiuri, un
adevãrat port, aºa încât corãbiile ºi vasele sã poatã trage mai cu înlesnire spre a
se încoraja mai mult venirea astor corãbii. Ei, bine, ast chei, ast port nu esistã;
corãbiile vin ºi trag la mal cum pot, cam strâmb, cam pieziº, cum a înemerit
fiecare...”

Vasile Boerescu se dovedeºte un fin observator al vieþii sociale din oraºele
noastre moleºite sub zodia Fanarului de odinioarã, descripþia pe care o face
modului de trai al “notabilitãþilor” din Trnu Mãgurele, având perspectiva expresã
de generalizare, este de o ironie rafinatã ºi meritã a fi reþinutã ca una dintre
paginile cele mai izbutite, aparte, ale memorialului sãu:

”... catã sã ºtiþi cã în toate oraºele unde se aflã asemenea notabilitãþi, timpul
le este împãrþit astfel, afarã de puþine excepþiuni: dimineaþa de la 9 ore pânã la 1
dupã amiazi, fiecare se aflã la ocupaþiile sale; cei ce n-au ocupaþii, merg la cazin
sau la cafenea, unde se bea cafea, se joacã cãrþi, se citesc jurnale (dacã e zi de
espediþie), se tracteazã novelele zilei, se sucesc ºi se comenteazã minciunile
colportate din Capitalã. Între o orã dupã amiazi ºi douã, se face prânzirea, iar de
pe la douã pânã la ºase oraºul se aflã în amorþire, adicã în som: toþi notabilii
dorm, toþi cei ce aspirã la notabilitate dorm, toþi cei ce nu vor a face parte din
mojicime dorm, tot omul cumsecade, în fine, catã sã se afle în braþele lui Morfeu
[...] Cãlãtorul nostru, prin toate oraºele pe unde a trecut, trecea de un om de
nimic, cãci nu avea abundinþa acestei somnolenþe. Socotea dar, în marea sa
naivitate, cã poate vedea o notabilitate între orele douã ºi ºase. – Aci e domnul?
întrebã pe o servitoare bãtrânã. – Vai de mine, i se rãspundea, coconul doarme.
– Aici e doamna? întreba la casa de alãturi. – St! Cocoana doarme! – Acasã e



39

domnul? întreba la o altã casã, mai departe cu douã strade. – Boierul vrei sã zici?
îi rãspundea, la un oraº boieresc, un lacheu în costumul de la Ludovic XIV. – Da,
boierul! – O, domnule, ºi nu ºtii cã acum e vremea somnului ºi cã boierul doarme?
– Ce fel, doarme, îi rãspunde cãlãtorul, cam ostenit de atâtea vizite infructuoase,
nu vezi cã acum e ziua la amiaza mare? – Da, dar e dupã prânz! – Ei, ºi? D-ta de
ce nu dormi? – Cum sã dorm  eu? Eu nu sunt boier! – Dupã ce s-ar mai cunoaºte
boierii dacã n-ar dormi dupã prânz? [...] Sã pofteascã vreun deputat din stânga,
din aceia ce voiesc sã rãstoarne totul, sã dãrâme ºi acest privilegiu, sã dãrâme ºi
acest monopol al privilegiaþilor din provincii! Sã se încerce a face o lege în contra
somnului boieresc! [...] dar dupã ora a ºase credeþi cã este lesne a dispune de o
notabilitate? Atunci vin ceremonielele dulceþii, cafelei ºi toaletei [...] Boierul ºi
cocoana, încã lungiþi în pat, se scoalã pe jumãtate  ºi iau dulceaþa, ºi soarbe apa.
Apoi se lungesc iarãºi, ºi dând un mic geamãt, boierul cere cafeaua ºi ciubucul
[...] apoi vine chieful. Boierul ºi cucoana, fiecare în parte, se spalã. Un servitor
cu ºtergarul pe umeri þine ligheanul, un altul toarnã apa cu ibricul. Dupã fiecare
spãlat, ia ºtergarul dupã umerii servitorului ºi se pune înaintea toaletei spre a se
ºterge [...] io! Ce minune, de multe ori cu terminarea toaletei sã vãd ºi obrajii mai
albi decât zãpada ºi mai rumeni decât trandafirii!/ Odatã ce toaleta s-a termint,
operaþie ce þine cel puþin o orã, boierul ºi cucoana catã sã meargã la plimbarea
publicã. Cei mai de neam, sau aceia cari pot mai mult, preferã negreºit a merge
cu trãsura, adicã cu caleaºc [...] Odatã ajunºi la locul plimbãrii, fiecare întâlneºte
pe cei de o opiniune cu sine spre a convorbi, a râde ºi a asculta lãutarii, dacã se
aflã lãutari [...] Cãtre 9 ore, cei ce se preumbla merg la sindorfie sau adunare. }n
fiecare oraº se aflã, pe fiecare searã, câte o adunare sau douã, dupã nuanþele
opiniunilor politice ce se aflã în oraº. Aceste adunãri þin de obºte pânã la o orã
sau douã dupã miezul nopþii [..] Noaptea se terminã astfel  spre a veni ziua a doua
ºi a se repeta ºi în astã zi ceea ce s-a fãcut ieri [...] Sã nu creazã însã cineva cã
toate acestea le-am zis pentru oraºul Turnul, ci pentru toate oraºele noastre în
general.”

Punerea în circulaþie – publicã ºi literarã - a acestui jurnal de cãlãtorie este un
act de dreptate ce i se face, de cãtre Mircea Anghelescu, unui text de realã
frumuseþe artisticã ºi de o realã însemnãtate pentru scrisul românesc din secolul al
XIX-lea, validând astfel un scriitor, pe Vsile Boerescu, despre care pânã acum s-
a vorbit prea puþin, ca sã nu spun deloc. Profesorul universitar bucureºtean se
remarcã, odatã în plus, prin editarea acestui text, ca unul dintre cei mai temeinici
ºi pasionaþi iscoditori de arhive, istoric literar prestigios, având în tot ce face o
viziune ºi o concepþie fermã, de constructor solid, în edificiul culturii noastre
actuale. 

* Vasile Boerescu, Din impresiunile unui cãlãtor prin þara sa (1859). Ediþie
îngrijitã, introducere ºi note de Mircea Anghelescu. Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2007
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Iosif-Cristian PAªCALÃU

LUMINA DIN LACRIMÃ – EFIGIA UNEI ABSENÞE

Dorul este o alchimie a iubirii altoite pe suferinþã, ce transformã purtãtorii
stigmatului melancoliei în persoane hipersensibile, cu o nevoie acutã de a se
exprima – nu oricum, evident, ci prin artã, fapt care implicã esenþial pierderea
de sine (în formatul biologico-pragmatic actual = din lumea realitãþii actuale –
a momentului de referinþã) ºi regãsirea în altceva, într-un orizont cu totul nou
(în maniera cerului nou propovãduit în Cartea apocalipsei), purtãtor al altor
esenþe ºi identitãþi marcante. Fiinþa deosebitã, creatoare, este marcatã de acest
„ultrasentiment” nedesluºit, de aceastã nostalgie (sau, mai bine zis, nostalgie1)
impersonalã a originilor, de acest dor al absolutului ce o singularizeazã în
contextul vremii. O intensã ardere interioarã ce face imposibilã gãsirea unui
centru, a unui reper existenþial, a unui spaþiu cu virtuþi adaptative ori
taumaturgice. Se duce la extrem mitul cavalerului rãtãcitor, personalizând
sentimentul ca într-o efigie a absenþei, ca într-o veritabilã inscripþie pe-o
lacrimã. Hohotul de plâns vine de dincolo de timp spre a se pierde în
rezonanþele absolutului. Dorul e, astfel, un receptacul dihotomic, în sensul cã
reprezintã deopotrivã o stare afectivã ºi una semnificaþionalã. Aceste
consideraþii minimale despre „alizeul” ce ne rãscoleºte fiinþa vin sã rostuiascã
opiniile exprimate în legãturã cu lirica teofilinã, aºa cum se revela în volumul
„Alizeul de Dor”. Nãzuinþa de recuperare a sacrului e alimentatã de acest
inanalizabil dor, fior sublim ºi energie pulsatorie infinitã. 

Recentul volum semnat Teofil Rãchiþeanu, Lumina din lacrimã, poartã
aceeaºi pecete a indefinibilei respirãri de soartã, angrenând toate unghiurile
posibile de cãutare a sacrului, de reîntregire a sferei noocratice, de recontopire
a contrariilor: „Doar din Înalt privind, vezi bine-adâncul, / De sus privind doar,
înþelegi ce-i josul, / Urâtu-n jur priveºte-l, pe-ndelete, / Cã doar aºa o sã-nþelegi
frumosul. // De vrei sã ºtii ce-i Iadul, sã cobori / Adânc în el cu cei fãrã de lege,
/ Sã arzi, în focul lui, sã pãtimeºti, / Doar astfel Raiul îl vei înþelege. // Cu
Moartea, zi de zi, sã te-ntâlneºti, / Sã te oglinzi în ochii ei ca gheaþa, / Sã-i spui
mereu cu Dumnezeu poveºti, / Numai aºa o sã-nþelegi ce-i viaþa…” (Numai aºa
o sã-nþelegi…). La apa Obârºiei se scaldã întreaga viziune poeticã, integrând
valenþele unor încercãri metacognitive. Cãci toate poemele sunt, grosso modo,
încercãri explicative, posterioare proceselor magmatice interne. Lirica se
zãmisleºte la confluenþa intuiþiei cu fiorul tainelor din noi. Se rosteºte un mare
crez, anume faptul cã adevãrul (esenþa) nu e „dincolo de noi” (cum sunã
celebra formulã din serialul Dosarele X), ci e în noi înºine, vertebrându-ne ºi
cãlãuzindu-ne, din mai multe unghiuri, pe bolta gândului ºi a destinului.
Suntem deci într-o zonã a meta-metapoeticului, nucleele primare, în
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ireductibilitatea lor, neputând fi redate decât în acest mod, parþial perisabil, al
limbajului poetic. Acest limbaj, datoritã gradului sãu de transformare în timp,
se repliazã spre sine, ca reflex al „instinctului de conservare” al energiei
metapoetice. 

Întregul demers e concentrat pe tentativele de a surprinde, de a capta în
cuvinte acele revelaþii primare care se declanºeazã în peregrinãrile poetului
prin „Munþii de Apus”, acolo unde se zãmisleºte adevãrata poezie, în tãcerea ºi
în singurãtatea vremii, a transcendentului, a spiritului. Dincoace sunt numai
filtrãri, repuneri în discuþie, restructurãri în albia conceptelor ºi imaginilor,
necesare pentru noi, profanii, ce nu suntem deprinºi cu limbajul zeilor din
pricina sofisticãrii pânã la epuizare a materialului lingvistic. Astãzi, parcã mai
mult ca totdeauna, partea de robot din noi a devenit scopul ºi raþiunea de
cãpãtâi a existenþei ºi a activitãþii noastre, în detrimentul sensibilitãþii marcante
a fiinþei telurice, atât de telurice. Poate tocmai din aceastã pricinã, poetul
selecþioneazã ºi disemineazã cu fiecare nou volum poeme din perioade diferite
de creaþie, chiar dacã se ºtie cã lirica teofilinã este atât de profund unitarã în
datele sale ultime. Însã faptul cã poeme datate 1972, spre exemplu, apar lângã
cele din 2005 atestã marca adtextualitãþii, a întoarcerii spre sine a textului
teofilin (asta, dacã gândim toate poemele teofiline ca fãcând parte organicã
dintr-un tot, dintr-un hipertext virtual, mustind de sevele originare ale
limbajului, în conul de umbrã al absolutului).

Poetul, custode al nostalgiilor celeste bântuite de sinistrozã, e prins în
intermundii, într-un spaþiu intermediar2, concentraþionar, unde esenþe separate
de regnul uman îºi aratã uneori înºelãtoare ipostaze, unde greierii sau izvoarele
îngânã cântul veºniciei, unde florile se îneacã în roua tristeþii. Captivitatea sa e
sinonimã cu prizonieratul conºtiinþei, generând plânsul fãrã alinare, dorul fãrã
hotare, înstrãinarea absolutã. Aripile poetului sunt frânte de oboseala teluricã,
de vicisitudini metafizice ºi de absenþa Divinitãþii. Motivul rupturii din mantia
sacrului, al desprinderii de simetria originarã tuteleazã ºi în cadrul acestui
parcurs liric acel primum movens generator de nevoia metafizicã stringentã a
recontextualizãrii originilor: „Din Tine m-am desprins eu, Doamne, / Din
gându-Þi, gându-mi, o fãrâmã” (Din Tine m-am desprins eu, Doamne…).
Revelaþia supremã a separãrii brutale de sacru apare pe fundalul Increatului,
suprapunând parcã timpuri nenumãrate în dinamica proiecþiei aglutinante a
neantului: „Strig pe Domnul ºi El nu-i / Ci doar umbra umbrei Lui. / Întuneric,
beznã, hãu / (Ca în gândul celui Rãu). / ªi în hãu-acesta mare, / Firicel de
lumânare, / Arde-ncet sufletul meu / Pãrãsit de Dumnezeu… (Pãrãsit de
Dumnezeu). Traseul recuperator, subsumat labirintului existenþei cotidiene în
sânul naturii, la izvoarele obârºiei, imprimã poeziei un ritm inefabil de miºcare
în spiralã, de contorsionare pe diferite niveluri de înþelegere a dorului abisal.
Drumul spre casã este o dorinþã ce vine din strãfundurile condiþiei umane,
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acþionând ca o apetenþã irepresibilã asupra poetului ºi, implicit, asupra poeziei.
Dar acest efect e unul secundar în raport cu desfãºurarea primã de lucruri -
revelaþia neauzitului, prefacerea oaselor în fãinã a veºniciei, resorbþia în neant
a erelor ºi spaþiilor. Prin urmare, avem de-a face în lirica teofilinã cu o
transsubstanþiere, cu o alchimie purã a începutului: „Dacã ºtii sã asculþi / Poþi
sã auzi cum ninge, / Cum mãcinatã de Timp, / Piatra, uneori, plânge, // (…)
Cum de pe o parte pe alta / Morþii se întorc în mormânt / ªi li se fãineazã iarãºi
oasele / ªi se fac iar pãmânt, // Cum tãcerea în munþi arginteazã, / Sfinxul în
somn cum respirã, / Mãri ce de mult nu mai sunt / Tãlãzuind la Orpheos în lirã,
// Râul-Timp cum murmurã / Lumi în el cum se scurg, / Cum, obosit de vecia-
i, / Rugineºte în el Demiurg… (Dacã ºtii sã asculþi…). Figuri recurente, Orfeu,
Decheneu, Styxul intermediazã un acord dezacordat pe strune de nefiinþã.

Acelaºi rol de interpretare meta îl au ºi poemele Ioane Alexandre! ºi Triptic
eminescian. Se iniþiazã un dialog între lumi, cu premisa derogãrii de la
formalismul ºi convenþionalismul arhetipurilor. În acest context de confluenþe
între singurãtãþi paralele poate fi înþeles ºi demersul poetului de contopire a
fiinþei sale cu cântul transistoric al doinei. El vrea sã rãmânã un „poem”, o
hieroglifã din alfabetul în care se scrie Cartea Vieþii, „un magic semn” între
semnele tainice ale Obârºiei. Cãlãtoria poetului prin constelaþii de simboluri
reitereazã arhetipala odisee a spiritului omenesc, pornit în cãutarea rostului
fiinþãrii sale pe acest pãmânt rãtãcitor. Unghiurile sunt, aºa cum spuneam,
infinite ca posibilitãþi, ca proiecþii într-un ocean de taine, fapt care determinã
ca fiecare poem sã lanseze o nouã provocare în aceastã direcþie. În strânsã
corelaþie cu acest demers, litaniile însingurãrii ºi ale inadaptãrii forjeazã pe
acelaºi motiv al tristeþii metafizice, pe aceeaºi placã obsedantã care îºi cerne
muzica durerii în intermundii: „Veacul acesta nu-i ºi-al meu”, rosteºte la un
moment dat poetul în parcursul lui arhetipal. În drumul spre eternitate, se
porneºte de la rãdãcini (C-aºa se duc bãtrânii…), de la vocile cãlãuzitoare prin
zodii (Oh, dulcele în mine se face de-acum amar!...), de la tromba norilor
gonind spre þara de dincolo de uitare (Elegie cu nori). Toate fiinþele fac o astfel
de cãlãtorie la marginea eternitãþii, dar, evident, puþini ajung sã conºtientizeze
demersul în sine ºi miza lui. Din inima Atlantidei se iscã vântul cãutãrilor. În
faþa Sfinxului se preling erele, timpul lichefiat în eprubetã zãmisleºte viziunile
spaimei de vid (E noaptea grea a lumii, de spaimã ºi amar…, În faþa
Sfinxului). Abstragerea din timp culmineazã cu resorbþia în singularitatea
primã. Sentimentul acut al înstrãinãrii se mãsoarã prin dinamica avatarurilor, a
identitãþilor în rupturã, ce poartã în mobilitatea lor sfidarea predestinãrii,
exodul împotriva unei sorþi ostile (E toamnã tristã iarãºi…).

Cãutarea semnelor dumnezeirii e una înfriguratã de vântul ce zboarã spre
nicãieri. Destinaþia finalã a cãlãtoriei este imprecisã, nimeni nu ºtie unde
trebuie sã ajungã, pentru cã nici mãcar Domnul nu se aratã la orizontul noii
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lumini. Tãrâmul acela de dor, de amar ºi de uitare capteazã sub o cupolã
nevãzutã acea aura mundi, acea stranie luminã din Munþii de Apus, acea
iradiere spontanã a dorului fer(m)ecat în suflet. Fiinþele sunt ele însele timp, iar
abstragerea e greu, aproape imposibil de înfãptuit. Timpul mânã omenirea spre
marea fãrã de hotar a uitãrii (Fãrã de þãrmuri Marea cea Mare de Uitare…),
puþini fiind cei care ajung sã-ºi boteze sufletul în „lumina din lacrimã”, în
energia purã a începutului. Poetul însuºi este captiv într-o zonã crepuscularã,
identitatea sa transmundanã sfâºiindu-se în ecoul disperãrii: „Pustii în jur mi-s
toate, mi-i teamã ºi mi-i frig / Strein, deasuprã-mi cerul ºi-n el streine stele / ªi,
înspãimat, ies singur în noapte ºi te strig / ªi îmi ecoul numai aud murind prin
ele…” (ªi îmi ecoul numai aud murind prin ele…). În acest spaþiu ostil, cuplul
arhetipal s-a destrãmat, raza de speranþã nu pãtrunde, o „neagrã apã” curge
între fiinþe (S-ar fi putut perechea mea sã fii…, Stãm, vinovaþi, acolo ºi
tânjim…). Prin configurarea liricã a acestui „holospaþiu” populat de entitãþi
agonice, în care se desfãºoarã o eternã împãrtãºanie cu himere, vine sã
circumscrie condiþia poetului în cãutãrile sale neobosite. E un spaþiu în care
viitorul invadeazã brutal prezentul, iar trecutul forjeazã capcane de vise
pierdute ori de coºmaruri postapocaliptice. E o cutie neagrã a Pandorei, o
mãnãstire în care Dumnezeu e amnezic, iar moartea, aºa cum o ºtim, nu mai e
moarte, ci doar o umbrã ostenitã a trenei eternitãþii. Disoluþia cuplului e un
efect al claustrãrii; la fel ca soarele ºi luna, iubiþii sunt despãrþiþi de soartã, sunt
excedaþi de nostalgii fãrã leac, cãci, fundamental, eurile lor se gãsesc în lumi
diferite, fãrã posibilitate de contact, dar cu conºtientizarea stãrii implacabile de
lucruri. Acelaºi context se configureazã ºi în perimetrul cãutãrilor esenþei
divine: „ªi, Doamne, de-o viaþã-mi stai ascuns, / Te-acoperã, al stelelor,
frunziºul, / ªi teamã mi-i cã nicãieri, nicicând / Nu o sã-þi aflu cuibul,
ascunziºul… (Pe-aici în tot ºi-n toate sînt învins…). Orice tentativã de
transgresare a frânelor transcendente se soldeazã cu revelaþia neantului:
„Drumuri, praguri, punþi spre Tine / Cu mari lacãte-s închise” (Ci flãmând de
Tine, Doamne).

Lumina din lacrimã e dorul însuºi, nãzuinþa fierbinte de a depãºi nivelul
acestor singurãtãþi paralele ce plaseazã în lumi etanºe sufletul poetului,
Divinitatea, demonii, iubita, chiar ºi moartea. Logica lor labirinticã rãmâne în
atare condiþii indescifrabilã pentru ochii minþii: „E un abis sufletul meu / Adânc
cât nimeni nu ºtie / În care însuºi Dumnezeu / S-a rãtãcit ca-ntr-o pustie…” (E
un abis sufletul meu…). Aici, în aceste adâncuri, zac tainele impenetrabile ce
cheamã la nesfârºite peregrinãri în aflarea cheilor de revelaþie: „Biet suflet, un
nimic pari. Ci în tine / Sînt toate câte-un univers se-ntâmplã / ªi-ncãpãtor atât
eºti cât oceane / ªi mãri ºi munþi n-ajung ca sã te împlã. / Chiar Dumnezeu, cel
care-n necuprinsu-i / ªi nevãzut de vreun ochi pe lume / Se rãtãceºte-n el, se
pierde ca în / Cea mai adâncã dintre genuni genune…” (ªi mãri ºi munþi n-
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ajung ca sã te împlã). Destinaþia finalã poate fi doar o amãgire pentru acest
„iaht al morþii” care e sufletul, sau poate reprezenta atingerea absolutului cu
antenele sensibilitãþii proiective, dar cãlãtoria e fãrã sfârºit, învederând precare
echilibre: „Ci eu pe pãmânt / În trecere sînt / Spre o, fãrã nume, / A nu ºtiu cui
lume, / Unde nu se ºtie / Nici în ani o mie, / Pe-aºa drumuri lunge / Dacã vom
ajunge… (În trecere…).

Note:
1 Conceptul îi aparþine lui Cãlin-Andrei Mihãilescu – Migrena seismicã a

adevãrului, Steaua, nr. 3/2007, pag. 14-16.
2 Acest spaþiu malign, mintal-metafizic, apare în opoziþie netã cu toposul

naturii edenice, purtãtor de esenþe pure ºi de cãi spre luminã ºi adevãr, în
sensul revelãrii adânci a „arhaitãþii ºi arhetipalitãþii imuabile” ce
caracterizeazã inefabila „matrice stilisticã a limbii ºi neamului românesc”. Ce
reuºeºte cu prisosinþã Teofiliu ºi în cadrul acestui volum este sã redea valoarea
sublimã a cronotopului mioritic: „Specificul naþional al spaþiului mioritic este
transplantat acum în Edenul spiritual al Munþilor Apuseni, loc de închinãciune,
altar de piatrã ºi de veghere al neamului, vatra ºi obârºia melosului strãvechi,
leagãnul primordial al fiinþei neamului.” Prin intermediul versurilor teofiline
putem „pãtrunde direct în miezul filosofic al lucrurilor, în care vremuirea ºi
cosmicitatea, curgerea ºi devenirea Timpului, succesiunea armonioasã a
anotimpurilor devin un substitut pentru melancolia dintotdeauna a fiinþei,
coloana metafizicã a vibraþiei umane, integrarea acesteia în Marele Tot”
(Mircea Popa, Teofil Rãchiþeanu: Lumina din lacrimã, Fãclia, marþi, 10 iulie
2007).

