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Victoria MILESCU 
RADU CÂRNECI – 80 

 
Maestrul Radu Cârneci a împlinit o vârstă glorioasă, 

fiind, la cei 80 de ani pe care i-a aniversat de curând, cel mai 
în vârstă poet român în viaţă. Dar este nu numai un 
longeviv, ci şi unul dintre cei mai prolifici autori. Cunoscut 
mai ales ca poet al iubirii, dl Radu Cârneci a desfăşurat şi o 
febrila activitate de jurnalist la revistele pe care le-a condus, 
,,Ateneu“ şi ,,Contemporanul“, precum şi o susţinută 
muncă de traducător, tălmăcind inspirat din limba franceză, 
opera unor mari poeţi ai lumii, daca ar fi să-i amintim doar 

pe Baudelaire, sau pe Léopold Sédar Senghor, motiv pentru care unii îl alintă cu 
supranumele ,,Domnul Senghor“. Opera sa are avânt romantic şi rigoare clasică. 
Îmbinând tradiţia cu modernitatea, a inventat o specie nouă – rondosonetul, după ce a 
dat minunate cărţi de sonete. La editura sa, Orion, a editat cărţile unor importanţi 
autori din literatura autohtonă şi universală, dar şi lucrări ample cum ar fi antologiile 
Poezia pădurii şi Cinegetica. A primit distincţii şi premii, a călătorit în ţară şi în străinătate, 
este un soţ devotat şi părintele a două fiice afirmate în plan artistic, una scriitoare, 
cealaltă compozitoare. Prin ceea ce a realizat, dl Radu Cârneci se poate considera un 
om împlinit pe toate planurile, infirmând prejudecata conform căreia artistul autentic 
este unul damnat, cu o viaţă chinuită, plină de greutăţi şi lipsit de recunoaşterea 
meritelor. Radu Cârneci impune imaginea demnă a poetului responsabil faţă de 
înzestrarea sa creativă, a poetului implicându-se activ şi lucid în viaţa cetăţii, a 
umanistului cultivat până la rafinament, care prin hărnicie şi disciplină autoimpusă îşi 
aduce o contribuţie fundamentală la progresul spiritual al lumii în care trăieşte. 
Contribuţia sa se face prin acel sacrificiu de sine, cel mai frumos, practicat cu discreţie, 
al scrierii unor opere literare care vor dăinui. Oricât ar evolua gusturile, oricât s-ar 
ridica glasurile iconoclaştilor, opera dlui Radu Cârneci, una amplă, solidă şi profundă, 
rămâne un stâlp de referinţă în cultura română.  

Cu ocazia împlinirii acestei frumoase şi invidiabile vârste, autorul nemuritoarei 
,,Păsări de cenuşă’’ a fost sărbătorit în Capitală în diverse instituţii de cultură, iar 
prietenii, admiratorii, cititorii i-au urat în continuare mulţi şi fericiţi ani maestului şi 
operei sale unice.  

 
Nota redacţiei 
 
Colectivul edacţional al  revistei „Cetatea Culturală” adresează Maestrului, 

preţuit colaborator al nostru, cuvenitele urări de multă sănătate, putere de 
muncă şi „La mulţi ani”! 
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Dorel VIŞAN 
PSALMI 

 
154. DĂ-MI, DOAMNE  

OCHII ÎNAPOI 
UN ALT CÂNTEC DESPRE 

IUBIRE 
 
Cât de mărunt 
şi ce meschin sunt, Doamne, 
pe lângă mine 
firul de nisip e o Himalaie 
iar lacrima-i ocean fără de mal, 
şi nesfârşită ploaie. 
 
Ce pildă măiastră 
şi la ce umilinţă m-ai supus 
când l-ai urcat pe cruce pe Iisus 
ca să mă mântuiască. 
 
De ce mă laşi, Părinte, 
să stărui în netrebnicie 
şi jertfa ce era menită 
să şteargă răul lumii 
s-o judec cu trufie. 
 
Dă-mi, Doamne, ochii înapoi 
şi desfundă-mi urechile. 
Şi rupe urâtul ce mă desparte 
pe mine de noi, 
când stau ca lupul hulpav 
pe albele zăpezi 
să sfâşiu căprioarei 
nevinovaţii iezi. 
 
Cât pâlpâie suflarea 
în carnea-mi blestemată 
îl dau pe altul la o parte 
 
şi nu mă-ncape lumea toată... 

O ură şi-un blestem 
mi-i rătăcirea spre mormânt 
şi mângâierea mi-e târziu regret 
când mă încape-o palmă de pământ... 
 
Nu-mi întorc faţa către Tine 
numai când mă încearcă 
cel mai viclean ca mine. 
Atunci îţi simt mărirea 
şi-atunci cred că Tu, singur, 
ajungi desăvârşirea. 
Şi-atunci, atuncea îmi dau seama 
ce la-ndemână-i Taina: 
cum că Iubirii 
îi e de-ajuns Iubirea. 
 

Cluj-Napoca, vineri, 15 ianuarie 1999 
 
 

157. DUREREA ADEVĂRULUI 
ÎMPUŢINAT 

 
În scorbură de stâncă 
aş vrea să-mi fac culcuş 
ca pasărea mărilor ce-i zice pescăruş. 
Departe de netrebnici 
să mă apere, Doamne, 
de ură şi de răi 
lunga apelor cale 
şi negura din văi. 
 
Iar valul făr-astâmpăr 
să-mi spele întruna 
durerea sufletului meu 
că adevărul s-a împuţinat 
să-şi facă loc minciuna... 
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Cercetează-i, Doamne, pe cei drepţi 
şi nimiceşte limba mincinoasă, 
umple cu iubire cupa săracului 
şi sfărâmă urâtul din lume, 
să se cutremure casa apucăturilor rele 
şi viforul să fie partea paharului 
celor îmbogăţiţi... 
 

Cluj Napoca, 9 februarie 1999 
 

158. AM SCOTOCIT ŞI EU, 
PĂRINTE 

UN CÂNTEC DESPRE 
ZĂDĂRNICIE 

 
Lui Tudor Dumitru Savu 

 
Cu buze fără de viclenie m-am rugat 
către Tine, Doamne, dar nu m-ai ascultat. 
 

Am păzit căi aspre să mă despartă 
de răii acestei lumi şi de vrăjmaşi. 
Am nădăjduit în dreptatea Ta, 
dar ei şi-au umplut pântecele 
cu bunurile Tale 
şi au mai lăsat din truda mea 
firimituri şi la urmaşi... 
 

Asemenea mistreţului ce cată-n frunze 
ghinda 
am cercetat şi eu, Părinte, 
peste tot... 
Dar n-am găsit sămânţa mult râvnită 
şi cărându-mi crucea înainte 
doar răvăşitul chip mi-l vederea oglinda. 
 

Cercat-am să mă căptuşesc cu scândură de 
cedru 
ca uşa sorii noastre fără ţâţe! 
Dar ca pe-un condamnat fără speranţă 
dulăii mă lătrau de la distanţă 
şi mă pândeau în noapte 

doar jalnice vedenii cu ochi aprinşi de 
mâţe... 
 
Livezuit-am, Doamne, dealul sorţii 
să-mi fac şi eu o vie, 
asemeni înţeleptului de la Baal Hamon, 
 
cu crezul că în viaţă ajunge să fii om! 
Şi sufletu-mi, chezaş, în palmă mi l-am 
scos 
cu rodul viei mele să fie strâns şi stors. 
Şi vinul nou să-l soarbă din vasul veşniciei, 
să-l pritocească gura şi nesătulul pântec 
şi fiecare cupă să fie, pentru Toamnă 
şi pentru Vie, un cântec... 
 

Şi iată vine toamna şi paznici cu simbrie 
lenesc de lucrul viei 
şi-n pivniţe se poartă ca tâlhari. 
M-am despuiat ca frunza măreţilor stejari, 
căci n-am păstrat nimica pentru mine 
şi roada-n întregime am dat-o la pândari... 
 

Cluj Napoca 18 februarie 1999 
 

159. AJUTĂ-MĂ, PĂRINTE 
ÎNTÂIA RUGĂCIUNE 

 

Ajută-mă, Părinte, 
precum vlăstarul viei 
din seva dealului sărac să mă hrănesc, 
să nu ucid 
ca să-mi ajungă prânzul 
şi seara să cinez 
şi numai cu lumina 
să mă îndestulez. 
 
Să-mi fie masa un altar curat 
ca tot ce-i pur 
şi simplu 
şi-n om nevinovat. 
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Şi toate să-ncolţească 
în trupul meu 
şi inima 
floare de mac să-mi fie 

şi-un cântec pentru Veşnicie. 
 

Cluj-Napoca, 18 februarie 1999, seara 

 
160. DOAMNE, CU FAŢA PLÂNSĂ... 

A DOUA RUGĂCIUNE 
 

Doamne, cu faţa plânsă 
mă întorc smerit spre Lăcaşurile Tale 
şi mute sunt buzele mele 
şi nemişcată este limba mea 
şi crainici muţi sunt ochii mei 
când îţi vestesc durerea sufletului meu. 
 

Fost-am, Doamne, şi eu, colţos şi aprig, 
dar azi mă simt ca piatra rotunjită 
de unda apelor care mă curg cu ele 
şi-umilitorul val ce mă loveşte-ntruna 
nămol băltit îmi face inima, în loc s-o spele... 
 

Întunecă, Doamne, lumina ochilor 
vrăjmaşilor mei ce nu mai seacă, 
să nu fiu de batjocura lor 
când simt că mă scurg ca firul de nisip  
ce-i rob mânuţei de copil ce-şi face joacă. 
Încurcă-le, Doamne, cărările 
bătute de talpa minciunii deşarte 
să nu mă vadă când mă risipesc 
şi mă simt într-o mie-nzecită de locuri, 
asemenea seminţelor păpădiei, 
şi nu ştiu de coaja fructului firav 
va cădea în locurile 
pe care numai Tu le binecuvântezi, 
ca să plesnească întru Taina naşterii 
pe care numai Tu o cunoşti... 
 

Rabdă-mă, Doamne, să pot nădăjdui 
şi înveseleşte-mi inima... 
 

Cluj-Napoca, 19 februarie 1999, dimineaţa 
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Constantin MĂLINAŞ 
 

PROCLAMAŢIA DE LA SARCĂU, 12 IUNIE 1848 (II) 
 
Preotul  şi scriitorul revoluţionar Ioan MUNTEANU (1808-1860), originar din 

Banat (s-a născut în 3 ianuarie la Bobda, într-o familie de preot ortodox ), dar cu 
activitate îndelungată în Bihor şi în mijlocul Transilvaniei, nu se afla în 1848 la prima sa 
încercare de compoziţie literară, în retorica stilului romantic paşoptist, cu Proclamaţia 
de la Sarcău, dimpotrivă, avea destulă vechime, însă în materie de compuneri literare cu 
caracter iluminist, în care combina cu dezinvoltură,  surprinzătoare, pe subiecte istorice, 
paradigma clasică, de factură mitologică, specifică Şcolii Ardelene, cu  paradigma 
populară, care atunci anunţa o nouă sursă şi cale de dezvoltare culturală şi estetică.  

Activitatea sa literară şi publicistică s-a desfăşurat în trei decenii, începând de pe la 
1833-1836, când scrie şi publică la Timişoara şi  Arad trei cărticele cu poeme 
encomiastice, cu continuare până la 1858, când tipăreşte la Oradea o carte de proză, pe 
subiecte istorice, luate din antichitatea romană. În aceeaşi perioadă publică articole şi 
câteva poezii în Foaie pentru minte…, a lui G. Bariţiu, de la Braşov, cu care Munteanu 
se cunoştea personal, respectiv la 12 iunie 1848 redactează şi publică la Oradea, în 50 de 
exemplare, Proclamaţia, care-i conferă calitatea de cel mai radical revoluţionar român din 
vest, în afirmarea publică a nevoii de drepturi liberale şi identitate naţională a românilor, 
în focul acelor evenimente.  În anul 1833 este suspendat din funcţia de administrator 
parohial la Bobda, deorece încă din 1829 scrisese o carte de biografii romane, pe care o 
arăta în dreapta şi în stânga, căutând bani pentru tipar şi trezirea neamului său, respectiv 
publică la Timişoara o carte de versuri româneşti cu litere latine, care atunci şi acolo nu se 
admiteau de către superirul său, ierarhul său sârb Maxim Manoilovici. Astfel, că la anul 
1834 îl aflăm mutat în Şiria, la greco-catolici, ţinând de Episcopia din Oradea. Face acolo 
biserică şi şcoală nouă, pentru care bate drum la Viena şi Oradea, de unde aduce cărţi 
liturgice pentru strană şi pentru elevi. Publică în 1835 la Arad a doua fascicolă de versuri, 
întitulată „Simţiri de bucurie”, tot cu litere latine, urmată peste un an de poemul amplu 
„Serbare zeilor Lares”, de 26 de pagini, care acum certifică, ideatic, compoziţional şi 
stilistic, calităţile de orator şi organicitatea compoziţiei literare în scrisul  lui Ioan 
Munteanu. Autorul concepe sărbătorirea în Olimp a zilei de 1 Mai, ca zi de praznic a 
neamurilor latine, care moştenesc gloria romană. Ele se adună acolo, toate, între care şi 
daco-romanii. Aceştia se arată, însă, cam vlăguiţi de străini, care-i apasă. De aceea eroul 
roman Quirinus îi trezeşte, le dă un cod  de purtare demnă şi le porunceşte să fie pe 
măsura iluştrilor strămoşi. Ba încă  le adresează un blestem, cel mai vechi din literatura 
română, de această forţă: „Ţineţi Fiilor în minte / Că la toţi vă sunt părinte,/ Ba  ştiţi bine că-s şi 
Zeu, / greu e acest blestem al meu, / Care din inimă-l zic, cu simţire din adânc, / La inimă vi-l 
înghimp: / Blăstămat, ah , blăstămat, / de mii de ori blăstămat! / tot fiu de român în lume, / Care-şi 
tace al său nume, / A să trage din Romani, / Ce custă de mii de ani, / Cu vază şi lauri mari. / Dar 
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cu atâta mai tare blăstămat să fie care, / D-a mea limbă să ruşină, să face mai îndemână / Limba 
străină a vorbi, / D- alt gen a să lipi, / Al său a tăgădui. / Să face lumii ocară şi gunoi  într-a sa 
Ţară, / Batjocora oamenilor / Şi obeala barbarilor. / Cari-n faţă-l laudă foarte, / Iar în dos îl râd de 
moarte!”  În finalul poemei, autorul dă viitorul în grija nepoţilor lui Quirinus şi Romulus, a 
Românimii, prin care înţelege panlatinitatea, urmaşă a Romei antice, legându-i pe toţi să 
ţină împreună, să ţină anual Serbarea zeilor casei în prima zi a lunii mai şi să urmeze 
drumul de relansare a neamului, pe care-l observă că deja se ridică, prin o serie de 
exemple pilduitoare, pe care le dă,  culese din Moldova şi Ţara Românească.  Axiologia 
acestei poeme se va conserva şi dezvolta ulterior în cartea de proză istorică de la 1839 ( 
tipărită numai la 1858 ) şi în Proclamaţia de la 1848. 

 Este semnificativ de a aminti, că în anul 1927, Nicolae IORGA găsea la un prieten 
din Argeş, un exemplar al cărţii de proză istorică a lui Ioan Munteanu, de la 1858, căzută 
în uitare, dar care-l impresionează până întru atâta, că-i dedică o cronică amplă,  ce apare 
în Revista de istorie de la Vălenii de Munte, nr.7-9/1927, p.253-255. După ce-i  face 
cărţii o minuţioasă privire de fond, Nicolae Iorga, încheie: „Forma e bună, uneori e 
avântată… Dialogurile sunt naturale. E pe alocuri ceva din popularitatea lui Codru Drăguşanu, alt 
român de peste munţi în acele vremuri. O prelucrare în limba de azi n-ar fi imposibilă”. Cu referire la 
grafia etimologizantă a naraţiunii lui Munteanu, care astfel şi-a îngropat cartea prin 
ortografie, Nicolae Iorga a văzut dincolo de ortografia greoaie, a văzut spiritul eclatant şi 
patosul  neistovit al naraţiunii, care motiva şi merita o transcriere fonetică interpretativă şi 
poate, republicarea astfel a unei cărţi merituoase. Dar, să vedem mai de aproape, despre 
ce este vorba în această carte, insolită şi solitară, în felul ei. 

Titlul cărţii:  Biografiile celor mai vestiţi romani şi romane istorico-dramatice 
prelucrate de Ioane Munteanu de Lapuşiul Superior, Protoparohul Şiriei în 
Diecesa Română catolică de ritul oriental a Urbei mari în anul 1839. Apare la 
Urbea mare /= Oradea mare/, cu Tipariul lui Aloisiu Tichy, la anul 1858, format octavo 
mic, de  XXXIX pagini (trei prefeţe) şi 258 pagini, cuprinzând 26 de biografii romane 
literaturizate, însoţite cu patru gravuri în aramă de  Waldheim din Viena. De autor ni  se 
spune în prevorbire, că încă la 1839 cartea era gata pentru tipar, pe când se afla preot în 
Şiria, dar lipsa de ajutor din vreo parte nu i-a permis să o poată edita, decât spre finalul 
vieţii, în 1858, când apare la Oradea, pe cheltuială proprie, în tiraj de o mie de exemplare, 
din care circa jumătate le expediază însuşi autorul, iar  restul, simţindu-şi sfârşitul 
aproape, le trimite lui George Bariţiu, spre a le vinde în folos public. 

Prevorbirea se împarte în trei, prima parte fiind semnată în Şiria la 30 Răpciune 
1839, când autorul a avut speranţa, dovedită deşartă, că Episcopul Samuil Vulcan din 
Oradea îi va tipări cartea. A doua parte este dată din satul Sarcău, în Bihor, la 31 ianuarie 
1855, când a expediat manuscrisul lui George Bariţiu la Braşov, cu credinţa că va fi 
tipărit, dar de unde îl primeşte înapoi, după trei ani de aşteptare zadarnică.  Prevorbirea 
se încheie în 15 iulie 1858, la Beiuş, unde în acel an şcolar Ioan Munteanu era profesor şi 
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de unde nu este exclus să fi primit sprijin nu numai moral, dar şi material, pentru a putea 
depune manuscrisul la Tipografia Tichy din Oradea. 

Ideile prefeţei desenează cu avânt caracterul  puternic şi temperamentul cald al lui 
Ioan Munteanu, care ca un vrednic cavaler al Şcolii Ardelene, se entuziasmează de 
originea romană a neamului nostru şi face din ea un stindard pentru emanciparea 
naţională, precum mai târziu va face şi în Proclamaţie, exaltând cultul şi pilda strămoşilor: 
„În pieptul român zace un spirit mare. Şi acesta e lucru natural. Au nu sunt Românii strănepoţii acelor 
glorioşi romani, pe care toată lumea cultă în ton de bucin îi înălţa şi a căror virtuţi şi numai din departe 
putându-le imita, se par a străluci ca planetele pe cer? – Pre acest spirit în Român nici cea mai aspră 
dintre vitregimile tempurilor nu l-au putut îneca!” 

Ioan Munteanu doreşte şi cere ca acest potenţial profetic al românului să devină iar 
productiv pe „un câmp nou de activitate, la care ajungând, edifică şi face miracole, cu triumf străbate în 
inamici şi învinge oşti, aduce nouă rezoluţiune în sfătuire şi bărbătească constanţă în viaţa civică…” 

Iată încă un pasaj pilduitor, în care Munteanu imaginează efectul de fericire, pe care îl 
are desluşirea înaltei origini nobile romane: „Ridicându-se omul pe aripile cugetelor sale prin 
putinţa imaginaţiunii peste făcuta călătorie a vieţii sale, oare ce dulce şi sublimă simţire îi ridică pieptul ; şi 
aflând într-aceea puncte însemnate cu ceva avânturi de ale sale, i se pare că opreşte trecutul timp, iar din 
nou curge, şi bucuria de care oarecând s-au împărtăşit, oarecum din nou o gustă.”  Asemănarea, 
similitudinea dau sentimentul de identitate, care, spune raţionalist Ioan Munteanu, „e de la 
însuşi mama natura vărsată în inimile muritorilor.” Dacă oglindirea în sine distrage individul, 
atunci „cu cât mai desfătată trebuie să fie privirea câmpuluii vieţii unui întreg popor” şi cu atât mai 
mult este dătătoare de vioiciune şi dulce simţire admirarea spectacolului reconfortant al 
strămoşilor: „- Ce bucurie trebuie să producă imaginaţia, preumblându-se prin renumitele pieţi ale 
strămoşilor şi eroilor naţiunii sale, pe aceia privindu-i şi faptele lor studiindu-le.” 

Să reţinem rolul, ce-l recunoaşte şi conferă Munteanu, în această comunicare 
mentală, imaginaţiei, deschiderii unui orizont interior al persoanei, bazat pe raţiune şi 
cunoaştere, nu abstractă, ci concretă, imagistică, un orizont interior menit a-i da suport, 
forţă pentru existenţă, în contrast şi neconciliabil cu orânduirea exterioară, socială, a 
vremii habsburgice. Vedem şi înţelegem aici un protest cognitiv implicit, specific 
Şcolii Ardelene, foarte bine învestmântat artistic, pentru a putea fi rostit şi comunicat 
public. Astfel, cititorul este chemat de către autor să facă o selecţie în datele cunoaşterii, 
să-şi formeze judecăţi noi, întemeiate pe “prea stimatul dat al naturii” şi fidelul său piept să-l 
deschidă numai „sfintei simpatii” către strămoşi, deoarece „naţionalitatea sa numai de la aceste 
se mişcă.” 

       Toate aceste senţinţe se regăsesc pilduitor în cele 26 de biografii romane 
literaturizate, unele frumos ilustrate, care urmează şi fac materia demonstrativă a cărţii.  
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Petre TĂNĂSOAICA 
 

tablou de bruegel cel bătrân 
 

vânătorii erau rebegiţi de frig. şi hăitaşii la fel. 
numai câinilor le aburea botul de bucurie pentru 
pasărea căzută-n hăţiş. era mică şi aurie, aţi 
mai văzut-o uneori pe tipsie la sărbători, în  
tablourile lui breugel bătrânul, de sub aripa stângă 
mereu îi curge sânge. pe ea întotdeauna mesenii 
o mănâncă la urmă, dupa caltaboşi şi nisetru, 
după jambonul rozaliu şi fursecuri, după ce vinul 
a scăldat cu bucurie toate glumele deocheate ale 
domnilor care se fudulesc la cucoane, mângâindu-le 
crupa; aproape că te simţi ca o iapă-n călduri 
de atâta dulceaţă, îi spune berta lui hilde. şi gata, 
vine rândul păsării aurii, cea pe care au lăsat-o 
vânătorii să se zbată în mărăcini, ca să fie fragedă 
acum şi gustoasă. nimeni nu ştie, însă, că pune pe 
pâine ceea ce mâine sigur îi va lipsi. pasărea  
aceasta ciudată nu doarme în colivii, e doar o bucată 
de soare, pe care o vezi în ochi la copii şi doar o 
singură dată îţi intră în inimă, ca să-l poţi privi 
pe cel trimis de domnul să te întregească, nu e de 
mâncare carnea păsării aurii; doar când zboară la 
altul, tu eşti cel răpus de hăitaşi prin hăţişuri  
şi mărăcini. 
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Cristina-Magdalena CĂLIN 
 

OCTAVIAN GOGA –UN BLAGIAN 
„AVANT LA LETTRE” 

 
Un blagian „avant la lettre” a fost considerat poetul 

Octavian Goga de către cercetătoarea Elena Indrieş, prin 
prisma cuvintelor-cheie predominante, a simbolurilor 
luminii şi a viziunii ascensional-metafizice existente în lirica 
sa. „În opera poetică a lui Octavian Goga simbolisticii 
luminoase, ascensionale, îi corespunde un ideal moral şi de 
o completitudine metafizică. Poetul preia semnificaţiile 
vechi religioase ale luminii ca succedaneu al unui astru 
aproape absent şi plasează însăşi lumina într-o sferă a 
incertitudinii. Lumina ca simbol ascensional arhetipal 
cunoaşte în lirica scriitorului de la Răşinari nenumărate 
nuanţe, se constituie în eflorescenţe metaforice care se 
deschid spre o infrastructură mitică polisemică”1.  

Autentic poeta vates, „poetul pătimirii noastre” depăşeşte 
condiţia creatorului  ocazional, întâmplările istorice viitoare 

fiind prevăzute şi „filtrate” prin dramele sale interioare, prin speranţele şi deziluziile 
sale. Scrisul său dobândeşte astfel o valoare profetică, el fiind un exponent al 
poporului ale cărui dureri şi vise de libertate le cântă. Simbolistica liturgică este 
completată cu elemente de factură istorică, încât limbajul şi ideatica poeziilor depăşesc 
durerea personală şi devin expresia unui neam întreg. „El inoculează astfel în 
simbolistica liturgică sensuri apropiate de durerile poporului şi metamorfozează 
lamento-ul (de la persoana I singular) din Cântarea cântărilor în suferinţa polifonă a unui 
univers caracterizat prin pluralul Noi, care devine în poezie pluralul majestăţii colective, 
creând Cântarea pătimirii noastre”2.  