3 Poezia teofilinã „apare, parcã voit, ruptã de contextualitatea prezentului
(…), înãlþatã într-o atemporalitate olimpianã, de unde autorul îºi contemplã
viaþa, îºi mãsoarã vârsta, îºi decanteazã sentimentele, se judecã pe sine în
relaþie cu semenii, cu faptele lor ºi mai cu seamã într-o proiecþie de veºnicã ºi
esenþialã contopire cu natura (…). Aceastã privire, fixatã mereu spre divinul
Atotputernic, este cãutare de sens pentru viaþa, pentru singurãtatea, pentru
însãºi trecerea în nefiinþã” (Constantin Cubleºan, Lumina din lacrimã, în
Tribuna, nr. 123, anul VI, 16-31 octombrie 2007, pag. VII. Împlinirea
destinului uman în orizontul cãutãrilor de esenþã metafizicã se realizeazã sub
„semnul acestei detaºãri de altitudine”, poetul regãsindu-se „în postura unui
veritabil cânt, în dor de absolut”.
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Felicia BOLDI

PERPETUUM 

Curg prin amurgul soarelui 
aºteptându-mi
a doua naºtere,
în zori, 
când rãsãritul
înseamnã începutul
lui  
iar ºi iarãºi 

CINEVA MÃ CAUTÃ

Foloseºti o sãgeatã
pentru a mã cãuta.
Iar când ascuþiºul ei mã gãseºte,
mã ucizi pentru a mã reînvia,ca sã fim toþi trei:
eu, tu si poezia 
unei lungi iubiri 
plinã de viaþã 
ºi moarte trecãtoare
ca viaþa 

TU

N-ai înþeles de ce te pierzi 
când te afli, din nou,
lângã lampa care s-a stins 
dar ochii tãi scânteiau …
N-ai înþeles de ce 
buza muºcatã de primãvarã 
porunceºte ploii sã se strecoare în
norul alb ºi vânãt, ºi negru …
Tu exiºti 
numai ca sã supravieþuieºti
în miezul fierbinte 
al poemului meu
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Valeriu VARVARI

AVIONUL DE ROMA

Patricia a aflat imediat „Cât e ora optsprezece de-adevãrat” ºi în aceeaºi zi,
înainte de ºase dupã amiazã, era la Roma.

Era fericitã cã e alãturi de maicã-sa.
La bunici stãtuse aproape ºase ani, dar în ultimul timp abia mai rezistase. Îºi

lua discret câte o hainã sau o pijama a mamei sale ºi le punea alãturi când se
culca.

Dupã plecare, telefona zilnic, apoi tot mai rar.
Se ivise însã ceva neaºteptat. Când se vãzu singurã într-o lume strãinã din

care lipseau nu numai bunicii ci ºi prietenii: Dennis, Maria, Ilinca, Augustin, o
apucã disperarea. Refuza sã se joace cu copiii în parc, nu vorbea cu nimeni, iar
când mama ei stãtea de vorbã cu cineva, o þinea strâns de mânã ºi-i fãcea semne
sã plece.

În prima zi de ºcoalã, deºi era îmbrãcatã frumos, în uniformã albastrã de clasa
întâi, cu blugi noi, rucsac nou în care avea un penar etajat plin cu creioane
colorate ºi carioca, abia se hotãrî sã plece spunând cã o doare un picior. A doua
zi o duru burta, iar a treia zi plânse pânã când maestra o lãsã pe mama ei sã stea
cu ea alãturi în bancã.

Toþi se îngijorarã, dar nu durã mult, pentru cã Patricia se împrieteni cu Marta
ºi cu alte fetiþe, învãþã destul de repede limba ºi începu sã se viziteze cu unele
colege ale ei.

- Mi-e prietenã Patricia, spunea Marta, fiindcã e cuminte, e atentã, vorbeºte
frumos ºi învaþã bine. O iubeºte maestra ºi toþi copiii. Iar pãrinþii întreabã tot
timpul despre ea.

Mai târziu, când Patricia intra pe poarta ºcolii îi spunea mamei sale sã plece,
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iar ea alerga prin curte, pe scãri, pânã la clasa ei de la etajul al doilea, ca altã
datã, la grãdiniþã. 

*
În luna mai, în anul urmãtor, bunicii o vizitarã la Roma.
La aeroport, imediat ce-i zãri, trecu pe sub cordonul ce interzicea intrarea

ºi le sãri în braþe, spre surprinderea unui domn înalt, în uniformã de aeroport,
politicos ( spre deosebire de un poliþai redus ºi prostãnac de la intrare, care le
fãcuse multe ºicane bunicilor, numai pentru cã þara lor nu era din UE), care,
impresionat de gestul Patriciei, o felicitã ºi-i dãdu o micã atenþie în semn de
simpatie.

*
Când au intrat in sufrageria imensã, boltitã, ca o catacombã, din curtea

plinã de verdeaþã ºi pãsãri, bunicii au fost impresionaþi de un „Bine aþi venit
bunica ºi bunicu”, scris cu litere mari colorate diferit, sub care erau desenate
douã figuri nostime, puþin caraghioase, iar alãturi, pe masã, câteva cadouri.

A doua zi vizitarã împreunã basilica San Pietro, basilica San Giovanni,
Colonna Aureliana, de lângã Altare della Patria, unde se fac de obicei
festivitãþi, Colosseo, Palazzo Venezia, Fontana di Trevi, Bocca della verita. În
dupã-amiaza urmãtoare, la Tivoli vizitarã impresionantele vestigii din vremea
împãratului Adrian, locuri pe care Patricia le cunoºtea destul de bine.

Într-un parc de joacã pentru copii Patricia, familiarizatã cu locurile, dupã
cât se vedea, intrã, apãsã pe un buton, se deschise o barã ºi-i lãsã liberã
intrarea la o mulþime de jucãrii. Toate acestea erau puse gratis la dispoziþia
copiilor, fãrã vreun supraveghetor.  Îºi alese o bicicletã. La o curbã, un aparat
îi barã trecerea. Apãsã din nou pe un buton, iar un indicator îi arãtã pe unde sã
meargã în continuare. Ceea ce pãrea interesant era aerul firesc cu care
îndeplinea ºi respecta tot ceea ce i se cerea. Abandonã bicicleta lângã un
turnuleþ cu scãri, trecu dincolo la inele, la bãrci ºi cãluºei. Se opri ºi privi cu
atenþie la o indiancã negricioasã care avea în grijã doi copii. Pe unul mic îl
þinea în braþe, iar pe celãlalt îl supraveghea îndeaproape zâmbind tot timpul.
Indianca avea un numãr la vedere, iar dacã cineva observa cã nu are grijã de
copii, putea sã dea un telefon la „Protecþia copilului” ºi biata femeie îºi pierdea
slujba.

- Sunt mulþi strãini aici, spuse maicã-sa, unii lucreazã, alþii nu, stau pe sub
poduri la Tevere (Tibru) în mizerie, furã sau mãnâncã din gunoaie, ceea ce
acasã probabil cã nu fãceau. Mulþi sunt þigani. Unii nu au bani sã se întoarcã.
Þi-e ºi milã de ei.

La întoarcerea spre casã, un copil mic îi zâmbi dintr-o maºinã parcatã pe
trotuar. „E fratele unui coleg”, spuse ea, ºi în timp ce mergea în faþã, apãru un
domn tânãr care o luã în braþe ºi-i zise admirativ: „Patricia!”. Era tatãl
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colegului ei.
Seara, Patricia a desenat o ilustratã prin care voia sã pãstreze amintirea vizitei

bunicilor la Roma. Sus, o fâºie albastrã reprezenta cerul. Sub ea, în dreapta, era
soarele. La mijloc, titlul: La Roma. Ceva mai jos, douã inimioare roºii. Sub ele,
patru figuri semãnând mai degrabã cu niºte personaje de operetã, caraghioase:
bunica, într-o rochie albastrã, cu pãr roºu, mama ei, într-o rochie galbenã, bunicul
în hainã albastrã ºi pantaloni roºii, iar ea, într-o rochie roºie, cu pãrul ºaten, pânã
la pãmânt.

Înainte de plecare, în timp ce fãceau bagajele, Patricia, stând singurã la masã
începu sã plângã discret, cãutând sã nu fie observatã. Îºi ºtergea lacrimile privind
undeva fãrã þintã.

„Dupã ce aþi plecat a fost atât de gol ºi atât de larg în jur încât nu-mi gãseam
nicãieri locul. Eram foarte supãratã. Când mai veniþi?”

*
La telefon Patricia se emoþiona. Vorbea rar gândind probabil ºi în cea de a

doua limbã a ei: „Tu ce mai faci, Tati?” ( Aºa îi spunea bunicului). „Sã-þi spun o
chestie. Au venit niºte reporteri de la Rai uno sã-l filmeze pe Gianni cu familia,
în legãturã cu serialul Sottocasa. Eu n-am vrut, dar domniºoara reporterã era
foarte drãguþã ºi m-a convins. Mama m-a îmbrãcat frumos ºi am servit chiar eu
la masã. Gianni era foarte încântat, spunând cã are o fatã unicã. Domniºoara mi-
a spus cã o sã ajung ºi eu pe scenã sau chiar în film”.

- Tu ce mai faci? Vom veni când începe vacanþa, dar dupã serbarea de la balet.
Aºtept sã vin. Marta pleacã în Sicilia, unde au o vilã moºtenitã de la bunici, iar
Francesca pleacã în Alpi. Am fost la mare, am mâncat homari ºi rãcuºori prãjiþi.
Aºtept sã vin în România. Mi-e dor. Mi-e dor de voi. Pa!

Dupã câteva zile reveni:
- La ora patru de-adevãrat, adicã ºaisprezece, sosim cu avionul de Roma.

Aºtept atât de mult sã vã vãd!

*
Dupã aterizarea avionului de Roma, Patri se ivi printre primii pasageri la

capãtul culoarului lung, într-o rochiþã vernil, scurtã, care o arãta ºi mai micã ºi
mai subþire, trãgând dupã ea un mic geamantan pe rotile.

Când ajunse în hol, lãsã bagajul ºi-i sãri de gât bunicului care venise cu
maºina sã le întâmpine la aeroport.

- Tati!
- Patri! Ce mult te-am aºteptat! A trecut un an!

*
În dupã-amiaza zilei urmãtoare o invitã pe Maria, prietena ei de la grãdiniþã.
Maria sunã, urcã scãrile, apãru în hol. „Patri!”, „Maria!”. Se uitau una la alta.
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- Îmbrãþiºeaz-o pe Patri, nu v-aþi vãzut de mult.
Maria terminase ºi ea clasa întâia la o ºcoalã unde studia vioara.
- Ce mai faci Patricia?
- Bine. 
- Ce mai faci Maria ? 
- Bine.
Abia mai târziu îºi revenirã din starea de emoþie, îºi dãdurã cadourile ºi

începurã sã discute destul de reþinut despre unele întâmplãri comune.
- Cum a fost în parc la Teatru?
- N-a fost. N-am întâlnit copii, spuse dezamãgitã.
A mers apoi în Parcul Mare, în Parcul Universitãþii, s-a întâlnit cu Andra, cu

Ilinca, a revãzut o serie de locuri cunoscute care i-au devenit din nou familiare
de parcã nu le-ar fi pãrãsit niciodatã. 

- Te rog sã-mi povesteºti ceva?, îi zicea bunicului înainte de culcare.
- Bine. Uite, când erai micã, aveai vreo nouã-zece luni, te plimbam cu

cãruciorul pe strada Iugoslavia. Te ridicai într-un cot pe marginea cãruciorului ºi
te uitai atentã la gãini, la pisici, la cãþei. Când ne întorceam, te ridicai pe cealaltã
margine ºi te uitai la fel, la tot ce se vedea prin gard. Gospodinele se uitau mirate
la tine. „Câþi ani are fetiþa asta?” ªi tu râdeai în aºa fel cã eram mândru de tine.
Apoi îþi spuneam: „Patri, închide ochii, dacã nu, te duc acasã!” ªi tu închideai
ochii, dar mã pândeai pe furiº.

În zilele care au urmat a început sã cotrobãiascã peste tot, ore întregi, cãutând
jucãriile vechi sau pãpuºile lãsate acasã. Le spãla, le aranja, le repara. Pe unele le
selecta clãdindu-le sub un scaun, lângã perete pentru a le duce când va pleca,
ceea ce nu se întâmplase, fie cã nu mai avuseserã loc în bagaje, fie cã fuseserã
uitate ca ºi alte lucruri, cum se întâmplã.

Într-o zi a cumpãrat douã ilustrate. „Pe una i-o trimit la Marta, pe cealaltã, sã
vedem... „Dragã Marta, îþi scriu din oraºul bunicilor ºi al meu. E un oraº cu
vestigii romane. Se cheamã Napoca. Un oraº univesitar, foarte frumos.Peste
câteva zile voi pleca într-o staþiune de munte renumitã pentru ski, Bãiºoara, unde
sunt veveriþe. Salut! Pa!” Patri.

În ziua plecãrii la Bãiºoara, Patricia era foarte preocupatã, pregãtindu-ºi tot
ce-i trebuia. A pus patru pungi cu câte zece nuci în fiecare, pentru veveriþe. „Nu
e prea mult?” „Nu, ºi data trecutã când am fost, au venit ºi au mâncat de la mine
din palmã. Dupã ce te împrieteneºti cu ele nu le mai e fricã. Vin, iau nuca, o
mãnâncã sau o ascund ºi vin dupã alta. Prietenele mele n-o sã creadã, dar o sã le
arãt fotografiile ”.

Când nu mergea dupã ciuperci sau afine cu bunica , stãtea ore întregi pe o
scarã care ducea la mansardã ºi se uita cu atenþie, din spatele domnului Raoul,
cum acesta dezlipea timbrele cu apã ºi le punea cu penseta într-un album.

- N-a deranjat. Stãtea cuminte ºi se uita. Rar întreba câte ceva sau îi explicam
eu.
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La întoarcere a cãutat scrisori ºi ilustrate vechi, a dezlipit timbrele de pe ele
cu grijã ºi le-a lipit pe niºte foi numerotate de la unu la zece.

În altã zi îºi deschise un magazin cu obiecte de împrumut: o carte pentru copii
– 10 e, o carte de poveºti în limba italianã – 10 e, un pix  - 1e, o cutie cu acuarele
– 3 e, un creion – 1e. Toate s-au vândut destul de repede, dar nefiind prea mulþi
cumpãrãtori, magazinul s-a închis.

- Am cumpãrat cadouri, pentru Marta un rucsãcel drãguþ, o maimuþã din pluº,
iar pentru sora ei mai micã, un rucsãcel-rãþuºcã. Sunt sigurã cã la Marta o sã-i
placã rãþuºca, iar la sora ei, maimuþa. Aºa fac întotdeauna: ce-i pentru una, vrea
cealaltã. Pãrinþii le cumpãrã la toate patru la fel, ca sã nu se certe.

* 
Vara era frumoasã deºi uneori zilele erau prea calde. Patricia aproape cã

uitase de Roma, amintindu-ºi numai atunci când îºi fãcea temele la italianã.
Pentru cele mai dificile, cum erau uneori cuvintele cu consoane duble, avea un
carneþel unde nota pagina, tema ºi numãrul întrebãrii.

Plecarea a fost amãnatã în câteva rânduri. Maicã-sa spuse cã ar putea sã fie la
Roma chiar ºi în 11 septembrie, într-o luni, când începea ºcoala, dar Patricia nici
nu voia sã audã de aºa ceva. Voia sã fie acolo chiar în prima zi, aºa cã prin ºapte
septembrie se pregãtirã de plecare.

-Dacã sunt prea multe lucruri, o sã iau numai douã pachete de cini-mini, douã
pãpuºi, douã gemuri de mãceºe ºi cascheta de la rotile.

Unele însã n-au încãput, pe altele le-a uitat.

*
Când au intrat în aeroport, Patricia se lipi strâns de maicã-sa. Îºi ascundea în

acest fel ochii inundaþi de lacrimi. Se vedea cã vrea sã se stãpâneascã, dar emoþia
era atât de puternicã, încât expresia feþei sale, de obicei luminoasã, era acum
gravã, între râs ºi plâns.

Un copil mai mic, alãturi, plângea: „ Nu vreau sã pleci, nu vreau sã pleci!”

Dupã vreo douã sãptãmâni, Patricia reveni veselã, ca de obicei, cu un telefon.
- Tu ce mai faci, Tati? Am primit ºase „Excelent”, Andreea, ( un prieten al ei

), cinci, iar Marta, un „Excelent”.
- Bine Patri, mã bucur. Am fost la Bãiºoara pentru câteva zile cu bunica. A

venit o veveriþã sã ia o nucã. I-am spus: „Patri nu mai e aici, e la Roma”.
- ªi ce-a zis?
- A dat din mustãþi, parcã a zâmbit puþin miratã, vrând probabil sã spunã cã te

aºteaptã sã vii cel târziu la varã. A luat nuca ºi a plecat.
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Dan Marius DRÃGAN

NOTE DE CÃLÃTORIE

Spre deosebire de Veneþia, Florenþa nu îþi
oferã imaginea unui oraº cosmopolit. Ba
dimpotrivã. Ai de-a dreptul senzaþia unei
creºteri a Comunnei di Firenze din propria sa
substanþã, într-un mod firesc, normal chiar, în
care poþi gãsi la tot pasul urmele unei
prosperitãþi, se poate spune, milenare.

Drumurile vieþii m-au purtat în Florenþa
de mai multe ori, am strãbãtut-o la pas ºi pot
afirma, fãrã putinþã de tãgadã, cã numai acela
este un bun cunoscãtor al oraºului, dacã este
capabil sã-ºi parcheze maºina în centrul
oraºului, în condiþii de perfectã legalitate, dar
fãrã sã plãteascã taxe de parcare, pentru cã
trebuie sã ºtiþi cã imensa comoarã culturalã a
marii cetãþi este extrem de bine contorizatã, la
tot pasul ºi în toate situaþiile.

Fãrã nici un fel de îndoialã, tezaurul
cultural al veacurilor rezident aici sub diferitele forme pe care le ia, începând de
la monumente de arhitecturã, opere de artã concentrate în muzeele cunoscute în
lumea întreagã, se transformã într-o adevãratã industrie a turismului, exploatat
dupã cum am mai spus cu o maximã eficienþã de florentinii de astãzi,  ºi  aceasta
începând de la comerciantul simplu care îþi vinde o cafea (nicãieri pe unde am
umblat în Italia o cafea normalã – expreso- nu sãrea de 1 euro, numai în Florenþa
ajungea la 3!) pânã la autoritãþile locale care taxau absolut orice care putea fi
taxat.

Am intrat în Florenþa pe una dintre cele cinci sau ºase dintre intrãrile de pe
autostradã. Veneam de la Bassano del Grapa ºi am trecut cu durere ºi cu
suspinare pe lângã Padova, Ferara, Bologna, dorindu-ne doar þinta finalã:
Florenþa. Numai cã am greºit intrarea. Nu am ales-o pe cea care ne-ar fi dus
direct în oraºul vechi. Am intrat în unul din cartierele de periferie, cartier
muncitoresc, cu o mulþime de blocuri ridicate pe vremea lui Benito Musolini,
între cele douã rãzboaie mondiale, acea controversatã perioadã pe care italienii
de astãzi se feresc sã o comenteze... Pentru cã, pe de o parte este vorba despre
fascismul care a însângerat o lume întreagã, iar pe de altã parte despre marile
binefaceri pe care le-a adus într-o þarã în care dupã primul rãzboi mondial se mai
practica brigandajul la scarã extinsã, exista o înapoiere economicã acutã, în care
se rãbda de foame la modul curent.
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Din aceastã cauzã, discutând cu prietenii mei italieni am aflat, mai târziu, cã
douã sunt subiectele despre care florentinii nu discutã, dupã cum am spune noi
ardelenii din varii cauze: nu discutã despre perioada dictaturii fasciste interbelice
ºi despre rivalitatea secularã cu locuitorii din oraºul Pisa, pisani pe care
florentinii nici astãzi nu-i prea înghit. Vreau sã spun cã ºi astãzi momentele de la
începutul secolului al XVI-lea, când trupele de mercenari administrate de
secretarul Signoriei, pre numele sãu Nicolo Machiavelli, au cucerit Pisa, sunt
încã vii în memoria florentinilor ºi le memoreazã cu o satisfacþie care pe mine m-
a dus cu gândul la toate predicile legate de naþionalism pe care a trebuit sã e
înghitã românii de vreo douãzeci de ani încoace din partea a tot felul de foruri ºi
foruleþe, ba europene, ba transatlantice!...

Ce m-a surprins în mod deosebit la aceºti florentini pe care-i vedeam în vreme
ce rulam pe ºoselele acelui cartier, de fapt un fel de mic oraº, cu blocuri care
semãnau cu blocurile noastre militare de pe strada Pietroasa din Cluj-Napoca,
blocuri ridicate prin anii 50, era marea lejeritate a celor ce vieþuiau acolo. Era o
primãvarã frumoasã, era 25 aprilie, era sãrbãtoarea naþionalã a Italiei, Il Giorno
dela Liberta, ºi mai era ºi a treia zi a Paºtilor anului 2000, a catolicilor. Era
sãrbãtoare, de douã sau de trei ori sãrbãtoare ºi lumea circula în toate direcþiile
cu mici scutere ºi cu, obicei dispãrut demult la noi în þarã, cu foarte multe
biciclete, aranjate, bibilite ºi cochete. Apoi privind mai atent am zãrit în faþa mai
tuturor instituþiilor mai importante structuri metalice utilizate pentru parcarea
bicicletelor, semn cã acest mijloc de locomoþie este foarte utilizat de cãtre
italieni.

Faimoasele locuri de parcare ºi legale ºi gratuite din Florenþa se aflã undeva
în stânga strãduþelor care leagã Piaþa Senioriei de Piaþa Santa Croce, atâta numai
cã dorind sã admirãm panorama oraºului, mai întâi am ieºit pe sub una din porþile
vechi ale oraºului, am trecut râul Arno (unii îi spun fluviu, dar nu e) pe Ponte alle
Grazie ºi am urcat spre Piaþa Michelangelo, acolo unde oraºul milenar se aºeazã
la picioarele tale ca ºi un fastuos covor al istoriei, din care ici ºi colo
monumentele emblemã ale oraºului îºi iþesc capetele ridicându-se deasupra lumii
ºi deasupra istoriei, afirmând cã existã pentru nemurirea locurilor unde se aflã!

În Piaþa Michelangelo te afli, de fapt la jumãtatea drumului dintre centrul
vechi al oraºului ºi Fortul Belvedere, citadela militarã a Florenþei din anii în care
oraºul a fost unul dintre polii în jurul cãruia se învârtea lumea. 

Ca sã ajungi de la Arno la aceastã piaþã, în mijlocul cãreia se aflã o copie în
bronz a celebrei sculpturi David, ridicatã de municipalitate pe la sfârºitul
secolului al XIX-lea, trebuie sã treci printr-un parc care îmbracã povârniºul
colinei, un parc superb, proiectat la vremea sa chiar de marele Michelangelo, un
parc ce are copaci seculari ºi tufe imense, încãrcate de flori minunate ºi
slobozitoare de miresme ameþitoare, între care, ici ºi colo poþi zãri acoperiºurile
elegante ale vilelor construite în stil renascentist florentin, care nici mãcar nu ºtiu
cam cât ar putea costa dacã acestea ar ajunge vreodatã de vânzare!
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De acolo, din acea piaþã placatã în piatrã albã poþi identifica, deja, acele locuri
pe care dacã nu le vizitezi, poþi spune cã nu ai vãzut Florenþa. În stânga Palazzo
Pitti, dincolo de Arno, peste Ponte Vecchio, Galeriile Uffizi, Palazzo Vechio
numit ºi Palatul Senioriei, Il Duomo di Firenze,  catedrala Santa Croce...