Octavian Goga apelează în primul rând la simbolurile luminii cu semnificaţia lor 
din Vechiul Testament: viaţă, mântuire, fericire, pe care le acordă divinitatea (Ps 4,7; 
36, 10, 97, 11; Is 9,1), ea însăşi numai lumină (Ps 27,1; Is 60, 19-20). Cuvintele şi 
învăţătura sacră reprezintă lumina cunoştinţei (Ps 119, 10; Is 2, 3-5), iar Iisus reprezintă 
Lumina lumii (Is 42, 6; Luca 2, 32). Ziua, lumina, aspectul diurn sunt doar creaţii ale lui 
Dumnezeu, în viziunea biblică neinsistându-se asupra astrului în sine. „Octavian Goga 

                                                 
1 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1989, pp.121-122 
2 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia 
transilvană, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.73 
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preia semnificaţiile vechi religioase ale luminii ca succedaneu al unui astru aproape 
absent, dar plasează însăşi lumina într-o absenţă provizorie, în sfera unei promisiuni, a 
unei posibilităţi aparţinând doar viitorului”3. În timp ce în concepţia  religiilor dedicate 
unui cult al soarelui, lumina astrului diurn nu apare ca un dat imuabil, putând să 
dispară şi să determine stingerea vieţii, Goga preferă aceste conotaţii pe care le 
păstrează în universul poeziei sale. Strălucirea solară este un simbol al puterii cosmice, 
al încrederii şi al împlinirii umane. Pentru poetul transilvănean, „Lumea lui este una a 
unui cult solar din care soarele a dispărut luând viaţa cu sine, astfel că peisajul rămas e 
unul de contururi şi umbre rătăcind fără ţintă, în care soarele e invocat ca o divinitate 
absentă şi în care lumina există doar ca amintire sau ca speranţă de viitor”4.  

Simbol ascensional arhetipal, lumina cunoaşte diverse aspecte metaforice care se 
raportează la o structură mitică deosebit de profundă. Preluând polisemia termenului 
din lirica eminesciană, Octavian Goga se înscrie în linia continuată apoi de Lucian 
Blaga, care sublimează dihotomia lumină-întuneric, şi de Ioan Alexandru, în poezia 
căruia se evidenţiază atât conotaţiile, dar şi incantaţia ce reiese din sonoritatea 
cuvintelor şi a elementelor din câmpul său semantic. 

Alcătuită pe baza antitezei romantice trecut/ prezent/ viitor, lumină/ întuneric,  
durere/ împlinire, speranţă/ deznădejde, creaţia poetului din Răşinari stă sub semnul a 
doi termeni „cu puteri iniţiatice”5 lumină – ca simbol ascensional şi lacrima – 
„matricea melancoliei”6 

Poetul mesianic, ce preia empatic „jalea unei lumi” şi o intonează când resemnat, 
când vindicativ, cu toate fibrele sufletului său, poartă semnul celor aleşi: „ochiul 
<înduioşat> (înlăcrimat) care se dovedeşte a fi de origine divină, celestă, datorită 
luminozităţii sale specifice, luminozitate provenită din asocierea lacrimii cu lumina 
pură (atribut exclusiv al divinităţii luminoase şi înlăcrimate de <milă>, 
<înduioşate>)”7: „Cu mila-i nesfârşită cerul,/Clipirii voastre-nduioşate/I-a dat cea mai 
curată rază/Din sfânta lui seninătate”. („Plugarii”) 

Natura este antropomorfizată, anotimpul vara având o personificată dimineaţă 
înlăcrimată, ce exprimă durerea nicicând ostoită a neamului. Departe de a fi expresia 
plenitudinii şi a exaltării solare, vara poartă pecetea matinală lăsată de roua-lacrimă a 

                                                 
3 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1989, p. 73 
4 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia 
transilvană, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.74  
5 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1989, p.74. 
6  Gaston Bachelard, Apa şi visele. Eseu despre imaginaţia materiei, Bucureşti, Editura Univers, 1999, 
p.68. 
7 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1989, p.76 
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zilei. Astrul diurn este prezent indirect, prin reflectare, în aceeaşi poezie: „Subt 
strălucirea-nlăcrimată/A dimineţilor de vară”. („Plugarii”) 

Martiri ai suferinţei, plugarii au frunţile nimbate şi răspândesc o luminozitate sacră 
şi înălţătoare. Sudoarea şi lacrimile acestora au rolul de a sanctifica lutul pe care calcă, 
plânsul şi strălucirea completându-se oximoronic, precum speranţa licăreşte în 
puritatea unei lacrimi îndurerate: „Din casa voastră unde-n umbră/Plâng doinele şi 
râde hora/Va străluci odată vremii/Norocul nostru-al tuturora”. („Plugarii”); „În zori 
de zi, în umeda răcoare/Când faţa plânsă florile-şi înclină/În alintarea razelor de 
soare/Robit de-ntâia zare de lumină,/Drumeţ grăbit şi fără de odihnă,/Simt sufletu-i 
de drumuri cum se gată”. („Poezie”) 

Dacă organul vizual, ochiul, „proiectează lumină”8, în poezia lui Goga el 
receptează şi reflectă „strălucirea-nlăcrimată” a dimineţilor văratice. „Astfel, poezia sa 
se află în zona limitrofă a două domenii, cel al luminii şi al lacrimei”.9  „Tu iar mă 
chemi, împărăţie-a firii/Tu-nlăcrimată, sfântă dimineaţă”. („Locaş străbun”) 

Momentul tranzitoriu spre misterele întunericului, crepusculul este şi el impregnat 
de nuanţe şi de aceeaşi jale metafizică: „Peste plopi cu frunza rară/Cade-nlăcrimat 
amurgul”. („Pribeag”) 

Elena Indrieş sesiza existenţa unei similitudini între poezia lui Octavian Goga şi 
cea a lui Lucian Blaga în ceea ce priveşte preferinţa amândurora pentru lumina 
selenară, astru difuz şi potenţator al tainelor nocturne. Cercetătoarea remarca 
„predilecţia explicită (la fel de rostită şi recunoscută ca şi a lui Blaga, la fel de 
programatică chiar) a poetului Octavian Goga pentru lumina difuză (zori, amurg) sau 
stelară pe care o consideră prielnică poeziei. Şi în lirica lui Goga, soarele, deşi invocat 
ca având funcţii ascensionale atunci când e absent – deci aproape tot timpul – are 
funcţii malefice, ucigătoare chiar, în puţinele sale momente de apariţie reală”10.  

Spaţiul mioritic atât de bogat în semnificaţii şi provocator de trăiri profunde dă 
naştere perspectivei sofianice blagiene care în viziunea poetului răşinărean este numită 
metaforic „cerul înduioşat”: „Sub cerul nostru-nduioşat/E mai domoală hora,/ Căci 
cântecele noastre plâng/În ochii tuturora.” 

Simbolistica luminii asociată cu cea a lacrimii cunoaşte o serie de semnificaţii de la 
durerea neputincioasă, încremenită, la un bocet metafizic şi la speranţa unei împliniri 
mântuitoare: „Când dorul pribeag, de pe-o creastă de ulm,/Şi-l geme porumbul 
sălbatic…” („Dimineaţa”) 

                                                 
8 Gaston Bachelard, Apa şi visele. Eseu despre imaginaţia materiei, Bucureşti, Editura Univers, 1999, 
p.32. 
9 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1989, p.79. 
10 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.80   
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Contrapunctând elementele ce simbolizează planul orizontal – apele şi pământul 
apar corespondentele ascensiunii ce aparţin diverselor regnuri: vegetal (pădurea, 
ulmul), animal (porumbelul sălbatic) şi planului cosmic (stelele şi luceafărul). „Dorul 
pribeag” este proiectat în transcendent prin preluarea acestuia de către „porumbelul 
sălbatic” care „geme” sub povara unei dureri insuportabile. O resemnare tristă 
caracterizează lumea poeziei lui Goga, transferată şi asupra elementului astral, 
luceafărul, a cărui lumină este „bolnavă”, suferindă. „Acută, durerea lucidă, suferinţa 
asumată conştient se suprapune peste durerea din ipostaza blagiană a luminii bolnave 
astral-nocturne şi o ucide”11. Sentimentul se materializează sub forma distructiv-
mistuitoare a focului, iar lacrima devine un atribut al cerescului; luceafărul percepe 
tactil „văpaia”, iar stelele au „ochii plânşi”: „Luceafărul simte văpaia arzând/Şi tremură 
bietul şi moare./Cu ochii plânşi, stelele toate se duc/Pe patul de nori să se culce”. 
(„Dimineaţa”) 

Poetul vizionar este condamnat să cunoască şi să asculte plânsul cosmic al unei 
naturi care continuă să sufere alături de umanitatea „obidită” şi după revărsarea 
zorilor. Ultimele două versuri citate reflectă „echivalenţa dintre principiul iubirii 
universale şi lumina astrală nocturnă, stelară sau selenară, blagiană avant la lettre”12.  

Alăturarea eufonică a sintagmelor „lin/ picură/ linişte” care-l prefigurează pe 
Lucian Blaga trimite indirect la cele două cuvinte emblematice ale creaţiei. „Roua” este 
conotată implicit de prezenţa verbului specific domeniului acvatic „picură”, iar 
„lacrima” cosmosului se subordonează câmpului semantic al termenului „jale”. Pe de 
altă parte, dragostea este plasată într-un context propriu luminosului – este receptată 
ca lumină „stinsă”, iar lacrima în asociere cu un verb al curgerii – „Lin picură liniştea 
dulce”. 

Bocetul ce cuprinde întreaga lume românească este sublimat în imaginea 
dominantă ce asociază lumina (ca zi şi zare) cu lacrima, doina fiind o formă sonoră a 
durerii şi un corespondent al luminii: „De patima doinei şi umbrele mor/Cu lacrimi 
plâng genele zării”. Umanizată, zarea clipeşte din maiestuoase „gene”, dar universul 
lipsit de astrul solar pare a deschide un ochi orb, fără viaţă, care ascunde o 
transcendenţă goală. Izbăvirea predictibilă îmbracă forma soarelui care se iveşte 
apocaliptic: „O rază solie coboară:/Deschideţi larg poarta, cărunţilor brazi,/Să vie-
mpăratul măririi,/Să mângâie jalea nestinsului dor,/Să-mpace durerile firii…”. 
(„Dimineaţa”) 

Ipostază a puterilor uraniene prin excelenţă, soarele care răsare cunoaşte o 
multitudine de supradeterminări ale înălţării şi ale luminii, ale razei şi ale auriului, eul 
liric mesianic aşteptând instituirea epifaniei ca stare de creaţie. 
                                                 
11 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.83.   
12 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.83. 
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Astru care se refuză ivirii, revelarea soarelui este dureros dorită şi prefigurată doar 
de o lumină gri, premergătoare acestuia, dar lipsită de strălucire, precum starea de 
eternă aşteptare a schimbării de destin a neamului. „Spaţiul poetic gogian fiind unul al 
luminii difuze şi înlăcrimate, al unui soare existent doar prin reflexie în lacrimă, astrul 
emanator e refugiat în alte regimuri temporale sau spaţiale”13. Descriind o ţară mirifică, 
dar pradă unei suferinţe macrocosmice neînţelese, Goga creează imaginea poetică a 
unui „eden captiv”14. Elena Indrieş considera că „imaginea ordonatoare a textului 
poetic, sursa verbală a sugestiei unui spaţiu al frustrării este motivul absenţei soarelui 
(implicit al umbrei şi al umbrelor, al întunericului, al negurei, beznei, ceţei, al negrului)”15: „Se 
sfarmă coardele strivite/De-atâta jale şi-ntuneric./ (…)/Căci umbra voastră-
ndurerată/Pe veci îmi străjuie la masă”./(„Graiul pâinii”);  „Şi-un trandafir crescut în 
umbră moare/Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,/Eu plâng atunci…” („Dăscăliţa”);  
„Îmi răsăriţi, din tremurări de umbre/Voi, firi cuminţi cu zâmbete-mpăcate”. („Locaş 
străbun”) 

În absenţa astrului cald care ar aduce izbânda şi eliberarea  din mrejele unei dureri 
fără cauză şi leac, spaţiul uman este asaltat de corespondentele întunericului, de negură 
şi ceaţă, care ocultează orice încercare de ivire a luminii-speranţă. 

Element al acestui câmp semantic, umbra este un simbol al suferinţei crunte, al 
uitării tragice şi al resemnării: „Doar arare, câteodată,/Vreun rătăcitor, departe,/Satului 
pierdut în umbră/Mai trimite-i câte-o carte”. („Aşteptare”) 

Motivaţia absenţei soarelui este una de un tragism cutremurător, apocaliptic, „ca în 
concepţia filosofică a lui Nietzsche, unde divinitatea este moartă, soarele ca divinitate 
este absent pentru că a murit”16.  

„A întrebat poetul orb: Răspunde/El unde-i?/Soarele, căci raza lui n-o simt?…/Şi-
n vreme ce încremenea în gheaţă,/Răspuns-a valul:/<E mort>”. („Frumoasa din 
urmă”) 

Termen ce aparţine registrului nocturn şi demonilor nevăzuţi ai acestuia, umbra 
pare a fi substanţa din care este alcătuit acest popor. „Peisajul liric este deci nu un 
eden, ci mai degrabă un Infern dantesc, o ţară a umbrelor umane, dar şi a umbrelor de 
obiecte. De aici senzaţia de irealitate: un popor de umbre mişcându-se într-un univers 

                                                 
13 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia 
transilvană, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.89. 
14 Dumitru Micu, Început de secol 1900-1916. Curente şi scriitori, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 
p.273. 
15 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.90. 
16 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.92. 
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de umbre”17. Prezenţa concretă a soarelui este provocatoare de imagini funebre, 
luminând un univers în extincţie, el însuşi umanizat şi cuprins de somnul fără 
întoarcere: „Pleoapa soarele-şi închide/Sus, pe-o căpiţă de otavă”. („Apostolul”) 

„În câteva dintre apariţiile sale accidentale, soarele este ostracizat în alte regimuri 
temporale (trecut, viitor) sau existenţiale (modul ipotetic sau condiţional)”18. Astrul 
aparţine atemporalităţii şi şi-a pierdut puterile germinative şi vindecătoare: „A fost 
demult: O rază care luptă/Zadarnic cu câmpiile de gheaţă”. („Dascălul”) 

Invocaţia luminozităţii salvatoare rămâne doar una ipotetică, optativă: „Veniţi, 
veniţi să cad-asupra voastră/Hirotonirea razelor de soare”. („Cântăreţilor de la oraş”) 

Detaşat de uman, soarele refuză să-i împlinească acestuia dorurile: „Şi-n zadar 
răsare soare/Brâul bolţii să-ntretaie, /N-are suflet, azi tovarăş/În cărarea-i de văpaie”. 
(„Aşteptare”) 

Manifestat ca „văpaie”, soarele nu este blând şi ocrotitor, ci incendiază şi mistuie. 
Când apare în sfârşit în mod concret, astrul este unul ucigător al umanului, aparţinând 
unei naturi ostile  „clăcaşilor” şi aşa condamnaţi unui destin nefericit. „Soarele  însă nu 
mai are semnificaţii ascensionale, nu mai este dătătorul de viaţă, ci secătuitorul, el nu 
mai luminează, ci arde”19: „Şi soarele, din drumul lui de pară,/Îşi trimitea săgeţile 
aprinse…” („Clăcaşii”) 

Efectele pe care le are asupra ţinutului pământesc sunt catastrofale, răspândind 
doar chin şi „vaier”, dovedind a avea un aspect „malefic şi devorator, şi în cazul acesta 
e un  <soare negru>” (Gilbert Durand, op.cit., p.184), iar spaţiul locuit de uman 
păstrează urmele arderii solare care distrug şi răzbună: „Eu mă uitam, cu milă-n suflet 

La mâna lui de soare arsă”./(„Cosaşul”) 
  Poetul păstrează dintre aspectele mitologice ale astrului doar pe aceea de 

„ochi al lui Dumnezeu”20 ”În general absent ca sursă emanatoare de lumină şi viaţă, 
soarele este invocat în poezia lui Goga doar în calitate de ochi al sacralităţii, de martor 
ocular şi factor, dacă nu justiţiar, cel puţin protector (purtător de cuvânt al omului şi 
potenţator al doleanţelor sale)”21.  

Înzestrat cu aceste conotaţii pozitive, astrul este ales de poet ca simbol al 
transcendenţei, declarându-se a fi „drumeţ îndrăgostit de soare”, dorindu-şi să fie un 

                                                 
17 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia 
transilvană, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.93 
18 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, pp.94-95. 
19 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.96 
20 Gilbert Durand, op.cit., pp.188-189. 
21 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia 
transilvană, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.98 
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preot slujind cultului solar: „Cu fruntea-n ţărână, plângând azi ne vezi/Din slavă 
cerescule soare/Rugămu-ne ţie...”. („De la noi”) 

În manifestul liric „Rugăciune”, identificându-se cu lumina, eul poetic cere să 
devină un alt Mesia, mântuitor al neamului său, purificat şi încercat prin durere, căci 
„suferinţa devine un semn al alegerii în viziunea lui mito-poetică”22. În singurătatea 
fiinţei sale, imploratorul liric recunoaşte că ochiul îi era „tulbure” şi pleoapa „ostenită”, 
cerând divinităţii darul vederii, al vizionarismului („văzul”), capacitatea de a discerne 
între cele două principii antagonice: „tăria urii şi-a iubirii”.  

Adevărată epifanie, momentul creaţiei implică relaţia lumină/ cântec, necuprinsul 
zării devenind un imens ochi din care se revarsă lumina izbăvitoare care va declanşa 
„cântarea sfântă” ce va conduce la momentul revoltei eliberatoare: „În picătura de 
lumină/Din geana zorilor albastre/Eu văd cum tremură şi-nvie/Nădejdea visurilor 
noastre”. („În codru”) 

„Motivul <marii treceri> blagiene se prefigurează în poezia Noapte, sugestivă 
pentru dialectica luminii şi a obscurităţii în concepţia lirică a poetului transilvan”23. 
Bolta nocturnă devine un exponent al înaltului absolut ce deţine „cartea tainică” a 
destinului uman. Lacrimile stelare conotate de relaţia jale/ pleoapă instituie o legătură 
între cosmic şi eul liric sugerând „jalea trecerii eterne”, dar şi încercarea de salvare 
orfică prin creaţie, singura capabilă să creeze noi lumi 

În întregul univers existenţial  românesc s-au infiltrat simbolurile unei suferinţe 
ascunse care se proiectează în exponentele luminii: „Tu împleteşti în 
curcubeie/Comoara lacrimilor noastre”. („Oltul”) 

Lumina este deseori sublimată sub forma unei metafore acvatice. „Lichefierea” 
luminii se realizează sub formă de „picuri” înfocaţi care par a resemantiza o 
încremenire resemnată şi a incita la acţiune şi revoltă: „Şi-n suflet îmi pătrunde-o 
picătură/Din flacăra ce-ardea odinioară”. („Locaş străbun”);  „Şi lacrima nădejdii/Pe 
fruntea mea să cadă:/Un picur de văpaie/Pe-un bulgăr de zăpadă”. („Departe”)” 

Metafora acvatică preluată şi de Lucian Blaga, <picur de lumină> pare a-şi avea 
geneza în expresia <plânsul stelelor>”24.  

Simbolismul luminii cunoaşte diverse manifestări metaforice în lirica lui Octavian 
Goga, însoţit de exponentele sale semantice (ochi, rază, soare, foc,  flacără etc), pentru 
a culmina ca poezie, cântec într-o descendenţă tradiţional-religioasă, generată fiind de 
ochiul poetic „osândit să vadă” şi „robit de-ntâia zare de lumină”. 

 

                                                 
22 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.100. 
23 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne, motive presocratice în poezia transilvană, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.111. 
24 Elena Indrieş, Dimensiuni ale poeziei române moderne.. 
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Eugen EVU 
 

Reinvestire 
 
După seismele, după furtunile,  
după uraganele  
psihice, după devastatoarele: 
iarăşi genezice 
gemene urganelor Lactee…  
Confortul limpezimilor sacre.  
Reinvestire, Tu :  
Din Mume  
Trezirea spre Lume 
În lumina din nume. 
 

Camuflaj 
 
Suferinţele poeziei nu sunt ale creaţiei  
Suferinţele super egoului  propensive  
Ludic factor de risc,  
Salt a zburare prin smulgere 
Subcuante semantice  
Orgă care ninge:  
Dincolo, unde Sinele-i dornic şi rodnic  
Astfel sieşi devine.  
   

Enuma Eliş 
 
În interiorul ninsorii 
 Cum cel al Textului 
Carte înghiţită visându-Te. 
Dacă daimonul bun  mă respiră  
Nu mă lase pradă adoraţiei oarbe 
viscolit din lumini când  
din interioare depărtări  
acasă mă-ntorc viu şi Fiu. 
 

În cuvânt fiind mă  scriu:  
Elitră. Tril.Spic zglobiu.  
Protoplasmă genom şi om. 
Scară în sus de-nvieri. 
Tată  
Nu mă lăsa prada Acelora   
Flamei  invizibile, frigului foamei 
lor 
Până se împlini-va Orânda. 
Sa nu mă  distrug,  
Străfulgerat în hermeneutul 
seminţelor  
Prin  oglindire fiind Tu. 
   

De sub cascade 
 
Cuvintele-s argilă peste rană  
Din plăsmuirea Sinei  de frumos  
Făuritorul opera-şi ia hrană   
Ca duh  fiind  nici carne şi nici os  
   
Sub bronz captiv Înaltul  Dor  
răzbună  
Vibraţia- ecouri  născătoare  
Soare –oglindit al Clarului de 
Lună  
Tu arzi în noi şi-n  murmur din 
izvoare  
   
De sub cascade cântecul  mi-i  salt  
Melodiind nou curcubeu. Lucrare  
A Timpului Rotund  şi Celălalt  
În care ne-om întoarce, prin 
răbdare – 
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Ion ISTRATE 

 
GOGA ŞI CRITICII SĂI (Dan BRUDAŞCU) 

 
Noua lucrare a domnului Dan Brudaşcu, Goga şi criticii săi,  

reprezintă un amplu studiu de poetică aplicată, dedicat, din 
perspectiva lingvisticii integrale coşeriene, operei unuia dintre poeţii 
români reprezentativi, în înţelegerea căreia s-au manifestat, de-a 
lungul timpului, puncte de vedere foarte diverse. Desigur, având în 
vedere calitatea preliminară a acestei investigaţii, date fiind 
exigenţele coşeriene referitoare la etapizarea cercetării specificului 
intrinsec al literaturii, mijloacele de investigare la care a apelat 
autorul sunt şi rămân acelea ale istoriei şi criticii literare, ştiut fiind 

faptul că marele lingvist şi filolog român se numără printre puţinii teoreticieni, de anvergură 
mondială, care a postulat necesitatea unui sincretism metodologic concret în studierea 
imaginarului literar. Aceasta cel puţin ca etapă pregătitoare a studiului sintetic succesiv, a 
cărui specificitate se sprijină integral pe arheologia constatărilor referitoare la text. 

Multitudinea de perspective tematice la care a fost silit să apeleze autorul, pentru a-şi 
controla şi epuiza subiectul, poate fi urmărită, cu succes, încă de la nivelul structurării 
capitolelor. După Preliminarii şi Introducere, cea de a treia secţiune a cărţii studiază 
Debutul editorial al lui Octavian Goga (Poezii, 1905). Receptarea artei sale poetice 
în presa literară, după care urmează, în ordine, Curente şi tendinţe literare. 
Revendicări, Poezie şi atitudine, Autonomia actului poetic, Pentru o poetică a 
transparenţei şi Octavian Goga – traducător de poezie universală. În spiritul 
perspectivei teoretice asumate, cea de a noua secţiune este intitulată, modest, În loc de 
concluzii. O primă observaţie ce ne-am permite-o se referă strict la această ordine 
maieutică. Oare capitolul Octavian Goga – traducător de poezie universală n-ar fi 
trebuit plasat după cel intitulat Poezie şi atitudine, deci înainte de Autonomia actului 
poetic şi de Pentru o poetică a transparenţei, câtă vreme activitatea de traducător a lui 
Octavian Goga nu poate fi desprinsă de opera lirică originală a scriitorului răşinărean, cu 
care consună sub raportul expresivităţii şi ca nivel de performanţă? Spunem aceasta cu atât 
mai mult, cu cât şi autorul este de acord cu calitatea excepţională a traducerilor lui Goga, 
dacă ar fi să ne gândim doar la Tragedia omului, de Mádach. 

Nu ştim dacă Dan Brudaşcu va fi fost de la bun început, în ceea ce priveşte studiile sale 
despre Octavian Goga, un adept al lui Eugeniu Coşeriu şi al lingvisticii sale integrale. Cert 
este însă că trecerea sa actuală, cu arme şi bagaje, de partea lingvisticii coşeriene, atât de 
permisivă şi de elastică, în fond, a adus, printre apărătorii săi, un luptător redutabil. Prea 
puţin preocupat de teoretizări, de care adesea uită, Dan Brudaşcu se dovedeşte un luptător 
cu vocaţia insurgenţei, în stare să organizeze ambuscade şi să stea la pândă, cu sacul de 
grenade alături, în aşteptarea ideilor adverse, despre care are o percepţie aproape corporală, 
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ca un haiduc sadea. Indignat peste poate de comoditatea cutărui critic, care persistă în a 
vorbi despre Goga ca despre „un poet ocazional”, autorul dezlănţuie asupra acestuia focul 
unei artilerii la fel de copleşitoare ca şi erudiţia sa. Aduce aminte citate, pe care le 
aglomerează frenetic, recurge la parafrază, dacă este nevoie, înghesuie în aparatul de note, 
care devin chilometrice, informaţii adiacente, neuitând să-l bănuiască pe emitent, dacă se 
poate, chiar de intenţii neortodoxe, câtă vreme cutare articol, publicat în urmă cu douăzeci 
de ani, „lămureşte situaţia”. Febril şi pasional, exegetul nu-şi aduce aminte întotdeauna de 
rostul virgulelor şi de utilizarea corectă a semnelor citării, dar reuşeşte să scoată de la 
naftalină puncte de vedere memorabile, caracterizări care stabilesc noi precedenţe, 
perspective analitice surprinzătoare. Totul în ideea, absolut corectă şi după părerea noastră, 
după care meandrele receptării critice a liricii lui Octavian Goga prezintă, din punct de 
vedere istoric, un curs nefiresc. Distorsionată, cât a trăit, de imaginea politicianului, cea a 
poetului Goga a trebuit să treacă şi printre furcile caudine ale realismului socialist, de unde a 
ieşit cu totul transfigurată, la mâna unor comentatori adesea prea comozi pentru a evita 
etichetările, pentru a-i sesiza adevărata modernitate. 

Astfel încât, după necesara anamneză a debutului editorial din 1905, şi după examenul 
suitei de curente şi tendinţe literare de care numele lui Octavian Goga a fost legat, cărora le 
dedică două ample capitole ale lucrării, autorul îşi propune, în următoarele trei, dezlegarea 
acestui adevărat nod gordian reprezentat de specificitatea adâncă a liricii gogiene. Este 
vorba de capitolele Poezie şi atitudine, de Autonomia actului poetic şi de Pentru o 
poetică a transparenţei. Pe acelaşi ton implicat, bazat pe citate, la care apelează ori de câte 
ori simte nevoia ratificării intuiţiilor proprii, autorul ajunge să stabilească sursa profundă a 
lirismului poetului într-un spaţiu ideal, validat de sacralitate, din care cântecul curge 
asemenea luminii, pentru a da contur realităţii şi a defini astfel lumea. Revendicat în fel şi 
chip, de diversele curente literare, Goga este ireductibil la acestea din exact aceleaşi motive 
pentru care nu este un „poet ocazional”. Efectul placebo al insurecţiei lirice profesate de Goga 
face să răsune, prin cuvânt, un fond abisal, născut prin pulsiuni stihiale, în zona în care se 
făureşte însuşi ethosul etnic. Motiv pentru care modernitatea poeziei sale nici nu poate fi 
accesată cu uşurinţă, cu atât mai puţin de reprezentanţii postmodernismului, pentru care 
misterul reprezintă o amintire. 

Avizat şi prob, întotdeauna capabil să pună în lumină noi semnificaţii textuale prin 
apelul la o „enciclopedie” maximală, în sens echian, Dan Brudaşcu dovedeşte, prin prezenta 
lucrare, nu numai insurgenţa de care vorbeam mai sus, ci şi fine calităţi de analist, în stare 
să-şi conducă argumentaţia cu supleţe, în chip credibil. Modul adesea lejer, dezinvolt, cu 
care ştie să aleagă argumentul cel mai potrivit ne îngăduie chiar să întrezărim, în persoana 
sa, pe exegetul coşerian capabil de acea sinteză „inefabilă” la care visa şi G. Călinescu, în alt 
timp istoric. Spunem aceasta cu atât mai mult, cu cât perspectiva lingvisticii integrale nu 
este exclusivistă, ci asociativă, îngăduind raportarea senină la marile tradiţii ale culturii, la 
care se referă şi pe care şi le revendică. 



 20 

Dumitru CERNA 

PANAIT CERNA: FAUST.  
O ÎNCERCARE HERMENEUTICĂ 

 
În luna ianuarie a anului 1909, Panait Cerna se află la Berlin. Revede studiul 

despre Faust. Doctorand  în Germania, cunoscător al limbii germane încă din 
gimnaziul brăilean, în faţă cu lumea de idei şi sentimente a neoumanismului 
german, în câteva dintre orientările sale definitorii, după studiul asupra epocilor 
de înflorire a literaturii germane şi engleze, filosofiei moderne şi esteticii, în 
perioada bucureşteană, cu o cultură solidă, traducând, încă din studenţie, din 
Goethe, Baudelaire, Lenau etc., Panait Cerna studiază istoria filosofiei, estetica, 
istoria literaturii europene. Acestea sunt şi împrejurările elaborării studiului 
despre Faust. Respectul pentru gigantica personalitate spirituală a lui Goethe şi 
farmecul profund omenesc al autorului lui Faust îl vor cuceri, de bună seamă, 
pe tânărul român, precum, mai târziu şi pe Tudor Vianu. Lecţia de superioară 
umanitate oferită de Goethe constituie un model tulburător pentru Panait 
Cerna, dublat de mesajul faustian. Studiul despre Faust rămâne fără continuare, 
poate neterminat. Boala, agitaţia în legătură cu teza de doctorat opresc studiul la 
iluzoria secvenţă a întineririi şi mântuirii: „Şi când se ridică din locul unde căzuse în 
genunchi ca să-şi astâmpere setea, vede în depărtare mirajul de mai nainte. Şi urmează mai 
departe aceeaşi goană după o chemare adâncă şi neînţeleasă, cu picioarele în nisipul arzător al 
pustiei şi cu ochii către cerul zărilor pururi departe.”25 Ce ar mai fi urmat după această 
pustie nu ştim. Ştim doar că Panait Cerna a fost marcat de natura faustică a 
creaţiei lui Goethe, care îi provocase şi raportarea teoretică la Eminescu, cel 
despre care susţine că este o natură faustiană. Cu toate că este neterminat şi 
pare a fi redactat, oarecum, fragmentar, cu intermitenţe, studiul merită întreaga 
atenţie, el impunând prin profunzimea analizei, prin originalitatea punctelor de 
vedere exprimate, prin limbaj. Motivul faustic, aşa cum apare înfăţişat de 
Goethe, este interpretat de Panait Cerna prin prisma dualismului naturii umane: 
„Sufletul omenesc are puterea de a se dedubla. Această dedublare poate merge până la 
conştiinţa a două personalităţi distincte. Una din aceste personalităţi capătă din anumite 
motive un ascendent asupra celeilalte şi atunci lucrează independent de ea şi o poate 
sugestiona. Se pare că eul comun al lui Faust a căpătat de la o vreme această putere asupra 
celui mai înalt şi ca să-şi asigure această precumpănire i-a sugestionat gândul că ar fi duh şi i-
a provocat şi iluzii în legătură cu această credinţă”.26 Petru Poantă, referindu-se la 
studiul despre Faust, comparativ cu cel despre Eminescu, constata cu 
surprindere: „Un limbaj critic mai consistent şi mai bine conceptualizat întâlnim în Faust, 
                                                 
25 Panait Cerna, op. cit., p. 68. 
26 Manuscrisul nr. 6442, ff. 1-6, Muzeul literaturii române. 
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un studiu care surprinde, înainte de orice, prin lipsa oricărei inhibiţii în faţa unei capodopere 
a literaturii universale. E o sfidare orgolioasă a condiţiei sale de literat al unei culturi 
provinciale. Deşi neterminat, studiul e, totuşi, coerent şi unitar, ideea sa centrală fiind 
convingător demonstrată. Ea pare originală şi inedită în bibliografia critică a operei goetheene, 
dar, oricum, are anvergura unei construcţii hermeneutice penetrante. Astfel, Faust, ca 
personaj, este văzut drept o personalitate dublă. Fausticul şi mefistofelicul sunt cele două 
ipostaze contradictorii ale conştiinţei sale scindate. Analiza lor ca tipologii existenţiale şi 
literare relevă o inteligenţă critică ieşită din comun”.27 Solemn, Cerna defineşte dintru 
început identitatea lui Faust: „Un suflet superior în faţa naturii şi a vieţii. Un om veşnic 
activ şi nemulţumit de sine, care caută cheia fericirii omeneşti. Vreme îndelungată a 
îmbrăţişat cu mintea sa existenţa întreagă şi i-a pus întrebare după întrebare. Dar natura a 
rămas mută în faţa lui: o enigmă în faţa altei enigme. Ani de-a rândul a contemplat de pe 
ţărm nemărginita mare a vieţii şi a aşteptat ca furtunile şi norocul să-i zvîrle la picioare 
mărgăritarele din adâncurile ei. Dar aşteptarea i-a fost zadarnică. Atunci se aruncă el însuşi 
în mare. Ca un scufundător îndrăzneţ, se coboară în abisul valurilor, să culeagă singur perla 
cea fără de preţ”.28 Pornind de la ipostaza faustică, este interesant de văzut cum 
este înfăţişată cealaltă ipostază a dublei personalităţi a lui Faust, aşa cum a 
închipuit-o Panait Cerna: „Un fel de călăuză a lui, un fel de sfetnic îmbătrânit al lumii. 
El ne apare ca unul care a încercat toate plăcerile lumii şi care le cunoaşte valoarea reală şi 
acum caută să treacă ucenicului său toată experienţa sa în ale vieţii şi să-i arate încântătoarea 
cale a naturii”.29 În definirea dublei identităţi, Panait Cerna subliniază: „Această a 
doua personalitate instinctiv-diabolică a lui F.(aust) nu e decât o parte integrantă din sufletul 
acestuia. Ea e un centru al tuturor ecourilor care vin din organismul său şi a tuturor 
sentimentelor şi gândurilor legate de aceste ecouri. Ea formează la rândul ei un izvor de 
imbolduri în sufletul şi-n organismul lui Faust în legătură cu tendinţa sa fundamentală. 
Când Goethe a desprins-o din conştiinţa cea bună a lui F.(aust) şi a întrupat-o într-o figură 
aparte, a privit-o ca o existenţă pur spirituală şi nu i-a putut acorda caracter de om, care ar 
lucra pentru sine, cu nevoi şi trebuinţi independente de Faust. Ea lucrează numai în aparenţă 
în afară de dânsul. De fapt ea e activă în el, prin el şi pentru el. Ea trebuia gândită ca o 
porţiune din sufletul acestuia”.30 Şi Panait Cerna, în comentariul său, chiar aşa îl şi 
analizează, ca-n aceste glose la Faust. Dublul lui Faust este Mefistofeles, cu care 
acesta se şi identifică: „Dacă M.(efistofeles) nu ar fi decât întruparea scepticismului 
satanic, dacă n-ar fi ceva intern şi identic cu această a doua personalitate a lui Faust, ar 
trebui să-l vedem mai consecvent, mai egal cu sine însuşi, pururi în rol de diavol”.31 
Dedublarea lui Faust este susţinută şi motivată astfel de teoretician: „Am conceput 

                                                 
27 Petru Poantă, în op. cit., p. 8. 
28 Panait Cerna, op. cit., p. 33. 
29 Ibidem p. 34. 
30 Manuscrisul nr. 6442, ff. 1-6, Muzeul literaturii române. 
31 Ibidem. 
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pe Mefistofeles ca a doua personalitate morală a lui Faust. Acesta din urmă ar fi asemenea 
unui vultur care îşi urmează zborul către înălţimi, ce(lă)lalt ar fi umbra lui, care rămâne 
pururi la pământ. Bucuros aş compara această umbră cu o greutate de plumb, atârnată la 
capătul unui fir nevăzut, ce caută să împiedice zborul suitor al vulturului şi să-l atragă la 
pământ alături de dânsul. Mefistofeles nu şi-a ajuns ţelul urmărit de a lega pe Faust de o 
iubire omenească. Acum urmăreşte să-l introducă la curtea împăratului din Palatinat, să-i 
pregătescă un drum către mari demnităţi, să-i insufle gustul puterei. Născând într-ânsul 
plăcerea de a stăpâni şi toate mulţumirile legate de o poziţiune privilegiată, el speră să-i dea 
împăcarea de sine, satisfacţia supremă, pe care nu i-a putut-o da dragostea pentru 
Gretchen”.32 Referindu-se la dualismul structural omenesc, autorul relevă meritul 
lui Goethe de a fi găsit expresivitatea genială a întrupării lui: „Meritul lui Goethe e 
de a fi găsit un mod aşa de expresiv de a înfăţişa acest dualism adânc omenesc. Toate 
sugestiile simţurilor noastre, toată violenţa fatală a impulsurilor egoiste, închipuite astfel în 
persoana lui Mefistofeles, de parcă ni le-ar şopti cineva  din afară…,  de parcă ne-ar târî 
după propria ei voie o putere străină şi covârşitoare…  – nu se putea o mai plastică şi mai 
ingenioasă creaţiune a geniului artistic!”.33 Relaţia dintre Faust şi Mefistofeles, 
dezvăluie faptul că, dintre toate sentimentele omului, cele mai energizante sunt 
patimile şi instinctele lui; este sentinţa din Prolog care „consună în totul cu modul 
nostru de a percepe relaţia dintre Faust şi Mefistofeles”.34 Comentând studiul, Horia 
Oprescu consideră că subiectul izvorăşte dintr-o serie de reminiscenţe personale 
ale autorului îmbinate cu ecouri legendare şi precepte ştiinţifice de tot felul: „În 
anii de învăţătură din Germania, Cerna întreprinde un laborios studiu asupra lui Faust de 
Goethe. Marele poet german, precum se ştie, şi-a închinat întreaga viaţă conceperii şi 
desăvârşirii acestei opere. Subiectul izvorăşte dintr-o serie de reminiscenţe, personale, ale 
autorului, îmbinate cu ecouri legendare şi precepte ştiinţifice, de tot felul. Să ne-aducem 
aminte... Doctorul Faust semnează un pact du diavolul. Îi cedează sufletul, spre a obţine, în 
schimb, cheia fericirii pământeşti şi mijlocul dezlegării nepătrunselor taine. Sau, exprimată 
altfel, tema celebrei lucrări ar fi năzuinţa spiritului omenesc spre aflarea necunoscutului, chiar 
dacă, biruinţa visată este plătită cu sacrificiul suprem. Numai că, ambiţia doctorului Faust se 
sfarmă, ca o dovadă că tainele şi satisfacţiile vieţii nu se dobândesc prin formule cabalistice, ci 
prin muncă răbdătoare, prin dezvoltare succesivă. Dacă Faust este un vrăjitor cu totul comun, 
spune Engels, Goethe a pus în el psihologia mai multor secole şi – prin gura lui 
Mefistofeles, – poetul german a revărsat batjocura lui cea mai amară asupra vieţii 
societăţii germane a timpului său. // Tânărul student român combate, critic şi 
curajos, pe unii cercetători germani, veritabili specialişti în materie. Iată – ca document – o 
asemenea filă. // „... Dintre comentatorii cunoscuţi – afirmă Cerna – acel 

                                                 
32 Manuscrisul nr. 6442, ff. 9, Muzeul literaturii române. 
33 Panait Cerna, op. cit., p. 41. 
34 Ibidem. 
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care pare a avea mai multă apropiere de felul nostru de a percepe relaţia 
dintre Mefisto şi Faust este renumitul profesor la Universitatea din Berlin, 
– Paulsen. // ... Concepţia lui Paulsen, continuă Cerna, ni se pare 
necompletată şi abstractă. Mi se pare că nu se merge până la obârşia 
răului omenesc... // ... Ca şi curcubeul care se zugraveşte în apa 
cascadelor, aşa e şi fericirea omenească: Aici se pierde în razele soarelui, 
aici se risipeşte în azur. // Ea nu are durată continuă, ci apare numai 
când şi cînd. Această succesiune, de la întuneric la lumină, de la 
încântare la pustiire sufletească, este tocmai imaginea vieţii omeneşti în 
întregul ei. // Am conceput pe Mefisto – arată cercetătorul nostru – ca pe 
o a doua personalitate morală a lui Faust. Aceasta din urmă ar fi 
asemenea unui vultur care îşi urmează zborul către înălţimi. Cealaltă ar 
fi umbra lui, care rămâne pururi la pământ. Bucuros aş compara această 
umbră cu o greutate de plumb, atârnată la capătul unui fir nevăzut, ce 
caută să împiedice zborul suitor al vulturului şi să-l atragă mereu spre lut, 
alăturea de dânsul”.35 Poate cel mai atent comentariu despre acest studiu îl 
face Ioana Em Petrescu, descoperind în „îndârjirile” esteticianului Panait Cerna, 
atât intuiţia poetică de excepţie, cât şi începutul unui program de critică 
hermeneutică: „În studiul (bogat în interpretări critice de fineţe) asupra lui Faust (1909), 
C.(erna) formulează un program critic (în fond, de critică hermeneutică), plecând de la teza 
că ceea ce e mai interesant, mai adânc într-o creaţiune de geniu e sensul 
general al vieţii pe care îl găsim în intuiţia poetică; de aceea, orice 
interpretare este o încercare de a găsi firul de legătură între elementele 
operei date şi de a prezenta întregul în lumina sa adevărată”.36 
Manuscrisele sale din ultima perioadă a vieţii, conservate în fondul Muzeului 
Literaturii Române, relevă temeinica pregătire filosofică a poetului, vastele sale 
cunoştinţe din domeniul literaturii universale care sunt, cu prisosinţă, atestate de 
acest studiu.  

 

                                                 
35 Horia Oprescu, Op. cit., p. 70-71. 
36 Ioana Em. Petrescu, în op. cit. , p. 537. 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

VICTOR  PAPILIAN (Mircea Popa) 
 
Între personalităţile de marcă, în sfera culturală, ale deceniilor noastre interbelice, 

Victor Papilian înseamnă, cel puţin pentru perimetrul transilvănean, mult mai mult 
decât o simplă prezenţă scriitoricească activă. El a fost, înainte de toate, un mare 
animator al vieţii artistice şi ştiinţifice clujene, de numele lui legându-se fapte 
semnificative atât în domeniul medical cât şi în cel teatral, muzical, şi nu în ultimul 
rând literar (Dacă e să ne gândim că, între multe altele, a înfiinţat şi a condus, o bună 
bucată de timp, Societatea Scriitorilor din Ardeal). I s-a întâmplat însă şi lui, ca de altfel 
şi altora numeroşi asemenea, că prin răsturnarea ordinei politice în ţară să fie trecut, 
dacă nu neaparat într-o interdicţie absolută, într-un soi de conspiraţie a tăcerii care l-a 
făcut cvasi-necunoscut generaţiilor tinere de literaţi revoluţionari ai primelor decenii de 
după război. Când apele s-au mai liniştit, numele lui a început să circule, mult prea 
timid însă şi nerelevant. A fost nevoie de coagularea în timp a unei generaţii noi de 
cercetători literari care să-şi manifeste interesul real (şi pragmatic) pentru 
reconsiderarea valorilor... trecute la index, pentru ca figura proeminentă a lui Victor 
Papilian să reapară în peisajul literar activ. E vorba, desigur, de reeditări, de valorificări 
ale unui foarte bogat corpus de manuscrise lăsate în urmă, de discutarea şi aşezarea lui 
la locul care i se cuvine de drept într-o istorie reală a literaturii române contemporane. 
Între cei ce s-au ocupat, cu anume insistenţă, de cazul Papilian a fost criticul şi istoricul 
literar Mircea Popa, un cercetător neobosit al trecutului nostru literar, care a realizat 
câteva ediţii din opera acestuia, consacrându-i studii şi analize critice dintre cele mai 
temeinice şi obiective. Încununarea, ca să zic aşa, a acestor strădanii se dovedeşte a fi, 
iată o primă şi aprofundată monografie*) pe care i-o  dedică, dacă avem în vedere că 
aceea, din urmă cu câţiva ani, datorată craioveanului Titus Bălaşa, nu reprezintă decât 
o simplă şi necesară, utilă în totul, de altfel, biografie, dar încă insuficientă.  

 Pentru Mircea Popa, profesorul Victor Papilian a fost “o personalitate de marcă a 
învăţământului medical românesc, un deschizător de drumuri în varii domenii. Lecţiile, ca şi 
comunicările şi lucrările sale, sunt depozite de informaţii şi de idei noi, de rezultate valabile, care au 
îmbogăţit în mod substanţial potenţialul general al cunoştinţelor medicale”. Se realizează acum cea 
mai sintetică privire şi cea mai obiectivă, îmi pare, evaluare a împlinirilor pe tărâm 
ştiinţific a savantului clujean, cercetător cunoscut şi unanim recunoscut ca anatomist şi 
antropolog de talie internaţională. Tocmai de aceea aprecierea lui Mircea Popa 
conform căreia literatura, arta în general, a fost pentru Papilian o a doua chemare, o 
altă faţetă a personalităţii sale complexe, resuscitată într-un al doilea tempo, deşi 
fusese, la drept vorbind, prima sa vocaţie interzisă de un părinte autoritar (medic cu 

                                                 
*) Mircea Popa, Victor Papilian. Eseu monografic. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008 
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mari merite în organizarea sistemului medical militar) ce şi-l dorea continuator în 
breslă, mi se pare îndreptăţită în totul. Venind la Cluj, cadru didactic la nou-înfiinţata 
universitate românească, după 1918, Victor Papilian găsea aici solul prielnic deplinei 
sale manifestări pe toate planurile, ce “echivala cu un fel de, descălecare,  de reîmpământenire”, 
considerându-se, şi fiind considerat, ca un continuator al liniei ardeleneşti în proza 
contemporană, deşi, observă acelaşi monografist, “o altă trăsătură distinctă a geografiei 

sufleteşti a scriitorului este < oltenismul >  său, care s-ar ”traduce”  prin “schimbarea registrului 
tragic, întunecat, sumbru, cu unul dinamic, luminos, ironic, de farsă“.  

 După ce se ocupă, într-o, de asemenea, rapidă panoramare, de angajamentele 
artistice ale lui Victor Papilian, la Teatrul Naţional, la Opera Română, în punerea 
bazelor Filarmonicii Clujene etc, Mircea Popa se desfăşoară, analitic şi cu acribie, luând 
în discuţie fiecare domeniu literar, în care s-a exersat, în parte. 

Nuvelistul este văzut pe cele două coordonate distincte ale epicii acestuia, una 
fantastică (şi ea cu o dublă valenţă de împlinire) şi alta realistă. Fantasticul, notează 
cercetătorul, “îi oferă scriitorului posibilitatea de a sonda înlăuntrul conştiinţei omeneşti, de a 
descifra trăsături şi aspecte inedite de comportament, de a trasa mai adânc drumul unei cunoaşteri a 
naturii umane, pe care el, ca medic, s-a străduit s-o pună într-o lumină cât mai exactă (completă)”. 
Criticul va evidenţia mai cu seamă preocupările pentru sondările abisale, stimulate de 
freudismul la modă în epocă, dar şi pe o anume latură dominată de un misticism 
“rezultat din evitarea spiritualismului programatic şi înlocuirea lui cu alegoria şi 
parabola de tip livresc”. Eroii nuvelelor lu Papilian au trăiri ce ies din “perimetrul strâmt 
al existenţei lor cotidiene, frământaţi de visuri tulburi, de manii, fixaţii, instincte obscure”, drama lor 
fiind privită oarecum “experimental”, insistându-se mult asupra detaliilor, încât aceste 
excursiuni epice pot fi acuzate uneori de naturalism. În peisajul literar românesc i se 
stabilesc filiaţii cu Gib. I. Mihăescu, Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu şi chiar cu Lucian 
Blaga, iar prin atracţia “misterului sufletului slav” cu Dostoievski, Tolstoi, Andreev sau 
Turgheniev. Demonstraţia analitică minuţioasă şi nunaţată, doctă, îl conduce pe 
Mircea Popa la concluzia că partea cea mai rezistentă a literaturii lui Victor Papilian o 
oferă proza de scurte dimensiuni, în raport cu producţia romancierului, a 
dramaturgului sau a publicistului.  