Intrat mai apoi în oraº te trezeºti, practic, cã îþi laºi urmele ºi tu deasupra unei
istorii care, iatã, îþi aparþine ºi þie. La tot pasul te întâlneºti cu nume sonore pe
care le-ai auzit de-a lungul anilor la lecþii de istorie sau la materiile ºtiinþifice, dar
acum, aici, unde fiecare colþ de stradã poartã cu el un ecou al vremurilor în care
aici pãºeau Dante, Michelangelo, Leonardo DaVinci, Rafael, Donatello, Fra
Angelico, Vasari, Gioto, Tiþian, Sandro Boticelli, Corelli, Palestrina, Benvenuto
Celini, Givani Batista Pergolesi, Galileo Galilei, Domenico Ghirlandaio, Nicolo
Machiavelli ºi câþi alþii pe care-i nedreptãþesc acum, aici unde familia Medici a
dat naºtere unor dinastii de duci, regi ºi a avut din rândul ei papi, atunci când stai
ºi te gândeºti cã de fapt ºi ei au cãlcat acelaºi pavaj de piatrã pe care treci ºi tu
acum, nu poþi decât sã te simþi mic, aidoma unei gâze neînsemnate în faþa
mãreþiei fãrã seamãn ale unor vremuri trecute, cãrora nu aparþi, dar care pot sã îþi
aparþinã ºi þie.

Existã un mare orgoliu al istoriei, al puterii ºi al frumuseþii duse cãtre
dumnezeiesc în desfãºurarea magnificã pe care Florenþa o desfãºoarã la
picioarele tale, aidoma Florei din tabloul Primãvara al lui Sandro Boticelli,
lucrare aflatã la Uffizi, din faþa cãreia nu mã puteam desprinde, exasperându-i pe
cei care aºteptau sã intre în galeriile de artã, pentru cã trebuie sã ºtiþi cã dacã se
face coadã pentru ceva în Italia ºi la Florenþa în special, apoi se stã la coadã
pentru a intra în muzeele sale. Nu este zi lãsatã de Dumnezeu ca în lungul
Esplanadei de la Uffizi sã nu aºtepte din zorii zilei cinci-ºase mii de oameni,
disciplinaþi ºi cuminþi momentul în care pot primi dreptul sã plãteascã intrarea,
închirierea aparatului care îþi transmite informaþiile, în ce limbã de circulaþie
mondialã vrei, despre minunile pe care le vezi aºezate pe pereþi sau pe simeze,
pentru cã accesul în galerii este strict contorizat ºi controlat, numai 600 de
oameni din acea mulþime de doritori pot fi deodatã în galerie. Nebuni s-au vãzut
ºi se pot vedea oricând,  existã o anumitã formã de nebunie în care unii încearcã
sã pãtrundã în istorie prin actele lor de vandalizare a operelor de artã recunoscute
la nivel mondial, iar  pentru a prevedea asemenea situaþii, aici mãsurile de
securitate sunt extraordinare, tocmai prin faptul cã nu le observi ºi nu le simþi.
Dar ele existã.

Mândria Florenþei ºi a florentinilor este Domul. Clãdirea a fost ridicatã pe la
1300 ºi ceva. În secolul al XIV-lea, oricum. Este îmbrãcat în marmurã albã ºi
verde, culori emblematice pentru urbea toscanã. Este imens. Iar în interiorul sãu
am descoperit, aºa cum aveam sã descopãr ºi în alte pãrþi ale Italiei, în fiecare loc
în mod particular, întotdeauna în alt fel, marea manifestare de orgoliu al
florentinilor: ceasul care mãsoarã secolele! 

Acest ceas fixat pe peretele de la intrarea în Dom a fost pus atunci când s-a
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intrat pentru prima oarã în minunea de catedralã pe secolul al XIV-lea ºi trebuie
sã meargã pânã în secolul XXIV, semn pentru cine vrea sã priceapã cã acea
construcþie grandioasã a fost menitã sã stea în picioare o mie de ani!

Comorile de artã ale Domului ºi ale bazilicii din vremurile timpurii ale
creºtinismului recuperatã de arheologi din fundaþia catedralei, Santa Reparata, se
aflã într-un muzeu separat alãturat catedralei. Aici se pot vedea minunate lucrãri
ale lui Luca dela Robia, Arnolfo di Cambio, una dintre splendidele Pieta ale lui
Michelangelo ºi câte ºi mai câte...

Santa Reparata este una dintre acele minuni discrete pe care nu reuºeºti sã
le identifici corect, sã le înþelegi importanþa decât dupã un ºir de clipe de
meditaþie, în care reuºeºti sã înþelegi... ªansa de a pãtrunde în intimitatea unei
biserici de secol 3 este magnificã. Paºii tãi te poartã pe lespezile pe care au pãºit
primii creºtini, aceia care erau persecutaþi, hãituiþi, uciºi cumplit prin tot felul de
rãstigniri sau daþi pur ºi simplu de mâncare de vii fiarelor sãlbatice pentru
amuzamentul poporului roman, pentru cã acea bisericã dãinuie acolo de pe acea
vreme a Romei, încã stãpânã a Imperiului sãu!... E atât de modestã în comparaþie
cu toate celelalte bazilici care o înconjoarã, sau pe care le-ai vãzut aproape la tot
locul în Italia cea însoritã, încât îþi creazã senzaþia profund tulburãtoare a
întoarcerii în sine, în ghiocul unei regãsiri, o regãsire a unei identitãþi universale,
aceea de creºtin. Faptul cã pentru a pãtrunde în ea înseamnã o coborâre, o
scufundare în straturile geologice, imediat palpabile, este ºansa descoperirii unei
identitãþi originare, o identitate care te caracterizeazã ºi pe tine, în care m-am
regãsit, în care mã aflu, ca atâþia ºi atâþia alþii asemeni mie...

În faþa Domului gigantic se aflã o altã minune, o bisericã ridicatã în stil
romanic, Baptiseria San Giovani, cu al sãu minunat mozaic comandat la Murano
în Veneþia ºi cu cele trei porþi fabuloase ale sale, bijuterii ale artei renascentiste
florentine, din care  douã sunt de bronz iar una dintre ele fiind în întregime
acoperitã cu basoreliefuri turnate în aur, ilustrând scene din Vechiul Testament,
lucrare executatã vreme de 27 de ani de cãtre artiºtii florentini Lorenzo ºi Vittorio
Ghilberti în prima jumãtate a secolului al XV-lea, terminatã cu puþin timp
înaintea cãderii Constantinopolelui. În interior sunt realizate o serie de
monumente dedicate unor papi, între care unul dintre ele este dedicat
controversatului Ioan al XXIII-lea, singurul nume de papã, care la 1410-1415 a
fost acordat faimosului pirat Baldassare Cossa, cel care a compromis Conciliul
de la Konstanz din 1415, conciliul care l-a condamnat la moarte prin ardere pe
rug pe Ian Hus pentru erezie. Baldassare Cossa a fost un pescuitor în ape tulburi
în vremea Marii Schisme a Occidentului, fiind unul dintre cei de care Vaticanul
ar fi vrut sã uite... Ca dovadã, a fost dat exact acelaºi nume unui alt papã, extrem
de important în devenirea Bisericii Catolice ºi intrarea ei în cea de-a doua
jumãtate, cea mai dinamicã, a secolului XX.

Piaþa Domului, imensã ºi ea, plimbându-te prin ea, te poate face sã te gândeºti
cam la ceea ce s-ar fi putut gãsi la Turnul Vavilonului, dupã ce Dumnezeu a
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încurcat limbile oamenilor! Lume pestriþã, turiºti fãrã seamãn ca numãr, tineri
aºezaþi dezinvolþi pe treptele catedralei bucurându-se de soarele primãverii
mediteraneene, o mulþime de africani care vindeau tot felul de nimicuri pe tot
felul pãturici ºi pleduri, aºezate direct pe caldarâm, mai toþi fãrã autorizaþii,
practicând un comerþ evazionist fiscal. Mi-am dat seama de aceasta dupã urgenþa
cu care ºtiau sã disparã de câte ori apãrea o pereche de carabinieri, îmbrãcaþi în
uniforme elegante, cred cã italienii au cele mai elegante uniforme ale instituþiilor
statului din câte am vãzut eu pe unde am fost prin lume, pereche spun, deoarece
aceºtia circulau în echipe de câte doi, femeie-bãrbat. Carabinierii aceºtia nu
aveau treabã cu nimeni. Fãceau, dacã vreþi, parte din peisaj, numai cã, mi-a spus
mai apoi unul din prietenii mei, fereascã Dumnezeu sã ajungã sã aibã treabã cu
cineva, deoarece nu-i întrece nimeni în eficienþã!...

De altfel, trebuie sã spun cã în întreaga  Italie am descoperit un respect
deosebit pentru tot ceea ce însemna instituþie a statului, stat care simþeai cã era al
cetãþenilor ºi care avea grijã de toþi cei, italieni sau de aiurea, care se aflau pe
pãmânt italian.

Pe Via Calzaiuoli, strada care uneºte Piaþa Domului cu cea a Senioriei,
perpendicular pe ea se aflã douã strãzi: Via del Corso ºi Via Alighieri. Aici, pe
aceste douã strãzi se aflã cele mai grozave magazine de bijuterii, vestite în
întreaga lume, magazine în care o femeie poate gãsi ºi ceea ce nici mãcar nu
îndrãzneºte sã viseze. Zona este nerecomandatã cardiacilor din cauza preþurilor.
Dar ce minuni create de geniul minþii ºi de mãiestria mâinilor îþi este dat sã
priveºti!...

Piaþa Senioriei este unul din locurile cele mai importante ale oraºului
Florenþa. Undeva în stânga Palatului Senioriei se aflã statuia ecvestrã a lui
Cosimo de Medici executatã de Giovani Bolognese, apoi lângã palat marea
Fântânã a lui Neptun a lui Bartolomeo Ammannati, În dreapta pieþei se aflã
Loggia dei Lanzi, în faþa cãreia adastã trãsuri de secol XIX, moi ºi confortabile
ce te duc cu gândurile la niºte transatlantice eºuate, gata oricând sã te ducã într-
un tur al oraºului. 

În Loggia dei Lanzi vezi mai multe sculpturi între care le remarci fãrã sã vrei:
pe Perseu al lui Benvenuto Cellini, Rãpirea sabinelor a lui Giovani Bolognese ºi
altele, minunate dar despre a cãror autori nu ºtiu mai nimic, frumoase toate,
mãiestre urme lãsate în timp de generaþii care au cunoscut, preþuit ºi crescut
frumuseþea.

În faþa Palatului, pe frontispiciul intrãrii este înscrisã faimoasa devizã
florentinã: „Rex regum et Dominus dominantium”, devizã curioasã pentru un
oraº care s-a cunoscut republicã din cele mai vechi timpuri ºi care nu a avut
niciodatã rege în fruntea sa, devizã aºezatã între cei doi lei de aur. 

În faþa intrãrii se aflã o copie în marmurã a celebrei lucrãri David a lui
Michelangelo, amplasatã chiar pe locul original. Statuia autenticã o poþi vedea la
Muzeul Michelangelo dacã dai o grãmadã de bani, alãturi de alte splendori ale



56

maestrului.
În dreapta pieþei este Esplanada Uffizi, plinã de artiºti plastici ºi aceeaºi

negustori africani care vindeau nimicuri, uneori groteºti pentru o mie - douã mii
de lire. Apare o maºinã a poliþiei, un geam se lasã în jos ºi un poliþist a fãcut dintr-
un deget a ceva care suna a : „Dispãreþi de aici!” ºi un vânt cumplit a suflat de-a
lungul esplanadei ducând departe stolul de africani, pânã pe malul Arnoului de
unde pândeau agitaþi sã treacã „primejdia”, ca sã-ºi reia locurile. Cei care au
rãmas pe loc aveau autorizaþii legale.

Imediat cum ajungi pe malul râului Arno, puþin mai la dreapta se aflã minunea
aceea de Ponte Vecchio, pod de lemn mai vechi de cinci sute de ani, construit din
grinzi cumplit de groase de stejar.

Pe acest pod, pe stânga ºi pe dreapta lui, înºirate ca pe aþã, cu o grãmadã de
accesorii de securitate se aflã magazinele de bijuterii. 

Aici poþi gãsi bijuterii de aur ºi platinã cu sau fãrã pietre preþioase. Dar ce
pietre! Rubine ºi smaralde, diamante, turcoaze ºi matostat de India, safire ºi jad,
perle albe, roz, gri ºi negre, de toate mãrimile ºi în ºiraguri de toate lungimile, nu
am vãzut în viaþa mea atâta bogãþie ºi atâta strãlucire, încât camera mea de filmat
pusã pe zoom automat refuza sã se regleze în reflecþia de luminã a soarelui dupã
amiezii...

Bogãþiile acumulate în secole le descoperi în magazine mici, de fapt seifuri
gigantice dotate cu o micã tejghea în faþã, pe care bijutieri competenþi sunt în
stare sã-þi explice de ce costã 300000 de euro un colier de smaralde montate în
platinã cu briliante, magazine care reprezintã locaþii în care chiriile pe metru
pãtrat sunt de-a dreptul fabuloase! 

Poate ºi de aceea este impresionantã „risipa” de spaþiu care a fost acordatã
unui bust mic, dar foarte „valoros” prin ceea ce reprezintã ca moºtenire pentru
Florenþa, cel al lui Benvenouto Cellini, marele sculptor, bijutier ºi miniaturist al
Renaºterii toscane ºi de pretutindeni.

Sub acest pod secular, cel mai vechi pod de lemn, original, din lume, poþi
vedea din când în când canotori trãgând la ramele unui schiff, imagine care
reprezintã mai mult apartenenþa la o anumitã clasã socialã, decât o pasiune pentru
un sport individual. Oricum este una dintre imaginile pe care le gãseºti
multiplicate pe vederile pe care le poþi achiziþiona aproape la fiecare colþ de
stradã...

(fragmente dintr-un volum în pregãtire)
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Florina ISACHE

PÃSÃRI  FÃRÃ CUIB

A trecut primãvara ca un vârtej de visuri
Au rãmas între filele sufletului pus la uscat 
Lângã respiraþia ta dupã ce l-a udat o ploaie torenþialã de varã 
Iubirea n-am ºtiut  sã ascund
Muntele acesta de iubire care mi-a fost dat sã-l împart
ªi sã nu-l sfârºesc niciodatã
N-am fost o carte închisã mâinilor care au cãutat lumina
S-a aprins mai viu în amurg 
Aud stânci 
Nãruindu-se în mine 
Doar þipãtul pãsãrilor fãrã cuib.

PETIC DE TIMP

La fereastra camerei
Singurãtatea culege
Umbra pãdurii
Descompusã în 
Mii de nuanþe
Scurse din toate
Toamnele adunate
Pânã acum cea
De astãzi pleacã 
Cu numele tãu 
Scris pe un petic de timp.              

VEI  DORI SÃ ADUNI

Existã ierburi în care trãiesc de ºapte ani consecutiv
Îþi sãrut tãlpile cu sepalele smulse din boarea pãmântului
ªi tu nu ºtii. Sau poate ºtii.
Numai mie nu mi-a ajuns o viaþã 
Pentru a învãþa cititul în gânduri
Ai cãlcat vreodatã pe flori, pe inimile lor,
Sã vezi þâºnind parfumul în mii de curcubee
Ai sã mã cauþi printre spini
Înainte de prima risipire a nopþii
În care am vieþuit cu lichenii
ªi liliecii
Printre cuvinte încruciºate sau negândite?
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Adina CURTA

NELINIªTILE LUI LUCIAN

Lucian poate fi Lucian Bâgiu, sau poate sã nu fie…Credem ce vrem, literatura
este un spaþiu al libertãþii prin excelenþã. Tocmai de aici vine fascinaþia, interesul,
curiozitãþile ºi indiscreþiile atât de ademenitoare. Nu vom postula nici o tezã legatã
de vreo identitate, pe nici un plan, nici pe cel al aºa-zisului real, nici pe cel al aºa-
zisei ficþiuni.  Oricum, mai devreme sau mai târziu, ne vom cãuta pe noi înºine în
ceea ce scriitorul, orice scriitor, creeazã spre a împãrtãºi altora, nouã, celor care
citim. Iar când este vorba despre neliniºti, nu numai cã nu ne mirã nimic, dar
venim ºi mai punem de la noi câte ceva, cã, vorba ceea, avem de unde, har
Domnului!

Profesórul, Inefabil, Un bãrbat ºi o femeie ºi chiar, oarecum emfatic ºi
aproape pleonastic, Neliniºti, acestea sunt „neliniºtile” lui Lucian1. Este destul de
dificil sã reformulãm anecdotic textele din volum, adicã sã povestim ce se
întâmplã în cele patru fracþiuni ale „neliniºtilor” fãrã sã ne asumãm riscul ciuntirii
literaritãþii acestora. Inefabilul rãmâne oricum în afara repovestirii, oricât de
inspiratã ar fi aceasta din urmã. 

Vom consacra câteva gânduri bune primului text din volum, nu pentru cã
celelalte nu ar merita toatã atenþia, ci pentru cã dorim sã deschidem ºi sã
propunem un posibil culoar de apropiere de text prin lecturã. Douã sau poate trei
– nu ºtim exact – personaje insolite ne întâmpinã pe prima paginã, în primul text,
Profesórul. Douã care se vãd – în mãsura în care textul genereazã imagine în
conºtiinþa cititorului – ºi se aud, întrucât vorbesc, ºi, eventual, un al treilea, care
nu se vede, care nu vorbeºte, dar cu care se vorbeºte. ªi aici, în acest punct,
credem ce vrem…Elocvenþã a scriitorului, elocvenþã a personajelor, solemn,
protocolar, ceremonios, acestea ar putea fi atributele dialogului instaurator.
Volumul începe astfel bine, incitã la lecturã, pare sã promitã dezvãluiri, poate chiar
surprize, ne conduce ingenios într-un spaþiu al aºteptãrii curioase, ne induce o
primã ºi uºoarã „neliniºte”, aºa cã citim mai departe. ªi vedem cã mai apare un
personaj, o doamnã de astã datã. Aceasta pare sã se adreseze din mers aceluiaºi
nevãzut ºi neauzit de pe prima paginã, ceea ce vine sã confirme într-un fel
existenþa Profesórului, cãci despre el este vorba. ªi uºoara noastrã neliniºte
dispare, cel puþin pentru moment. Deci Profesórul existã!  Spaþiul lecturii devine
mai securizant, cititorul capãtã curaj sã citeascã mai departe ºi o uºoarã nerãbdare
de a-l întâlni pe Profesór  vine ºi ia locul „neliniºtii”. Începe un fel de dublu joc,
al scriiturii ºi al lecturii, al doilea derivat din primul care are ºi conotaþii livreºti
intertextuale, personajul care se prezintã noii venite ºi se numeºte Apostol iscând
în mintea acesteia o asociere cu personajul omonim al lui Rebreanu. Apariþia unui
majordom care face oficiile de tratare a musafirilor (aflãm între timp cã avem de-
a face cu domnul Apostol, profesor de filozofie, cu tânãrul Parcival Russet,
student la litere ºi cu doamna Maria M., actriþã), stârneºte o nouã neliniºte:



59

Profesórul cãutat, personajul cu care s-a vorbit în absenþã, nici mãcar nu locuieºte
acolo… „Ceaiul este servit” sunt cuvintele cu care majordomul se retrage, fãrã
nici o altã lãmurire. Ceea ce pentru cititor este straniu de la început, începe sã
devinã straniu ºi pentru personaje. Un fel de „cine suntem?”, „ce vrem?”, „ce
cãutãm aici?”, aceasta este tonalitatea primelor nedumeriri intratextuale, ale
personajelor, care vin sã se suprapunã peste cele ale lecturii, ale cititorului. O
dublã neliniºte aºadar…Dar ne-o asumãm mai uºor atunci când aflãm cã „în
eroare ne inducem singuri”. Aºadar, n-avem decât sã nu ne mai inducem singuri
în eroare dacã dorim sã fim stãpâni pe situaþie. Neliniºtitor este ºi sistemul de
acces în spaþiul care ar trebui sã fie casa Profesórului. O uºã lateralã care „se
închide automat ºi ermetic imediat ce intrã cineva. Ieºirea este pe altundeva”.
Textul nu vorbeºte rãspicat, nu este descriptiv în manierã realistã, de unde
avalanºa de incertitudini care neliniºtesc percepþia prin lecturã. Vrem sã
înþelegem, vrem sã ºtim clar ce se întâmplã, despre ce este vorba, ce-o fi cu casa
asta a aºa-zisului Profesór…Pentru cã trebuie sã fie ceva. Existã, bineînþeles, o
serie de sugestii textuale care ne ghideazã, dar este destul de riscant sã procedãm
ca personajul Apostol, de exemplu, care, într-un moment de tulburare
mãrturiseºte: „Am presupus ºi am crezut fãrã sã cercetez”. A presupus cã
Profesórul locuieºte acolo, a crezut cã este acolo ºi a început sã vorbeascã cu el ca
ºi cum presupunerile sale nu mai aveau nevoie de nici un fel de verificare. ªi s-a
înºelat. A vorbit singur stârnind nedumerirea celui care l-a surprins în aceastã
ipostazã uºor ridicolã. Aºadar eu, cititorul, dacã nu am chef sã devin la un moment
dat ridicol, n-am decât sã evit orice fel de presupoziþie. ªi atunci mã bazez pe ce
am, pe ce vãd, adicã pe text. Dar ce-mi dã textul, spre liniºtirea percepþiei mele?
Nu mare lucru. Sugestii, cum spuneam. Când oamenii nu au ce vorbi, vorbesc
despre vreme. Aºa ºi personajele noastre, dupã ce se pomenesc toate trei în aceeaºi
încãpere ºi constatã cã cel care le-a invitat nu numai cã nu este de faþã dar nici
mãcar nu locuieºte acolo, încep sã încropeascã un dialog: observã cã le este frig,
îºi amintesc cã ºi afarã s-a lãsat frigul ºi peroreazã în jurul concordanþei dintre
frigul care s-a lãsat ºi perioada anului. Pe lângã frig, mai este ºi întuneric, fereastra
încãperii este nu numai întunecatã, dar parcã „prea întunecatã”. ªi seara este de
fapt noapte. Dacã la toate acestea mai adãugãm ºi gândul ad-hoc al tânãrului
Parcival: „ Este atât de rece încât m-am gândit pentru douã secunde cum se vor fi
simþind sufletele morþilor imediat dupã moarte: pustii, pãrãsite, însingurate ºi
reci…” sugestia este foarte transparentã ºi eu, cititorul neliniºtit, inspir adânc ºi-
mi zic: „asta era, ãºtia au murit ºi au ajuns undeva, chiar ei sunt sufletele morþilor,
personajul însuºi ne-a dat acest indiciu”. Aºa o fi…Mã duc mai departe ºi caut
confirmãri. Întrebat fiind la un moment dat de doamna Maria M. de când lucreazã
în casa Profesórului, majordomul „trãieºte” un moment de descumpãnire: „ Mi-e
teamã cã nu mai ºtiu. Am uitat. Parcã de o veºnicie. Nu m-am gândit niciodatã la
acest aspect. Eu am urmat doar instrucþiunile.”2 Adicã nici timpul nu mai curge
acolo. Nu, deoarece aflu mai departe cã ceasul lui Apostol s-a oprit, deºi este un
ceas elveþian care „merge fãrã greº din generaþie în generaþie”. Dar iatã cã ºi
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ceasului i-o fi sunat ceasul, dupã cum opineazã însuºi posesorul. În plus, pe perete
existã „o pendulã încremenitã”. Avem deci de-a face cu un spaþiu fãrã timp, în
afara timpului, dacã vrem. Asta nu-l împiedicã însã pe Apostol sã-ºi fixeze ceasul
elveþian dupã pendula din perete. „Ne-am pus de acord cu ora localã. Perfect.”
Spune el, perfect capabil de ironie. ªi atunci mã întreb: „ Ãºtia sunt sau nu sunt
morþi de-a binelea? Mai au chef de glume?” ªi iarãºi mã clatin ºi-mi spun cã n-or
fi chiar morþi, chiar dacã cu o paginã înainte personajul Apostol îmi mai dãduse
un indiciu transparent, printr-o frazã rostitã „clar, sentenþios ºi resemnat:
Abandonaþi orice speranþã voi, cei ce…” Vorbea, evident, despre cei ce intrã într-
un asemenea spaþiu, care în contextul celebru originar este nici mai mult nici mai
puþin decât infernul. Pânã la urmã ajung la un fel de compromis: da, personajele
textului Profesórul sunt niºte morþi, numai cã ei nu ºtiu cã au murit, chiar dacã în
jurul lor semnele abundã: Apostol observã cã lui nici barba nu-i mai creºte , iar
Maria M. relateazã cum bucãtãreasa i-ar fi ºoptit ceva de genul : „Oricum, madam,
de-acum n-o sã te mai îngraºi nici de þi-ai dori.” ªi totuºi nu este chiar infernul,
întrucât nu este vorba despre punctul terminus al itinerarului. Da, au fost poftiþi
acasã la Profesór, au primit indicaþii clare în acest sens, dar n-au gãsit pe nimeni
aici, în afarã de majordom care nu le-a putut spune mare lucru. Ei au dat curs
invitaþiei , dar vizita la Profesór nu ºi-a atins scopul întrucât gazda nu a apãrut ºi
este puþin probabil cã va apãrea vreodatã. Aºadar nu ºtiu ºi nu vor afla de ce se aflã
acolo. Au vãzut doar cã nu pot ieºi pe uºa lateralã pe care au intrat, acea uºã fiind
rezervatã doar intrãrii, intrare care se petrece o singurã datã. Ieºirea este alta. ªi de
ieºit, se iese tot o singurã datã. Dar nu oricând, ci doar într-un moment anume,
când vine barca. Asta pentru cã trebuie traversat „râul de jos”. Adresa este una
cunoscutã, taximetristul care l-a adus pe tânãrul Parcival aici l-a servit prompt,
„parcã îºi cunoºtea destinaþia de dinainte”, dupã cum povesteºte chiar
protagonistul. ªi adaugã, sigur pe sine: „De altfel este ultima casã pe stânga, iar
strada se sfârºeºte pe malul abrupt al râului. Altã casã nu mai este iar râul nu poate
fi trecut, nu existã nici un pod.” Dacã ar exista vreun pod, râul ar fi putut fi trecut
de oricine care s-ar fi aflat prin preajmã ºi în orice moment. Or, singurul mijloc de
a-l trece ºi de a continua drumul cu sens unic, fãrã întoarcere, este barca. „Barca”
este ºi ea o sugestie textualã transparentã. Este cea care ne trece dincolo, în
schimbul unui bãnuþ. Aºadar morþii noºtri nu au ajuns încã dincolo. Suntem într-
un spaþiu intermediar, descumpãnitor, în care, chiar dacã nu existã timp,
personajele trebuie sã mai stea „o vreme”, pânã la sosirea bãrcii. Este o lume
populatã de personaje trecãtoare, într-un fel de „du-te vino”permanent, „clienþii”
casei Profesórului, trecuþi riguros într-un registru, serviþi impecabil de
majordomul care urmeazã „instrucþiunile” primite odatã pentru totdeauna printr-o
„notã” de la Profesór. O lume care funcþioneazã fãrã greº, care ºi-a învãþat mersul
pe de rost: „Totul se desfãºoarã la fel în fiecare searã.[…] Oaspeþii intrã aici dupã
propriile lor indicaþii, presupun. Eu îi primesc ºi îi gãzduiesc.[…] Desigur, când
am fost angajat aici, conform instrucþiunilor, fiecare oaspete avea rezervat un loc
al sãu. Cred cã profesorul s-a ocupat de acest aspect”3, spune majordomul, oferind
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prin presupunerile sale o imagine oarecum mai completã a acestei lumi
intermediare. 

Dupã cum am precizat de la început, nu am intenþionat sã repovestim textul lui
Lucian Bâgiu, drept pentru care nu vom mai oferi amãnunte anecdotice. În text se
vorbeºte, se converseazã, se pun întrebãri ºi se încearcã rãspunsuri, dialogurile
sunt interesante ºi, cum am mai spus, pline de sugestii. Dar textul trebuie citit
pentru a se putea profita de complexitatea, de bogãþia ofertei lui. Se poate discuta
ºi interpreta onomastica textului, numele personajelor sunt semnificative,
purtãtoare de sens, se poate vorbi despre conotaþiile mântuirii care îl preocupã la
un moment dat pe unul dintre personaje, se poate detalia semnificaþia
„instrucþiunilor” în virtutea cãrora funcþioneazã aceastã lume intermediarã, cum
am numit-o etc. În ce ne priveºte, am încercat sã trasãm  doar câteva posibile
jaloane de lecturã, nu neapãrat pentru a oferi o grilã coerentã de lecturã, cât pentru
a arãta felul în care fiecare cititor poate sã construiascã la rândul lui un mecanism
de interpretare pe care sã-l înzestreze cu resorturile care i se par potrivite. Astfel,
din punctul nostru de vedere, resortul mecanismului de descifrare a textului – cu
toate rezervele pe care le avem faþã de aºa-zisa necesitate de „descifrare” a unui
text – este „neliniºtea”. Volumul se numeºte Neliniºti, iar numele îºi pune
amprenta obligatoriu asupra conþinutului, chiar dacã acesta din urmã nu a fost
gândit  neapãrat ºi conºtient pentru a rãspunde prin fiecare text titlului. Existã în
volum un text care se numeºte chiar „Neliniºti”, ºi probabil cã autorul l-a ales ca
titlu de volum în virtutea unui procedeu curent, „pars pro toto”. Dar iatã cã s-a
întâmplat mai mult decât a intenþionat, probabil, autorul. „Neliniºtea” s-a insinuat
peste tot  ºi ea funcþioneazã ca resort al textului cu care se deschide volumul ºi
care a fãcut obiectul consideraþiilor anterioare.

Vom încheia aceste consideraþii printr-o constatare: neliniºtea cititorului legatã
de tulburarea percepþiei pe parcursul lecturii - prin crearea de cãtre autor ºi trasarea
expresã a unor dimensiuni existenþiale suplimentare faþã de cele confirmate ºi
cunoscute prin trãirea directã - se converteºte treptat în speranþã. Este liniºtitor sã
aflãm cã moartea nu existã de fapt, cã drumul nostru este unul lung, infinit, fãrã
sfârºit propriu-zis, doar cu etape diferite în care trecem prin ceea ce trebuie sã
trecem, deoarece existã „instrucþiuni” clare în acest sens, existã un Profesór
competent care se ocupã de toate ºi care are grijã ca totul sã iasã perfect în cele
din urmã; cã ciclurile se reiau - Apostol „moare” dar se trezeºte ulterior  ºi îmbracã
uniforma de majordom, întrucât majordomul în exerciþiu trece râul cu barca; cã
chiar dacã totul dispare la un moment dat din raza vederii – ca sã parafrazãm
ultima frazã a textului – „lumina unei zile frumoase inundã încãperea” – aºa cum
spune tot ultima frazã a textului, dupã fiecare noapte care se sfârºeºte.

Note:
1 Lucian Vasile Bâgiu, Neliniºti,ed. „Grigore Moisil”, Bacãu, 2006.
2 Ibidem, p. 18, (subl. noastrã).
3 Ibidem, p. 17, (subl. noastrã).
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Victoria MILESCU
AUR POTABIL

Nu sunt
decât ceea ce sunt
într-o limbã 
nerostitã din teama
de a nu-ºi sparge cuvintele
în aerul dens
dintre fiinþã ºi nefiinþã
sunt asemenea florilor carnivore
frumoasã ºi crudã ºi singurã
locuind în poemul
imposibil de scris…

CUM VÃ MAI PLACE

Sã stau în umbrã
ori sã ies la rampã
mã veþi iubi, ori plictisiþi
voi, corbi euthanasici…

Sã fiu înaltã. ori sã
trec umilã
prin volbura cuvintelor

Sã mã zidesc, ori sã-mi
arunc la câini
mâna mea dreaptã
cu ritmurile ei asurzitoare

Sã râd gracil, ori sã 
îmi las 
sã cadã lacrima
ca glonþul vidia…

COPILÃRIA UNEI VIªINE

Zilnic mã antrenez
zburdând prin coridorul groazei
acolo, sus, festinul e gata
deviza lui – Guarda e passa
în dispozitivul perfect al creºterii ºi descreºterii
imprudenþei
de a te fi nãscut om
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unii vor gãsi o ieºire
prin adevãr
din prea multã încredere în sine
alþii nu vor gãsi niciodatã nimic
în pofida vieþii lor exemplare
O, lumea grea ºi-ncâlcitã
a oamenilor maturi!

INFINITUL NE VINDE LA PREÞ DE SPECULÃ

Cãlãtoreºte în vagon de lux
suntem rentabili!
când urci
prefã-te cã îþi cureþi arma
ori mergi în baie
cu o lamã nouã

afarã îngeri piromani 
aºteaptã semnul
pe pluta cu meduze, sub cascadã
ºi râd
cã iar se face praf ºi pulbere
planeta-ntreagã.

MACHIAJUL UNUI ALT SPECTACOL

Luminile se-nchid în sine
dacã n-o facem azi…
bate tãcerea
celei de-a doua vieþi
pe masa cu tacâmuri rânduite
printre condori contratenorul
provocãrii la sublim
face recurs
la cel mai complicat succes
apoi, grãbit:
fie, îmi scot masca
reziºti?
numai aruncã repede stiletul
sã nu citeascã stelele ce-am scris!

INIMÃ DE IEPURE

Poate cã ºi eu 
voi tremura
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pe ruinele sângelui tãu
sã-þi smulg pradal
laºitãþii de-a rãmâne de neînvins

Poate cã ºi eu voi fi bauxita,
pãcura, legãturica de stele
pentru rugul
despuiaþilor de noi înºine
când suntem elocvenþi
cu sudoarea primelor crime

fãrã o inimã curajoasã
totul este nedrept…

LEGEA CATASTROFELOR

Unde este vulturul meu albastru
cu aripile cât cerul
de dinaintea naºterii cerurilor
vulturul meu, cu inima mea în gheare
ce puternicã, ce nebunã iubirea-i
în largi sfâºieri
pe pajiºtea sticloasã a munþilor
unde este vulturul meu albastru
care s-a luptat cu moartea
ºi a biruit…

NEOBOSIT, PÃCATUL STRÃMOªESC

Lãsaþi-mi frunzele
sã nascã iarãºi frunze
nu-mi smulgeþi spunii-n care moartea
s-a zgâriat uºor
puternicã precum tãcerea aº fi
prin vuietul de epoci nãruite
lãsaþi-mi aripile sã-mi urmeze
chiar dacã nu-mi sunt spre folos
m-am lepãdat de tine, fiindcã noaptea
devenise la fel de luminoasã precum ziua
nãscând poemul pur, fãrã cuvinte
poemul presupus
al cãrui chip nepãmântean ucide.
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Tudor Negoescu

HIMERA TIMPULUI

Foamea de timp (Editura Cronica, Iaºi,
2006), reprezintã cel de-al patrulea volum de
poezie al ieºeanului ªtefan Amariþei, celelalte
trei fiind, în ordinea apariþiei, Plaja (1996), Pe
malul Aheronului (1999) ºi Psalmi (2004).

Este un volum unitar, ca viziune ºi tematicã,
plasat de cãtre autorul prefeþei, Ioan Holban,
într-o relaþie de continuitate, de
consubstanþialitate cu anterioarele apariþii
editoriale: “Faptul cã ªtefan Amariþei îºi
gândeºte cu migalã propriul univers poetic îl
dovedeºte ºi structura de continuitate (teme,
motive literare poziþionarea poetului faþã de
sine ºi de realul vãzut sau, încã, necreat) cu
volumele precedente”. 

Pãtrunzând în universul poetic al autorului,
descoperim un contemplativ care, întorcîndu-
se în trecut, încearcã sã se vindece de anxietate,
de avatarurile unei vieþi trãite departe de divinitate. 

În primele douã secþiuni ale cãrþii, Umbra de împrumut ºi Avatarurile vãii de
nisip, actantul liric trãieºte în mod acut o stare de rãtãcire prin hãþiºurile unei
lumi sterpe, pustii. Este un topos apocaliptic, un “þinut de zei ºi de oameni uitat”,
sumbru, neprimitor. Asistãm la descrierea unor peisaje dezolante, “tãrâmuri cu
umbrã puþinã”, populate de fiinþe devitalizate, inconsistente, “zei bãtrâni ºi
chirciþi”, “bãtrâni care trag sã moarã la poala de zid”, personaje mitologice. 

Actor, dar ºi regizor omniscient, Amariþei “pune în scenã” monologuri
încãrcate de dramatism, rostite cu o tonalite gravã, teatralã, elegiacã: “ O, de
luminã nu mã tem! Doar de priveghi/ ºi somnul în duhoare. Atunci îmi caut o/
vinã ºi-ncerc sã o strig, dar nu ºtiu ce-mi/ umple de þãrânã ºi frig tãcerea din
gurã” (Casa descuiatã). 

Umbra (aici, un motiv poetic de extracþie blagianã) este vãzutã ca o stare
intermediarã între întuneric ºi luminã, menitã sã accentueze incertitudinea,
înstrãinarea fiinþei: ”Umbra-i fãrã noimã, asudã pereþii,/ lunecã-n piept. Plutind
ea îºi roteºte pieirea, se-mparte cu sine, ascultã/ flãmândã ºi oarbã foºnetul
târâtor al surpãrii în sine” (Surparea în sine). 

Tot acest eºafodaj poetic, construit cu migalã de bijutier, este “împãnat” cu
o seamã de aluzii istorice ºi religioase. El se sprijinã pe câteva perechi
antinomice, printre care antiteza dintre luminã ºi întuneric sau cea dintre teluric
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ºi celest: “Am vorbit, am vorbit despre lumina ce vine/ din întuneric, nimeni n-
a înþeles nimic./ Am strigat: Luaþi aminte! Nu lãudaþi lumina,/ nu lãudaþi
întunericul, cãci ele sunt înveliºuri/ aurii ºi albastre ale altei lumi ” (Drumul de
noapte).

Evitând transferul direct de biografie în text, ªtefan Amariþei realizeazã un
exerciþiu ontologic, o aventurã a cunoaºterii,: “Citesc în noapte, ºtiu destul
despre faptele/ omului, dar vreau sã aflu mai multe,/ chiar ºi despre întunericul
orb, de dragul luminii profunde” (De dragul luminii profunde). De fapt,
rezultatul acestui demers cognitiv este limpezirea, revigorarea sentimentului
religios.

Parcurgerea acestui topos enigmatic conduce la o adevãratã metafizicã a
devenirii fiinþei întru viaþã: ``Acestui suflet i-am fost odatã trup,/ ca pâinea
caldã, în liniºte mã despãrþeam/ de el plutind pe ape ºi-i cãutam prin/ neguri
strigãtul înfometat de-ntoarcere`` (Îngerul târziu din mine).

Ofranda adusã timpului este, de fapt, ofranda adusã trecutului viu, legãtura
indestructibilã cu înaintaºii, efortul acestui demers introspectiv fiind direcþionat
spre mitologic, spre cãutarea obsesivã a originilor: “A trecut vremea când
pãrinþii te sãrutau pe/ frunte. A trecut timpul când noi schimbam/ destinele.
Priveºte-te înlãuntru ºi în afarã,/ cautã-þi arma ºi scutul, fereºte-te de steaua/
trecãtoare, oricât de strãlucitoare ar fi ea” (Ofranda timpului). Dacã analizãm
textele acestui volum din punctul de vedere al punerii în paginã, al construcþiei,
constatãm cã versurile au o tãieturã surprinzãtoare, nefireascã uneori, fapt ce
îngreuneazã întrucâtva lectura. Trecând peste aceste minore inadvertenþe
formale, descoperim multe versuri care îndeamnã la meditaþie, pentru cã poetul
îndeplineºe un ceremonial, luându-ºi în serios sarcina de îndrumãtor spiritual
pentru neofiþi.

Pendulând între contemplaþie ºi vizionarism, “personajul” liric propus de
ªtefan Amariþei descoperã un nou sens al existenþei, se regãseºte pe sine. Pe
parcursul celei de-a treia secþiuni a volumului, intitulatã Laudã timpului, el
evolueazã spre o poeticã a sacrului, descoperind lumea intens spiritualizatã a
celor “care nu dorm”, lumea credinþei: “Cei care nu dorm bat din aripile
gândului/ înlãuntrul Lui, înfãºuraþi în propriile aure/ cu miºcãri ce urmeazã
semnul Sãu ºi toate/ celelalte semne, ce se regãsesc numai înlãuntrul Lui”
(Ecleziast cosmic).

Venind dintr-o lume materialã, ce pune mare preþ pe exactitatea cifrelor,
economistul ªtefan Amariþei renunþã la rigurozitatea calculelor ºi, sedus de
muzã, urmezã sfatul poetului cu acelaºi nume: “Aleargã mai bine dupã ceea ce
nu vezi, alergã/ dupã o himerã, e mai sigur”. Aceasta poate fi himera credinþei,
dar, tot aºa de bine, ºi himera timpului.
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Liviu COMªIA

Note de lecturã

DESPRE IUBIRE ªI RAÞIUNE ÎN BALCANI

„Tandru ºi rece” (Ed. Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2007), roman de Felix Nicolau.
Dupã ce admiri execuþia tipograficã a cãrþii,
nedumerit, te întrebi: De ce tandru? De ce
rece? Ce ºaradã poate fi ºi asta? Dezlegarea o
descoperã pe coperta a patra  scriitorul Robert
ªerban care oferã urmãtoarea interpretare:
„Tandru pentru cã e greu sã reziºti
exuberantei feminitãþi balcanice. Rece
întrucât realitatea se aratã a fi vorace ºi
splendid de perversã. Tandru pentru cã un
bãrbat trãieºte de la o dragoste la alta,
indiferent de formele pe care le îmbracã
pasiunea. Rece întrucât nimic nu e sigur: nici
sexul personajelor, nici sexul obiectelor. Dacã
existã un Graal românesc, atunci el se
ascunde în minþile tranchilizate ale
personajelor. Nimeni nu-ºi posedã identitatea Tot ce ne rãmâne de fãcut este sã
rãspundem la întrebarea Who’s who?” Pe care, dacã ni se permite, ne-o însuºim
ºi-o întãrim prin cuvântul nostru…

… care începe astfel: în anul 2007, aceastã carte scrisã de dl. Felix Nicolau
ne-a adus vestea cã s-a nãscut un romancier adevãrat, care deþine ºtiinþa
scrisului frumos, are simþul ritmului narativ, imaginaþie, culturã, îi plac
misterele ºi mai ales iubeºte oamenii. Pare mai mult un elogiu decât niºte
modeste note de lecturã entuziaste. Dar avem de-a face cu un prozator de forþã,
cum ne place a spune, care n-are preconcepþii, dispreþuieºte cliºeele ºi modele,
are un program estetic, îºi este sieºi credincios, nu se înspãimântã în faþa
cuvântului savant al esteþilor cu tot dinadinsul. Îºi vede de treaba lui silnicã,
priveºte încordat în jurul sãu, râde ºi plânge, ironizeazã, biciuieºte, face tot
ceea ce trebuie sã facã un om cu har ca sã ne spunã povestea lui despre o lume
care ne este atât de cunoscutã încât nici n-o mai luãm în seamã deºi îi suntem
victime.

Dupã tipic, ar fi venit rândul acum sã prezentãm desfãºurarea narativã a
romanului. Ei bine, nu o putem face din simplul motiv cã acþiunea nu existã în
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sensul consacrat de canoane. Pe scurt, Cosmin, personaj enigmatic, fãrã prea
multe date de identificare, reface viaþa prietenului sãu Leo Tupilat (Leonard
Taubergher), profesor de englezã, care-ºi povesteºte tribulaþiile erotice (tandru)
ºi profesionale (rece) printr-un Bucureºti ºi o þarã haotice, alergice ºi balcanice.
Totul, întregul context social ºi, prin consecinþã, sentimental, totul dã impresia
cã am cãzut într-un imens sanatoriu de boli psihice. E un haos în care
personajele d-lui Felix Nicolau se luptã sã rãmânã lucide, sã-ºi afle insula
amãrâtã de firesc ºi normalitate. Leo, aflat între douã iubiri, între douã femei
care fiecare în parte îl poartã în altã lumea, una, Sabina, prototipul moral al
româncei, care voieºte cãsnicie, copii, alta, Adelina, reprezentantã a noii
direcþii morale de la începutul veacului al XXI-lea, care dispreþuieºte tot ceea
ce iubeºte ºi tot ceea ce crede Sabina, Leo, deci, focalizeazã, ordoneazã ºi
impune semnificaþiile întregii scrieri. Fãrã el nu se întâmplã nimic. Proiecþiile
lui erotice lãmureºte dorinþele, necesitãþile ºi credinþele omului modern, care
încã se zbate între malurile abrupte ale moralei tradiþionale ºi cele line, aproape
invizibile ale celei contemporane. Percepþiile lui culturale ne lumineazã cãile
pe care a pornit societatea româneascã bulversatã de reforme nesfârºite ºi
nefinalizate, subminate de dezordinea orientalã încruciºatã cu ordinea
occidentalã, dând la ivealã balcanismul devenit scut, scuzã, justificare,
motivaþie, adicã, într-un cuvânt, bun pentru orice împrejurare. Uºurinþa cu care
Leo (Felix Nicolau) revine din trecutul interbelic în prezentul postdecembrist
ºi apoi din nou în trecutul comunist e de naturã sã ofere comparaþii când
viguroase ºi polemice, când ironice ºi satirice. Maestru al detaliului, dl. Felix
Nicolau izbuteºte scene memorabile: întâlnirea lui Leo cu cele douã mãtuºi,
Mizi ºi Clemanza, înmormântarea bunicului care, urând toatã viaþa þiganii, îºi
încheie socotelile cu lumea odatã cu bulibaºa Soliman Ciocãnaru sau:
„Acceleratul de Iaºi cu vagoane pentru Botoºani e o conservã botulinicã,
bombatã de prea multe sardele înghesuite în ea. Oamenii îmbrãcaþi în verde,
portocaliu ºi albastru-peruzea aleargã la vagoane trãgând dupã ei mari sacoºe
de rafie, desenate cu pãtrãþele”. În acest fel elaborând detaliul, scriitorul
reuºeºte sã lege puternic ºi funcþional relaþia dintre personaje, cu fineþe ºi
rafinament, cu semnificaþii multiple pe care cititorul le poate desluºi în voie ºi
dupã voia sa. Chiar dacã uneori ne vin în minte scrieri ale lui Cãlinescu,
incursiuni psihologice din Gib. Mihãescu sau mai ales Camil Petrescu (paginile
de jurnal sunt memorate de calculator, nu de caiete desuete), sau finalul
romanului în stilul lui Kafka, aceste scene rãmân antologice. Desigur, sunt vagi
adieri ale lecturilor, fiindcã sfârºitul cãrþii în care doctorul Ulise Iolescu (sã
observãm cât de bine a fost însuºitã lecþia lui Caragiale!) încearcã sã obþinã
Marele Androgin, considerând societatea româneascã, alienatã, ca fiind tocmai
mediul propice, aparþine logicii interioare a unei asemenea cãrþi.

Aceeaºi societate care contamineazã toate personajele. Dl. Felix Nicolau,
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dupã opinia noastrã, ºi-a stabilit punctul de fugã ici, în demonstraþia veridicã,
rece, lucidã cã mediul înstrãineazã, îmbolnãveºte, alieneazã omul. Sabina este,
de pildã, o victimã sigurã, Adelina, în felul ei, un produs, fãrã nici un punct de
sprijin solid decât în sexualitate care a devenit un act mecanic, de virtuozitate
fizicã. Leo, intelectualul dezorientat, aruncat de colo colo, nu se poate împlini
în nici un fel, toþi parcã trãiesc într-o supã vâscoasã, altãdatã gelatinoasã, fãrã
nici un orizont respirabil. O lume larvarã, cu alte cuvinte, care s-a sufocat în
crisalidã… 

Cu dibãcie scriitoriceascã, ficþiunea este strãpunsã de datele realului:
persoane publice, întâmplãri cunoscute de toatã lumea etc. Intrarea în fictiv,
trecerea în real ºi apoi în virtual (jurnalul) se petrece cu uºurinþã, cu
îndemânare, împlinind profilul psiho-moral al profesorului de englezã Leo
Tupilat. Pe de-o parte.

Pe de altã parte, dl. Felix Nicolau se vãdeºte a fi un artist al limbajului (vezi,
de pildã, reproducerea moldovenismelor, a limbajului þiganilor), a tehnicilor
scriitoriceºti în general. Este un pictor neîntrecut al scenelor de gen (despre
care am vorbit). Iatã: „În apartamentul de trei camere din Drumul Taberei noi
o deþineam pe cea din spate, de lângã baie. De pe balcon se vedeau periferia cu
fabrici a oraºului, strada prãfuitã, tramvaiele prãfuite, porumbeii prãfuiþi, care,
din cauza puberei de pe aripi, uneori se prãbuºeau. Erau imediat hãcuiþi de
pisici”. Sau: „ Stãteam cu ochii pironiþi pe Casa Poporului ºi mã gândeam cã
trãiesc în singura capitalã cu un cavou imens în centru. Un cavou public ºi
luxos, în care ai fi putut înghesui viii ºi morþii României ºi ai Coreii la un loc
ºi tot ar fi rãmas spaþiu pentru un depou de autobuze”. Deci, totodatã ºi
mânuitor iscusit al ironiei acide ! Acestea-s doar câteva exemple luate la
întâmplare (ºi aºadar, nu la superlativ), fiindcã întreaga carte e argumentul cã
dl. Felix Nicolae stãpâneºte arta prozatorului.

Cu alte cuvinte, o carte polemicã, o carte tragicã, o carte pe care aº aºeza-o
printre apariþiile editoriale din anul 2007 pe raftul de sus. De-acum înainte ne
rãmâne sã aºteptãm evoluþia acestui romancier care are toate calitãþile sã
încredinþeze luminii tiparului cãrþi peste care nu se poate trece.
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Paul  SPIRESCU

PIERDERE DE SINE

Toate cãrãrile mele de mult aþipite
În lacrima destinului, sfântã ºi clarã,
Lumina eternã-a privirii, întoarsã
Mereu dinlãuntru,
Înspre lucruri,
Afarã,

Cerul cu stele albastre ºi nori fumurii,
Acordându-ºi tainic viorile,
Noaptea când plouã tãcerea în oase
ªi caii sãlbatici
Îºi încovoaie spinãrile,

Toatã rãsuflarea fierbinte-a Fiinþei
Prãbuºitã în seul lumânãrilor
De cearã
ªi toate risipirile de frunze uscate
Din toamna aceasta care trage
Sã moarã…                  

PRINÞUL AVICENNA, PLÂNGÂND

Cam asta este: cãlãreþi abstracþi
Cãlãresc spinãri abstracte de cai.
Îngeri cuprinºi de flãcãri abstracte
Îmi înconjurã spaþiul himeric
Dintre Purgatoriu ºi Rai.

Toate lucrurile din lume se orânduiesc dupã-o lege
Pe care abia o presimþi
Uneori.
Sevele cuvintelor, ca-ntr-o poveste
Amiros a frunze ºi-a flori.

Numai eu, desfrunzitul, cãlãresc de-o vecie
O abstractã cometã albastrã.
Turmele oilor mele abstracte
Se-aruncã din Cer,
În gol,
Pe fereastrã.          
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EST IN NOMINA

ªi atunci m-am hotãrât sã pun câte-un nume
Fiecãrui lucru care-mi iese în cale :
Umbrelor sã le spun umbre,
Izvoarelor – izvoare,
Pãsãrilor pierdute în ceruri
Sã le spun, duios,
Deal ºi vale.

N-am ºtiut cum sã-i spun 
Doar cuvântului acesta de care
De-o veºnicie mi-e dor
ªi veºniciei acestui munte
Pe care-o tot urc 
ªi-o cobor.         

URBI  ET ORBI

Vã spun urlând, ca sã mã auziþi cu toþii :
Mi s-au risipit în þãrâna fierbinte
Copiii, nepoþii,
Nevestele toate-ale mele  fugit-au
Dinlãuntru, afarã,
Anii adunaþi laolaltã îmi atârnã de gât
Ca o piatrã de moarã,
Mã alungã strãmoºii din mine
Cum ai arunca o zdreanþã în curtea
De curând mãturatã,
Norii, vai norii nebunii, îmi spânzurã visele
În care crezut-am odatã,
Vã spun urlând cã doar cai nãrãvaºi
Mã mai adulmecã,
Mã mai aud,
Pletele mele în flãcãri albastre
Se risipesc, gonind în cenuºã,
Dinspre Nord
Înspre Sud.
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Ion CRISTOFOR

RAFTUL CU CÃRÞI  

Tabletele  Sonjei D. Simon

Numele Sonjei D. Simon, eseistã nãscutã  la 19 aprilie 1950, la Cluj-
Napoca, e cunoscut la noi mai ales datoritã volumului Þie, apãrut în 2004 la
Editura Clusium. Absolventã a Facultãþii de Construcþii din Cluj, autoarea a
emigrat în Israel, continuând sã rãmânã fidelã culturii în care s-a format.
Publicã frecvent, mai ales în revistele de limbã românã din Þara Sfântã, un gen
de eseuri  mai puþin convenþionale.

Tot o carte ieºitã din comun e ºi recentul volum intitulat Mâine a fost astãzi,
publicat la aceeaºi editurã clujeanã în 2007. E  greu sã încadrezi  într-o formulã
genul proxim al acestor bucãþi cuprinse în proaspãtul volum apãrut. Unele par
sã se apropie mai mult de prozã decât de eseu, alte secvenþe par sã fie
confesiuni mai mult sau mai puþin mascate. Alte fragmente se apropie de
reflecþia moralistã sau chiar de meditaþia filozoficã. Câte un pic din toate astea
se regãsesc în aceste tablete ale unui autor inteligent ºi cultivat. Autoarei
originare din Cluj nu-i lipseºte nici gustul marcat pentru anecdotã, Sonja
D.Simon pigmentându-ºi tabletele cu detalii picante sau mici, savuroase
bancuri culese din folclorul evreiesc sau din cel universal. Fãrã prejudecãþi,
autoarea nu ezitã sã se alimenteze din surse din cele mai variate, cum ar fi
Internetul, atât de hulit de snobii de ultimã orã. Prin urmare, cartea Sonjei D.
Simon nu-ºi refuzã nici unul din materialele care ar putea da viaþã scrisului,
tabletele dând impresia de mic bazar oriental, în care gãseºti de toate, câte
puþin. Reflexia inteligentã, meditaþia gravã se învecineazã aici cu amãnunte
anecdotice, transcrise în cel mai neaoº limbaj, cules parcã din mahalale
Clujului.

Autoarea nu are prejudecãþi, e mereu pregãtitã sã judece cu un ochi proaspãt
câteva din maladiile ºi problemele epocii contemporane. Poate cã termenul de
judecatã nici nu e foarte potrivit pentru a numi reflecþiile autoarei, ce-ºi refuzã
mereu unghiul de vedere  al unui moralist încruntat ºi inclement. Cu toate
acestea autoarea are judecãþi morale foarte acide când e pusã în postura sã
denunþe derapajele civilizaþiei. Sã dãm o singurã mostrã, edificatoare pentru
modul de a proceda al autoarei. Într-o tabletã intitulatã Legile, autoarea
mediteazã asupra raporturilor dintre individul cu pretenþii elitare (aºa-zisul
deºtept) ºi masa indistinctã a oamenilor (turma). Tableta nu îºi refuzã totuºi
unele concluzii moralizatoare, formulate cu fermitate: „Dacã vrei cu tot
dinadinsul sã fii original, sã înaintezi împotriva ºuvoiului, sã areþi lumii întregi
cã tu eºti diferit, nu înseamnã neapãrat  sã-i calci în picioare...
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Cãlcând regulile elementare de convieþuire dintre oameni, stabilite de
generaþii, ºi impunându-þi propriile ambiþii egoiste, nu faci altceva decât sã-þi
atragi ura oamenilor, iar mai apoi, când se va revãrsa împotriva ta, nu vei ºti pe
unde sã scoþi cãmaºa. Fiecare faptã îºi are consecinþele ei (efectul fluturelui)...” 

Sintetice, aceste finaluri ale micilor eseuri concentreazã reguli de bun simþ,
fiind formulate parcã pentru uzul unui interlocutor mai tânãr, ca în cazul primei
sale cãrþi, Þie (2004). Altãdatã, scriitoarea israelianã apeleazã la un citat dintr-
un autor celebru sau extrage o învãþãturã din textele sfinte. E ºi cazul unei
bucãþi intitulate Dan, în care scriitoarea radiografiazã cazul unui medic  ce
semneazã pactul (faustic) cu Diavolul, al celui care se lasã definitiv înrobit de
puterea banului. S-ar pãrea cã autoarea pleacã de la un caz particular, cunoscut
direct, dar concluzia vizeazã nu atât o persoanã, cât un principiu general,
formulat de citatul extras din Oscar Wilde: „Omul este un animal raþional care
întotdeauna îºi pierde cumpãtul atunci când este chemat sã acþioneze în
concordanþã cu principiile raþiunii.” 

Toate eseurile neconvenþionale cuprinse în volumul Mâine a fost azi sunt
dominate de nevoia de adevãr nefardat, de înþelegere ºi explicare raþionalã a
unor obsesii ale autoarei, dar ºi ale lumii moderne în general. Poluarea,
degradarea moralã, teama, singurãtatea, arta, moartea sunt doar câteva din
temele care provoacã imaginaþia scriitoarei. Sã remarcãm cã autoarea scrie, în
ciuda faptului cã trãieºte departe de þara natalã, într-o limbã românã bogatã,
atentã la nuanþe. Lucidã, lipsitã de iluzii, scriitoarea are gustul paradoxului,  al
formulãrii originale. Noua carte a Sonjei D. Szimon reconfirmã vocaþia unui
intelectual autentic, pentru care scrisul constituie  nu numai o metodã de
interogaþie asupra problemelor lumii moderne, ci ºi asupra propriilor opþiuni
morale sau artistice.  

Maria D’ Alba sau graþia feminitãþii

Maria D’Alba este, în pofida numelui sãu cu rezonanþe nobiliare, o
prezenþã discretã a liricii feminine de astãzi. Poezia ei, muzicalã ºi armonioasã,
e stãpânitã de o melancolie difuzã, de o dezolare ce se traduce mereu printr-o
graþie a rostirii cu adevãrat femininã. Deºi pare sã ascundã în subteranele
textului un tragism autentic, expresia ei rãmâne delicatã, uneori chiar jucãuºã.
Poezia din volumul Lacrimi fisurate (Editura Altip , Alba Iulia, 2007)
reconfirmã impresia cã suferinþa e mereu retuºatã, ca într-o fotografie în care
lacrimile ºi umbrele ar fi fost îndepãrtate. Nu e vorba de o lipsã a sinceritãþii,
cât de un refuz programatic al exhibãrii suferinþei, al punerii brutale în paginã
a intimitãþii. Poeziile  Mariei D’Alba au ceva din evanescenþa ºi muzicalitatea
simboliºtilor.

Într-o perioadã în care lirica scrisã de reprezentantele sexului frumos e
adeseori ºocantã prin exhibarea unui erotism violent, Maria D’ Alba face figura
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unei prerafaelite, cultivând cu consecvenþã expresia purã ºi atent cizelatã. Iatã,
de exemplu, un poem intitulat Toamnã retuºatã: ”Pusã-n ºurã la iernat / liniºtea
e fân uscat / cu miros multicolor.../ nuanþând albul decor / câte-un greier rãtãcit
/ o încâlceºte uimit / cã vocalizele lui / par a fi singurul cui / în care-ºi agaþã fin
/ teama- patã de destin! / dau s-o ºterg cu-n curcubeu: / greierul e gândul meu?!”.  

În comparaþie cu volumele anterioare, cel de acum conþine o frecvenþã mai
mare de poezii ale  vârstei. Tema trecerii timpului invadeazã  spaþiul poemului,
dar lamentele sunt transcrise cu aceeaºi fineþe. Anotimpul preferat al Mariei D’
Alba pare sã fie cel al toamnei: ”Simþurile-s ofilite- / frunze ce încep sã cadã /
arãmite de-ntuneric -/ cariu destinat sã roadã! / Se tot zbat în destrãmare / sã-ºi
recapete lumina / puritãþii-nmuguririi / dar se frâng ! A cui e vina ? / Frigul
dinspre tine creºte ! / Prin a gândului fereastrã / caut soarele din sânge: / s-a-
ntomnat iubirea noastrã?”(S-a-ntomat...).Confesivã, poeta gãseºte mereu un
corelat obiectiv în natura devastatã de semnele toamnei.

Cu o remarcabilã uºurinþã a versificãrii, imaginaþia Mariei D’ Alba se
materializeazã în poeme fluide ºi muzicale, marcate de o umbrã strãvezie de
tristeþe. Tonul confesiv devine cu acest volum de maturitate mai apãsat,  mãrturie
a ultragierii sinelui. Transcrierea finelor modulaþii sufleteºti include ºi câteva
poezii patriotice, în care vibraþia e lipsitã de goarnele retorice ale genului. Poeta
rãmâne discretã ºi în aceste poeme, autentice, lipsite de convenþiile obiºnuite ale
genului. 

Jurnale lirice

Felicia Boldi debuteazã târziu, publicând  câteva volume de versuri la
intervale scurte, într-o voinþã de a recupera timpul unei îndelungate absenþe
editoriale. Nu e un caz singular. Cenzura din perioada comunistã în cazul unora,
anumite circumstanþe personale în cazul altora sunt printre motivele cele mai
frecvente ale unor debuturi întârziate. S-ar pãrea cã Felicia Boldi face parte din
cea de-a doua categorie de autori care au ales, de voie, de nevoie,  sã debuteze la
vârsta maturitãþii depline. Autoarea a publicat volumele Captând simþirea (2002),
Emoþie revãrsatã (2002), Cãile unui adânc (2003). Recent, poeta publicã douã
noi volume, la intervale de timp foarte apropiate. Editarea poemelor ei, cuprinse
în volumele Arºiþã potabilã (2006) ºi În visteria unei vibraþii (2007), ambele
apãrute la Editura Nouã, în colecþia „Biblioteca Bucureºti”, s-a bucurat de
sprijinul generos al  Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti. 

Aproape toate poeziile din volumul Arºiþã potabilã rãmân fidele unui model
tradiþional, în care reîntâlnim tema centralã a liricii feminine de la noi, cea a iubirii
idealizate. Poeta cultivã aici ardenþele senzuale, clocotul simþurilor “dezlãnþuite”
fiind transcris în mici compoziþii în care fantasma eroticã e discret sugeratã. Se
celebreazã frecvent o iubire pasionalã incendiarã, în care versurile se încarcã de
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energiile ignice ale unei sensibilitãþi primare. Stihia erotismului e sugeratã mereu
de un câmp semantic al arderii intense. Senzualitatea se poate descifra din
simbolurile recurente ale “arºitei”, focului, jarului, a purpurei aprinse, a izvorului
fierbinte, a “vãpãii / tragic mistuitoare” ºi dogorii. În buna tradiþie a liricii
romantice, iubirea e resimþitã ca o stihie mistuitoare: “Arde în cumplita-i sete / ºi
curge nestinsã / pânã-n încleºtarea / frãmântatului ocean / care-o îngenunchia /
lângã abise; / iubirea /care-mi mistuie fiinþa. / Dã-mi Doamne / mãnuºa ta umedã
/ sã-i acopãr raiul aprins…”(Iubirea).

În urmãtorul volum, În visteria unei vibraþii, senzualitatea ºi ardenþa simþurilor
se tempereazã, asociindu-se temei timpului devorator. “Lumea simþurilor
/asediate” de  pasiune rãmâne ºi aici o constatã a “iubirii târzii”, dar primeºte
nuanþele unei melancolii luminoase. Pasiunea se repliazã acum în spaþiul domestic
sau în mica filozofare pe marginea unor teme preluate din reþetarul etern al
poeziei. Arderea îºi asociazã aici motivul cenuºii: “simt cum ard.../ Cum mã
mistui.../ Ce-a  mai rãmas / din iubirea mea / odatã, învãluitoare, calmã”? / Cenuºa
fierbinte/ din palmã”(ªi totuºi). Poezia coaguleazã cu predilecþie pe “filele /
cernute de confesiuni”(Destãnuiri), dar spovedania devine mai calmã, mai puþin
agitatã de valurile pasiunii. Felicia Boldi pare sã fi scris încã de la început o poezie
lipsitã de salturi ºi metamorfoze spectaculoase. Discursul ei e stãpânit de un calm
echilibru al expresiei, fãrã sã fie cutreierat de mari neliniºti sau de anxietãþi
existenþiale. Refuzând deopotrivã excesele ºi atitudinile rebele, poeta cultivã cu
predilecþie o liricã reflexivã. Poezia sa e centratã acum pe notarea unor reverii
domestice, transcrise cu o peniþã finã, din care biograficul e epurat de orice notã
prea particularizatã. Felicia Boldi abordeazã teme eterne ale poeziei din totdeauna,
cum ar fi iubirea, trecerea inexorabilã a timpului, singurãtatea etc. Scrie graþioase
poeme de notaþie, texte pendulând între înregistrarea unor fragmente de viaþã
desprinse din cotidian ºi proiecþia într-o lume imaginarã, cea a visului, ca în
poemul intitulat Pe prag:”La îmbinarea zilei cu noaptea / simt tristeþea
singurãtãþii./ Flacãra lumânãrii / îngãlbeneºte aventura netrãitã / care îmi minte
simþurile, / fãcându-mã sã mã retrag / în lãcaºul visului, / între pragul de jos / ºi
cel de sus / al resemnãrii...”  Dupã cum noteazã Ana Blandiana pe coperta a patra
a volumului, “autoarea se miºcã dezinvolt atât în versul liber cât ºi în cel strâns în
chingile prozodiei”.    

Cele douã cãrþi ne descoperã o sensibilitate discretã dar autenticã, ale cãrei
poeme par desprinse dintr-un jurnal liric. Reflexivã, sensibilitatea poetei se
manifestã prin micile notaþii ale unui jurnal cotidian, lipsit de  prea mari
evenimente existenþiale. Din fericire, poeta nu adoptã poze grandilocvente, nici nu
preia, în general, cliºeele frecvente ale liricii confesive. În linia poeziei blagiene,
unul din modelele sale, Felicia Boldi propune, în primul rând, un mod de trãire  ºi
o eticã.Ambele sunt puse sub semnul sinceritãþii, în care sentimentele potenþeazã
dar nu suplinesc emoþiile estetice, nelipsite de o notã personalã.
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Aurel POP

POEM PE CORD DESCHIS

Poetul Petru Scutelnicu
este, incontestabil, o
personalitate a vieþii literare
româneºti; el a scris numeroase
articole, publicate în diverse
reviste literare ºi este  autor al
volumelor de versuri: “Paznic
la floarea de mãceº”, 1996,
“Ameninþarea cu viaþa”, 1998
ºi “Viaþa de unicã folosinþã”,

2002, toate editate la prestigioasa editurã “Plumb”, din Bacãu. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România, din 1999.

În 2006, Petru Scutelnicu vine cu un nou volum: “Poem pe cord deschis”,
apãrut la editura “Casa Scriitorilor”, din oraºul de reºedinþã al poetului: Bacãu.
Noutatea acestui volum constã în primul rând în faptul cã, pe lângã forma sa
elegantã, întreaga carte este tradusã în limbile englezã (Mihaiela Dorobãþ) ºi în
francezã (Petru Scutelnicu, Florentina Florin ºi Mihaiela Dorobãþ), fapt ce dã
posibilitatea de lãrgire a ariei de circulaþie a cãrþii, acum când graniþele spre vest
sunt deschise.

Petru Scutelnicu merge pe aceeaºi linie a tipului de poezie înrudit cu haiku-
ul. Ieºirea din ºablonul creator nipon dã posibilitatea cititorului sã înþeleagã mai
bine registrul expresiv, în care trãirile sunt cuprinse ca într-o: “casã înnoratã/
ninsoare provincialã/ gratii de fier”, în care “ bãtea grindina/ cade tencuiala/
de pe amintiri”(Grãdina cu amintiri).

În unele poeme ale volumului, autorul vine ºi mãrturiseºte: “tatã eu am fãcut
tot ce-am vrut” (Orgoliu), dar nu uitã sã-l punã în gardã pe cel care l-a procreat
cã: “tatã ai luat un tren/ prea îndepãrtat” (Balada trenului), dar convins cã,
prin acest avertisment: “tata trece de moarte” (O casã la oraº), deºi “tata
seamãnã a toamnã/ ºi numai tristeþea îi mai alunecã pe gât” (Strigãt), chiar
dacã: “de pe ambele maluri se simte briza poemului/ într-o zi tatã ai tãcut mult”
(Clipa din cuvânt), ca în final: “o toamnã desfiguratã rãsuceºte sângele/ tata
tocmai pleacã de acasã într-o moarte” ( Moarte de maximã siguranþã).
Obsesia, în plan simbolic, a evoluþiei celui care l-a procreat se transformã într-o
adevãratã veneraþie. Conºtient cã ºi el, la rându-I, e tatã, rãmâne ca o imagine ce
se perpetueazã “dincolo de gard”, unde “încep stepe melancolice” (Frontiere).