Romancierul Victror Papilian “îşi propune să realizeze o vastă frescă a societăţii 
româneşti, care să radiografieze atât mediul orăşenesc cât şi madiul ţărănesc” având “o 
aplecare specială  spre crearea de atmosferă, spre pictura de tipuri şi caractere”. Aşa, Ne leagă 
pământul este “un roman al războiului, o cronică de campanie şi o frescă veridică a societăţii 
româneşti  din perioada neutralităţii”. Discutând mai apoi romanul În credinţa celor 
şapte sfeşnice, polemizează cu G. Călinescu, cel care vedea aici o descendenţă 
dostoievskiană, Mircea Popa declarându-se însă categoric împotriva înţelegerii 
romanului printr-o perspectivă mistică, el fiind de fapt “romanul ridicării şi prăbuşirii unui 
arivist, un roman perfect încadrabil în linia tradiţională a genului, începând cu N. Filimon şi 
terminând cu L. Rebreanu. Eroul romanului constituie una dintre realizările de seamă ale scriitorului 
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şi chiar ale prozei nostre în general, în care cu greu mai găsim astfel de caractere monstruoase, care 
îmbină atât de desăvârşit umilinţa şi răzbunarea, pioşenia şi abjecţia, linguşeala şi infatuarea, 
dispreţul şi adoraţia, cinismul şi sinceritatea. Maxim Muscă e un înger cu suflet de demon. Un Julien 
Sorel al credinţei, un posedat şi un iluminat; un fel de Dinu Păturică stilat şi cu blazon de intelectual. 
De ce piere însă atunci acest Sorel? Pentru că devine în mod fatal un Don Quijote, un fasnatic absurd, 
pierzându-şi legătura cu cotingentul. Sufletul său dual, antinomic, îl mână în chip necesar spre această 
prăbuşire”. Surprinzătoare şi incitantă această trimitere spre un orizont clasicit. Mai 
degrabă romanul Fără limită poate fi trimis în zona psihologicului obsesiv, el fiind 
“un dosar de conştiinţă ., o fişă clinică a dramei unui cuplu conjugal”. Inegal în împlinirea 
artistică a celor trei segmente ale sale, romanul Chinuiţii nemuririi se dovedeşte a fi 
“un roman al formaţiei, al pregătirii unei întregi generaţii de tineri medici pentru profesie şi pentru 
viaţă“. Romanul postum Coana Truda se concretizează ca “romanul mahalalei româneşti” 
şi doar atât, în vrme ce un alt roman postum, Bogdan infidelul se dovedeşte a fi 
“unul dintre cele mai izbutite ale literaturii noastre de inspiraţie istorică“.  

Concluzia acestui demers critic este formulată cu fermitatea unei judecăţi de 
valoare definitive: ”Romancier cu certe calităţi balzaciene de observator  de medii şi creator de tipuri 
sociale, Papilian se dovedeşte a fi un romancier mult mai important decât a fost considerat până acum, 
unul din acei faimoşi creatori de artă epică, meritând a fi plasat în vecinătatea lui L. Rebreanu, Ionel 
teodoreanu sau G. Călinescu”. 

Dramaturgul este, din punctul de vedere al lui Mircea Popa, “evident inferior nuvelisticii 
şi creaţiei romaneşti”, drama “spirituală“ pe care o aşează în centrul preocupărilor sale, se 
diluează în “scene trenante şi adeseori nesemnificative care ar putea lipsi spre binele ideii de 
construcţie”. Anume calităţi îi sunt recunoacute, pe  linie expresionistă, în piesele de 
inspiraţie istorică Biserica din slăvi şi Crinul de aur la Sf. Mormânt. 

Un aport cu totul remarcabil în valorificarea moştenirii literare a lui Victor Papilian 
îl aduce în capitolul consacrat publicisticii acestuia, foarte puţin cunoscută în prezent, 
ea fiind îngropată în paginile unor reviste ca Familia, Gândirea, Gând românesc, 
Luceafărul, Revista Fundaţiilor etc. Articolele sale, “scrise cu convingere, cu bună credinţă 
şi chiar cu aplicaţie, multe dintre ele ne pot reţine şi astăzi atenţia prin patosul sufletesc care le animă, 
prin sugestiile şi reflecţiile unui spirit aplecat spre dialog şi schimbul permanent de idei”.  

Nu avem nici o îndoială, eseul monografic pe care Mircea Popa i-l consacră scriitorului 
Voctor Papilian, cu o aplecare critică în totul remarcabilă, desfăşurând o demonstraţie 
analitică pătrunzătoare  şi o excelentă încadrare contextuală a acestuia, va constitui 
piatra de temelie pentru reaşezarea acestui scriitor de marcă, pe nedrept neglijat atâta 
vreme, într-o ierarhie valorică autentică a viitoarelor noastre istorii literare.  
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Lucian MĂNĂILESCU 
 

 
 

Ţărmul 
 
Acum, când aproape te-am uitat, 
cum uită pietrele care rămân trecerea apei, 
cred că nu mai contează prea mult  
pe care ţărm stau, visându-te. 
Oricum, e bine să ai amintiri… 
O să developez sentimentul ăsta 
şi ţi-l trimit prin e-mail;  
dacă nu mâine luni,  
dacă nu din viaţa asta din alta…  
Draga mea dragă, 
fii atentă când treci Atlanticul 
şi strada, pentru că şi pe acolo  
se circulă fără milă  
şi mai ales nu-ţi face griji,  
a rămas destulă singurătate  
în umbra mea de înger  
ca să te pot iubi  
până la celălalt capăt al lumii. 

Raport 
 
Permiteţi să raportăm, domnule 
General, 
după ce aţi plecat printre nori 
am pierdut toate războaiele de pe 
faţa nevăzută a lunii, ne-am lăsat 
împuşcaţi cu gloanţe oarbe, până 
la lacrimi,  
acum între noi şi ceilalţi 
e un văzduh de sârmă ghimpată, 
acum pe liziera timpului 
înaintează 
ploi cu şenile, acum e târziu,  
domnule general, şi soldaţii dorm 
şi mitralierele inimii sunt risipite 
pe câmpuri cu maci! 
Vă mai raportăm că ne retragem 
eroic, printre ruinele serii, 
şi că toate înfrângerile noastre  
fastuoase servesc patria!...  
Vom mărşălui, orice s-ar 
întâmpla,  
către nord, să fluturăm de acolo,  
victorioşi, stindardul alb al 
zăpezii. 
 
 

De-a pititelea 
 
Prietenii mei cu bube dulci 
poate mă caută şi acum, 
când stau pitit în scorbura 
altui timp şi aştept mirarea 
gureşă a vrăbiilor  
să o zbughească printre nori. 
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Secvenţă 
 
În copilăria mea 
trăită cu încetinitorul 
am văzut un cal 
căruia i-au trebuit o mie de ani 
să se răstoarne pe spate, în iarba înaltă, 
şi să galopeze cu cerul sub copite 
redevenind noaten şi apoi mânz 
şi pe urmă topindu-se într-o 
ninsoare de fluturi... 
 

Cei fără feţe 
 
Am fost fideli unui zvon… 
Printre umbre oamenii aprindeau focuri 
şi vorbeau despre iubire şi despre încredere, 
fără să se uite în jur, la cei fără feţe,  
care morfoleau în gingii tăcerea, 
la cei ce fluturau steaguri cu nimicul 
perfect rotund decupat în centru. 
 
 

Cineva ucidea, totuşi, din întuneric! 
 
Maşina de transmis directive proiecta  
trasoarele cuvintelor peste oraşul orb, 
nimeni nu cunoştea pe nimeni, la radio 
se vorbea despre libertate şi oamenii  
rătăceau pe străzi, povestind cu însufleţire 
despre ziua de mâine… 
 
Cine să fi stat atunci să numere morţii? 

 
Cei fără feţe au pus totul în 
ordine, 
cu meticulozitatea, exersată, a 
formelor fixe. 
 
Dimineaţa s-au inventat o 
grămadă de 
panglici multicolore, şi mulţimea  
a strivit, cu mica şi îndreptăţita ei 
mânie, 
umbrele stacojii ale întâmplării. 
 
Cine să fi stat, atunci, să numere 
morţii? 
Cei fără feţe au pus totul în 
ordine! 
 
 

Poveste despre Hernando 
 
În taverna din port cineva 
povesteşte 
despre Hernando: „Era un lup 
de mare 
pe cinste! În fiecare noapte îşi 
incendia 
corăbiile, ca să rămână singur în 
mijlocul mării. 
Un lup de mare pe cinste: când a 
ajuns 
la ţărm, o lacrimă i-a tăiat obrazul 
lăsându-i o rană urâtă… 
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Iosif Cristian PAŞCALĂU  
 

Vasile Fanache – Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga 
 

„La început a fost Cuvântul. Abia apoi s-a născut Tăcerea.”  
(Stanislaw Jerzy Lec) 

 
 „Când lipseşte perceperea tăcerii ca rădăcină a cuvântului, cuvântul însuşi devine o 

imensă pălăvrăgeală. Să nu uităm că Turnul lui Babel înseamnă, în primul rând, 
zgomot.” (Angelo Morretta) 

 
Cuvântul secătuit de forţa sa vital-

semnificaţională nu reprezintă altceva decât o 
moştenire a blestemului ancestral pe care omul îl 
experimentează implicit. Perpetuarea pedepsei 
divine marchează progresiva degradare a 
posibilităţilor limbajului de a se constitui într-o 
punte de legătură a omului cu absolutul, de a 
intermedia un dialog direct cu expresiile 
revelatoare ale lumii în care trăim. Pricina 
fundamentală a acestui dezacord derivă din faliile 
interdimensionale care apar în urma fracturării 
sensurilor, generându-se astfel un vid semantic în 
care inovaţia şi creativitatea nu-şi mai găsesc locul. 
În contrapondere, omul modern îşi dezvoltă un 
simţ al autodistrugerii, prin contaminarea spaţiului 
vital al limbajului cu metafore goale de sens, 
automatizate, atinse de morbul proliferării 
dimensiunilor teoriei informaţiei şi statisticii în 
organismul culturii înseşi. Cancerul informaţional 

malformează şi degradează acest organism, secătuindu-i implacabil virtuţile creatoare. 
Cuvântul se corodează, îşi scutură „corola de minuni”, devine o simplă etichetă pe un 
conţinut de pulberi zămislite la atingerea lui Midas în contextul labirintului statistic cu 
care ne confruntăm la început de mileniu, labirint ce ne absoarbe în el şi din care cu 
greu mai putem întrezări o geană de lumină pe falii spaţio-temporale. Omul modern, 
sfâşiat între credinţă şi tăgadă, iscoditor, tânăr şi neliniştit, nu mai are puterea să 
absoarbă şi să convertească pe un plan superior dramatismul sinergetic ce plămădeşte 
sufletele prin aluatul dorului de sacru. Riscurile unei îmbătrâniri premature a spiritului 
devin evidente şi cu atât mai îngrijorătoare cu cât întreaga cultură a antroposului pare a 
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fi pe pragul colapsului. Alchimia arheologiei noastre interioare dezvăluie carenţe 
adesea insurmontabile. 

În acest context, cartea d-lui profesor Vasile Fanache, actualmente profesor 
consultant în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai, dedicată poeziei 
lui Lucian Blaga (ediţia a doua apărută la Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007), vine să 
demonteze mecanismele facile ale criticii mimetic-conjuncturale, şi să redimensioneze 
valenţele creativităţii liricii blagiene. Criticul descoperă, într-un pasionant demers 
interpretativ, formele marilor „proiecte de veşnicie” ale lumii concret-metafizice în 
care fiinţa umană se plămădeşte pe măsura destinului său creator, forme recunoscute şi 
evocate de Blaga în poemele sale: „Blaga este preocupat să releve ceea ce nu se 
schimbă în univers, ceea ce scapă de insaţiabila trecere, ceea ce transcende căderii în 
moarte, adică misterele vii, eterne, incitante, care aparţin minus-cunoaşterii” (p. 28). 
Realităţi în sine, aceste nuclee, ireductibile la orice tentativă de pătrundere a esenţei lor 
pe calea raţiunii obiective, conţin germenii veşniciei, care zămislesc în fiinţa umană 
uimirea în faţa lumii şi dorinţa de cunoaştere, de relaţionare cu absolutul. „Chipurile 
tăcute ale veşniciei” înmănunchează „corola de minuni a lumii” şi vestesc misterul 
creaţiei primordiale, pulsând în lucruri şi în latenţele implozive ale sinelui lucrurilor. 
„«Tălmăcite» în stihurile poetului, aceste chipuri tăcute ale veşniciei, aceste imagini, 
depăşesc cuvântul apropiindu-se de transcendenţă. Blaga nu iubeşte pentru iubire, ci 
pentru a o depăşi, contemplând revelaţia sacrului (Lumina), el nu are plăcerea somnului 
din pricina unei eventuale oboseli, ci pentru a deschide o cale spre increat (Lauda 
somnului); la fel, nu călătoreşte de dragul drumului, ci pentru a descoperi calea spre 
eternitate (Inscripţie)” (pp. 29-30). Finalitatea ultimă a liricii e reprezentată de tentativa 
de a înţelege misterul creaţiei. 

Ochiul criticului se îndreaptă spre evidenţierea acestor nuclee dure ale liricii 
blagiene, sesizând subtilităţile de ansamblu ale dinamicii lor în lumile poetice. 
Identificarea mijloacelor de articulare a expresivităţii, a libertăţii spirituale, a dispensării 
de automatisme şi prejudecăţi, a metaforizării semnelor sacrului în formule inedite şi 
surprinzătoare constituie întreprinderea de căpătâi a cărţii d-lui Fanache, prin care se 
restaurează cel puţin o dimensiune demonetizată în vremurile postmoderne a poeziei 
blagiene: dimensiunea personalizată a potenţării misterului, care mizează pe forţa 
căutării, pe solicitarea gândirii mitice, pe saltul din concreteţea imediată în orizontul 
metafizic, pe articularea, în ultimă analiză, a concretului proaspăt al creaţiei perpetue 
din natură cu metafizicul creaţiei de lumi poetice.  

Structurată în treisprezece capitole şi un Cuvânt final, lucrarea de faţă reia şi 
explicitează fiecare din „chipurile” ce apar cu frecvenţă sporită, aproape obsesivă, în 
universul poetic al lui Blaga. Ele constituie adevărate miracole ale creativităţii, 
modulând în câmpuri semantice complexele energii poetic-culturale şi transfigurând 
radical chipul condiţiei umane la hotarul dintre reflecţie şi sensibilitate. Astfel, într-un 
carusel caleidoscop al germinaţiei latente, îşi dispută statutul de parte ce reconstruieşte 
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întregul, rând pe rând, tăcerea, focul şi metafizica iubirii, cerul, văzduhul, vântul, 
pământul, lacrima, izvorul, marea, lumina şi întunericul, somnul, timpul, spaţiul, 
cântecul, şi, peste toate, sinele suprem, transcendenţa mută. Toate aceste chipuri se 
subsumează unui spaţiu al interogaţiilor de esenţă metafizică, precum şi tăcerii 
placentare în adâncurile cărui ocean de taine se scaldă spiritul uman prin excelenţă. 
Tăcerea e de aur, e corolarul vârstei de aur, e vocea noastră interioară şi genuină, e 
modul niciodată perisabil de relaţionare cu transcendentul şi cu noi înşine, cu esenţa 
fiinţei. Blaga a sesizat potenţialităţile tăcerii şi rolul său de matcă primordială a 
limbajului, tocmai de aceea acordându-i importanţa cuvenită în cadrul universului său 
poetic. 

Ceea ce evidenţiază pregnant cartea d-lui Vasile Fanache în legătură cu lirica lui 
Blaga constă în adecvarea intuitivă la „numitorul comun al constelaţiei de imagini” (p. 
132) în continuă mişcare. Fenomenul curgerii heraclitene, semnalat de critic drept 
principiu general şi agent al creaţiei poetice prin excelenţă, imprimă demersului 
interpretativ o prospeţime desăvârşită. Intuiţiile critice au o forţă percutantă, 
descătuşând o viziune globală asupra unei lirici a necuvântului, a alchimiilor sonic-
cosmice, dezvăluind semnificatul elevat şi profund al sacrului. Necuvântul este 
perceput drept un limbaj foarte greu, însă meritul lui Blaga este de a-i fi conferit 
funcţia de albie a misterului, în relieful ondulat al inconştientului nostru colectiv. 
„Mumele”, adevărate metafore obsedante, simboluri ale existenţei umane, ale 
elementelor primordiale, reprezintă imagini ale unei lumi încifrate, aşezate într-o 
ordine ce trebuie redescoperită. Cuvintele sunt de fapt fragmente ale unui gând, ale 
unui sentiment tăinuit în reverberaţiile pornirilor dintâi. Aceste metafore primare, 
retrageri către sămânţă, abordează figurativul sub motivul semnelor ce conduc spre un 
polimorfism abisal, închidere deschizătoare, prag introvertit al unei expresii paradoxale 
marcând fragmentar ideea platonică, revelând semnificatul prin propriile puteri ale 
primordiilor semantice. „Acea experienţă rară a misticilor numită a suprasensibilului 
(nu importă de ce fel de tradiţie religioasă) stă la baza atât a limbajului poetic cât şi a 
limbajului comun. Dar experienţa tăcerii este întotdeauna a celui singur; în ea s-a schimbat 
în mod specific acel „punct de referinţă” care nu ne mai întoarce spre lume, ci spre cei 
sustraşi lumii. Cel singur se angajează să asculte altceva decât universul sensibil şi 
îndeplineşte astfel un soi de salt în gol, sau o mutaţie şi către rădăcinile gândirii-
vorbirii. (…) Chiar şi pe baza acestei duble sfere lingvistice, noi trebuie să ne trezim la 
complexitatea fiinţei fondate pe unul-tot-fonico-faptic. Limbajul convenţional este fără 
îndoială „social” şi ne slujeşte la comunicare prin mecanismul lui logico-formal, dar 
celălalt, cel al tăcerii, aprinde fulgerul intuiţiei directe a informalului, închis cu totul de 
multiplele aspecte ale cunoaşterii în masă.” (Angelo Morretta, Cuvântul şi tăcerea, 
Bucureşti, Editura Tehnică, 1994, p. 186). 

De altfel, d-l Fanache afirmă răspicat preeminenţa metaforelor preverbale, 
zămislite în creuzetul subconştientului, în momentul în care discută configurarea 
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spaţiului-matrice în lirica blagiană. Criticul relevă faptul că metaforele spaţiale 
„proiectează în poemele lui Blaga un orizont subconştient, ele se nasc din adâncul 
unor opţiuni prelogice, în care eul pare a fi chemat să se descopere şi să-şi afle 
identitatea în peisaj” (p. 128). Într-un peisaj cu timp, un peisaj transcendent ce se 
organizează ca holospaţiu al misterului, ca o zare în interiorul fiinţei. Matrice perpetuă, 
coextensibilă în spaţiu şi timp, universul îşi dezvăluie treptat misterele, dar cunoaşterea 
acestora nu poate angrena în nici un fel palierul raţiunii. Este necesară o „teologie 
negativă”, în termeni blagieni, o cunoaştere care să potenţeze misterul prin 
coparticipare şi absorbţie organică în oceanul de taine animat de energiile cosmice, 
biologice şi spirituale sau creativ-culturale. Sensurile acestei dispersii energetice, cărările 
veşnic pierdute şi veşnic regăsite ale fiinţei dau seamă de singularitatea şi de libertatea 
sa intrinsecă. 

Pornind pe firul evidenţelor acestei lirici a germinării şi a misterului primordial, 
criticul nu pregetă să decanteze şi să argumenteze opţiunea ancorării în uimirea de 
esenţă metafizică. Elanul fiinţei, aripile interioare ce se zbat permanent înăuntrul său, 
revelează suflul gândirii, structurată în coloane de lumină ce transcend materialitatea 
stilizată. Mirabilul, faţetă şi dimensiune a obişnuitului, a devenit neobişnuit, straniu, 
abstract, or Blaga încearcă tocmai să demonteze această prejudecată, să readucă fluxul 
energiilor culturale în matca lui primordială: „Universul se destăinuie parţial, se arată 
prin imagini nonverbale, mute, poetul este el însuşi o componentă a misterului 
universal, «taină în taină», cu rolul de a «tălmăci» lucruri care nu-i aparţin, dar de care se 
simte organic legat” (p. 55). De aici respingerea funciară a sentimentalismului fad, a 
raţionalismului exacerbat, al aspectelor elaborate şi alambicate ale experienţei 
conceptualului sedimentând în erele filologice munţi de cenuşă tehnicistă. Mesajul 
ultim al poeticii blagiene, dacă se poate vorbi de unul, în termenii în care lingviştii din 
stirpea ştiinţifică a lui Roman Jakobson o fac, rezidă în revelarea, captarea şi 
reinterpretarea noului, a extraordinarului, care ar trebui să ne călăuzească în fiecare zi, 
să constituie firescul vieţii noastre cotidiene, ca trăitori nu doar în limitele strâmte ale 
cercului pătrat al lumii concrete, ci mai ales în zările şi etapele misterului. 

Mirabilul este apanajul tuturor, însă trebuie să existe capacitatea şi disponibilitatea 
de „minunare” în faţa chipurilor tăcute ale veşniciei, de racordare empatică, fără 
tentative de explicitare raţională sau metodologică, sortite din start eşecului, tocmai 
datorită naturii imponderabile şi insondabile a nucleelor de revelaţie. Numai în acest 
mod se poate reuşi o îmbogăţire a fiinţei noastre interioare, nu prin opunere raţională, 
ci prin propunere spirituală, prin deschiderea plenară a sufletului spre „orizontul 
misterului şi al revelării”. Subsecvent, lirica blagiană construieşte un spaţiu al 
interogaţiei, în care fiinţa îşi depozitează întreaga propensiune spre activarea unui 
dialog cu permanenţele: „Lirica lui Blaga este traversată de întrebări dirijate consecvent 
spre relevarea misterului diverselor chipuri ale existenţei. Toate nu fac decât să 
confirme absenţa răspunsurilor aşteptate. Interogaţiile subliniază neputinţa fiinţei de a 
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se smulge din umbra misterului”. Poetul ascultă zgomotele unor zvâcniri latente, 
reverberate fie în razele lunii, fie în împlinirea roadelor pământului, fie în intuiţia 
dezmărginirii. Ca limbă a zeilor, poezia tinde spre reconfigurarea plenitudinii 
semnificatului primordial, iar tăcerea este dialectul tuturor regnurilor, limbajul universal 
izvorând din inima lucrurilor. Meritul cărţii d-lui Fanache este de a fi surprins cu 
rafinată precizie neliniştile interioare ale eului liric, angoasa metafizică a „umbletului” 
său în lumile „întrebătoarelor tristeţi”, deopotrivă fascinante şi lancinante, grevate de 
curgerea perpetuă, de trecerea implacabilă, precum şi de încrederea în resurecţia 
adevăratului spirit creator al omului. 

Criticul îşi împarte retina în două oglinzi infinit paralele, spre a putea constata mai 
bine diferenţele de nivel dintre turnurile de fildeş ale unui limbaj devitalizat şi versanţii 
tăcerii absolute. Toată lumina este ghidată, prin labirintul de măşti şi chipuri ale 
indiferenţei, spre miezul lucrurilor, cu mişcări active în orbita gândului, cu toată acea 
curgere de imagini în care se regăsesc deopotrivă, ca într-un colaj al memoriei, şi Raiul, 
şi Infernul devenirii noastre. Rostul omului în ordinea cosmică e supervizat prin 
tăcerea-chivot, entitate oblăduitoare năimită dincolo de cuvinte, în spaţiile penumbrice 
ale izvoarelor creaţiei. D-l Vasile Fanache, atras de mirajul acestor spaţii, caută să 
releve particularităţile lor transculturale, ancorarea lor în sânul naturii. De bună seamă, 
pentru a fi avut astfel de intuiţii şi de a le fi transpus pe coordonatele criticii de înaltă 
ţinută, d-l Fanache trebuie că posedă o calitate rar întâlnită în zilele noastre la un critic 
literar: simţul misterului, apetenţa spre luminile de început ale impulsului creator. Acest 
fapt îi permite fluenta incursiune în tainicul spaţiu al liricii blagiene. 
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Andrei FISCHOF (ISRAEL) 
SONETE 

 
SĂ NU FUGIM 

 

Să nu fugim: când nu va fi să plouă 
Dori-vom ploaia. Norii azi ne dor. 
Visăm viaţa noastră-n alt decor, 
Altfel decât e dăruită nouă. 
 

Să nu fugim: e zborul de cocor 
Un cerc ca urma ochiului de rouă,  
Iar pâinea împlinită-i ruptă-n două 
Şi împărţită celor ce o vor. 
 

Şi nu-i ruşine când, de-albastrul mării, 
Copii suntem lipsiţi de amintiri –  
Fata morgana marilor treziri. 
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Crescând fără să ştim ora plecării, 
Să nu vrem premii pentru că trăim. 
Să nu fugim, de  noi să nu fugim. 
 