Pendulând între cele douã anotimpuri, iarnã-toamnã: “o iarna grea ca un
þipãt” (Vecinãtate), “într-o toamnã/ tristeþea ºi spaima au rãmas afarã din
poem”(Frunze de tutun), autorul îºi gãseºte liniºtea în cea de a ºaptea zi,
recunoscând uneori deschis: “cad la învoialã cu duminica din mine” (Poem pe
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cord deschis…)  - momentul în care se creazã o stare de trecere ciclicã, ce duce
spre un centru în care : “o inimã tacea frumos/ ca un ziar de la poluri/ pe un þãrm
de alpaca/ se întâmplã într-o searã/ un cuvânt al mamei” (Întâmplare). Drumul
acesta parcurs; “în oraºul de unicã folosinþã”, arãta ca “o þarã gri ºi umedã
dintr-o zi de duminicã” (Melancolie torenþialã), unde poetul stã ºi cugetã,
precum Creatorul care, în cea de-a ºaptea zi, s-a odihnit, binecuvântând ; “prima
duminicã a lumii dintâi” (Lumea dintâi). Din când în când, poetul îºi aduce
aminte de duminicile de altãdatã, când ”mestecam o felie proaspãtã de duminicã/
vecinii fãceau curat în balcon/ se uitau spre rãsãrit/ apoi stingeau toamna din
sufragerie” (Vecinii toamnei) oscila între unele stãri de bucurie; “era jumãtate
duminicã”, dar ºi de unele situaþii în care neajunsurile îl nãpãdeau, pãrãsit fiind
de unii prieteni, în care poetul îºi punea speranþa; “ºi jumãtate tristeþe” (O
Veneþie cu aromã de singurãtate). Timpul ºi spaþiul; “duminicã într-o þarã
umedã” (Ziua de duminicã) sau locul de tihnã în care se iau hotãrârile într-un
moment decisiv, se vor comprima în final la o meditaþie, astfel cã ºi cititorului i
se va da senzaþia cã are în faþã tema principalã a cãrþii.

Îndemnul la reculegere atunci când: “întorci viaþa la duminica urmãtoare”
(Camera de urgenþã), trecutul mai dã târcoale din când în când, lãsând la o parte
momentele grele, îþi aduci cu drag aminte: “din copilãrie rãmân numai duminici/
acoperite de pãmânt bun ºi fertil/ apoi ieºi din copilãrie pânã nu-þi vine de hac/
cu duminica ajunsã în gât” (Octombrie de staniol) fiind ºi unele clipe pline de
împliniri, adevãrate duminici; “în doze mici” (Cântar) pe parcursul jalonat spre
maturitate, rãgaz de o duminicã în care se decanteazã, la un moment dat,
neîmplinirile, fie ele ºi pe plan sentimental, social sau politic, cât ºi al împlinirilor
în perspectiva unui proiect: “cu anotimpul sãlciu într-o haltã disperatã/ cu
melancolia însângeratã/ pleacã taxiuri spre toate visele lumii/ gãrile adorm sau
se rãtãcesc/ voi coborî în iarna viitoare” (Proiect)

Ziua a ºaptea,, în care autorul ºi-a deschis inima spre Mãria Sa Cititorul, ne
îndreaptã spre o largã meditaþie, spre punerea pe genunchi în casa Domnului,
spre a trece, în liniºte, la o reflecþie - ºi la tot ce ne-nconjoarã, fapt ce Petru
Scutelnicu a fãcut-o, moment în care, prin scrisul sãu, a creat o simbiozã între
duminica spiritualã ºi dimensiunea cordului larg deschis.

Volumul “Poem pe cord deschis” dã dovada maturitãþii expresiei literare a
poetului, conturatã într-un registru individual puternic distins, în geografia
literarã, lipsa punctuaþiei nu scade din valoarea poemelor puse în discuþie, din
contrã, fac ca cititorul sã-ºi lãrgeascã aria de a înþelege temele exprimate în unele
propoziþii reci, ermetizante prin metafore: “se întunecã bolovanul de care îþi
sprijini/ singurãtatea” (Fulger). Aceste particularitãþi atrag majore aprecieri
critice în mediile literare, dar ºi din partea cititorului de rand - fapt ce-l obligã pe
autor la editarea unui nou volum.
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Luciana   MEDVE

DUMITRU  CERNA: “MAGDALA” ªI “FIUL”

Cele douã volume de versuri ale
poetului Dumitru Cerna reprezintã
tematic douã tãrâmuri complementare.
Magdalena “ºlefuitã” în mai îndelungata
tãinuire i-a “iertuit” poetului în mod
evident mai în adânc seva fiinþialã.
Apropierea” de Maria Magdalena -
atunci când se face – presupune curaj,
îndrãznealã dar ºi disperarea
similitudinii.

Fiind unul din cele mai conturate
personaje ale Noului Testament, Maria

din Magdala aglutineazã în fapt o “tipologie”: cea a pãtrunderii prin “structurare”
sau mai precis prin “re-structurare” în natura onticã a lui Iisus. Pãmântul Mariei
Magdalena, “argint lãmurit în foc” “curãþit de ºapte ori” poate fi ºi nou ºi vechi
de când lumea ºi necunoscut ºi cartografiat în geografia spiritului, dar întotdeauna
cu graniþe hristice. E ca o icoanã la care te închini sau nu, fãrã ca faptul închinãrii
sau al neînchinãrii sa-i determine sau sa-i afecteze condiþia.

Apropierea oricãrui “intrus”de acest pãmânt se face cu cutremur apoteotic ºi
nu cu disonanþã cromozomialã. Ca atare, numai în lumina unui discurs poetic
“metanoic” se poate naºte – înfricoºãtor  prin conºtientizare – un “corpus” Cristi:
“isusa doamnã vergã”.

De-aici pânã “În Capernaum” ºi pânã la polivalentul “Ava ave” doar “plânsul
mistuitor al Poeziei” pe care Dumitru Cerna nu neaparat din orgoliu cât dintr-o
accentuatã independenþã a statuat-o în ne-rugãciune.

Nu Poezia va salva lumea. Poezia e lumea salvatã de Rugãciune. Aºadar nu e
uºor ºi nici simplu de luat Luminã dupã cum ne cheamã Fiul, nici de luat poezie
dupã cum ne îndeamnã poetul Dumitru Cerna.

Astfel “pusta din floarea-soarelui” întrupeazã “antilopa amurgului”,
“volbura îºi taie venele din setea de Dumnezeu” iar “teii ºi moartea”
preîntampinã “Poemul Firii” fãcându-se în sine “potecã sângelui”.

În mod evident  “Fiul” poetului  Dumitru Cerna este în fapt fiul “Magdalei”
sens sugerat ºi de cele douã ipostasuri ale Mariei, conceptualizând atât
“embrionul” cat ºi “sâmburul” omenirii accentuând nu atât geneza cât
nativitatea.

“ Marie/ lacrima /ce /adãposteºte/ embrionul/ de tãmâie /al/ omenirii”.
Trecând “ îndoit prin metanoia damascã” dupã cum însuºi ne mãrturiseºte,

cad solzi de pe ochii poetului pânã “ în hãurile/ de unde/ arãsare lutnicã/
iluminarea”. 
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ªt.PETRA

CONFUCIUS DE-A LUNGUL TIMPULUI

Ziarul “Cotidianul” publicã de ceva timp
încoace o interesantã ºi frumoasã Colecþie
enciclopedicã, în mai multe serii. Dacã ne uitãm
la calitatea hârtiei ºi la mulþimea de fotografii
color, peste 100, am putea spune cã e chiar o
ediþie de lux, în pofida formatului mic.

Am gãsit multe cãrþi interesante  în aceastã
colecþie. Una dintre cele mai valoroase  mi s-a
pãrut cea scrisã de Danielle Eliseeff, Confucius,
cuvântul în acþiune, Ed.Univers, 2007.
Autoarea, doctor în studii despre Extremul
Orient, lector la Ecole de Luvre, ce a urmat
facultatea la Tokyo, nu se mulþumeºte cu o
simplã biografie a lui Confucius, ori cu o trecere
în revistã a ideileor sale. Interesul ºi valoarea
cãrþii rezidã, cred, în relevarea confucianismului
de-a lungul timpurilor, impactul pe care Confucius îl are de 2500 de ani asupra
gândirii, modului de a fi, filosofiei, dar mai ales asupra formei de conducere a
societãþii în aceastã þarã cu totul deosebitã care este China.

Confucius are toate datele pentru a fi un om real, în carne ºi oase, cu toatã
lipsa de informaþie istoricã asupra lui. K’ong tse, nãscut în 551 î.e.n., în China
Marii câmpii centrale, cu o viaþã zbuciumatã, cuprinsã în nenumãrate cãlãtorii de
la un stat la altul, într-o Chinã încã neunificatã, în cãutare de slujbe ºi
recunoaºtere oficialã, sfârºeºte însã în deziluzie, studiu ºi retragerea printre
discipoli. Numai cã personalitatea lui Confucius se impune într-un asemenea
mod în urmãtoarele secole ºi milenii, încât viaþa lui devine legendarã, aproape un
mit, portretul lui - necunoscut -  e realizat în nenumãrate variante, dar într-o
“iconografie stereotipã” (p.33), idealizatã ºi fantomaticã în lipsa datelor reale, iar
el - un fel de zeu. Ideile sale, expuse extrem de concis ºi nesistematic, fãrã a
alcãtui vreodatã un corp unitar, un sistem, sunt analizate ºi discutate pânã devin
însãºi sufletul þãrii, rãspândit ºi în vecini: Coreea, Vietnam, Japonia.

E un lucru extrem de dificil de explicat de ce un filosof, o doctrinã s-a impus
peste secole. La un moment dat, prin sec. II e.n.,  ºi doctrina lui Isus era în pragul
dispariþiei, înainte de a fi o religie universalã. Învãþaþi  ºi maeºtri de ºcoli
filosofice, ca ºi Confucius, or fi fost mulþi în China (se vorbeºte de “cele 100 de
ºcoli filozofice clasice”), dar doar Confucius ºi Lao-tzâ s-au impus ºi au rãmas
în istorie ca piloni de bazã. Confucianiºtii se constituie ca o clasã aparte, cea a
învãþaþilor-mandarini, cu funcþii în stat, dar ºi cu temple închinate lui Confucius
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în mai fiecare localitate (!), iar taoiºtii, discipolii lui Lao-tzâ, cu o influenþã
deosebitã  la curtea imperialã, îºi transformã filosofia într-o formã de religie, cu
preoþi ºi cãlugãri active.

Confucianismul, are marea calitate de a fi “direct adaptabil la practicã”
(p.71), pe când taoismul pare mai abstract. Doctrina lui Confucius îmbinã în mod
fundamental ºi simplu douã lucruri esenþiale pentru buna funcþionare a unei
societãþi tradiþionale, bazate pe familie ºi legãturi interpersonale, ºi anume
“respectul  pentru familie ºi pentru autoritate” (p.117). “Respectul filial” –
noþiune de bazã la Confucius, datoria supunerii absolute faþã de pãrinþi, dar ºi  a
fraþilor mai mici faþã de cei mai mari, se transpune ºi în relaþia dintre suverani ori
principi faþã de supuºi. “Devotamentul filial (xiao) este singura legãturã
intangibilã a cãrei existenþã o poate percepe omul … care îi permite sã surprindã
câte ceva din transcendent … ºi existã dincolo de judecata asupra oamenilor”
(p.51), ori: “pietatea filial (este un) pivot ºi model al relaþiilor umane, exprimã
cea mai desãvârºitã dintre legãturile de reciprocitate”(p.52). În opinia lui
Confucius , principele trebuie sã se poarte cu supuºii ca ºi tatãl faþã de fii.

ªansa lui Confucius în faþa istoriei constã în modelul umanist al ideilor sale,
asemenea lui Socrate în Grecia, cu care este aproape contemporan. El porneºte
de la om, într-un spirit prea puþin mistic, mai degrabã bazat pe raþiune ºi tradiþie.
“Înþeleptul e produsul pur al unei societãþi strãvechi, în momentul în care aceasta
se deschide spre noþiunile de raþionalitate ºi de umanism”(p.119), “neinventând
nimic, el ar fi pus doar ordine în niºte precept venite din adâncul
vremurilor”(p.119). Prin aceasta, Confucius beneficiazã, implicit, de puterea
tradiþiei, care îi dã susþinere ºi consistenþã. Într-o societate simplã, tradiþionalã
prin structurã, în care respectul pentru tot ce þine de trecut e fundamental,
accentual pus de Confucius  pe respectarea tradiþiei, pe cultul strãmoºilor nu
putea sã nu-ºi afle un ecou pozitiv. Dar e ºi una dintre cauzele osificãrii
structurilor sociale la Chinei medieval mai bine de un mileniu. Astfel, existã
“cele ºase cãrþi”, fondatoare ale gândirii chineze: Cartea Poemelor, Cartea
Documentelor Istorice, Tratatul despre Rituri, Cartea Muzicii, Analele Primãvara
ºi Toamna ºi Cartea schimbãrilor, atribuite lui Confucius, dar pe care maestrul
afirmã cã “nu le-a scris el însuºi, ci doar le-a ordonat”(p.20), fixate însã peste
milenii ºi care constituie, vreme de peste 700 de ani, baza examenelor pentru
funcþiile de stat. Confucius a devenit astfel “referinþa moralã ºi intelectualã a
regimului imperial”(p.20), sau, altefl spus, ideologul principal al statului feudal
chinez într-o mare parte a existenþei sale.

Mulþi învãþau pentru aceste examene, însã unii n-aveau dorinþa ºi
perseverenþa necesare ºi renunþau la studiu pe parcurs, unii mai devreme, alþii
mai târziu. Evident cã nu oricine îºi putea permite sã-ºi consacre viaþa studiului,
imensa majoritate a poporului trebuind sã munceascã pentru a se întreþine. Unii,
deºi se pregãteau, nu reuºeau la examene ºi erau simpli pedagogi la casele
bogate, administratori, învãþãtori de þarã ori poate nici atât. Examenele de nivel
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succesiv impuneau o selecþie gradualã pentru diverse categorii de funcþionari,
culminând cu cele din capitalã, ale cãror câºtigãtori deveneau înalþi funcþionari,
cu rang de ministru. 

Cu tot conservatorismul ei, China  feudalã ºi confucianistã e o societate
bazatã pe merit, rezultat al activitãþii intelectuale, o formã de conducere
democraticã, ce-ºi are originea în ideile lui Confucius despre „valoarea umanã
mai preþioasã decât originea socialã”(p.29). Marii proprietari nu puteau accede la
funcþii de stat în lipsa studiilor ºi a promovãrii examenelor confucianiste, iar
aristocraþia militarã a fost întotdeauna împiedicatã în China sã aibã un statut ºi un
rol propriu. Însã, cultura deosebitã a mandarinilor, dragostea lor faþã de poezie ºi
muzicã nu exclud nicicum caracterul feudal al statului, dar duc totuºi la un anume
raþionalism, la o stabilitate internã îndelungatã – „gândirea confucianistã este una
dintre componentele – fãrã îndoialã cea mai stabilã – unei originalitãþi culturale
chineze”(p.95).

Aºa cum am amintit mai sus, Confucius  s-a impus cu greu, în etape, uneori
uitat de-a dreptul, în gândirea ºi spiritualitatea chinezã, marcând-o însã în mod
esenþial.

Sã amintim câteva dintre etapele de bazã în evoluþia confucianismului, dupã
moartea maestrului (479 î.e.n.): Mencius (sec.IV î.e.n.) construieºte o teorie a
unei bune guvernãri, pe baza ideilor lui Confucius; în 231 î.e.n., primul împãrat
arde cãrþile, inclusive ale lui Confucius; în 331 î.e.n., împãratul Chengdi
instaureazã un cult unic al Cerului în stat, cu originea în doctrina lui Confucius;
în dinastia Tang (sec.VII-X e.n.) se realizeazã o sintezã între confucianism-
taoism-budism; în dinastia Song se vorbeºte deja de un neo-confucianism –
constituit ºi recunoscut official; în 1313 textele lui Confucius  sunt aºezate la
baza sistemului examenelor; în dinastia Ming ºi Qing confucianismul este
considerat ca doctrina de bazã a statului chinez (1368-1912).

Epoca modernã, instauratã de capitalism ºi republicã, îºi schimbã atitudinea
faþã de Confucius, considerându-l “inamicul modernitãþii” (p.91), cauza
închistãrii ºi rãmânerii în urmã a Chinei, o ideologie a supunerii ºi imobilismului,
a cunoaºterii livreºti, neadaptatã prezentului, instrument al “alienãrii sociale ºi
fizice a femeii”(p.118), lucruri adevãrate în esenþã.

O teorie - socialã în primul rând, cum este cea confucianistã-, cu greu poate
sã-ºi menþinã valabilitatea dupã douã milenii ! ªi totuºi, prin valoarea sa
umanistã ºi raþionalã, prin evidenþierea meritului, a învãþãturii în dauna originii
sociale, prin aplecarea spre valorile morale ºi spre practica socialã, Confucius  ºi
confucianismul rãmâne. Rãmâne ca o rãscruce a dezvoltãrii spiritualitãþii
chineze, ca punct de reper în dezvoltarea socialã, ca o componentã de bazã a
originalitãþii culturii ºi civilizaþiei chineze.
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Ion BUZAªI

DE VORBÃ CU SCRIITORUL MEDIC 
VICTOR COROIANU (GERMANIA)

Victor Coroianu s-a nãscut la Braºov, în anul 1920, ca fiu de militar. Copilãria
ºi adolescenþa ºi le-a petrecut în Secuime. A studiat medicina la Cluj, a fost
asistent universitar al profesorului Goia. Comprimat de regim în 1948 ca
necomunist a fost nevoit sã se mute la Sibiu, unde a funcþionat ca internist într-
un spital.

Datoritã persecuþiilor suferite de familie, în 1975 a reuºit sã fugã în strãinãtate
cu soþia ºi o parte din copii, stabilindu-se în Germania, unde a lucrat ca medic
primar în spital. A fãcut multe excursii de studii, înconjurând globul. Trãieºte în
Germania ºi California ca pensionar ºi scriitor. Este autorul volumelor: La nord
de Tahiti (tradus ºi în limba germanã), Aprilie în Auckland, Via Negra,
Hippocrate, am jurat strâmb?, iar volumele: Între indieni ºi trapperi, Drumul
spre soare, Indieni. Triburi ºi ªefi se gãsesc sub tipar.

1. În romanul memorialistic Între bisturiu ºi stetoscop, vorbiþi ºi despre
profesorii Dvs. de la Medicina clujeanã din perioada interbelicã. Aº vrea sã
adãugaþi câteva linii de portret la Victor Papilian.

În legãturã cu prof. Victor Papilian, marele nostru maestru, violonist, scriitor,
director de operã ºi teatru la Cluj, iniþiatorul Orchestrei studenþilor în medicinã,
creator de ºcoalã de anatomiºti, scriitor ºtiinþific nu numai de lucrãri ºi
comunicãri ºtiinþifice, dar ºi de volume (Anatomia, Osteologia, Angeologia,
Tratat de disecþie) care au fost folosite nu numai de noi clujenii, dar ºi de celelalte
facultãþi din þarã, care le folosesc ºi acum prin reeditarea de cãtre foºtii sãi
colaboratori ºi elevi.

A fost o figurã distinsã, un veritabil academician, plin de humor, de ironii,
spirit practic, cu o aparenþã elegantã ºi distinsã în halatul sãu violet, care-i
acoperea halatul alb, cu zâmbetul sãu fin ºi ironic, care te atrãgea, te speria dar îl
respectai, chiar ºi atunci când nu puteai rãspunde prompt ºi corect la întrebãrile
puse pe întuneric la proiecþiile sale de Anatomie topograficã. Multe scene comice
le-am trãit împreunã cu generaþia, care am început medicina în anul 1938. În
volumul meu, cred cã am redat câteva scene legate de colegul nostru Emil
Þereanu, zis Þiri, fostul mare jucãtor de football din echipa „U”, care pe vremea
aceea era fruntaºã pe þarã, având mii de admiratori sportivi. Clujul era cu ei. Se
mai purta ºapca roºie, dupã modelul asociaþiilor studenþeºti din Germania ºi
defilam prin strãzile Clujului, cu ele la marºul absolvenþilor.

Papilian a avut un program ciudat de viaþã ºi de activitate. Se scula dimineaþa
la ora 4-5, dar nu singur ci cu toatã familia (fiul Victoraº devenit mai târziu
anatomopatolog ºi conferenþiar, dar a murit devreme ºi fiica Michaela – zisã
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Dudu, care mi-a fost colegã în clinica Prof. Ion Goia, dar prin cãsãtoria cu vãrul
soþiei mele, Sandu Stoichiþia, au plecat cu o bursã la Paris, unde sub influenþa
soþului a trebuit sã joace pe linia partidului comunist, deºi ca studentã a fost
legionarã. Viaþa lor la Paris n-a fost rozã, au avut dificultãþi financiare, mai ales
când li s-a nãscut acolo ºi fiul Sãndulete – astãzi scriitor cu numele de Papilian
ºi colaborator la Radio France). Dificultãþile s-au înãsprit, atunci când la fostul
Institut Român din Fontanay aux Rose, de la marginea Parisului, înfiinþat de N.
Iorga ºi care devenise un cãmin pentru exilaþii români, au început luptele,
certurile ºi scandalurile dintre cei care reprezentau ambasada republicii române
ºi foºtii legionari ºi exilaþi români. Totul s-a soldat cu eliminarea comuniºtilor din
Franþa, a celor 6 membrii intelectuali, ataºaþi politic ambasadei. Nu s-au întors
toþi în þarã; unii au cerut azil în Italia (Dumitrescu). Dar asta e o poveste mai
lungã, plinã de drame, de divorþuri, copii fugiþi în vest etc.

Pe profesorul Papilian l-am cunoscut de mai aproape, venind sus la munte la
Oaºa, unde exista o colonie de ardeleni distinºi ºi unde socrul meu (prof. univ.
Iosif Stoichiþa) între alþii, a avut o casã de vânãtoare, unde ºi M. Sadoveanu avea
o vilã donatã lui „La Bradul Strâmb” de Ionel Pop – fostul ministru al Ardealului
dupã retrocedarea Transilvaniei, nepotul lui Iuliu Maniu. E îngropat în cimitirul
din Blaj. Pe profesor l-am întâlnit ºi dupã ieºirea lui din închisoare, când a venit
la noi la Sibiu, ºi ne-am plimbat prin marea grãdinã a casei noastre, povestindu-
mi ºi mãrturisindu-mi multe din suferinþele sale, ca fost social-democrat, adept a
lui Titel Petrescu, cu care era prieten din Paris.

Multe amãnunte le cunoaºte mai bine colegul meu Liviu Morariu, care a
lucrat ca asistent la el la Institut ºi a fost ºi el membru social-democrat – Titel
Petrescu, fapt pentru care a fost ºi comprimat din funcþie în anul 1948-1949,
împreunã cu alþi peste 500 de medici, dintre care am fost ºi eu. N-am vrut sã ne
ataºãm putregaiului moral. Liviu Morariu cunoaºte ºi aspecte din viaþa lui
sentimentalã, dragostea faþã de o frumuseþe tuberculoasã (d-na Gherghinescu)
din Braºov, pentru care concura cu Lucian Blaga.

2. Cum aþi fost atras de literaturã?
Din liceul Sf. Nicolae din Gheorgheni-Ciuc, m-a atras literatura noastrã ºi cea

mondialã, am condus cercul literar din liceu, am scris ºi o piesã de teatru „Clas
8-a” pe care am jucat-o în cadrul culturalizãrii Secuimii ºi satelor româneºti, am
fost trimis la Concursurile Tinerimii române din Bucureºti – 1938, de cãtre
profesorul Teodor Chindea, directorul ºi scriitorul, de unde m-am întors cu un
premiu. Dupã terminarea facultãþii, cu un premiu acordat pentru o lucrare
ºtiinþificã, care mi-a devenit ºi teza de doctorat (Influenþa mediului extern asupra
fenotipului uman), o lucrare care a precedat ca ºi idei, cu 60 de ani ceea ce
încercãm sã facem noi în contra nefastei influenþe a climatului poluat. Am
continuat sã scriu, în afarã de multe lucrãri ºtiinþifice publicate în Germania ºi
Franþa (am fost membru al Soc. Franceze de Gastroenterologie ºi membru al Soc.
Internaþionale de Psihiatrie socialã, în cadrul cãrora am prezentat lucrãri
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originale). Pe atunci am scris scurte jurnale din trãirile mele ca medic. Volumul
întreg netipãrit, mi-a rãmas acolo, când am fugit în 1975 din þarã. Ceea ce m-a
impresionat însã puternic ºi m-a impulsionat sã scriu, a fost o excursie în
Polinezia Francezã, la Tahiti ºi insula Moorea, unde peisajul, climatul, oamenii
sinceri ºi simplii, trecutul legat de Gauguin, muzeul lui, picturile sale etc., nu mi-
au dat pace. Când am revenit în California, m-am apucat de scris ºi aºa, în câteva
sãptãmâni am ajuns sã termin: „La nord de Tahiti” (tradus în germanã ºi englezã).
Al doilea volum Aprilie în Aukland, l-am scris dupã întoarcerea noastrã din Noua
Zeelandã, conceput ºi elaborat tot în plãcutele primãveri din California, unde ne
petreceam câteva luni pe an.

Restul volumelor, sunt un ciclu de memorialisticã, începând cu copilãria ºi
adolescenþa mea „Ultimul cartuº din tranºee”, tradus ºi în limba maghiarã, pe
urmã „Între dragoste ºi datorie”, perioada studenþiei din Cluj ºi Sibiul refugiului,
pe urmã „Între bisturiu ºi stetoscop” ca medic ºi ofiþer pe front, „Hipocrate am
jurat strâmb?” – viaþa mea de medic în exil, în Germania, dupã care au urmat
atracþia mea faþã de indieni, a cãror culturã ºi viaþã am cunoscut-o în USA
(Indienii. Triburi ºi ºefi – Antologie, Între indieni ºi trapperi – viaþa unui vânãtor
fãgãrãºan în pãdurile Canadei, Omule alb ascultã-mã – traduceri din lirica ºi
proza indianã), continuatã de „Via Negra” – viaþa aventuroasã a unui sculptor
român surdo-mut în Africa ºi Tailanda, „Dincolo de orizonturi” – cãlãtoriile
noastre prin lume, „Ultimele cuvinte ale oamenilor iluºtrii” – un lexicon, cu peste
600 de oameni, figuri istorice, „Ena. Lungul drum spre Laguna Hills”, „America
mea”, „Cãlãtorii pe douã continente” traducere din limba germanã, „Sibiu 1790
– primul ghid turistic din România”, lansat cu ocazia Sibiului capitalã culturalã.

Am fost ales de cãtre Institutul Biografic American – în 2003 ca ºi Research
Felow, pe urmã Editor Corespondent pentru Contemporary Who’s Who,
acordându-mi-se ºi Medalia Ordinului ambasadorilor internaþionali – 2007, ca sã
fiu publicat cu biografia mea în douã volume americane: „The International
Directory of Distinguished Leadership” – pag. 38 din anul 2003 ºi în
„Contemporary Who’s Who” – pag. 88, din 2002-2003.

Am colaborat cu câteva capitole la volumele 1-3, „Maramureº. Mândria ºi
durerea noastrã”, a d-nei Terezia B. Tãtaru, sunt colaborator ºi membru al
Comitetului de redacþie al revistei culturale „ªcoala Noastrã” din Miercurea-Ciuc
ºi membru a Soc. Medicilor scriitori, cu biografia ºi opera literarã publicatã în
volumul „Medicii scriitori români” 2002. Am colaborat la volumul lui Florea
Marin „Medicina Clujeanã”, fiind citat de mai multe ori ºi în celelalte volume
scrise de Florea Marin despre ªcoala Medicalã din Cluj.

Tind ºi sunt atras spre literatura cãlãtoriilor, care nu e fantezistã, vrea sã fie
sincerã ºi sã fie utilã tuturor care vor sã rãtãceascã prin lume ºi sã gãseascã
aspecte pe care nu le vezi ºi nu le trãieºti uºor.

Volumul de poezii: „În lunca Frumoasei” nu o sã-l public niciodatã, el
reprezentând cele mai frumoase ºi mai plãcute veri petrecute sus la munte la
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Oaºa, în vilele care datoritã comuniºtilor au dispãrut toate sub apa barajului
construit.

3. ªtiu cã v-aþi întocmit un dosar pentru a fi primit în Uniunea Scriitorilor din
România. Sunt bucuros eu însumi cã mi-aþi solicitat o recomandare. 

Referitor la acceptarea mea în Soc. Scriitorilor Români, vã pot spune sincer
cã am fost profund deziluzionat. Deºi am anexat toate cele 3 referinþe frumoase,
acordate de scriitori cunoscuþi, deºi am dat coperta tuturor volumelor publicate,
anexat 3 volume mai caracteristice mie, totuºi nu am fost acceptat. Soc.
Scriitorilor din Bucureºti, conform tradiþiilor primitive ale dâmboviþenilor, nu
mi-a comunicat nimic în scris, cum dealtfel  nici d-nei Terezia B. Tãtaru, dupã 2
ani de aºteptãri inutile.

Am scris ºi mai corectez la volumul „Fantoma din strada Negoi 15. Lumea
de dincolo”.

Daniel PUIA-DUMITRESCU

DIN TREN

pe fereastra asta toate trec repede ºi nu se mai întorc
caut printre scrisorile unui fazan chipul cunoscut
al unui profesor pe care îl vãd în cuvintele toate
urcã mama ei nepoþelul douã fete alt nepot dar mai mic
eu cu fazanii mei ele nouãºtrei nouãºpatru nouãºcinci
li se face foame copanele usturoiul chiftelele românia
ºi intrasem în ue cu porcii noºtri stresaþi ºi daciile
pe fereastra asta toate trec repede ºi nu se mai întorc
case ºi oameni mici ºi grãbiþi dar mai ales oi
bãieþelul ei le cãuta nepotul le numãra pe toate
turme turme ºi nu adormea deloc doar ochii lui erau alþii
când am înþeles cã eu ºi fazanii mei nu mai puteam sta
am ieºit pe culoar i-podul ºi rock aproape la maxim
a vrut ºi cel mic sã iasã ea cu el repede pe culoar
ºi am înnodat vorbe cel mic a adormit bunicii sale
în compartiment noi doi pe coridor mai aproape
toate deveneau interesante le spunea ea bine se despãrþise
e greu sã creºti singurã un copil iar mama nu înþelege
înapoi în compartiment peste timp am ajuns a ne zâmbi
pe fereastra asta toate trec repede ºi nu se mai întorc
mama ei era de la þarã ea are un copil e frumoasã
oameni ne invadeazã nu vrem nici mãcar coridorul
nu mai e nimic aºa cum era la-nceput ºi ochii ei
mâncãm ceva de data asta împreunã promitem sã vorbim
se-apropie ceasul când eu mã voi întoarce la zilele mele
pe fereastra asta toate trec repede ºi nu se mai întorc niciodatã
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Aurel PODARU

CRONICA PLASTICÃ: ORAªUL INEFABIL

Astfel se intituleazã expoziþia de la Galeriile de Artã Arcade - 24 din Bistriþa,
al cãrei vernisaj a avut loc de curând. O expoziþie de picturã, sculpturã, graficã,
desen, fotografie, artã decorativã, film, însumând lucrãri, de mici ºi de mari
dimensiuni, care aparþin unui numãr de 24 de artiºti plastici bistriþeni. O expoziþie
care capteazã privirea ºi cucereºte vizitatorul din primul moment.  

În pitoreºtile imagini ale îndrãgitului burg, în care se remarcã expresivitatea
strãzilor, a zidurilor înalte sau a pasajelor, a unui portal ce lasã privirea sã
pãtrundã ca într-un decor de teatru, se simte mereu atracþia exercitatã de
spectacolul formelor, al unghiurilor de observaþie ºi al complementaritãþii
culorilor, aºa cum ne sugereazã, de pildã, lucrãrile lui Aurel Marian: Poartã I, II,
III, IV. În timp ce florile ºi ferestrele Marianei Moldovan se impun printr-o
cromaticã bogatã ºi rãmân în memoria privitorului prin vibraþiile lor de inefabil,
prin lumina caldã, nostalgicã.

O suitã de Pasaje ºi Arcade realizeazã Octavian Stoia, Adina Mocanu,
Elena Nacu ºi Sever Mureºan, la care am adãuga ºi lucrarea lui Adrian
Rauca, Sugãlete, celebrul ansamblu arhitectonic al burgului medieval,
lucrãri care se remarcã prin discreta voluptate ºi rafinamentul formelor, dar
ºi prin iscusita desfãºurare a paletei cromatice.

La Alexandru Lupºe, tuºa de culoare este precisã ºi elegantã, totodatã,
discursul plastic capãtã cursivitate ºi limpezime, iar transparenþa tentelor
amplificã savoarea vizualã. E ceea ce regãsim exemplar împlinit în lucrarea
sa  Burg transilvan. Marcel Lupºe frapeazã ºi de data aceasta cu lucrãrile
sale: Elegii în burgul gotic ºi Înserare în burgul gotic, unde, în locul
tonalitãþilor explozive, artistul preferã ceasul amurgului, crepusculului
misterios ori prospeþimea vegetalã ce pune ºi ea stãpânire pe bucuria retinei.

Ovidiu Marian ne surprinde din nou cu fronda lui juvenilã, dar ºi cu
seriozitatea sa, cãutarea pasionalã, deloc uºoarã, a propriului drum, a
identitãþii. Acurateþea desenului, grija pentru detalii, disponibilitatea pentru
tehnici, informaþia la zi din arta contemporanã, starea artisticã efervescentã
sunt mãrci de recunoaºtere a unui artist despre care cred cã nu va înceta sã
ne ofere mereu ceva nou, provocator, aºa cum o face ºi de data aceasta prin
cele douã lucrãri intitulate Arcadã I, Arcadã II.

Pentru Macedon Retegan, Adriana Ureche, George Mircea, Aurel
Marian jr. strada e un spectacol grandios, impresionant, pentru cã strada
defineºte cel mai bine un oraº. Ei nu se mulþumesc doar cu peisajul
respectiv, ci îi intereseazã mult  atmosfera locului. Lucrãrile lui Miron Duca,
Cristian Târnovan, Radu Hangan, Mihai Perca,  tulburã prin limbajul lor
enigmatic ºi prin mesajul artistic esenþializat, iar Octav Lupºe ne oferã
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fotografii de dimensiuni impresionante, executate nu pe suport fotografic, ci
pe o þesãturã specialã, lucrãri intitulate: Trecere I ºi Trecere II.

Marian Coman este prezent în expoziþie cu Vecinii mei Romeo & Julieta,
graficã; Chiº Loredana cu o lucrare de aplicaþie-colaj, Cartographicã,
alãturi de care se mai aflã Lucian Bichigean ºi, nu în ultimul rând, Iuliana
Sãsãrman, artista cu rãdãcini în Galaþii Bistriþei, cu Citadinã.   

Artele decorative sunt reprezentate  de Vioara Dinu, care se dovedeºte
din nou a fi la temperatura sticlei incandescente, prin ciclul de lucrãri
intitulat Ferestre, unde fragilitatea sticlei ºi soliditatea lemnului
convieþuiesc, am zice, ideal. Tehnica de modelare a sticlei incandescente i-a
permis artistei sã-ºi diversifice registrul creaþiei.

Un experiment interesant ne oferã Paul Stoie, prin lucrarea sa de
sculpturã: o combinaþie între poliester ºi piatrã, între fragilitate ºi duritate,
cu alte cuvinte, vrând parcã sã ne atragã atenþia asupra perisabilitãþii
lucrãrilor omului faþã de perenitatea naturii. O lucrare care incitã ºi
neliniºteºte, deopotrivã.

În fine, dincolo de performarea, deopotrivã virtuoasã ºi intens
sensibilizatã, a unui discurs plastic descriptiv, în care elementele figurative
poartã pecetea evocatoare ºi reconstitutivã a atmosferei sau a ambianþelor
reale, în diferite chei stilistice, ce delimiteazã înconfundabile profiluri
artistice ale protagoniºtilor, lucrãrile expuse ilustreazã pregnant o “stare de
graþie”, adesea cu încãrcãturã simbolicã semnificativã lesne recognoscibilã,
a ceea ce poate fi tradus drept “duhul locului”.
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Adrian ERBICEANU (Canada)

NOTE DE LECTURÃ: 
MIRUNA TARCÃU - RÃZBOIUL TITANILOR,

VOL 1, ALEGEREA LUI SELENAE

Poetul poeþilor, Homer, ne-a lãsat moºtenire douã
opere de artã  cu care a   traversat istoria, legându-ne
pentru totdeauna de începuturile ei. Achilles ºi
Hector, Menelaous ºi Paris sunt nume pe care le
învãþãm de mici ºi pe care le pãstrãm în noi sperând
cã odatã ºi odatã vom putea sã ne ridicãm la
înãlþimea isteþimii ºi curajului lor. Helena, « cea mai
frumoasã dintre muritoare », soþia lui Menelaus,
cãzutã victimã propriei sale frumuseþi, este rãpitã de
Paris, fiul regelui Priam. Rãpirea Helenei a constituit
motivul unui rãzboi de zece ani ºi a pus Troia  pe
harta istoriei lumii. File de epopee, file de mitologie.
Cu distrugerea Troiei s-a închis un capitol ºi s-au
deschis altele…

Cu Alegerea lui Selenae, îmbrãþiºând fabulosul,
Miruna Tarcãu, autoarea romanului poliþist Insula Diavolului, revine în forþã, la
numai un an, pe scena literaturii de limbã francezã din Canada.

Ca prim volum din saga fantasticã Rãzboiul Titanilor, volum publicat în
noiembrie 2007 la cunoscuta editurã Christian Feuillette din Montréal, Alegerea
lui Selenae ne transportã cu nonºalanþã, pe aripile alegoriei, spre acele timpuri
îndepãrtate pe care nici mintea nu mai poate parcã sã le priceapã.

Selenae, fosta reginã a amazoanelor - la douãzeci de ani dupã terminarea
celui mai disputat rãzboi din antichitatea greacã, cel pentru cucerirea cetãþii Troia
- se profileazã, în pofida a tot ceea ce pare sã fie, ca exponentul nedorit al unei
pãci insuportabile ºi prea mult prelungite.

Autoarea, fãcând abstracþie de acþiunea desfãºuratã pe tãrâmuri istorice, ne
introduce într-o lume fantasticã în care eroismul ºi curajul devin valori esenþiale
în timp ce raþiunea, forþa menitã sã conducã, pare cã s-a pierdut în apele
noroioase ale Styxului.

Intriga, naratã din punctul de vedere al personajului principal, implicã
cititorul, obligândul sã se simtã ca fãcând parte din întreaga desfãºurare a
evenimentelor. Selenae nu e, ºi nici nu vedem cum ar putea fi !, un personaj
pozitiv. Egoistã, nemiloasã, preocupatã numai de rezolvarea, cu ajutorul armelor,
a propriei odissee, ea se contureazã ca o forþã ce pare cã vrea sã debalanseze tot
ceea ce ar trebui sã se înþeleagã prin cuvântul umanitate.

În contrast, parcã reflectatã dintr-o oglindã magicã, sora ei geamãnã, Eaneles
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(numele, însuºi, fiind o inversiune!), salveazã de la defãimare specia umanã,
implicându-se trup ºi suflet, atunci când situaþia o cere, neezitând sã se ridice
împotriva propriului ei tatã în rãzboiul ce ameninþa supravieþuirea dimensiunilor.
Pe aceeaºi linie, sacrificiile dezinteresate pe care le face pentru 

a-ºi regãsi sora, sunt cu atât mai mult de apreciat cu cât Selenae nu dã dovadã
de nici cea mai simplã afecþiune pentru ea.

Rolul lui Eaneles în acest prim volum este secundar, dar, chiar dacã nu i s-a
rezervat  acel grad de egalitate, de contrapunere, la care ne-am fi aºteptat, ea
trebuie sã fie vãzutã ca fiind speranþa de care umanitatea are atâta nevoie, ca o
inspiraþie pentru reevaluarea ºi reactivarea visurilor ºi idealurilor tinereþii.

Privind din aceastã perspectivã nu ne mai este greu sã înþelegem  - chiar dacã
o considerãm egoistã - atitudinea lui Selenae, atunci când sora sa o anunþã cã este
gata sã-ºi punã viaþa în pericol ºi sã traverseze dimensiunile pentru a se opune
celui mai redutabil invadator, tatãlui lor, Hel.

,,Doar tu ai puterea de a-l alunga pe Hel de acolo de unde se pregãteºte sã-
ºi construiascã un imperiu! Doboarã-l pe duºmanul nostru cu lama pe care a
forjat-o el însuºi! Îþi cer asta în numele Titanilor ºi al meu. Dacã eºti suficient de
puternicã sã te foloseºti de arma lui Hel vei putea traversa ºi poarta care te va
duce pânã la el. Bate-te ca sã devii o Titanidã! Câºtigã-þi locul printre cei mai
mari acolo sus, în Eden, unde nu sunt nici zori, nici amurg! ’’

La care razboinica rãspunde cu voce arzãtoare :
-Îmi cereþi sã pãrãsesc Grecia spre locuri necunoscute unde ar trebui sã mã

bat  împotriva propriului meu tatã? ªi sã mã aliez unor forþe necunoscute cãrora
nu le cunosc nici motivele, nici scopul pentru care luptã împotriva familiei mele?

Selenae, rãzboinicã, gata sã se asocieze ideii prezentate de sora ei, se vede
confruntatã pe neaºteptate, cu o situaþie necunoscutã ºi contradictorie : împotriva
cãrei tabere trebuie sã lupte? Pentru a lua aceastã decizie care  constituie, de fapt,
firul cãlãuzitor de-a lungul desfãºurãrii întregii acþiuni a primului volum, ea se
angajeazã în traversarea spaþiului. În ciuda avertismentelor surorii sale Eaneles,
a Titanilor ºi  a reprezentanþilor diferitelor popoare din Dimensiunea a patra, ea
persista în ideea de a-l întâlni pe Hel înainte de a se hotãrî de partea cui va fi.

Egoismul ei prevaleazã. Deºi pare sã dea dreptate tuturor celorlalþi, acceptând
caracterizarea fãcutã la adresa lui Hel ºi la ce s-ar putea aºtepta din partea lui, ea
vrea sã afle rãspunsul la o întrebare care o chinuie de peste douãzeci de ani : de
ce a încercat Hel s-o omoare în timpul asediului cetãþii Troia? Este ezitarea ei
sincerã sau este un simplu pretext ?

Dacã titlul cãrþii nu se referã neapãrat la rezolvarea aceastei incertitudini,
partea a doua complicã situaþia: strãpunsã de sabia lui Hel, eroina supravieþuieºte.
Este ea nemuritoare?

Voiajul în Dimensiunea a patra devine asfel, o încercare de a dezlega ºarada
sufletelor celor care se îndreaptau cãtre o dimensiune superioarã, cu atât mai mult
cu cât sosirea lui Hel dezechilibrase spaþiul.

,,Erebe îi va apãrea  curând în splendoarea sa dezolantã ºi atunci rãzboinica
va fi confruntatã cu cea mai durã dintre încercãri, mai teribilã decât rãzboiul sau
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moartea : ea va ajunge la limitele condiþiei umane, neatinsã vreodatã de un
muritor, la ideea de sfârºit, de destin. ªi aceste gânduri par sã o macine viguros,
ca un acid’’.

Ajunsã în timpul peregrinãrilor ei in Grecia, Selenae doreºte sã afle rãspuns
la întrebãrile care o bântuie. Pentru aceasta ea trebui sã coboare în împãrãþia lui
Hades. Pactul pe care i-l propune zeul poartã o pecete teribilã: în schimbul aflãrii
rãspunsului, ea trebuie sã ia viaþa unei persoane aleasã de Hades.

Va fi ea capabilã sã comitã un asemenea sacrificiu pentru a ºti doar dacã e sau
nu nemuritoare ? ªi, în cazul în care va accepta înþelegerea ºi i se va dezvãlui
numele victimei, va avea ea forþa sã meargã pânã la capãt chiar dacã e vorba de
o persoanã dragã ?

Aºa ni se dezvãluie personajul principal în acest prim volum. Va evolua
Selenae ? Îºi va regãsi ea echilibrul ? Cine ºtie ?!  

Iatã cum descrie autoarea, prin optica a douã dintre personajele sale, realitatea
existenþei dimensiunilor :

,,Eos îi îintinde un mãr.
- Uitã-te la acest fruct ºi descrie-mi-l !
Vigilentã, rãzboinica prinde mãrul în mâna stângã - continuând sã þinã mâna

dreaptã pe mânerul sabiei - ºi întoarce mãrul în palmã cu degetele sale lungi….
- E roºu, dur ºi rotund, concluzioneazã Selenae ca o evidenþã incontestabilã.
- Þi se pare coaja ca un singur strat, simplu ºi fãrã nici o perforaþie ?
- Da.
- Bine. Acum imagineazã-þi o plajã vãzutã de departe. La fel ca suprafaþa

mãrului ea pare solidã, netedã ºi dintr-un singur strat. ªi totuºi dacã te apropii,
vezi cã e formatã dintr-o infinitate de granule de nisip, prea mici ca sã se
remarce de la distanþã. Pentru noi, anumite lucruri sunt neglijabile ºi uneori atât
de mici cã nici nu le putem vedea. Imagineazã-þi suprafata mãrului ca o plajã
cãreia nu-i poþi vedea granulele de nisip, nici spaþiile dintre ele. Simþurile te
înºealã. Ei bine, lumea este ca acest mãr….La fel ca mãrul e alcãtuitã din
straturi din ce în ce mai mici ºi între ele este vidul.

Viaþa este posibilã numai pe aceste straturi unde cei ce le locuiesc sunt sau
prea mari sau prea mici ca sã se întâlneascã ºi nu au cunoºtinþã unii de existenþa
celorlalþi. În plus sunt separaþi de neant.

Titanii trãiesc pe stratul exterior ºi cel mai mare : Prima dimensiune.
Tu, Selenae… ai trãit pâna acum în Dimensiunea a doua, aceea a

Olimpienilor. Sub aceasta urmeazã alte lumi, alte dimensiuni. ªi toate sunt
separate de un vid ca de la Pãmânt la Soare, de aceea e aproape imposibil ca
cineva sã traverseze vidul de la o dimensiune la alta ºi sã rãmânã în viaþã.’’

Douãzeci de ani i-au trebuit celebrului erou grec Odysseus, dupã cãderea
Troiei, sã rãtãceascã pe mãrile lumii, pentru a putea sã-ºi regãseascã familia. ªi
când toate pãreau cã s-au liniºtit, cu Alegerea lui Selene, fantezia creatoare a
Mirunei Tarcãu ne poartã, inexorabil, mai departe.

( Prezentare, la Centrul Cultural Românesc din Montreal, în 27.01.2008 )
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Roxana GULICIUC

ÎNTOARCEREA CÃTRE SINE A COPIILOR
TUNSTRÖMIENI ªI RELAÞIA CU TATÃL

IN ABSENTIA

Elemente autobiografice se regãsesc fãrã îndoialã, la mulþi scriitori, însã
ceea ce face ca romanele lui Tunström sã fie aºa de interesante este un
amestec de biografie, autobiografie, ficþiune ºi, mai ales, realism magic, unde
dragostea ºi memoria joacã un rol esenþial. O temã regãsitã cu predilecþie este
reprezentatã de absenþa tatãlui despre care autorul a scris enorm de mult.
Romane precum Sfinþii geografi, Hoþul, Oratoriul de Crãciun, Fiul de preot1

pun în luminã problematica tatãlui in absentia ºi suferinþa2 resimþitã dupã
aceastã dispariþie.  