PICĂTURA 
 

şi scrisul uneori este povara 
storcând din mine picătura-gând 
ca semn al întrebării până când 
care adulmecă şi se strecoară 
 

şi iar mă umple rând născând nou rând 
şi nu mai ştiu să rup zei de ocară 
vânatul încolţit nu vrea să moară 
hăitaş al propriilor vise sunt 
 

apoi inofensiv ca o părere 
cum şarpele fără venin în dinţi 
ard slab de febra bolilor cuminţi 
 

pândind iar scrisul, gândul mângâiere 
că şi veninul poate fi un leac 
iar picături din răni: vagi flori de mac 
 

IUBIND TÂRZIU 
 

Iubind târziu, bărbaţii plâng adânc, 
Ca un sfârşit de ţipăt între vise,  
Ca groaza împlinirii celor scrise  
Când nu mai e nimic. Astfel ei plâng.  
 

Pierduţi între cortină şi culise  
Pe scena goală-a minţii, ca un crâng  
Cu buruieni şi vânturi care frâng,  
Bărbaţii plâng cu tâmplele aprinse.  
 

Iubind târziu, rămân uimiţi în drum.  
Atât: nu e nici când, nu e nici cum 
Să mai cuprindă ultima uimire.  
 

Neaşteptat popas în prag de cer:  
Zid străveziu, închis cu porţi de fier.  
Astfel ei plâng târzia lor iubire.  
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Ion CRISTOFOR 
 

UN POET SENTIMENTAL – IULIUS IANCU 
 

Unul din cei mai interesanţi scriitori de limbă română din Israel, doctorul Iulius Iancu 
este autorul unei cărţi unice, o fabuloasă monografie sentimentală a unei străzi din Bacăul 
natal: Noi, copiii străzii Leca. Publicată la Editura Minimum din Tel Aviv,  cele trei volume 
masive ale cărţii poartă câte un subtitlu edificator: Bacău, târgul amintirilor. 1920 -1944 (1999), 
Un om, un drum, o epocă (2001), Bacăul de odinioară. În Haifa, pe Carmel (2003). 

Volumele s-au bucurat de o bună receptare şi în ţara de baştină a autorului, născut în 
oraşul lui Bacovia, în 1920, în modesta casă a unui croitor. Doctorul Iulius Iancu şi-a 
petrecut copilăria pe o stradă acum dispărută, dar intrată definitiv în mitologia culturii. 
După şcoala primară, devine din 1930 elev la Liceul “Ferdinand I”, unde se bucură de 
simpatia directorului Gh. Gavrilescu, profesorul său de latină şi greacă, evocat cu multă 
căldură. Va absolvi cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti în 1949, specializându-se 
în radiologie. Emigrează în Israel în 1963, practicând acolo aceeaşi profesie la spitalul din 
Afula. Urmează cursuri de specializare în domeniul radiologiei pediatrice la Londra, iar din 
1977 i se încredinţează coordonarea serviciului de radiologie al Kupat Holimului din Haifa 
şi Halil. Se pensionează în 1986, dar continuă să lucreze încă un deceniu. De-a lungul anilor 
a redactat numeroase articole de specialitate în publicaţii din Ţara Sfântă sau din străinătate, 
unele dintre ele fiind citate în manuale şi tratate clasice de medicină. Acaparat de profesia sa, 
va debuta ca autor abia în 1999, după îndelungi ezitări. Aflat la vârsta amintirilor, va dedica 
străzii şi oraşului său natal o pasionantă cronică, dintr-un unghi preponderent sentimental, 
ce reînvie o lume apusă, cu oamenii şi tradiţiile ei acum dispărute. Trilogia doctorului Iulius 
Iancu are un farmec aparte, constituind o valoroasă carte documentară, menită să conserve 
memoria locului natal. Alcătuită din fragmente heteroclite, înglobând materiale dintre cele 
mai diverse –  amintiri, secvenţe de proză şi gazetărie, poezii, scrisori, desene şi fotografii, 
documente facsimilate etc.– trilogia reţine un segment de istorie a comunităţii evreieşti din 
Bacău, cu viaţa şi problemele ei cotidiene. Fresca alcătuită din bucăţi de mozaic, colorate şi 
pitoreşti, e un indirect document sociologic în care autorul radiografiază, cu o anume 
rigoare – chiar dacă fără pretenţii ştiinţifice, dar cu onestitate şi farmec al relatării –  viaţa 
socială, economică, religioasă şi culturală a unui segment al comunităţii evreieşti din 
Moldova secolului trecut.  Memorialistul reţine scene pitoreşti ale vieţii de zi cu zi de pe 
uliţa copilăriei, cu zăpezile ce ajungeau în lunile de iarnă “până la broasca  uşii”, cu noroaie 
ce se sfârşeau abia prin aprilie, cu zăduful şi muştele verii. Se perindă prin faţa cititorului o 
lume pestriţă, trăind în sărăcie, dar şi în respectul tradiţiilor milenare ale comunităţii. În 
aceste pagini de memorialistică doctorul Iulius Iancu este el însuşi un poet discret, reluând 
motivul lui ubi sunt în câteva lamente intonate Pe ruinele copilăriei, poezie din care cităm doar 
un fragment edificator: ”Bistriţa volburoasă continuă să curgă / Adevărat, pe altă albie./ 
Curge de milenii şi va curge / în veşnicie / Valurile, la fel de furioase ca ieri, / Vin şi se 
sparg în butucii groşi / cu cioturi. / Cum totul în jur s-a schimbat! /Caut vecinii buni, 
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prietenii, rudele. / Unde e cizmarul, croitorul, tâmplarul? / Nu văd trăsura cu cai. / Nici 
vânzătorul de pepene. / Nu simt pâinea neagră din brutărie!/ S-au dus! S-au dus!” 

Un al patrulea volum subintitulat Generaţia la capătul drumului, apărut recent, în 2004, e 
considerat de autor ca ultimul episod din serialul Noi, copiii străzii Leca. Scriitorul explică aici 
mecanismul de veritabil bulgăre de zăpadă al memoriei, de naştere al acestei insolite saga a 
unei străzi părăsite, ce a constituit fundalul copilăriei şi tinereţii sale. Harnicul cronicar al 
străzii Leca şi colaboratorii săi  îi adună pe toţi, sărmani şi bogaţi, umili sau celebri, ca într-o 
veritabilă corabie a lui Noe, încercând să-i salveze de la potopul uitării. Tot sub semnul 
recuperator al memoriei stau şi poeziile adunate în cele două volume reunite sub titlul Poeme 
de amurg (2007). Sunt poemele unui spirit aflat la vârsta unei senectuţi luminoase, fără 
convenţia înfiorărilor thanatice destul de răspândite la liricii acestei vârste. Volumul are de 
altfel un subtitlu enigmatic, Aştept ziua de mâine, explicat de poetul însuşi ca o “speranţă în 
venirea zilei de mâine, zi liniştită, de repaos sufletesc.”Avem de a face cu confesiunile calme 
ale unui om conştient  de turpitudinile bătrâneţii, ale unei vârste dominate de melancolie, de 
suferinţă şi speranţă. Pentru poetul originar din oraşul tristeţii bacoviene, senectutea e  un 
anotimp al amintirilor prin excelenţă,”al regretelor şi al satisfacţiei trecutului”. Iulius Iancu 
are o viziune exactă a propriului univers liric. Este un om lucid în toate manifestările sale. 
Preocupările sale de om aflat la vârsta când se deprinde arta de a fi bunic ne descoperă  un 
spirit înţelept, calm şi binevoitor cu semenii şi cu sine însuşi. Este prin excelenţă o natură 
solară, aflată la antipodul "nervilor" bacovieni, al liricii mohorâte a acestuia.  Iată poemul ce 
dă numele cărţii, edificator pentru întreaga creaţie a acestei perioade: 

“Aştept nerăbdător ziua de Mâine, / Caldă, luminoasă, senină / Lungă fără de sfârşit / 
Fără nori fără furtună // Aştept ziua de Mâine. / Vreau să văd răsăritul Soarelui, / Să simt 
căldura pe faţă, pe corp / Să-mi stingă dorul şi tristeţea // Aştept ziua de Mâine / Să văd 
oameni pe stradă / Maşini trecând în grabă / Să privesc îndelung ficusul din curte.” Sunt 
enunţate aici deziderate ale unui spirit ce nu-şi doreşte nimic ieşit din comun. Banalitatea 
vieţii de zi cu zi nu-l înspăimântă deloc pe medicul  aflat la senectute. Dimpotrivă, el vede 
în simplitatea existenţei miracolul pe care îl ignorăm cu toţii, cel puţin atunci când suntem 
tineri. Se bucură de lucrurile cele mai simple cu putinţă, “de lumina din fereastră”, “de aerul 
proaspăt din piept”, de glasul copiilor aflaţi în drum spre şcoală. Poezia din care am extras 
aceste mici fragmente se numeşte De Anul Nou, iar tonalitatea ei este dominantă şi în 
celelalte poeme. Meditează adeseori asupra meandrelor unei “vieţi trudite”, asupra cochiliei 
pe care valurile vieţii au purtat-o de “pe malurile Bistriţei până-n Carmel”. Nimic nu pare să 
întunece bucuria existenţei sale. Generos, evocă în versuri cutremurate de emoţie strada 
natală. În Ziua de Izkor se înduioşează de amintirea mamei sau varsă  o lacrimă în memoria  
oamenilor “buni şi simpli, / căzuţi în  lupte inutile”. Toate aceste poeme creează profilul 
moral al unui om ieşit din comun, a cărui înţelepciune se traduce prin poeme simple, lipsite 
de sofisticaţii sau de trucuri retorice. Medicul poet scrie aproape cum vorbeşte, fără grija 
calofiliei, atent fiind doar la adevărurile sale interioare. Fermecătoare, poemele din acest 
volum ne descoperă, încă o dată, un om şi un poet, simplu şi înţelept, care  nu oboseşte să 
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repete adevăruri pe care le uităm adeseori. Iulius Iancu nu se înspăimântă să rămână “naiv 
şi prozaic”, cum îl califică exigentul critic Iosef Eugen Campus. Medicul-poet continuă să 
scrie aşa cum este viaţa însăşi, adeseori naivă şi prozaică în misterul ei.  

 

� � � 
 

Mihai POSADA 
 

/CIMITIRUL EROILOR/ 
 

butaforia toamnei  
scutură varul 
din mâna îngerului 
cochilii de ojă 
foşnitoare cum frunzele 
mângâie 
un maldăr de paşi 
 
/ARDERE DE TOT/ 
 

nostalgia 
cum amintirea 
pentru „prima oară” 
cu mărgelele 
din sticlă jocul 
postmodernităţii, fragil 
înşir’te 
mărgărite 
ca melancolia 
pentru „ultima oară” 
 

din holocaustul toamnei 
la cluj 
doar aroma 
castanelor 
 
/POATE/ 
 

mi-e ruşine de gândul că 
România poate înceta să mai fie 
Până şi locul frumos 
În care se poate muri 
 
dar orice loc poate fi 



 38 

unul 
bun ca să mori sau să scrii 
poesii 
 

pentru voi ruşinoşii 
locul în care te naşti 
important poate fi 
 
/TREZIRE/ 
 

în zori 
printre cioburi de nori 
ai grijă cuminte 
cum calci pe covorul de flori 
ia aminte 
: stele au ars toată noptea  
Cenuşa-i fierbine 
 

Galeş-pe-Râul Negru 
 
/AUREOLE/ 
 

În ruga lor neînserată 
Creştetele sfinţilor ajung la cer 
Neîncetat din caier de raze 
Dumnezeu le împleteşte 
oblanic de aur 
pentru greul Harului 
imponderabil 
 

Galeş-pe-Râul Negru 
 
/INTERVIU/ 
 

este iminent desigur 
mai universal 
decât internetul – deci 
dacă vin extratereştrii 
cât se poate de pragmatic 
vă întreb: 
- veţi lucra pentru ei? 
- desigur, dacă plătesc 
mai bine! ... 
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Valeria Manta TĂICUŢU 
 

BIOGLIFE 
 

Numindu-şi noul volum „Bioglife” (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007), Luminiţa Suse 
propune, de fapt, o privire în timp, o adâncire în straturile primare ale fiinţei, acolo unde mitul 
şi realitatea se aglutinează. Poemul devine „glifă”, urmă a trecerii, mărturie şi semn al trăirii, dar 
şi dovadă a trădării: „lama timpului / îşi taie programatic / drum prin deşertul din palme // 
eu îmi scriu versurile din mers / pe linia vieţii. // pentru fiecare treizeci de paşi / caligrafiaţi cu 
argint / pe nisip // un pas transcrie în piatră / glifele trecerii mele / poem apocrif” („Semne 
de trecere”). Apelul la diacronie influenţează restrictiv autonomia eului liric, astfel că, în 
general, instanţa enunţătoare este cea care construieşte discursul, obiectul poeziei fiind cumva 
plasat tot în exterior, în ciuda mărcilor de subiectivitate „de o viaţă urc munte / să ajung la 
rana amurgului / unde timpul îşi coagulează / semnele de trecere în ziua de dincolo // 
aproape că am ajuns / dar cine îmi înghite pământul de sub tălpi / ce tălpi dansează albastru 
pe frunte / oh, fruntea mea sprijină / din stele coborând / alt munte” („Petroglifă”). 

Asumarea culpabilităţii ontice şi obsesia sisifică nu au manifestări dramatice, din cauza 
statutului impersonal al instanţei enunţătoare, ca şi datorită tendinţei coparticipative. 
Poeticitatea Luminiţei Suse implică legitimarea generaţionistă, situarea într-un „noi” care-l 
exclude de fapt pe „eu”: „nu trebuie să coborâm în pământ / ca să înrădăcinăm / focul // ori 
să construim biserici / de lemn pe fiecare planetă / din univers // nici să scormonim cerul cu 
sabia / minţii până la placenta stelei / din care ne naştem / să lăsăm timpul să deşire crini / 
din trupurile noastre înscrise / în pentagrame / răni despicate în cinci canioane / aşteptând 
izvorul / de apă şi sare // aşa o să îmbătrânim, imperfecţi / în altarul oaselor / până ne vom 
înălţa / deodată cu stelele noastre / sângerând cosmogonie / în cădere” („Zidiţi în 
pentagrame”). 

Eul liric este văzut ca o relaţie dintre materia biologică, funcţii, cogniţie, imaginaţie, vis, şi 
lumea exterioară percepută în diacronie, limbajul poetic reflectând această relaţie şi încercând 
să coaguleze un model poetic personal: „pe portativ de noapte / doisprezece greieri idealişti / 
au visat colectiv / muzică // pe creanga de aur / cinci maimuţe revoluţionare / au visat 
individual / omul // un singur om / visând lumină în somn / far pentru muzica de apoi / 
stea / din inimă / infinitate nenumărabilă de stele / visează în cădere / sămânţă // la rădăcină 
de vis / douăsprezece cuvinte fluieră / din cinci muguri de os / eu” („Eu”).   

Statutul imperfect al eului liric este conştientizat prin plaje autoreferenţiale mascate de 
subiectivismul colectiv al aceluiaşi „noi” de care poeta noastră din diaspora se agaţă cu 
exasperare şi teamă: „să eliminăm genitivul din gramatică / nimeni nu aparţine nimănui / 
nimeni nu deţine nimic / deşi cât trăim ne deposedăm reciproc // nimic substanţial nu se 
poate restaura / în viaţa de dincolo // expresiile sunt infidele şi impresiile expiră / inima 
pompează vin pentru suflet / şi rugină pentru corp” „Versuri antigenitive”).  

Există în discurs o pudoare aproape desuetă a exprimării directe, mascată, de cele mai 
multe ori, prin alteritate: „în muzeul / străbătut de priviri anonime / printre metafore expuse 
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public / doi vizitatori se războiesc / în rime / ochiul tău albind critic / şi poezia / 
dezrădăcinată din mine” („Poezia”). Constrânsă să vorbească despre un obiect exterior 
(rareori, în poemele din volum, se obţine formula eu = obiect şi subiect al discursului), poezia 
se alimentează dintr-o substanţă metafizică ce o împiedică să-şi păstreze legătura cu actantul ei. 
Jocul antonimic „a nu avea / a nu deţine” – „a avea” delimitează maniheist spaţiul poetic: 
„împământenirea”, stabilitatea, reveria consolatoare într-un spaţiu securizant, vârsta asumată, 
măsurabilă, uşor de verificat prin pattern-ul tradiţional se opun încercării de transcendere: „nu 
am timp de împământenit / hainele nu prind rădăcini / gândul levitează // nu deţin nimic de 
însămânţat / inelele nu se descompun / monezile sunt insolubile // am numai timp de 
înstelat / îngrop cinci colţuri în albastru / am încercat, se poate” („Aeriană”). 

Refuzând să comunice ceea ce se întâmplă în miezul fierbinte al fiinţei sale, Luminiţa Suse 
scrie „la rece”, apelând la poeticitatea modernistă de tip cerebral, şi rareori lasă să-i scape câte 
un „martor” al tensiunii lăuntrice: „nu pot fi ruptă din context”, spune ea la un moment dat, 
ambiguizând apoi termenul folosit şi care, decodificat, ar da o idee despre ceea ce se întâmplă 
în spatele cuvintelor / uşilor închise. Lupta cu sine, impulsul de a scrie necenzurat şi proiecţia 
coercitivă a receptării / decriptării ulterioare determină revenirea, de fiecare dată, la comoda 
instanţă enunţătoare: „spre sfârşitul verii / lupta de a scrie pe coala albastră / devine atât de 
disperată încât / frunzele aprinse abandonează arborii / transferând cronica anului (încrustată 
neglijent pe pielea lor) / în inelul exterior al bazei de date din coajă” („Istoriografie”). 

Un „Triptic cu fructe” transformă discursul poetic într-o natură moartă, descriptivismul 
pictural circumscriindu-se în abstract şi impersonal: „obrazul drept”, „obrazul stâng” şi 
„obrazul niciodată” nu mai aparţin unei fiinţe reale, ci unui concept supus personificării: 
„cireaşă dependentă de lumină / pătrunde levogir prin ochi / radiografie necordială / vede 
măşti purtate peste inimă / sângerează când e lovită de nuia / în sâmburele ei germinează 
iertări / ce îşi caută perechea cerebrală” („obrazul stâng”). 

În poemele Luminiţei Suse, refuzul organicităţii, autocenzura pulsiunilor, cerebralizarea 
excesivă devin modalităţi poetice de ilustrare a dezumanizării, a pericolului ca, în locul omului, 
să se instaleze curând hologramele, realităţile virtuale, androizii care pot imita la perfecţie 
comportamentul şi înfăţişarea oamenilor reali; în aceste condiţii, cuvântul / discursul / 
contextul poetic devin  „obrazul niciodată”: „se poartă pe frunte / are suprafaţa poliedrală, 
lunecoasă / iartă într-o manieră cristalizată / de consecinţe nu îi pasă / data viitoare nu există 
pentru el / iar mulţimea celor iertaţi / este o livadă de cireşe şi gutui / condamnate la cădere 
pe drept” („obrazul niciodată”). 

Şi totuşi, eul liric îşi poate revendica, imprevizibil, autonomia: „nu mi-e frică de întuneric / 
mă tem doar / că nu îmi voi mai vedea copiii // când hemoragia nopţii / îmi va amuţi ochii 
amândoi / departe de ţipetele inimii lor // şi nu le voi mai citi gândurile / exprimate într-o 
limbă adoptivă / necunoscută mie // printre orbi / 
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Nicolae Aurel INOAN 
 
pui de om 
 
din care pom  
vom fi căzând  
ca pui de om 
din aripi fluturând 
nu ştie Darwin  
nici alţi savanţi nu ştiu 
dar prea mulţi oameni de acolo vin 
şi dau din aripi în pustiu ... 
în care pom 
vor fi căzând ... 
 
între nicăieri şi adio 
 
pe o pagină rea 
dintr-o carte 
cufundat în vise 
şi gânduri 
am trăit 
printre rânduri 
rătăcit 
între nicăieri şi aiurea ... 
acum mă caut 
în adende şi erate 
între nicăieri şi adio ... 
 
flori de cucuvea 
 
de aproape un deceniu 
arid şi abraziv 
ca ţarina cu pietre 
dar plin de clipe ... netrăite 
în casa şi grădina mea  

cresc nuami flori de ... 
cucuvea 

 
de aproape un deceniu 
spân şi hâd 
cu verbe seci pe limbă  
ud numai flori de cucuvea 
şi sparg mereu şi fără rost 
aceeaşi oglindă 
 
de aproape un deceniu 
lung şi mort ... 
 
zi de luni 
 
bună dimineţa  
într-o zi de luni 
o cârpă aruncată-n mers 
în marea stivă cu minciuni 
căci nimic nu poate fi mai 

bun 
pentru a existenţei masă  
ca o duminică prelungă  
şi o sâmbătă lascivă şi 

frumoasă 
iar luni este o zi 
care ar putea să nici nu fie 
cum capete nici nu există 
sub câte-o pălărie ... 
nu plângeţi deci  
că dintr-o săptămână 
trăiţi de marţi şi numai până 

vineri ... 
dacă trăiţi cu râvnă 

 
 



 42 

LUCIANA  MEDVE 
 

IOAN CHIRILĂ: ECOURI ÎN BABEL 
 

Recitind volumul de versuri Ecouri în Babel al părintelui Ioan Chirilă, primele cuvinte care,  
straniu, mi-au venit în minte au fost : un albatros chinuit (desigur în virtutea reflexului mental de 
sintetizare poetică, subiectiv şi, fireşte, relativ). 

Un albatros, ziceam, nevoit să zboare fără oprire sub povara harismei nereceptate, concentrată 
în straturi tectonice pe care nici cel mai blând discurs poetic nu le poate decomprima şi pe lângă 
care orice rostire (ori rostuire) mundană este profund şi definitiv nevinovată. 

Personalitate proeminentă a amvonului, părintele Ioan Chirilă intersectează fiinţial planuri 
multiple, scriind poezie din preaplinul propriului său "turn Babel". Mereu ca la marginea sufletului 
său, toposul şi chipurile vetero-testamentare (şi nu numai) îl năpădesc. Confortabil, dar şi 
responsabil, părintele Ioan Chirilă le găzduieşte pe toate ca odinioară Avraam cel primitor de 
oaspeţi la stejarul Mamvri. 

Prima "ieşire poetică în larg" a părintelui Ioan Chirilă ramâne totuşi, deşi nu supărător şi nici 
discordant, tributară teologhisirii, context în care "intruziunea sacrului în cotidian" este uneori pur 
conceptuală şi /sau reflexă. Dar nu de aici rezidă "prisosul" pe care ni-l oferă părintele Chirilă, ci, 
repet, din cântecul său chinuit de tipizările canonice care, categoric, nu-l pot cuprinde şi-n care, 
hotărât, părintele Chirilă nu încape. 

De unde altfel şi cine altcineva ar putea sa vadă "o seară desenată cu frig " ?  
“Când seara a trecut prin grădină / a smuls ca apostolii-atunci / din crinii câmpului / pe cei 

care / plângeau / mărturisind: / Fără tine, / Totul/ e rece”. 
Într-un registru de interpretare a echivocului “exerciţiile sale ludice” pot suferi amânare întrucât 

găzduiesc “Printre” ele veritabile respiruri poetice: “copiii – ferestre”, “în două camere cu evidente 
note de pustiu”. 

Putem decupa de asemenea un “reţetar” la care subscriem : “între cugetare şi limbaj / între 
mine şi ego / se află reţeta / maladiei sufletului meu.” Şi nu în ultimul rând remarcăm intenţiile 
catehetice ghicite în proiecţiile corective pe care le reclamă : “Sfinţii monahi se plâng / iar nu plâng 
/ chinuind rugăciunea”. 

Ca atare, într-o astfel de formaţie a eului formativ, asumarea “in corpore” a laturii negative a 
personalităţii lui Cain nu ni se pare fondată, atâta timp cât există şi alternativa asimilării ei în potenţa 
principiului desăvârşirii. 

Aşadar, “primii picuri de ploaie” sunt picuri din adevărata poezie, iar poezia adevărată e una cu 
adevărata Anastasie: “Ca să scapi de toate,/fă calea veacului/roşeşte de ruşinea/urâciunii şi pustiirii 
tale, /sui pe Golgota/şi răstigneşte pe crucificatori;/mergi în cetate,/ridică-i catapeteasma/sfiindu-
te să te uiţi dincolo/căci nu eşti încă Rafael/fiind în trup./ Coboară apoi în timp/trecând de 
Babel,/ înţelege-i pe toţi în neputinţa/limbii lor,/ înfăşază-te în curcubeu/şi suflă să se-mprăştie 
/apele potopirii/de pe frunţile tuturor/arde spinii şi uscă pălămida/cu dogoarea dragostei;/adună 
grâul snop/şi macină o pâine/ca să o dai pomană/când vei ucide pe Cain-ul din tine/ca să intri pe 
poarta Raiului/cum ai ieşit/ îmbrăcat în veşmânt de piele,/rugându-te neîncetat :/Unde eşti, 
Doamne ?” 

… Nimeni nu este “încă” Rafael, părinte Ioan Chirilă ! 
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Doina ONICA (SUEDIA) 
 

Scrisoare către tata 
 
Comunismul a căzut 
precum ai prevăzut, 
dar au crescut noi isme, 
războaiele şi ura 
continuă să existe. 
 
Eu am devenit poet târziu, 
tomnatic, 
mai scot din când în când 
cărbuni 
cu mâna goală 
din vatra cu jăratic. 
 
Se prea poate 
că tu le ştii deja 
pe toate 
din lumea ta  
de dincolo,  
departe de a mea. 
 
De ce nu am scăpat,  
e nostalgia. 
Nu pentru ce-am făcut 
ci pentru ce  
n-o să mai fac. 
 
Dialog 
 
Ne-am aşezat 
de o parte şi alta a apei, 
el de nimeni văzut. 
Ce s-a mai întâmplat 
în lume, 
a întrebat tata? 
Nu este linişte, zic, 
sunt războaie, atacuri, durere. 
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A venit al treilea război mondial? 
Nu, încă nu. 
 
Am scris despre voi, 
cum a fost. 
Să mă ierţi, 
am vrut să fiţi aici 
între noi, în gând, 
în pagini de carte 
pentru cei ce vin 
şi merg mai departe. 
Din ochii mei 
 
Din ochii mei priveşte 
lumea apusă a copilăriei 
adolescenţa zbuciumată 
tinereţea toată. 
Mama, tata, bunicii, 
s-au adunat pe chip. 
 
Chipul meu trece mai departe 
în alte chipuri 
ce nu le voi cunoaşte. 
 
Viaţa trece, 
viaţa se naşte. 
La autoportret 
 
Mă uit la soare, aştept minuni, 
mă uit la viaţă, din două lumi. 
O lume de demult cu amintiri, 
o alta ce se naşte cu noi trăiri. 
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Adina UNGUR 
 

INIŢIERE SPIRITUALĂ LA VÂRSTA 33 
 

Poate, observând dimensiunile acestei cărţi, cititorul ar fi tentat să 
creadă că este vorba despre un roman, însă subtitlul ne avertizează 
încă din copertă că avem de-a face cu un „jurnal de iniţiere 
spirituală”, aşa cum i-a spus şi Daniela Gifu. 33, vârsta christică, cea a 
maturităţii a fost anul în care ea-însăşi şi-a oferit drept cadou, notele 
zilnice din volumul de faţă. „Dacă nu ai împlinit această vârstă ar fi 
înţelept pentru liniştea eternă a sufletului tău să te pregăteşti şi să 
renunţi la micile necurăţii în care te complaci. Dacă ai trecut bine de 
Sfânta Vârstă, analizează în ce măsură ţi-a fost marcată existenţa. Ar 
trebui să fie, pentru fiecare dintre noi vârsta duhovniceascăi cotituri a 
vieţii”, notează autoarea în dreptul zilei de 10 ianuarie. Aşadar, atenţie 

la simbolica vârstă 33! ar spune autoarea în mesajul cărţii. Un tip de jurnal faţă de care poziţia 
autoarei nu se doreşte a fi una extrem de implicată, la o privire superficială. 

Daniela Gifu scrie mici scenarii sau episoade care datorită stilului narativ par adeseori 
virtuale. De pildă, nu se va adresa niciodată direct, făţiş jurnalului, ca unui psihoterapeut menit 
să-i asculte „ofurile” între paginile lui. Dar asumarea există, prin însăşi condiţia de jurnal pe 
care o întruneşte. Tonul adresativ nu este cel al unui alter ego, aşa cum ne-am putea imagina, 
ci cel al unui “tu” sau un “voi”. Jurnalul nu va îndeplini nici rolul de prieten intim, ci printre 
paginile amintite autoarea va decanta emoţia, bucuria, supărarea iar epicul vieţii rămâne mai 
mult cuprins între faptele zilnice, decât în jurnal.  

Scrisul efectiv al notelor se întâmplă având conştiinţa că înainte de a fi aşternut pe hârtie ar 
exista un filtru. Aşadar, se va da drumul doar luminii meditative să acopere faptele şi cuvintele. 
Şi aşa ne şi imaginăm în cuprinsul lecturii, că Daniela Gifu, înainte de a-şi scrie fila de jurnal ce 
aparţine zilei în cauză, s-a hrănit dintr-o rugăciune şi o lectură spirituală. Aşa se explică faptul 
că există o forţă extraordinară care îi anulează prin decantare energia negativă cotidiană, din 
amintirea zilei în curs. Stilul narativ este simplu, adeseori şi descrie anumite angoase, 
învăţăminte sau dimpotrivă, bucurii ale zilelor în curs, fără a indica neapărat un discurs de 
„ego” implicat. În acest sens Daniela Gifu va folosi sintagme precum „imaginează-ţi 
următorul scenariu…”, „Poate vei spune”...”Te-ai întrebat vreodată…”.  

Neobişnuit este faptul că într-adevăr „33” este un jurnal, însă trimiterile sunt exclusiv 
spirituale şi însăşi atitudinea desprinsă dintre filele cărţii are ca punct de pornire un pozitivism 
dezarmant. Ca şi cum cartea ar fi oglinda în care autoarea îl caută pe Dumnezeul din ea, 
oprindu-se zilnic la meditaţie celestă, ce induce implicit o îndepărtate a energiei negative. 
Jurnalul porneşte de la experienţa proprie de zi cu zi. Alegerea autoarei în faţa greutăţilor sau a 
descumpănirii a fost refugiul în credinţa că omniprezenţa divină este însăşi o luptă împotriva 
singurătăţii sau a deznădejdii. Gândurile înalte s-au îndreptat spre Dumnezeu, prezenţa care 
niciodată nu va dezamăgi. Iată cum, ceea ce iese dintre gândurile autoarei şi este pus pe hârtie 
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în acest jurnal este partea spirituală, cea lipsită de diateza activă, de dialog narativ, de 
cronologie a faptelor concrete. Doar o voalată amintire a faptelor cotidiene se va abate peste 
meditaţiile acestui jurnal.  

Între a-i fi marcată viaţa de energii mai mult sau mai puţin negative şi a le da curs, cel puţin 
prin confesiune Daniela Gifu alege calea spirituală şi scrie un jurnal înţesat probabil de lectura 
şi gândul mai degrabă „în spirit” decât „în lume”. În finele zilei ea oferă ca soluţie meditaţia 
corespunzătoare, de pildă „Complacerea nu este o dovadă de îmbunătăţire, ci una de 
slăbiciune, criteriu ce nu apare pe lista celestă”.  

Autoarea pune o balanţă între fapte sau chiar îndeamnă spre a lua o cale dreaptă, „Lasă 
îngereasca voinţă să lucreze în numele tău sortit!”, „Mai bine savurează din delicioasele bucate 
spirituale şi continuă să explorezi ta interioară”., p. 34. „Negreşit va primi sufletul tău întristat 
tămăduirea, oricât de stângace s-ar ruga.”  

Există şi o intimitate a gândurilor celeste, nu doar a celor lumeşti. Daniela Gifu se opreşte 
la ele, cu toată convingerea: „Istovit de tracasările cotidiene, se trezeşte în tine setea de lectură 
duhovnicească. Asemenea momente merită consemnate în jurnalul fiecăruia, fiindcă ulterior 
începe schimbarea în bine.”  

Volumul dezbate aproape zilnic câte o temă, o tentaţie, o slăbiciune umană, căreia 
autoarea îi găseşte leac prin îndreptarea ei, pe cale creştinească. Despre „nefericire” va spune: 
„Dacă nu eşti fericit, asta se datorează lipsei de consecvenţă în acele scurte şi trecătoare clipe 
de deşteptare.” Despre credinţa care întărăreşte: „Nu uita că reprezinţi o structură trinitară, 
fiecare parte având propriile ei nevoi. Neglijarea unei părţi îşi va cere, mai devreme sau mai 
târziu, birul...”, p. 51 sau „Singurul ajutor dezinteresat va veni din partea spiritelor luminoase, 
care doar aşteaptă chemarea ta, petnru a face front comun împotriva adversarilor”, p. 75.  

Pur şi simplu de-a lungul a 365 de zile cartea dezvăluie tematici precum familia, clevetirea, 
cuplul, orgoliul, vorbeşte despre confesiune, amărăciune, iubire, oportunism, prietenie, 
pericol, postul religios, emoţii, invidie, decizii, iertare, nebunie, moralitate, slăbiciune, esenţa 
relaţiilor interumane. Vorbeşte, de asemenea şi despre exigenţă, despre puterea banilor, 
stressul cotidian, glumele proaste, părinţi, regrete, conştiinţă, ambiţii, obsesii, moarte şi multe 
altele. De aceea poate că ar fi fost mai interesant ca în locul titlului fiecărei notiţe, care nu este 
altceva decât data scrierii ei, să fi stat ca titlu una dintre tematicile dezbătute sau acest lucru să 
se întâmple într-un subtitlu, ca o trimitere la meditaţiile, tentaţiile sau problemele ce aparţin 
zilei în cauză.  

Cine pătrunde cu interes în lectură va înţelege că este adus în faţa unui îndreptar al 
moralităţii creştineşti, înclinând spre „meditativ” şi „spiritual”. La finele fiecărei zi, autoarea a 
găsit soluţia luptei împotriva păcatelor, îndreptându-se spre credinţă şi locul înalt pe care în 
orice moment al vieţii sau al zilei va fi accesat, va oferi consolare, răspunsuri, linişte sau 
mângâiere. Şi avem convingerea că dacă Daniela Gifu a trecut cu bine prin vârsta 33, aceasta 
s-a datorat luminii pe care a lăsat-o să curgă în propriu-i spirit şi care a radiat în notele zilnice 
ale jurnalului ei. 
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Adrian VOICA 
 

ILUSTRAŢIE DIN ORAŞUL MEU 
(distihuri)37 

 
BAORELIEF CU TURCI 
 

- Divină Golie, piatră în transă, 
Trimite-ţi solii! E ultima şansă! 
 
VIS DE BOIEROAICĂ 
 

„Ne vin iar muscalii!” – tresare în somn, 
Aşteptând vandalii cu graţii de domn. 
 
ISTORIA 
 

La poarta veche stă o băbuţă 
Într-o ureche, dar tot drăguţă. 
 
LAUDATIO 
 

Străveche urbe, oraş modern, 
Cu linii curbe pe-un chip etern! 
 
CASA SADOVEANU 
 
E falnică precum stăpânul său odinioară 
Şi darnică în liliac cu unduiri de seară. 
 
STATUIA DIN PARC 
 
Deşi stă scris, cine a fost nu se mai ştie. 
Mori de plictis. E un  tip trist, cu pălărie. 
 
PROMENADĂ (stampă) 
 
Mişcări de şolduri, zâmbete trase cu sfoară – 
Te crezi la şolduri, înghesuială de seară. 
 

                                                 
37 Din volumul în pregătire Distihuri respirând catrene 
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ALB 
 
Pământu-i rochie de mireasă 
Când mântui prea frumoasa casă. 
 
STUDIOŞII 
 
Ca într-o cruciadă merg şi vociferează – 
Pe înflorita stradă, tăceri pân’ la amiază. 
 
VITRINA BIJUTIERULUI 
 
Miniaturi săpate în dragoste şi har – 
Atâtea guri căscate, atâţia ochi tresar! 
 
LA UŞA SĂLII DE CINEMA 
 
Bilete rupte de ani buni, cu multă modestie – 
Din ghiulul său trimit străbuni blazon de boierie. 
 
SCHIMBAREA LA FAŢĂ 
 
Fără armă sari din bolidul vremii; 
Ieri, pe-un armăsar, o furai pe Emi. 
 
NOSTALGIA ZBORULUI 
 
Zilnic la trapez, falsa domnişoară. 
Doar aici îi vezi cuibul ei de seară. 
 
NOAPTEA 
 
Oraşu-ntinde mâini cu multe becuri chioare; 
S-au strâns vreo patru câini la hanul din parcare. 
 
VĂRUL DIN AMERICA 
 
Western Union, un ceas de somn, dolari acasă; 
Revelion proptit de-un pom – şi-apoi se lasă. 
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Liviu COMŞIA  
 

DIMINEATA SANGERIE A LUMII 

 
Între volumele cu poeme postmoderniste care mi-au ajuns sub priviri, 

cartea Danielei Şontică, Uitaţi-vă prin mine (Ed. Brumar, Timişoara, 2007), 
îmi pare cea mai cristalină în construcţia scenariului liric, în expresia ei 
stilistică, prin care suntem conduşi din sine spre sine pe o cale convulsivă, 
plină de întâmplări dureroase. Viaţa acestui volum se petrece în interiorul 
fiinţei, într-un loc în care liniştea a fost demult înlocuită de suferinţă. Ieşirile 
în peisajul lumii moderne sunt cele care provoacă durerea prin diferenţele 
imense între aspiraţie şi realitate. Ba mai mult, de atâtea ori spaima blochează 
ieşirea: „Mereu vom trăi această fugă,/ lăsând în urma noastră/ somnul viitorului/ 
desprins ca o petală/ din piatra-mamă”. Sau, altădată, virtualul tinde să cuprindă 
existenţa, s-o supună, zbaterea de-a păşi în afară fiind promiţătoare: „El nu mai 
rosteşte cuvinte decât/ cu degetele pe tastatură,/ ascultă-l cu milă,/ arată-i câtă lumină a 
rămas afară,/ trimite-i o supernovă de binecuvântări/ şi tradu în limba lumii lui 
virtuale/cuvântul iubire!” 

Ceea ce impresionează e precizia cu care Daniela Şotincă disecă, tranşează 
felia de viaţă interioară, nelăsând prea mult spaţiu mişcării: „Ei nu se opresc 
niciodată,/ abia dacă îşi întorc privirile,/ retina lor abia dacă mai ţine minte/ propriul 
colţ de ochi”. Or, tocmai acest fapt duce implicit la creşterea sentimentului de 
înstrăinare care, cu fiecare poem, devine dominant: „Iar eu să-l întreb:/ Suntem 
fraţi, nu-i aşa?” 

Există apoi un alt element care concură din plin la ceea ce numeam 
cristalinul versului Danielei Şontică. Este vorba despre ironia care se 
insinuează, însoţeşte fiecare cuvânt care alcătuieşte versul. Nu este una senină, 
ci una încruntată, gravă: „Deşi auzeam sevele urcându-ţi din tălpi până-n inimă,/ mă 
lăsai printre cerşetori să împart sentimente/ de unică folosinţă”. Sau: „Treci cu şenila peste 
nervii mei/ înfloriţi de dimineaţă/ în grădina cu porţile deschise/ către şerpii acestei dune 
de reci renunţări”. 

Aşa fiind, relaţiile dintre oameni sunt afectate de depresie, provocatoare de 
mari dureri, opunând morţii doar dragostea: „Prelungirea durerii/ nu e decât o 
penumbră,/ dar e bine în ea,/ aşa era în copilărie,/ înainte de a fi ştiut că a mă 
îndrăgosti/ este singurul răspuns/pentru fiecare mormânt/ din viermele aurit”. 

Cum se vede, toate evadările din lumea interioară se sfârşesc cu un 
spectacol. Lumea exterioară este u continuu spectacol. Pare o existenţă 
acceptabilă. Poeta însă, iute ne contrazice, sugerându-ne că am devenit 
mecanismele unui sistem automatizat în care sentimentele sunt inacceptabile: 
„Vorbeam despre tine încet,/ nimic despre viaţă,/ copiii ieşeau de la evidenţa populaţiei/ 
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în şir indian”. Aici este cel de-al doilea punct dureros al vieţii pe care poeta îl 
exploatează în discursuri echilibrate, sobre. Iată un eventual autoportret care 
instituie documentar existenţa individuală de la începutul celui de-al treilea 
mileniu al omenirii cu semnele lui deloc încurajatoare: „Numele ei,/ un strigăt 
jupuit de viu,/ cald în gura ta (…) Suavă şi strong,/ ea pluteşte în tunelul de spaimă/ îşi 
pune halatul/ ca să vindece imprecis/ estuare de minereuri/ ce se preling din coada 
ochiului”. Sau altul colectiv: „Aceşti oameni,/ dacă ar fi inspiraţi,/ ar cânta încetişor 
dimineaţa/ şi, siguri de privighetoare,/ ar transforma o parte din lume/ în fişiere mici,/ 
ar transla-o în dosare/ şi s-ar întoarce fericiţi în viaţă”   

Ce e de făcut? O întrebare pe care poeţii şi-o pun de la facerea lumii. 
Răspunsul rămâne întotdeauna ambiguu. Implicit la Daniela Şontică. Poeta 
încearcă să ne sugereze două ieşiri: Prima, la îndemâna noastră şi se numeşte 
izbăvirea prin iubire. Viaţa trebuie acceptată chiar dacă de atâtea ori ni se 
refuză zborul: „Respir,/ nu pot să le reproşez nimic,/ ei mă îngrijesc bine,/ iar pentru a 
mă salva/ mi-au tăiat aripile”. Dar în lumea noastră şi dragostea a devenit un strigăt al 
disperării, din ce în ce mai violent: mă devorează teama/ că mâine/ mă voi trezi cu un 
clopot imens în gură/ şi n-o să te mai strig…”.Sau în această mică şi delicată 
bijuterie lirică: „Un sărut în care să mă pierd/ ca-ntr-un somn după o viaţă nedormită”. 
A doua ieşire e o ipotetică lume de Dincolo, idee creştină care a cucerit lumea 
înscăunând speranţa: „te poţi agăţa de tălpile cerului/ ca de singura salvare,/ 
strigându-I lui Dumnezeu că ai iubit”, Şi mai ales: „Numai acela care a aflat drumul/ 
nu se mai întoarce”. 

Avem, aşadar, de-a face cu o poezie a profunzimilor interioare care se 
asamblează într-o lectură metafizică. Expresia raţională, până la urmă, 
izbuteşte să ne convingă. Daniela Şontică e o poetă formată într-un 
postmodernism reţinut, fără excese, o conştiinţă lucidă şi calmă, pe alocuri 
tăioasă care, începând cu sine,  nu menajează pe nimeni. Cum spuneam ceva 
încolo, ne aflăm faţă-n faţă cu o poetă a dimineţilor sângerii ale lumii. 
Cristalinul expresiei capătă încă o dată strălucire! 

 



 51 

Dorin POPA 
 

e prea târziu, iubito, 
ca să mă mai grăbesc 

 
atât de bătrân ca astăzi 
nu voi mai fi, poate, niciodată 
 
mi s-a pus, brusc, în faţă 
o veche oglindă în care 
m-am zărit descompus, 
amputat, umilit 
 
acum, stau neclintit 
sub brazii ninşi din Copou 
dar înăuntru toate ale mele 
se clintesc iute 
cu mare stinghereală, 
asist, nemişcat, 
la un talmeş-balmeş 
îngrozitor 
 
e prea târziu, iubito, 
ca să mă mai grăbesc 
de peste tot primesc 
doar veşti alarmante 
şi îmi pun toate speranţele 
în iarna aceasta 
 
 

versuri uitate printre 
butoaiele vechi 

 
îmi era atât de ruşine 
că te iubesc 
încât mă ascundeam 
în pivniţe adânci 
după câte un butoi vechi 
scâncind încet 
să nu audă nimeni 

 
să nu afle nimeni 
despre vraja 
care mă izbise din senin, 
fără ca eu să am vreme 
să îmi ţin respiraţia 
măcar 
 
acum, după ce, împleticit, 
am trecut prin viaţa mea 
fără să o înţeleg, 
acum îţi pot întinde 
scrisorile nescrise atunci, 
acum pot, în oglinzile 

nostalgiei, 
să te privesc 
drept în faţă 
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coup de foudre 
 
cu o precizie ameţitoare 
ai venit către mine, 
cu ochii închişi 
cu ochii închişi cu grijă 
mi s-a părut 
că ai venit către mine 
 
apoi, mângâierile dulci 
nelumeşti 
şi infinita supunere 
parcă se dăruiau 
cuiva 
din spatele meu 
 
şi într-o zi 
în ochii tăi delicaţi 
uimitor de profunzi 
am zărit imaginea zeului 
care demult m-a traversat 
pentru o clipă 
întâmplător 
. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

când femeia ta 
te părăseşte 

 
oriunde s-ar duce 
crezi că rămâi ascuns 
definitiv 
printre lucrurile ei 
 
suflete,îndreaptă-ţi genunchii, 
opreşte căderea, 
decăderea, 
opreşte nisipul, 
apa, 
viaţa! 
 
oriunde s-ar duce 
tu nu mai contezi 
nici cât negru sub unghie, 
tu nu rămâi 
niciunde 
 
naşterea ta a fost 
o aberaţie, 
o imitaţie, 
o negaţie 
oriunde s-ar duce, 
tu nu mai ai unde să te duci 
Amin! 
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Aurel POP 
  

SECRETUL - RUGULUI APRINS 
 

Cartea Secretul - Rugului aprins, 
apărută la editura “Carpathia Press”, 
Bucureşti, 2007,  trimisă prin e-mail de 
Dr. Artur Silvestri “la câteva minute” după 
încheiere, oferită în “dar de Sfintele Paşti”, 
urmare a unui legământ: “că nu va fi an lasat 
pe lume fără a trimite de Crăciun şi de Paşti câte 
o cărticică drept ofrandă pentru Cel ce m-a adus 
pe Pământ şi nu voi avea linişte, şi gând de a 
sărbători, până când nu o voi face de fiecare 
dată”. 

Am primit cu mare plăcere “darul” pe 
care, deşi cam mare, l-am citit pe 

nerăsuflate, fiind un “semn bun”, într-o zi de mare praznic, trezindu-mi înteresul pentru 
subiectul abordat; “întru veşnica pomenire a ultimului mitropolit al Bucovinei: Tit Simedrea”. 

“Cărticica” virtuală (deocamdata, tehnoredactata cu mare profesionalism de 
Gabriela Chircea), structurată în şase părţi, este consecinţa: “spaimei de a continua nefăcutul 
prin amânare” - aşa după cum mărturiseşte autorul, creând, într-un timp extrem de 
scurt, “imaginea a ceea ce facem noi, ca “spirit” şi “popor”: eterne recuperări sub apăsarea timpului 
pierdut şi a deciziilor amânate, construcţie peste straturi nedesţelenite şi adaus prin înodarea de fire ce 
s-au întrerupt aparent” (Spaima de a continua “nefăcutul” prin amânare) 

Artur Silvestri, Om de aleasă cultură: scriitor, istoric al civilizaţiilor, autor a peste 
40 de cărţi, a peste 200 de studii pe teme ale istoriei literare, a peste 2500 de articole pe 
teme culturale, fondator de organizaţii culturale, ne aduce, de data aceasta, în centrul 
atenţiei, după o lungă investigaţie, bazată pe documente; cazul Tit Simedrea, peste 
care s-a aşternut “nepăsarea colectivă, modul de a reacţiona fără sistemă şi pierderile periodice de 
memorie ale căror urmări stau în incomensurabil”. Regretul autorului nu se opreşte aici şi 
remarcă “uşurinţa” din partea unor autori care tratează biografia “savantului şi cărturarului 
eminent şi respectat”, care a fost Tit Simedrea, autorul a numeroase “concluzii divulgate” în 
“publicaţii de erudiţie”, ori în “presa bisericească prea puţin citată în afara mediului curent unde 
circulă şi se răsfoieşte”. 

În finalul părţii introductive, cititorul “poate desprinde îngrijorarea autorului privind  o 
păgubitoare patologie a neîncrederii în noi înşine” - fapt ce duce la menţinerea stării de lucruri, 
acum când facem parte dintr-o Europă Unită. 

Monografia ultimului Mitropolit al Bucovinei începe sugestiv privind câteva 
aspecte legate de biografia lui Tit Simedrea aflat la Mânăstirea Cernica - fiind “izgonit 
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din scaunul de ocupant, vlăscean de obârşie, ieşit dintr-un sat vecin cu Nichifor Crainic, odinioară 

diriguitor de seamă al revistei “Biserica Ortodoxă Română”, vicar al patriahului Miron, 
episcop de Bălţi, savant şi duhovnic de largi ecouri” (Codul “Semănătorului”) 

Evocarea de mai sus are la bază amplele investigaţii, făcute cu mare trudă de autor,  
unele documente relatând poziţiile celor care l-au condus “pe ultimul drum pământesc” - 
unde s-au întâlnit “laolaltă “oameni vechi” şi “oameni noi, din toate ţinuturile româneşti. 
Respectarea cu sfinţenie a conţinutului documentelor, dar şi părerea “personală” a celor 
care au luat cuvântul la funerariile Mitropolitului Tit Simedrea “unul dintre ierarhicii şi 
cărturarii de seamă ai Biserici Ortodoxe Române, Mitropolitul Tit Simedrea, în vârstă de 85 de ani” 
- aşa “începea Episcopul Antim Nica” ampla biografie a celui trecut la cele veşnice. 
Cuvinte de înălţare şi preaslăvire au fost rostite şi de alte Înalte feţe bisericeşti, aflate la 
“întristata adunare”. 