Mulþi critici au remarcat faptul cã în romanele lui Göran Tunström, religia
joacã un rol fundamental, fãrã ca autorul sã fie el însuºi extrem de credincios.
Se pare cã acest laitmotiv i-a fost transmis de tatã ºi cã el a devenit cu timpul
emblema existenþei scriitorului suedez, un sine qua non.  Göran Tunström
subliniazã, de altfel, importanþa pãrintelui în educaþia sa ºi în vocaþia de
autor. Asemãnãrile cu realitatea sunt numeroase, mai multe personaje de-ale
lui Göran Tunström pierzând, spre exemplu, un membru al familiei la vârsta
de 12 ani3. Sã ne amintim numai figura lui Sidner sau a lui Johan, a cãror
poveste este marcatã de cifra mai sus menþionatã. 

Însãºi dorinþa de a scrie, de a pune cuvinte pe hârtie vine la scriitorul
suedez din exterior, respectiv de la tatãl astãzi absent. A continua acest drum
înseamnã mai mult decât a rememora figura tatãlui sau a mamei. Pentru
Göran Tunström, scrisul simbolizeazã existenþa unui dialog întrerupt cu
pãrinþii in absentia. A nu scrie se încadreazã, aºadar, în logica trãdãrii, a
pierderii definitive a familiei. Ori acest lucru, o ºtim prea bine, ar duce la
distrugerea sufleteascã a autorului. Un motiv suficient de pertinent pentru a
nu ceda ispitei: Tatãl meu este, pe de o parte, cititorul meu ideal [...] Cred cã
voia la rândul lui sã scrie. A murit când aveam 12 ani. Atunci am început, în
mod paradoxal, un dialog – Vreau sã scriu mereu pentru ca sã se audã pânã
la el, acolo sus unde se aflã, sau acolo jos. [trad. ns.]4

Remarcãm, în acelaºi timp, cã dispariþia tatãlui aduce în discuþie durerea
ce se exerseazã uneori sub forma urii. ªocat de moartea pãrintelui drag,
Tunström adoptã o atitudine tranºantã faþã de acest subiect, acuzându-ºi
tatãl dispãrut de a fi întrerupt dialogul lor. Iatã unul dintre motivele pentru
care mãrturiseºte cã scrie pentru ca tatãl lui «sã vadã ce tâmpit a fost pentru
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cã a murit» [trad. ns.] 5

De la Oratoriul de Crãciun ºi pânã la Hoþul, întâlnim o galerie întreagã
de personaje plecate în cãutarea tatãlui sau a mamei absente, ºi care îi
redescoperã fie prin scris, fie prin memorie, fie prin imitare. Voluntarã sau
inconºtientã, nevoia de a revedea tatãl sau mama, de a se identifica cu ei sau
de a-i înlocui transformã treptat eroii din copii în adevãraþi bãrbaþi. Pãrinþii
in absentia sunt motivul pentru care protagoniºtii încep drumul iniþiatic: unii
pentru a-i revedea ºi pentru a reface astfel cercul familiei acum devastatã de
dispariþia sau absenþa tatãlui (a se vedea cazul lui Sidner), iar alþii pentru a-i
pune la distanþã, pentru a se separa de ei, pentru a-i uita ca, în cele din urmã,
sã dobândeascã un rol în societate (a se vedea cazul lui Hedvig sau al lui
Johan).  

Un lucru este clar: protagoniºti sau personaje secundare, copiii lui
Tunström îºi pierd tatãl când sunt foarte mici. Sã ne gândim doar la Jacob,
erou al romanului Sfinþii geografi care alunecã în melancolie ºi nostalgie
dupã tatãl absent pentru cã nu mai poate suporta condiþia de adolescent aflat
la graniþa dintre douã lumi6. Aceastã nostalgie se materializeazã la
protagonist prin necesitatea de a înlocui locul lãsat liber de pãrintele non
prezent.  

Mai multe personaje îºi imitã, în consecinþã, pãrinþii ºi mulþi dintre ei
suferã o metamorfozã incredibilã devenind reversul a ceea ce fuseserã pânã
la acea epocã.  Imitarea pãrinþilor este, de altfel, prezentã în chiar viaþa
scriitorului suedez care, într-un interviu cu Margareta Garpe a adãugat:  Peter
Weiss a descris aceastã nostalgie dupã tatã, avându-l pe Hölderlin drept
exemplu. El a arãtat faptul cã mulþi dintre copiii care îºi pierd pãrinþii
înainte de a atinge adolescenþa,  nu se mai dezvoltã, ci rãmân pentru
totdeauna copii care se gândesc la întrebãrile existenþiale. Pentru cã
dialogul cu tatãl nu a fost dus la bun sfârºit [trad. ns.] 7

Göran Tunström a declarat în multiple rânduri cã absenþa tatãlui sãu i-a
adus tristeþe în suflet ºi obsesia de a reface familia, de a reintegra scrisul pe
lista prioritãþilor sale. Acesta ar fi motivul pentru care majoritatea copiilor
prezenþi în romanele sale sunt cititori, mici intelectuali, având simþul
umorului ºi înþelepciunea necesarã de a depãºi obstacolele adolescenþei. Dar
ceea ce protagoniºtii pãstreazã ca pe o povarã ce nu îi lasã niciodatã liberi,
este imaginea unui tatã care revine pentru a-ºi revendica drepturile ºi care va
sfârºi prin a închide sufletul copilului într-un corp de adult.  Am putea astfel
spune cã tatãl este «personajul tunströmien » prin excelenþã: descris cu
diverse ocazii, luat din puncte de vedere diferite, dotat cu calitãþi
extraordinare, dar în acelaºi timp, nesincer ºi rãutãcios. 

Absenþa unuia dintre pãrinþi aduce revalorizarea relaþiilor
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intergeneraþionale, o dedublare a alteritãþii care presupune existenþa unei
«alterãri» a identitãþii personale, o abatere conºtientã de la realitate, pentru a
cuceri libertatea de a-ºi forma povestea. Tatãl sau mama care absenteazã
revin «alteraþi». Ei sunt remodelaþi de amintire, în mod conºtient, în aºa fel
încât figurile lor sunt perceptibile doar în oglindã. Asistãm astfel la rescrierea
destinului marcat de rupturi atât în spaþiu cât ºi în timp. 

Note:

1 Traducerea noastrã. În sudezã Prästungen.
2 Cf. Anita Varga, Såsom i spegel; En studie i Göran Tunströms roman

Juloratoriet, Norma, Bjärum, 2002, p. 20.
3 Se ºtie cã autorul suedez ºi-a pierdut tatãl când avea aceastã vârstã.
4 ”Min far är på något sätt min ideale läsare [...] Jag tror att han själv ville

skriva. Han dog när jag var tolv år. Då påbörjade vi paradoxalt nog en dialog-
Jag vill hela tiden skriva så att det hörs upp til honom eller där nere ”. Crister
Enander, ”Göran Tunström: Författeren son gick i den stora tystnaden”, in
Tidningen Boken, 1996, no. 5/6, årgang 10,  p. 20.

5 ”Han kan se vilken skit han var son gick och dog”. Ibidem, p. 20.
6 « Det  känns som om han saknade sin far som är död”. Stina Hammar,

Duets torg. Göran Tunström oh tankekällorna, Stockholm, Akademitryck
AB, 1999, p. 249.

7”Peter Weiss har beskrivit denna faders förlust med Hölderlin som
exempel. Hur det barn som förlorar sin far före frigörelsen aldrig växer upp,
utan förblir ett evigt barn, som grubblar över de existentiella frågorna. Därför
att dialogen aldrig blev slutförd ”. Margareta Garpe, ”Våra kropper är
märkliga katedraler. En intervju med Göran Tunström”, in Ord och bild,
1983, no. 2, p. 6.
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Camelia-Meda MIJEA

CRIZA COMUNICÃRII ÎN DISPREÞUL DE ALBERTO MORAVIA

Unul dintre cele mai cunoscute romane ale lui Alberto Moravia, Dispreþul, apãrut
în Italia în 1956 ºi tradus de ªtefania Mincu (Constanþa, Editura Pontica, 1997), aduce
în scenã o poveste de iubire dintre cele mai atipice, încheiatã tragic numai ºi numai
datoritã incapacitãþii soþilor de a comunica, de a-ºi spune ce au pe suflet, mai ales
atunci când observã cã ceva se clatinã în relaþia lor. Prin exemplul lor, scriitorul aratã
drama înstrãinãrii umane. 

Tema transformãrii intime a raportului conjugal de-a lungul timpului este foarte
des abordatã de Moravia ºi mai ales criticatã, deoarece în opinia lui societatea în care
trãieºte este vãdit potrivnicã unor sentimente profunde ºi durabile. El este unul dintre
puþinii scriitori care aratã cã dragostea este perisabilã nu numai datoritã factorilor
externi, ci de multe ori datoritã crizelor interne insurmontabile. 

Soþii Riccardo ºi Emilia Molteni par fericiþi; totuºi între ei se simte o stare de
încordare accentuatã, datoritã faptului cã iubirea lor este marcatã de stigmatul lipsei
de comunicare, atât de frecvent în societatea italianã de la jumãtatea secolului al XX-
lea. Dupã câþiva ani de cãsãtorie, sfârºitã prost, Riccardo face involuntar un fel de
bilanþ ºi trage niºte concluzii care îl uimesc ºi pe el, deoarece îºi dã seama în ce
mãsurã atât el, cât ºi soþia ºi-au ignorat relaþia, au lãsat-o sã se stingã, pânã când a
ajuns la agonie. 

În acest mariaj, primii doi ani au fost perfecþi, lucru de care însã cuplul nu ºi-a dat
seama decât prea târziu, atunci când problemele au început sã aparã. Gândindu-se
mereu la situaþia materialã nesatisfãcãtoare, la casa nouã pe care ºi-o doreºte, la
aspiraþiile profesionale încã neatinse, Riccardo se pierde în detalii futile ºi nu ºtie
aprecia fericirea pe care o trãieºte, dupã cum recunoaºte chiar el. „Fericirea este cu
atât mai mare cu cât ne dãm mai puþin seama de ea. Poate pãrea ciudat, dar în anii
aceia am simþit uneori cã mã ºi plictiseam. Cãci, desigur, nu mi-am dat seama cã eram
fericit. Mi se pãrea cã fac ceea ce face toatã lumea: îmi iubeam soþia ºi eram iubit de
ea; iar iubirea aceasta mi se pãrea un fapt comun, normal, sau, aºa zicând, întru nimic
preþios; întocmai ca aerul pe care-l respiri ºi este din belºug, devine preþios numai
când începe sã-þi lipseascã. Dacã în acea vreme cineva mi-ar fi spus cã eram fericit,
cred cã m-aº fi mirat; i-aº fi rãspuns, dupã toate probabilitãþile, cã nu eram fericit,
deoarece, deºi îmi iubeam soþia, ºi mã iubea ºi ea, îmi lipsea totuºi siguranþa zilei de
mâine.” (p. 6). Iar când nu mai este iubit, de fapt mai rãu, când este dispreþuit de soþie
pentru slãbiciunile lui, se trezeºte la realitate, rememoreazã trecutul ºi realizeazã nu
numai cã primii doi ani de cãsãtorie au fost cei mai buni din viaþa lui, ci ºi cã în
aceastã perioadã s-a plâns mai mult ca niciodatã. 

Singura problemã realã a soþilor este cã nu reuºesc sã comunice. Firi introvertite,
ei trãiesc de fapt douã singurãtãþi, fiecare în felul sãu. Nu ºtiu nici sã se apropie
afectiv, sã îºi arate iubirea, ºi nici sã se adapteze lumii în care trãiesc, rãmânând niºte
strãini înconjuraþi de oameni ºi de lucruri al cãror sens nu-l înþeleg. De altfel, Moravia
ni-i prezintã ca pe niºte reprezentanþi tipici ai lumii burgheze din vremea sa, lume în
care cãsnicia este înþeleasã greºit, ca o dependenþã obligatorie a femeii de bãrbat, o
neglijare a sentimentelor profunde ºi nu în ultimul rând o izolare conºtientã, o
îndepãrtare nu atât voitã, cât imposibil de controlat. În aceastã societate, familia însãºi
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este dependentã de crizele pieþei capitaliste ºi de ºomaj. O dovedeºte felul în care
personajul principal al romanului, Riccardo, uitã de sentimente ºi se concentreazã
aproape exclusiv asupra nevoilor materiale, lucru care îl va costa scump: Emilia
începe sã îl dispreþuiascã pentru atitudinea neglijentã, pentru lipsa de solicitudine,
pentru orbirea pe care o afiºeazã atunci când un alt bãrbat îi face avansuri. 

Bãrbatul nu este singurul vinovat de înstrãinarea apãrutã între el ºi soþia lui. Nici
aceasta din urmã, având un caracter ostil ºi incomprehensibil, nu face nici un efort de
apropiere, ci pare cã se strãduieºte chiar sã întreþinã o stare conflictualã latentã ºi fãrã
soluþie aparentã. Aproape ca toate femeile create de Moravia, ea este incapabilã de-a
oferi afecþiune, în schimb se revoltã dacã nu o primeºte. Emanând mister ºi calm,
femeia mocneºte sentimentul cel mai umilitor pentru bãrbat, dispreþul, ºi este capabilã
de trãdarea supremã, cea emoþionalã. 

În aceste condiþii, unica legãturã realã între bãrbat ºi femeie este cea sexualã, dar
aceastã legãturã, prin facilitatea cu care este adoptatã, exclude orice înþelegere
profundã între fiinþele umane. Cuplul din acest roman împinge iubirea la limite,
rãtãcind într-un labirint întunecat fãrã scãpare, deoarece a pierdut calea spre ieºire,
adicã spunerea lucrurilor pe nume. Mutismul încãpãþânat al soþilor îi împiedicã sã
vadã rãul pe care ºi-l fac reciproc, lãsând farsa sã meargã pânã la epuizare, pânã la
disperare, pânã când nu se mai poate repara nimic. Ambii se prefac cã nu observã
rãceala dintre ei ºi preferã sã întreþinã iluzia cã iubirea continuã sã existe. Brusca
repulsie a Emiliei de a face dragoste cu Riccardo reprezintã factorul declanºator al
crizei, deoarece intervine dupã o legãturã de doi ani totuºi fericitã ºi aparent nu are
nici o explicaþie. Atunci când comunicarea verbalã nu a funcþionat, cei doi s-au
prefãcut cã totul este în regulã; când însã ºi comunicarea sexualã, singura lor
modalitate de apropiere, s-a degradat, criza a devenit evidentã. 

Cãsnicia este distrusã definitiv, femeia simte dispreþul atât de acut, încât aproape
cã nu mai tolereazã prezenþa soþului în preajma ei. Disperat ºi împins numai ºi numai
de ºocul evidenþei ºi de disperarea de a-ºi pierde iubita, nu de propria conºtiinþã a
eºecului, Riccardo începe o lungã analizã a vieþii lui conjugale ºi a descoperirii
greºelilor pe care le-a comis. 

Dispreþul este unul dintre romanele în care Moravia îºi expune cu mãiestrie multe
din temele dragi: tãcerea ºi înstrãinarea în cuplu, inadaptabilitatea umanã în societatea
burghezã, sexul ca unic limbaj valabil. Cuplul prezentat aici este format din doi
singuratici pe care nici iubirea nu reuºeºte sã-i apropie. Bãrbatul ºi femeia nu se pot
apropia, deoarece pânã ºi iubirea lor este o minciunã, fondatã pe sentimente aride, pe
nepãsare ºi pasivitate. Ei nu vorbesc despre ceea ce simt, lãsând relaþia sã înainteze
spre uzurã, spre epuizare. Fiecare se refugiazã cu gândurile ºi frustrãrile lui în propria
singurãtate ºi nu dã nici o ºansã cuplului. Oscilarea continuã între afecþiune ºi repulsie
reflectã inconstanþa personajelor ºi lupta lor sterilã pentru stabilitate emoþionalã.
Momentul rupturii este uºor de anticipat: când dispreþul soþiei nu mai are nici o
posibilitate de ameliorare, soþul ºtie cã a ieºit din sufletul ei, continuând sã nu
înþeleagã de ce. Singurele sentimente care rãmân în urma relaþiei distruse sunt regretul
ºi amãrãciunea. 

Ceea ce a reuºit Moravia sã demonstreze în acest roman este cã în secolul XX
singurãtatea se poate trãi în doi. Spre deosebire de trecut, unde singurãtatea era trãitã
de fiecare în parte ºi în sensul propriu, prin absenþa sau moartea fiinþei iubite, în zilele
noastre singurãtatea poate însemna imposibilitatea de a comunica cu celãlalt. 
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MERIDIANE LIRICE -
Xhevahir SPAHIU

(Albania)

TRADUCEREA RÂULUI

Stau ºi traduc râul.
Dificilã traducere
e asta a apei
cuvinte neobiºnuite
Idiomuri prestabilite
Un ritm de dincolo de timp.
O sutã de izvoare-ntr-un singur glas
au povestit strãvechiul mit
Toatã noaptea traduc râul
Dimineaþa
traducere s-a scurs.

NU EXISTÃ TÃCERE

Râurile sunt tumultuoase
ºi-au fost aºa de pe timpul lui Adam;
albinele bâzâie iar norii
alunecã peste muchiile munþilor;
orchestrele oceanelor
ºi avioanele uruie,
autostrãzile de stat vâjâie
ca glasurile pãsãrilor;
seva murmurã prin copaci,
iar sângele prin trup,
apropiatele ploi bubuie 
pe cerul cenuºiu,
iar gândurile-n creier.

Lumea, îndopatã cu sunete
Puternice ºi blânde

Nu existã tãcere.

ÎNTORSÃTURÃ

Pescãruºul vine ºi pleacã
sub privirile mele

Cerule,
nu pierde lumina albã
ce brãzdeazã cîmpul azurului biblic.

Toate culorile universului nesfârºit
trãiesc în sufletul meu. 

O cerule,
nu pãrãsi pescãruºul.

DATORIILE MELE

Voi muri
Voi muri înglodat în datorii,
înnecarea-n râu sau moartea-n
camerele de gazare
nu-nseamnã nimic.
Sunt dator mamei mele, cãci nu i-am
ridicat
piatra de mormânt.
Sunt dator stejarului cãci n-am
agãþat de el o viþã.
Sunt dator iubirii, cãci
i-am furat ultima sâmbãtã.
Sunt dator morþii, cãci 
n-am rãspuns la chemarea ei.
Voi muri
Voi muri-nglodat în datorii
Sunt dator lumii pe care n-am 
reuºit s-o vãd în vis.
Sunt dator corbului, cãruia 
nu i-am albit penele.



97

Sunt dator anului 1913, ale cãrui 
rãni nu le-am vindecat.
Sunt dator viitorului, pe ale cãrui
trepte-am lãsat întunericul
unui timp îndepãrtat.
Voi muri,
Voi muri-nglodat în datorii
Sunt dator celor vii
Sunt dator morþilor;
Îmi voi vinde piatra tombalã
sã-mi achit datoriiile.

Destul despre toate astea

Acum sã discutãm ºi vom vedea
cum rãmâne cu datoriile ce le ai faþã de mine.

DREPTUL LA CUVÂNT

I-am spus cuvântului: acum eºti liber
Dar el n-a putut spune: mã lipsesc de asta
La ce-mi foloseºte
de vreme ce nu le-am vorbit când trebuia?
Am rãmas fãrã aripi.
Am rãmas fãrã cer.
Sunt viaþa fãrã vise.
Sunt visul fãrã viaþã.
I-am spus cuvântului: acum eºti liber.
Ce greu e, a zis cuvântul, ce greu e
sã crezi cã eºti liber;
când þi-ai înghiþit propriile-þi silabe
ºi-ai fost redus la un ciot
pânã ºi libertatea devine puºcãrie.
I-au spus cuvântului: Libertatea trãieºte
Libertatea a rãspuns:
Nu sunt ca ºi Konstandin,
cãlãtor dincolo de moarte.
I-au spus cuvântului: tu eºti libertatea
Nu-þi ia mult timp sã-nþelegi asta.
Cuvântul a crezut
ºi ºi-a deschis gura
dar în locul cuvintelor
a ieºit

sânge.
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IARTÃ APRILIE

Nu spune ... mã-ntreb ... nu se va mai întoarce?

Cerul nu e fãcut din aer
ci din piatrã.

Ea lipsea din acele prime seri de-april 
a nenorocit serile de mijloc de-april
a-mbrãcat în doliu serile de sfârºit de-april

La intersecþii, m-am transformat în statui
pe care vine-un sculptor sã scrie: „În aºteptare”.

Un cireº cu fructe roºii
un cireº din preajmã
ºi-a ridicat braþul rãnit la cer

Ca ºi fundul unui râu a cãrui apã a secat
ca un trup uman sângerând
s-a uscat iubirea?

Dar i-am spus rãbdãrii: mai aºteaptã un pic
rãmâi lângã mine ... cine-ar distinge  ... în acest parc
douã siluete ... ca un trup ... în noapte ...

Mi-a cãzut la piept. O stea-ndepãrtatã
revenitã dupã secole.

Iartã aprilie, am spus
o lunã moartã.

COMETA HALLEY

Cu cine pot vorbi? La ce telefon?
Seara-i limpede ca o lacrimã
Încerc s-adun cuvinte, dar vocea
nu-mi iese din gât.

Alo, cometa Halley?
I-ai terorizat destul pe sãrmanii oameni
Ce-nseamn-asta? De ce revii
la fiecare ºaptezeci de ani?
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Alo? N-a rãspuns nici o voce-ndepãrtatã
O fi venit ºi-apoi o fi dispãrut, nu ºtiþi unde?
Ies pe stradã ºi rãtãcesc
fãrã þintã.

E mai bine
Lacrimi de durere prin trup ca o fiarã:
fãrã ea, aº fi mai sãrac
teribil de sãrac, ca un înger.

Cu cine pot vorbi? Vocea aceea de-acolo
mi-a abandonat seara singurãtãþii.
Alo? Ursa mare?
Daþi-mi, o clipã, vã rog, cometa Halley.

SEARA PLOII ÎNFIORATE

Seara
searã de searã
paturile de-acasã
Noaptea neagrã ca smoala
sau poate disperarea;
jumãtate invadatã-n seara asta
cealaltã mâine;
cum sã consolez
faþa nerasã a disperãrii oarbe?
Noaptea
pe timpul nopþii
paturile de-acasã.
Noaptea gravidã, cu urechi gãurite
sau poate tocul de la spate-al cuþitului
ºtergând amintirea luminii,
lãsând o dârã
pe sprânceana zilei mute
Mã-mpiedic de propriile-mi picioare
iar ochii doamnei mele pisicã
îmi aratã drumul
Noaptea
noapte de noapte
paturile de-acasã
Cizmele ei calcã iubirea-n picioare
ºi face dragoste cu ura de moarte
Noaptea
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Ploaia-nfioratã.
Singurãtatea universalã.

MÃSLINII

Stau în tãcere
cu feþe obosite
ºi plini de rod

Deformaþi
de fructele ce le poartã
ca niºte mame.

CÃLÃTORIILE MELE

Voi înºeua un nor
sã cãlãresc deasupra munþilor
dacã vor ploaie, îi voi uda cu lacrimi.

Voi înºeua un cal  
sã cunosc gustul vântului
când m-aºteaptã iubirea.

Voi înºeua un râu
sã mã ducã la mare
ºi voi cãra bãrci în spinare.

Voi înºeua un pom roditor
sã nu fie trist fãrã pãsãri
iar rãdãcinile lui vor pãtrunde tot mai adânc.

Voi înºeua un  vis
fãrã scara ºeii ºi cãpãstru
sã mã poarte spre mâine.

Voi înºeua un cântec
pe stãpânul ºi robul lui, sã cânte
despre miºcare chiar ºi-n punctul mort.

În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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