Partea a trea a monografiei; “umbre şi imaginea” ne pune în faţă strădania 
autorului de a face Lumină în cazul Tit Simedrea, apelând la bunăvoinţa zecilor “de 
ierahi şi cărturari bisericeşti”, prin trimiterea de chestionare şi alte proceduri de contact cu 
cei care l-au cunoscut pe cel pus în discuţie. Surpriza vine din partea unora care nu s-
au sinchisit să dea curs acelei invitaţii la un eventual dialog, dar nici măcar nu s-au mai 
întors acele chestionare - iar în cele mai fericite cazuri, răspunsul a fost vag “de unde abia 
cu greu s-ar putea extrage ceva”. Autorul nu se dă bătut: insistenţele lui de a descoperi câte 
ceva despre “rudenie” ...de, sângele apă nu se face    ( care „rudenie” nu e altul decât 
Mitropolitul Tit Simedrea!) – nu au margini. 

Printre cei care au fost interogaţi, sub o forma sau alta, se află şi I.P.S. Dr. Antonie 
Plămădeală, pe care, după afirmaţiile Domniei Sale: “l-am cunoscut destul de bine.// Era un 
mare mitropolit, cărturar de care ţineam seama toţi.// L-am întâlnit adesea pe la Academia 
Română, la bibliotecă, pentru că era destul de studios”. 

Cu toate că “Sunt unii care îi atribuie Mitropolitului Tit rostul de a fi iniţiat “mişcarea 
Rugului aprins” de la Mânăstirea Antim” - autorul Dr. Artur Silvestri recomandă:“în lipsă 
de documente” trebuie să manifestăm mai multă “prudenţă” , şi totuşi subiectul pus în 
discuţie atinge cote alarmante prin relatările lui Adrian Făgeţeanu, călugăr hotărât “să 
îmi destăinuiască// printr-un mesager” despre întâlnirea sa, cu Mitropolitul Tit Simedrea. 
Cu certitudine, Tit Simedrea “iniţiase  mişcarea “Rugului Aprins” de la Mânăstirea Antim 
încă de la începutul anilor 40, pe când se afla cu şederea de arhiepiscop la Cernăuţi” 

Din dialogul purtat rezultă clar că la mânăstirea Antim “era miscarea “Rugului 
Aprins” ai cărui membri au fost arestaţi şi condamnaţi de regimul comunist. Las pe 
seama cititorului să parcurgă ultimele pagini ale tulburătoarei relatări.  

 



 55 

Adrian BOTEZ 
 
 

 
Plângându-l pe Iisus 

 
Plângându-L pe Iisus – un copil 
Adormi la ferestrã:şi-L vãzu pe Ucis 
Plutind lin – lebãdã sângerie 
Scurgându-se-n cântecul ultim – spre 
Lac 
 
Rãnile Lui erau tot atâtea ciudate 
Lumini – guri de peşteri – strãpungând spre 
Orbitoare Grãdinã 
 
Şi copilul – în vis – o porni spre 
Eternele dimineţi – iar  
Când s-a trezit – nu mai avea 
Nicãieri de ajuns 
 

 
Iosif de-Arimateea 

 
Veghind smerit şi singur sub spintecarea Crucii 
Am strâns cerescul sânge – din Om care s-a scurs 
Şi în pocal de Aur – Lumina I-am ascuns 
Ca-ntr-un mormânt la care vin să se-nchine cucii 
 
L-am tras  de sub osândă – L-am îmbrăcat în taină 
Şi pentru ochii lumii – zăbranic I-am dat haină: 
Nimeni nu ştie însă – Iosif  de-Arimateea 
Că-i paznic încercării de-a sângera Ideea 
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Antoaneta TURDA 
   

Note de lectură 

 

APRILIE ÎN AUCKLAND de Victor COROIANU 
 
„Tind şi sunt atras spre literatura 

călătoriilor, care nu e fantezistă, vrea să 
fie sinceră şi să fie utilă tuturor care vor 
să rătăcească prin lume şi să găsească 
aspecte pe care nu le vezi şi nu le trăieşti 
uşor” mărturisea, la un moment dat,  
medicul- scriitor Victor Coroianu, stabilit 
in Germania din 1975, ţară în care este 
cunoscut poate mai bine decât în patria 
natală şi datorită publicării unui număr 
impresionant de studii, articole şi lucrări 
de medicină. 

Spirit mai mult pragmatic decât 
poetic, dar oricum cu un real  talent de prozator,  Victor Coroianu aduce în 
peisajul literar românesc o modalitate originală de a prezenta literatura de 
călătorie şi anume prin intermediul romanului, fapt ce fereşte cărţile sale de 
răceala şi chiar aş îndrăzni să spun, plictiseala unor înşiruiri de date şi denumiri 
care poate n-ar rămâne în memoria noastră dacă nu ar fi legate fie de o 
istorioară, sau de un personaj drag inimilor noastre, după lectura oricărui  volum 
care adună între file sale o multitudine de elemente de geografie, sociologie şi 
mai ales de psihologie, acea psihologie a individului dezrădacinat de pământul 
natal. 

Un scurt periplu prin romanele de călătorie ale autorului, mi-a readus în 
memorie titluri ca: La nord de Tahiti, Via’Negra, Între indieni şi trapperi şi 
Aprilie în Auckland, acesta din urmă ducându-ne cu gândul la îndepărtatele 
ţinuturi ale Noii Zeelande şi ale Australiei. Construit în jurul celor câtorva 
personaje cu un contur mai clar cum ar fi Eugenio, românul care îşi părăseşte 
ţara natală din cauza vitregiilor istoriei, acest personaj fiind un alter-ego al 
autorului, Crystal şi Russell dar şi în jurul celorlalţi eroi care se percep mai 
estompat cum ar fi Nancy,  Jack Wattson, bătrânul căpitan al vasului „Royal 
Navy” şi familia Mc.Kinley, autorul deschide cititorului, rând pe rând, uşile către 
o lume aparent obişnuită, cu iubirile şi trădările ei, dar care  la o privire mai 
atentă, se dovedeşte a fi destul de bizară, în care întâlnim tipuri de personaje ce 
definesc o stare de fapt a unei societăţi care a ajuns să fie sclava propriilor ei 
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slăbiciuni, asemeni soţilor Mc.Kinley care, sub aparenţa unui gentlemen şi al 
unei lady ascundeau în descendenţa lor „golanul din San Francisco Street”. Aici, 
în această lume în care sentimentele omeneşti sunt tot mai vizibil înlocuite de 
mirajul muncii aducătoare de bani, la un moment dat, totuşi putem fi şocaţi de 
sentimentul singurătaţii oamenilor, atât de bine reliefat de cuplul Crystal şi Jack 
Wattson, într-o seară de Crăciun:” Erau doua destine curioase care se întâlneau. 
Erau două fiinţe singure, una cu speranţe de viitor, iar cealaltă cu apusul în 
suflet. Erau tinereţea cu nuanţe optimiste şi bătrâneţea deprimată, chinuită de 
primele semne ale pierzaniei.”  

 Odată pătruns în labirintul romanului, prin intermediul a doar câteva 
personaje   cititorul descoperă, rând pe rând, ca şi în celalte lucrări de acest gen 
ale autorului, lucruri inedite şi specifice ţinuturilor vizitate, toate relatate într-un 
stil sobru, concis şi exact care însă nu lezează cu nimic savoarea dialogurilor şi a 
descrierilor ce relatează, cu lux de amănunte tot ce e semnificativ despre 
Australia cu faimoasa operă din Sidney şi cu amurgurile sale roşii-oranj, dar şi 
despre pasărea naţională a Noii Zeelande, pasarea Kiwi,  sau despre oraşul 
Nelson din „ţara lânei” care este locul de naştere al celui ce a descoperit fizica 
nucleară, baronul Rutherford. Vizita în această ţară în care pădurile subtropicale 
se îmbină perfect cu geyserele, cascadele şi munţii înzăpeziţi şi care primeşte 
primeşte, cu generozitate mii de turişti poate da naştere la întrebări de genul: 
„Curăţenia pedantă a oraşelor şi a şoselelor, lipsa de conserve aruncate pe jos, 
lipsa de „grafitti” pe pereţii clădirilor te făcea pe drept cuvânt să te întrebi: 
„Unde e mai multă civilizaţie? Aici, în Europa, sau în America? Trebuie să 
iubeşti această ţară şi aceşti oameni decenţi, ordonaţi, cu virtuţi pe care le simţi 
ca străin...Şi atunci te întrebi din nou: Oare trebuie să-ţi pierzi timpul şi banii ca 
sa vezi progresul Occidentului, atunci când el e în realitate mult în urma Noii 
Zeelande?”  Generând o mulţime de întrebări şi deschizând o serie de probleme 
ce implică, dincolo de farmecul locurilor descrise, latura socială şi psihologică a 
unei societăţi, acest fascinant roman, dincolo de bucuria pe care o ai în postura 
de cititor privilegiat care a avut norocul să-i cadă în mână o carte care te 
cucereşte chiar şi prin descrierea unei flori sau a unor vietăţi ce par lipsite de 
farmec cum ar fi şopârlele, te îndeamnă să fii de acord cu ceea ce afirmă, la un 
moment dat Crystal:” Călătoria e ca o carte. Unii o răsfoiesc şi nu rămân cu 
nimic. Iar alţii o studiază şi-şi umplu mintea de imagini şi cunoştinţe.” 
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Victor COROIANU (S.U.A.) 
 

UN APROAPE DE DEPARTE … 

AMERICA MEA 
 
Diasporean  de vârf  prin faima 

frumoasă  şi loialitatea faţă de idealul 
libertăţii, un intelectual  format la 
universitate, dar şi  un „ etern student al 
vieţii”.  Un om care va re- descoperi mereu  
America …  prin acel nesaţiu  de 
cunoaştere directă, de „ debarcare”  pe  
ţărmurile  visate. Un om al cărui titlu de 
nobleţe nu este doar simbolic, prin 
descendenţă nobiliară transilvană, ci o 
moştenire specială, de suflet flămând de 
spaţii şi de timp: trecut şi viitor.  

Un  titlu de nobleţe  pe care Victor 
baron de Coroianu  îl re –confirmă prin 
creaţia literară şi ştiinţifică  proprie – iată 
elogiul care nu ar trebui să-l stingherească 
pe  Dr Victor baron Coroianu. Poate că prin emigrarea la timp, prin ieşirea din 
ţarcul  care silea vulturul să ajungă vrabie, iar vrabia şoarece, acest om uimitor de 
optimist, visător dar paradoxal pragmatic, ne face să înţelegem ce destin îşi asumă 
românul dacă nu are implantată perfid „ gena”  doctrinară a răbdării întru 
supravieţuire, de fapt surogatul vechii „ virtus romana”: adică laşitatea şi 
degradarea identitară, colaboraţionismul  care a dezonorat pe termen lung spiţa de 
profunzime nobilă, a ramurii transilvane în nefastul regim stalinist- apoi ceauşist. 

Iată de ce cărţile scrise în limba maternă, valoarea lor în orizontul cunoaşterii – 
sunt ale sufletului românesc sub zodii în mişcare …Iar farmecul călătoriile se 
transferă în opere, încântându-ne şi pe noi, cum s-ar zice „ răzbunându-ne” 
inefabilul dor de ducă…În fiecare din noi arde visul de a …descoperi America, 
sau o ţară a făgăduinţei, peiorativ zicând: deoarece ne dorim descoperirea de sine, 
în alte şi alte spaţii, alte şi alte raportări…Victor Coroianu prin cărţile dsale asta 
face în mod Socratic: „ Urmează-ţi zeul” – aşadar Calea ; „ cunoaşte-te pe tine 
însuţi”; „ meden agan – nimic fără măsură” …Sau cu măsura conştiinţei setoase de 
libertate. 

La urma urmei – suntem datori cu sinceritatea elogiului : admirabil este şi 
faptul că dincolo de drama exilului şi emoţia reuşitelor  impetuoase- acest exemplu 
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de demnitate şi autentică nobleţe, nu a căzut nici în extrema radicalismului, nici  în 
blamul  originii fără a diferenţia şi analiza judicios şi simţitor „problema”. 

    
 
Mă onorează  cu nobila-i  ( strictu-sensu) prietenie cunoscutul scriitor originar 

din România, dr Victor baron de Coroianu, fost prof univ la Cluj Napoca şi 
emigrat înainte de 1989 în Germania, iar eu încerc a nu îi rămâne dator  pentru  
atenţia ce îmi  dăruie. Este un prolific şi prodigios  ENCICLOPEDIST - autor a 
18 cărţi ireproşabile fiecare, cărţi care au darul special de a ne face companioni pe 
itinerariile  fascinante pe mapamond. .. Am fost impresionat de un roman – gen 
Saga familială, de un românism autentic şi din păcate crepuscular, dar şi de un 
studiu excelent despre cultura originară a Americii  de Nord – studiu despre 
litografia acelui spaţiu  vizitat de Dsa. Big-romanul său de la misterioasa rezidenţă 
Laguna Hils m-a delectat: o teribilă regresiune în memorie, reconstituire a unmui 
Dom cu năluciri metafizice şi  blagiene năzăriri de la Curţile Dorului…” Păduri 
ce-ar fi putut să fie/ şi niciodată nu vor fi”! Însă cele care au fremuit odinioară – 
zbuciumul şi poienilor lor mirifice,  le ducem cu noi oriunde, pasărea memoriei 
afective poartă în guţă latentul stejar şi semnificaţia . Epica dlui Coroianu este 
Poemetică şi epopeică! Este o entelehia ciclică, mereu din alte azimuturi, pe alte 
cadrane virtual rotindu-se spre origini : ca să nu bântuie ca stihial; ca să se 
mântuie, ca  Ulisses  

Spălând aurul de la şteampuri şi aurind lâna: ce semiotică superbă ne sugerează  
acest boier luminat cu heraldicele sale descinderi de aiurea ! Mitul eternei 
reîntoarceri, pe la răscruci şi  totuşi ne smuls din matriceal, din melosul  
inefabilului DOR . Dar când vom avea opere complete, când ni se va restitui ceva 
ce nu a plecat niciodată? Ce anume din scrierile Domniei sale mă predispune la 
această vorbire în dodii, pseudo-oraculare ? Mirajul ce îl exercită şi în mine „ dorul 
de ducă” ? „ Duce-m-aş şi m-aş tot duce…”…O căutare de sine prin oglindire mereu 
în alte lucii de ape, în acalmiile altui nadir ? Re-cunoaşterea propriei istorii, însă 
din-afara-ne ? Profeţiile prin scrutarea retrospectivă, spre a se deduce un viitor 
…repetabil? Calea regală a cunoaşterii cu umbletul şi pipăirea aparentelor apocrife 
din piatră?  

 Iată o noua carte, despre America actuală, Ţara Făgăduinţei şi a tuturor  
posibilităţilor, paradoxal şi a imposibilităţilor…Victor baron Corianu continuă cu 
această carte de 300 pagini, seria editărilor în română,  consecvent prezentată de 
băimăreni, de fapt traseul impresionat al căutărilor cu pasul şi cu mintea, într-o 
uluitoare apetenţă( foame) de necunoscut ( încă)… Este o carte pe care chiar 
americanii ar trebui să o traducă dacă un editor cu simţul afacerii carte, l-ar 
descoperi. 
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Deoarece acest scriitor a rămas român şi în exil, în fiinţa sa şi în scrierile sale, 
devenind totodată un român planetar, uzând de o sintagmă a lui Lucian Hetco. 

Medic  militar şi psiholog reputat, V. de Coroianu este şi un înzestrat 
documentarist, flămând de cunoaştere directă a lumii, pe toate meridianele, dar şi 
de comunicare. „America mea” însumează memorabile pagini captivante prin 
stilul alert, meticulozitatea fişării datelor şi mai ales neobişnuita capacitate de a ne 
transmite mesajele propuse. Domină simţul panoramei şi a insistentei focalizări pe 
detaliul semnificativ.  V.d C. este un perfecţionist acerb ( nota bene ) şi un  
performant de tip …sportiv, peiorativ zicând. Ordinea tipic ardelenească, 
pragmatismul şi propensiunea specială de „ factotum”- termenul nemţesc fiind 
acela de Tausendassa”, se complinesc fericit în destinul şi opera sa, iar ceea ce cred 
eu este că psihologul de profesiune îşi aplică de o viaţă catarsicul  reţetar 
…socratic… Nu întâmplător, în epica sa, capitolele sunt succedate modular, 
caleidoscopic, având fiecare citate din marea înţelepciune clasică. Iată 
înţelepciunea în acţiune şi acţiunea în savoarea de a scrie, voluptatea de a sublima 
estetic o etică a spaţiului originar, conexată mereu la universal.  

 Prin scrierile sale poate fi numit fără greş „ director de conştiinţă”. Şi un 
cuceritor.  El este cohelian, el îşi povesteşte mitul personal, cu nuclee  reale, 
trepidante, în acord cu un temperament expansiv, lacom de orizonturi şi  curios să 
se redefinească prin …reflectare.   

O anume nobleţe  stilistică revine constant în toate scrierile sale. Rostiri  
axiomatice sunt aidoma sentinţelor delphice, pe frontispiciilor op-urilor; 
construcţia modulară a cărţii  America mea , cât şi fluenţa narativă, harul 
povestitorului , sunt doar câteva din calităţile notabile ce ni-l  apropie  pe  autor. 
Fin observator al lumii esenţiale,  psihologul- scriitor  este totuşi unul sceptic, 
probabil  rezultat al unei vaste experienţe de viaţă într-un areal larg, pe 
mapamond. Cartea America mea – este şi un fel de „ rezumat” sintetic al 
memorialisticii sale, pe itinerarii de-a dreptul exotice( de facto complexe ) - în 
istorie şi în actualitatea ei fascinantă.  

Psihologul şi cercetătorul, istoricul şi  scriitorul documentat  nu doar  în 
biblioteci, cât şi prin  călătorii  în lume, observaţii conspectate direct şi riguros 
realist, ne oferă în româneşte un impresionant studiu  nu doar la America de ier şi 
de azi, ci ramificat pe capitole ca un „arbore al cunoaşterii” universale. Uriaşul 
privilegiu al cercetării directe coroborate cu  lucrul minuţios şi vizionarismul 
admirabil – rezultă această splendidă carte . Glossând şi accentuând esenţialul 
informaţiei, bunăoară capitolul „ Francmasoneria în SUA”- este semnificativ în 
acest sens. Sunt citaţi Dobrescu sau Ungherea, dar  documentaţia  lui Victor 
Coroianu colectează izvoare  engleze, scoţiene, americane, germane, italiene mult 
mai concludente. Travaliul documentar impregnează ingenios empirismul şi fac 
inclusiv operă promotională modernă. 
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Ochiul atent al autorului, ca un obiectiv cu transfocator, rămâne limpede şi 
acolo unde subiectivităţile întreţin un etern joc al „conspiraţiei mondiale”. 
Parabolicul este evitat în folosul studiului la obiect( ive).  

Radiografia americană a  dr. Coroianu pătrunde în spectre largi,  labirinthice, 
panoramate într-o manieră impecabilă şi concludentă: pentru iniţiaţi, dar şi pentru 
un public foarte larg. În acest sens, meritul autorului se reconfirmă şi se continuă 
în nota altor cărţi ale sale. Personal am retrăit o întoarcere în adolescenţa lecturilor 
mele flămânde de lume: călătoria lui Coroianu este una iniţiatică, în sensul 
cohellian…  

Ajunge să amintim sec traseele conaţionalului nostru – de unde a rezultat o 
bibliotecă:Africa de Sud, America de Nord, America Centrală şi cea de Sud, 
Pacificul de sud ( Australia, Noua Zeelandă, Polinezia Franceză, Insula Fidji, 
Alaska şi Canada, rezervaţiile indiene … Victor baron Coroianu este omul prin 
excelenţă al unei vocaţii: opera sa depăşeşte elegant enciclopedismul şi consacră 
un destin românesc de vârf al deschiderii prin cunoaştere spre şi în lumea largă. 
Un explorator cu pasul şi mintea, un pelerin în cardinale puncte ale lumii, acolo 
unde pulsaţia civilizaţiei şi culturii actuale este mai puternică, Coroianu având 
mereu diagnostice empatice, exacte şi activate parcă de un mare suflet cu adevărat 
românesc. 

Prin aceea că V. Coroianu îşi editează cărţile şi în româneşte, un suflet şi o 
conştiinţă frumos contopite, se întoarce mereu la origini – semn cert al unei iubiri 
niciodată trădate.  

Destinul său pare contopit cu cel al cărţilor sale, travaliul epic este de o mare 
respiraţie, accentuat afectiv. Spirit reportericesc, în speţă, V. de Coroianu are 
tehnica „ochiului magic” al camerei de luat vederi, de la Braşovul  şi Transilvania 
amintirilor, prin Tahiti, Suckland, Via Negra, Laguna Hills, America „ noastră”, - 
America de Nord …Explorator nu doar în arhive, ci în direct, pasionat, al lumii 
văzute ca un întreg ce se extrage din temporalitate, prin „obiectivul” propriei 
viziuni, autorul român este unul  important, din stirpea marilor „ glob-trotteri”  
aşadar, Victor baron de Coroianu  are Operă şi ea aparţine în primul rând 
patrimoniului  ştiinţific şi literar românesc. Operă a unei înalte restituiri.   

Cunoscând că fondatorul editurii Gutinul din Baia Mare – ilustrul  istoric  
Valeriu ACHIM, editează cărţi ale unei hunedorence – Teresia Bolchiş Tataru -  şi 
– iată- cultivă opera lui Victor Coroianu-  Valeriu Achim-  cărturar de elită, fost 
director al Muzeului judeţean Maramureş şi director al Teatrului Dramatic din 
Baia Mare- consider că întâlnirea dintre editor şi autor este una admirabilă şi 
demnă de tot respectul nostru . 
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DE CE IUBESC AMERICA 
 
1. Pentru că fiecare are dreptul să  se străduiască pentru fericirea sa ca ţintă 

veşnică a vieţii. 
2. Pentru că libertatea individuală este principiul cel mai important. 
3. Pentru că  făclia Statuii Libertăţii a fost lumina în întuneric a imigranţilor. 
4. Fiindcă înainte de mâncare se roagă 
5. Pentru că americanii  nu sunt invidioşi pentru succesul altuia. 
6. Pentru că sunt fiinţe deschise, optimiste, sunt sinceri şi naivi. 
7. Pentru că ei nu vorbesc o engleză grea şi sofisticată, ci o americană uşoară 
8. Fiindcă sunt o naţiune formată din mii de etnii, dintre care nu lipsesc nici 

românii 
9. Fiindcă un lustragiu de ghete poate deveni milionar şi un artist de cinema 

poate deveni preşedinte 
10. Fiindcă au cei mai mulţi şi mai mari zgârie nori, iar femeile lor, cei mai mari 

sâni din lume 
11. Pentru că Declaraţia de Independenţă e fundamentul lumii libere 
12.Fiindcă o nenorocire nu-i prăbuşeşte, ci îi face mai puternici 
13 . Fiindcă jumătate din deţinătorii Premiului Nobel sunt americani 
14. Fiindcă la intonarea Imnului Naţional pun mâna dreaptă pe inimă 
15. Fiindcă din pantofi de tenis şi T-shirt au făcut o îmbrăcăminte de salon 
16.Fiindcă spiritul lor de pionierat al „ vestului sălbatic” n-a dispărut şi-l caută 

acum în cosmos 
17.Fiindcă,la ei, copiii mici sunt cei mai mari din lume 
18. Fiindcă ei preferă duşul în locul băii în vană 
19- Fiindcă cred în Tarzan şi în Superman 
20. Fiindcă sunt un popor al „ vecinilor” şi al cluburilor. 
21. Fiindcă sunt un exemplu în prietenie şi poartă făclia libertăţii. 
22. Fiindcă nu au avut niciodată un dictator. 
23.Fiindcă au salvat Europa în două războaie mondiale şi au creat  planul 

Marshall 
24.Pentru că au cei mai buni artişti de cinema şi cele mai bune filme 
25.Fiindcă ţara e enormă, între trei oceane, diversificată cu toate climele şi 

formaţiunile geografice posibile, interesantă prin minunile ei geologice şi curioasă  
prin atâtea culturi ciudate 

26.Fiindcă pot viziona filme western şi asculta muzică country 
27.Fiindcă atât  benzina cât şi reţeaua de hoteluri sunt  mai ieftine ca în Europa 
28.Fiindcă sunt toleranţi şi cavaleri 
29.Fiindcă au cei mai buni sportivi din lume 
30. Fiindcă ziarele lor sunt ieftine şi ediţia de duminică câtăreşte un kilogram 



 63 

31. Fiindcă pe afişe scrie :” VIRGIN” . Teach jour kid’s not a dirthy Word” ( 
Învaţă-l pe copilul tău că virgin nu e un cuvânt murdar).  

  
DE CE ALŢII NU IUBESC AMERICA ? 

 
1. Fiindcă au ocupat teritoriile nativilor americani, i-au transmutat în rezervaţii 

şi au exterminat o serie de triburi indiene, prin lupte, alcool şi prin boli contagioase. 
2. 2.Fiindcă le place să joace rolul de poliţie mondială 
3. 3. Fiindcă majoritatea populaţiei tinere e incultă şi vorbeşte numai o 

engleză- americană. 
4. Fiindcă un mare procentaj de femei şi copii sunt obezi 
5. Fiindcă consideră ă New York- ul reprezintă  America 
6. Fiindcă ostaşii lor i-au maltratat pe prizonierii din Irak şi din Guantanamo 
7. Fiindcă ICI şi FBI n-au fost percet informaţi şi au dat decizii false de 

intrare în război contra Irakului 
8. Fiindcă se citeşte puţin şi se cultivă doar prin TV şi ziare bulevardiere 
9. Au prea mulţi homosexuali şi căsătoriile sunt fragile, divorţurile prea dese. 
10. Fiindcă America veche s-a pierdut şi treptat se dezvoltă o elită prea liberală 
11. Fiindcă poluează atmosfera şi nu iscăleşte contractul de la Kyoto 
12. Pentru că au restricţii  de emigrare în America 
13. Pentru că prea târziu au dat libertăţi depline indienilor 
14. Pentru că presa ateistă şi evreiască duce o campanie de desconsiderare a 

creştinismului 
15. Pentru că, fără dolari, nu poţi călători  în lumea largă 
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Marius ŢION    

 

ÎMBRĂŢIŞARE 
 
Plouă; 
îngerii spală drumul plecării. 
 
De vei muri,  
am să te-ngrop în altarul pulsului meu. 
 
Arbori din alt tărâm îşi uită furtuna în noi, 
sub vălul rugăciunii ne miruim privirea. 
 
În orice colţ de icoană  
găsesc lacrima chipului tău. 

 
AMVONICĂ 

 
Tihnă însângerată duminica, 

vulturul amvonic  
îşi pironeşte privirea spre lume, 
catedrale prelungi 
murmură liturghia Fiului. 
 
Zid al împăcării, iconostasul  
dospeşte anafura liniştii, 
Axion ! 
plâng ochii vulturului, 
prin ochii nemântuiţi ai 
oamenilor. 
 
 

ÎNTRE  ZIDURI 
 
Încă o zi, 
când te opreşti între ziduri 
şi fiecare fereastră îţi pare 
o trambulină spre moarte. 
 
În seară, 
gâtuit de umbre, porţi la piept 
ca pe un talisman, 
pecetea singurătăţii. 
 
Târziu, 
îngenuncheat între eşecuri şi 
speranţe, 
îmbrăţişezi cerul, 
singurul prieten. 
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ANDREI ZANCA (Germania) 
 
 

MANIPULAREA TĂCERII 
 
 

„ambii au fost goi, omul şi femeia lui; însă ei 
s-au ruşinat unul de altul” (Gen 2, 23-25). 
„şi el a plăsmuit la început omul şi l-a lăsat 

pradă puterii propriei sale hotărâri” (SIR 15, 14-17). 
„şi Dumnezeu, Iehova, i-a dat omului această 

poruncă : din toţi copacii grădinii ai voie a te înfrupta;  
însă din copacul Binelui şi Răului, nu ai voie a mânca” (GEN 2, 15-17). 

 
 
Problematica tabu-ului este tot atât de veche ca omenirea însăşi. Mai bine spus, 

ea se dezvoltă şi însoţeşte istoria omenirii, simultan cu devenirea conştiinţei. Dorul 
uman după fericirea veşnică, se poate potoli doar prin reîntoarcerea în unitate.  

Ar putea să apară întrebarea: de ce a permis creaţia ivirea tabu-ului. Nu trebuie 
uitat însă faptul, că biblia face posibilă o apropiere de un răspuns doar prin 
simboluri şi imagine. Fiindcă începutul omului se află la începutul devenirii 
conştiente. Devenirea conştientă constituie însă un lung proces istoric, un proces 
al maturizării treptate. Afirmaţia biblică, mereu reluată, cum că am fi copiii lui 
Dumnezeu, denotă necesitatea procesului de maturizare. 

Drept analogie, s-ar putea aminti tabu-urile uzuale care însoţesc procesul de 
maturizare al copilului. Dacă omul se reîntoarce la originile sale (re-ligio), atunci el 
se reîntoarce mai bogat, mai conştient, decât atunci când s-a desprins din unitate. 
Lucifer, (i.e. aducătorul luminii), a spart unitatea, s-a prăbuşit şi a păcătuit. 
Reîntoarcerea se va petrece însă de bună voie şi anume, limpezită de cunoaştere. 

În căderea omului din ghesul cunoaşterii, zace şi problematica tabu-ului: omul 
încalcă poruncă divină (tabu). Fiindcă doar drumul înapoi-parcurs al învăţării 
poate îmbogăţi unitatea. Pe acest drum anevoie de parcurs al reîntoarcerii, omul 
trebuie să-şi asume în mod necondiţionat tabu-urile, care-l însoţesc mereu. Tabu-
urile sunt umbrele care însoţesc omul pe drumul său. 

Întrebarea: avem noi nevoie de tabu-uri? poate să se raporteze în mod analog 
şi asupra bolii ori morţii. Avem nevoie de boală ori de moarte? Răspunsul nu 
poate fi decât afirmativ. Doar dat fiind că boala este prezentă şi că noi „avem 
nevoie” de ea în drumul nostru spre însănătoşire, cunoaştem sănătatea. Doar prin 
metamorfoza omidei, apare fluturele. Abia când omul coboară deplin în întuneric, 
va fi îndeajuns de matur spre a păşi pe drumul reîntoarcerii.  
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Fiecare teorie este o oglindă a stării de conştiinţă a „inventatorilor” ei şi fiecare 
generaţie este sigură a fi singura beneficiară a adevărului (hybris). A te ancora 
gândind şi a-ţi apăra acest punct de vedere, nu este doar o problemă a generaţiei, 
ci şi a fiecărei structuri sociale în decursul istoriei. În aceste sens, este în mod 
general cunoscut faptul că cunoaşterea nu este transmisibilă. Cunoaşterea este 
rezultatul propriei experienţe, constituie ritm şi astfel, mişcare. .  

A fi pentru, ori împotriva a ceva, constituie o fixaţie. Omul conştient de 
polaritatea lumii ştie că fiecare pol se poate atinge prin polul său opus. De aceea, 
fiecare enunţ uman, nu poate exprima decât un aspect al adevărului. Abia în linişte 
te poţi treptat desprinde de ideile fixe. Este şi un semn al maturizării, când omul 
lasă să se petreacă ceva, fără a încerca imediat a dori să-şi exercite puterea, să 
intervină. Atâta vreme cît omul îşi inserează puterea, rămâne neputincios. Această 
ahtiere după putere a omului s-a şi repercutat de altfel în paradigma muşcării din 
măr. 

Interdicţia de gândire (tabu) întru realizarea libertăţii ameninţă pe fiecare în 
parte. Această libertate are un sens doar relaţionată la fiinţarea individuală. Şi aici, 
ajungem la unul din drepturile cardinale ale omului: dreptul său asupra eliberării de 
angoasă. 

Această angoasă ne însoţeşte de la naştere. O angoasă refulată, potenţială, care 
se „odihneşte şi germinează” în sine însăşi, şi care poate brusc izbucni. În 
domeniul psihologiei ea este cunoscută drept angoasă latentă. Societatea noastră se 
apără / blindează prin intermediul tabu-urilor împotriva deconspirării şi cercetării 
acestei angoase. Este o societate tipică de blindaj / de apărare. 

Dacă vine vorba despre tabu, aceasta înseamnă în mod stringent şi o referire la 
libertate, aşdar trebuie să ne ocupăm în mod tot atât de necesar şi de tabu-ul 
angoasei. Tabuizarea angoasei trebuie să asigure continuitatea structurilor sociale. 
Multiplele publicaţii asupra angoasei acoperă cu un văl proteguitor faptul că, mai 
în toate domeniile, se face abstracţie în mod intenţionat de a vorbi despre 
însemnătatea copleşitoare a acestei problematici. Cercetările se limitează la a 
încadra angoasa într-un model patologic.Toate aceste încercări situează angoasa în 
perimetrul fenomenelor aparţinând în mod inerent socialului.  

Astfel, problema este „predată” – ca de altfel în ultima vreme, moartea -, 
spitalelor, sectorului medical, ori celui filosofic, potrivit unei acute necesităţi 
umane de a ordona totul. O încercare perfectă de refulare. Tabu-urile provoacă 
angoasă şi această angoasă se preschimbă 
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Lucian GRUIA  
     

Eugen Evu -  Rezerva de duioşie,  
Ed Viaţa Arădeană,  ediţia a doua 

 
Poetul Eugen Evu se apleacă în lirica sa asupra 

problemelor ontologice majore. Gravitatea cu care 
îşi urmează demersul cognitiv este  o caracteristică 
stilistică specifică poeziei sale : „ Savoir” Am strigat 
şi am dat nume vântului/ care din sine se-nalţă, sieşi 
piere/ Cum nici n-ar fi./ Eram deasupra apelor ca 
un izvor al trădării/ Savoir! Am făcut saltul cascadei/ 
Înţelegând 

deodată: imaginea curge-/ Iar Dumnezeu e 
privirea. Deci Legea( A şti). 

        Crezul este heraclitean, în existenţa 
universului totul se schimbă, curge şi cu atât mai 
iute trece viaţa noastră efemeră:” Ninsorile mai 
şovăie-n cădere/ Cum fruntea unduind printre 

himere/Un dans hermeneutic, rudiment/ Al scrierii astrale, dalbe sfere/ Aură-a unui 
zeu omniprezent/…Duminică -aurindu-mi cerul gurii/Acest cuvânt ce nu se poate 
naşte” Purtat din stră- memoria Făpturii/ ca zestre din părinţi. A te cunoaşte?/ Pe 
luciul din oglinzi se recompune/ Lumina rece, Apheyron bogat/ Sămânţa lumii 
prizonieră-n rune/ Un joc divin trans-substanţializat/ Mă duce-n munţi, să aflu iar 
Izvorul ( Florile dalbe). 

         Poezia citată ne duce cu gândul în zorile genezei, când s-au separat apele 
terestre de cele ale văzduhului şi am fost zămisliţi din materia unică ( apeyron, în 
concepţia filosofului grec Anaximandru) ca fiinţe muritoare. Drept urmare, existenţa 
conţine mai mult: „ Spinuri şi ruguri/ Chin, beteşuguri/ Nicândva  muguri, 
Nicedecum stuguri” . 

Odată cu trecerea timpului, poetul trăieşte senzaţia că este respins de natura care 
odată l-a creat: ”Acum simt un straniu fenomen de respingere/ Al naturii care a 
suferit/ Al cărnii care a rodit /şi s-ar întoarce în piatră, în mit…// Cum lumina e 
partea de sus/ Şi-ntunericul de jos o susţine/ O foame divină de pretutindeni/ Mă 
împresoară// Şi îi răspunde cel prăbuşit/ Din mine-mi.” (Simptom sau suferinţele 
naturii) 

          Existenţa biologică, oarecum zadarnică, pare o scară incompletă, „fără 
capete” de aderenţă, ridicată între pământ şi cer.  (un axis mundi deteriorat de absenţa 
divinităţii ( sau a verigii lipsă ?), pe care fiecare om este totuşi dator să urce: „ Ciudată e 
doar scara fără capete/Scara suspendată unduind între noi şi zei/ Fie că au promis şi 
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au fugit de alţii, semeni ori gemeni cu ei/ Fie că  î celălalt timp s-au stins şi ne-am 
uitat/ Destinaţia şi numele.// Ne rămâne noi înşine să devenim” Şi departe în ceruri 
să le aflăm cenuşariile/ În criogenice urne/ Pe care să le repatriem şi să-i pomenim/ 
Creştineşte/ În numele unei Legi care naşte şi stinge” Galaxiile şi cochiliile melcilor/ 
(Scara suspendată). 

 Artistul/ artiştii  încearcă să înfrumuseţeze viaţa prin creaţie şi fraternitatea 
poietică se înalţă peste egoisme, sublimă, sub tiară budistă: „ Încă o mie de poeţi 
deodată cu mine/ În aceeaşi clipă, sub aceeaşi stare /Pretutindeni prin lume răzleţi, 
scriu/Tresare mâna mea cu altă mână/ Pământ de flori  în  Lotusul cel Mare „. 
(Lothus ) 

Limbajul poetic este un logos secund, cu puteri creatoare numai în planul 
imaginarului, nu şi cel fizic: „ bobocul unui logos în doliu/ tu, poesie”. 

Parafrazând o doctrină presocratică, în care se spune că trebuie să fii înmormântat 
în pământul ţării natale pentru a nu deveni strigoi, Eugen Evu vrea să moară simbolic 
în limba română . „ Oricum, vei muri româneşte./ Mori în limba-n care-ai învăţat a 
vorbi/ Mori visat de dinainte iarăşi visat/ Doare doar dorul. Moartea va 
traduce”…(Etnie) 

Luciditatea poetului îl conduce spre o înţelepciune mioritică, sublimă: „ Am trăit în 
eroarea de-a- mi face icoană/ O bătrână lumină, o rană// Înţeleptul cu suflet copil, 
către moarte/ Ştie ultima peşteră-n ultima-i carte „.(Epifanie de primăvară). 

Împăcat si sine, Eugen Evu se consolează cu gândul continuităţii speciei, chiar 
dacă individul moare : „ Căci taina reîncepe-n noi, mereu/ precum în om, aşa în 
Dumnezeu”.(Estimp) 

Regăsim aici relaţia dintre Fiinţa individuală şi cea supra -individuală sau aceea 
dintre eul personal şi cel colectiv: „ Delirul frustrării de zeu/ Jur-împrejurul  celui 
numit Super- Eu/ Halou semantic, siaj al devenirii/ Care separă tenebra de fulger. ( 
Poesie). 

Dincolo de cultura sa metafizică, Eugen Evu rămâne un poet imprevizibil, 
proaspăt, modelând limbajul în felul său inconfundabil întrucât „ Ceea ce nu se-nvaţă 
e viu”. 
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Tudor NEGOESCU 

 
DESPRE OGLINZILE CUVÂNTULUI 

 
Cunoscut mai mult ca prozator, critic şi istoric literar, Marian Barbu revine în 

atenţia cititorilor cu un inedit volum de poezie, intitulat Oglinzile din Chicago 
(Ed. Sitech, Craiova, 2006), scriere ce poartă un subtitlu înşelător, deschis la varii 
interpretări: “aproape poeme”. 

La o primă lectură, textele cuprinse în volumul Oglinzile din Chicago par a 
fi o culegere de mini-reportaje poetice asezonate cu elemente de autobiografie, 
inspirate din realităţile americane, un fel de “punere în contact” a cititorului român 
cu aspecte ale vieţii americane contemporane.  

La o privire mai atentă, constatăm că aproape poemele lui Marian Barbu sunt, de 
fapt, adevărate poeme narative “de atmosferă”, pentru că autorul, după ce a 
cunoscut pe viu The American Way of Life, exersează o poetică a atmosferei, 
făcând dese incursiuni în poezia americană din inervalul cuprins între a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumatate a secolului XX (v. studiul 
Marianei Neţ despre atmosferă, O poetică a atmosferei, Editura Univers,  Bucureşti, 
1989).  

Cu Oglinzile din Chicago, ne aflăm în faţa unor texte poetice ce amintesc de 
exuberanţa şi vitalismul lui Whitman (cel din Fire de iarbă, 1855) sau de tonul 
elegiac din poemele domestice ale lui Emily Dikinson. Sunt poeme încărcate de 
referinţe la loc şi timp, de elemente colocviale, amintind de biografismul lui Edgar 
Lee Masters (v. Antologia orăşelului Spoon River, din 1915), de “oratorismul” 
lui Carl Sandburg (v. Poemele din Chicago, 1916), dar şi de teoretizări ce ţin de 
intelectualizarea şi obiectivarea discursului, proprii lui Wallace Stevens.  

În multe dintre textele acestui volum, accentul construcţiei poetice cade pe 
vizual. Autorul constuieşte o poetică a percepţiei, dar şi una a meditaţiei, modele 
fiindu-i imagiştii Ezra Pound sau William Carlos Williams dar şi subtilul 
„peisagist” Robert Frost. Aidoma lui Williams, Marian Barbu încearcă să “stoarcă” 
poezie din banalul cotidian, din locul comun. Nu e departe, însă, nici de poetica 
realului, de biografismul din volumul lui Robert Lowell, Life studies (1959). După 
cum se vede, o adevărată istorie a poeziei americane este camuflată în paginile 
volumului Oglinzile din Chicago! 

Marian Barbu apare în ipostaza unei Ovidiu contemporan, exilat pe malul 
lacului Michigan, încercând să redescopere lumea literară americană la sursă; o 
sortează atent, nu înainte de a o trece printr-un filtru cultural euoropean: 
“Remanenţa cărţilor din bibliotecă/ A crescut ca oglinzile veneţiene/ Fiindcă vedeam cum fuge 
gândul spre vis/ Cum tot ceea ce ştiam eu despre scriitorii americani/ Se făcea şi se desfăcea în 
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segmente de oglinzi” (....) “Numai poeţii vedem oglinzile Cuvântului” (Într-o bibliotecă). 
Iată cum biografia autorului, ca fiinţă reală, este estompată de biografia sa ca fiinţă 
spirituală, formată în spaţiul cultural  est-european.                                                                  

Chiar dacă mimează simplitatea expresiei poetice, în maniera unui obiectivism 
fotografic american, nu renunţă în textele sale la consideraţii de ordin estetic şi 
moral: “...să nu uiţi că Poezia/ Care ţine omul în viaţă/ Este cel mai sensibil proiect al lui 
Dumnezeu” (Imaginaţia, la control).  

Spirit enciclopedic, Marian Barbu nu uită că, de fapt, este un om de cultură 
european şi, de câte ori se iveşete ocazia, pune elementul cultural la temelia 
existenţei umane: “Cum să ai cunoaşterea-mplinită/ Dacă n-ai văzut, n-ai auzit tu însuţi?/ 
Prin citit, poţi cunoaşte, dar nu ştii direct/ Sursa. Ea înseamnă Omul, faptele lui” (Grija 
unui tată). Astfel, întrebării provocatoare a lui Lyotard (v. Condiţia 
postmodernă, 1979), “La ce foloseşte, de fapt, cunoaşterea?”, Marian Barbu îi răspunde 
cu o înţelepciune socratică, apelând la celebrul îndemn inscripţionat pe 
frontispiciul templului din Delfi: “Cunoaşte-te pe tine însuţi!”  

Renunţând la translaţia în/ spre metafizic, Marian Barbu se orientează spre o 
manieră nouă de a poetiza, făcînd dovada că e familiarizat, fără îndoială, cu 
subtilităţile tranzitivităţii: “Johnni era trist/ A cunoscut o jamaicancă la-mpachetat de 
peşte/ Au cochetat şi s-au iubit înotând prin gânduri” (Familie fără acte). 

De cele mai multe ori, reflecţiile lui Marian Barbu  pornesc de la de referinţe 
livreşti, pline semnificaţii şi trimiteri culturale: “Am scris despre Psyché, fiinţă invocată 
de Edgar Allan Poe/ Căutându-i sensul în cartea unui magistrat” (Dezamăgire); 
“Longfellow zicea că noi oamenii suntem copii ai naturii” (Dilemă);  “Când a împlinit 75 de 
ani, pe 11 iulie, Harold Bloom/ A fost întrebat de ce n-a găsit un canonic american/ În locul 
lui Shakespeare şi Cervantes./- Cum să cauţi într-o renaştere inexistentă?/ S-a mirat savantul 
în faţa celor de la Chicago Tribune” (Globalizare). 

Dacă la Eliade întîlnim camuflarea sacrului în profan, cu Oglinzile din 
Chicago, Marian Barbu reuşeşte, printr-un discurs care îmbracă haina 
biografismului, o camuflare a culturalului în profan, încercând să deceleze valori 
culturale în diverse evenimente mondene, dar şi în banale întâmplări cotidiene, 
trăite ca urmare a călătoriei pe care a întreprins-o în Statele Unite, în zona 
megalopolisului Chicago.  

 Spirit polemic, autorul dă naştere unor texte acide, de o certă atitudine civică. 
Este “decepţionat” de calitatea mesajelor transmise de către aşa-zişii disidenţi 
români, ajunşi jurnalişti, politologi: “Ziarele româneşti din America/ N-au obosit scriind 
mereu despre regimul Ceauşescu/ Despre năstruşnicia postdecembristă/ Ba o divă, specializată 
aici în matematică/ Acolo, la Chicago, este ginecolog de politică/ Refulează naţionalismul în 
intimitate...”  Încercând să restabilească adevărul “istoric”, intră în dialog şi cu 
optzeciştii autohtoni, “misionarii postmodernismului în literatura română”, cum îi 
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numea Eugen Simion într-un editorial din cotidianul Ziua: “Ei, ce vremuri când 
postmoderniştii bucureşteni/ Se dau în vânt cu lungi călătorii şi cărţi/ Pentru care sunt 
scriitori/ Fluturi de noapte pe o lampă fluorescentă/ Ce disidenţi am întâlnit/ Unul mai abitir 
decât celălalt” (Disidenţă mimată).  

Actantul liric al lui Marian Barbu face parte din stirpea intelectualilor care, 
prinşi în jocul ielelor, au văzut idei: “Aflându-mă lîngă Island Lake/ Am văzut că din 
jumătatea dealului/ Încărcat de pietre oceanice/ Florile îşi flutură ideile în vânt“. El 
conchide, aforistic: “Ideile, singurele fructe/ Ale omului care nu se văd/ Dar care pot rodi în 
mod special/ la artişti, athitecţi, arbori,/ La pietre şi flori./ Numai apa lucrurilor le adună/ 
Pentru ploile cu broaşte şi şerpi” (Ideile din apă). 

Cu versurile “Mă-ntrebam sub soarele de vară/ Cum se dezvoltă ideile în lucruri”, 
autorul intră într-un dialog cultural, prin timp, cu poeţi precum William Carlos 
Williams (“Nici o idee în afara lucrurilor”) sau Wallace Stevens (“Nu idei despre lucruri, 
ci lucrurile însele”), dar şi cu  Mallarmé (“ideea trebuie să devină preocuparea poetului”) sau 
cu Macedonski  (“Oh, lucrurile cum vorbesc/ Şi-n pace nu vor să te lase”). Şi exemplele 
pot continua. 

De fapt, dacă am apela la conceptul lui Bahtin, discursul dialogic, şi l-am adapta la 
textele poetice, am putea conveni că şi respectivele texte pot dialoga între ele, 
peste ani. Credem că acest aspect reprezintă esenţa demersului poetic pe care îl 
întreprinde Marian Barbu în volumul Oglinzile din Chicago.  

 “Nota explicativă” de pe coperta a – IV - a a cărţii este edificatoare: „Trăind ceva 
timp în zona megalopolisului Chicago (U.S.A.), am constatat pe viu cum poezia americană are 
altă turnură ideatică şi mai ales forme stilistice mult diferite de cele ale europenilor. Evaluările 
realizate oficial de critica literară, de o parte şi de alta, m-au îndemnat să văd din interior cum 
limba română poate întreprinde comunicări pe măsură. De aici, o prima explicaţie a titlului şi a 
componentelor adiacente acestuia.”  

Cu Oglinzile din Chicago, ne aflăm în faţa unui reuşit experiment literar. 
Dintr-o perspectivă asumat postmodernă, Marian Barbu reia în cheie culturală 
(dar, atenţie, nu ironică, şi nici parodică!) o manieră de a poetiza şi, apelând la un 
amestec, riguros dozat, de narativitate şi lirism, îşi propune să “recicleze” formule 
poetice aparţinând cu precădere spaţiului literar nord-american.  
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Ştefan  PETRA  

 
UN SPIRIT LIBER Henry Miller, Tropicul cancerului, 

Ed.Univers, col.Cotidianul nr.42, Bucureşti, 2007 
 
 În ultima vreme se vorbeşte foarte mult de „libertate”. Dar parcă sensul acestui 

cuvânt nu mai e acelaşi ca mai demult. Aproape că nu-l mai recunoşti. Da, au fost mari 
luptători pentru libertate. Oameni ca George Washington, Nicolae Bălcescu, Adam 
Mickiewicz în Polonia, revoluţionarii francezi şi atâţia alţii, care au luptat cu toţi pentru 
libertate. Dar pentru ei libertatea era intim legată nu atât de soarta lor proprie, ci, mai 
degrabă, de cea a ţării, a poporului din care făceau parte, de viitorul ţării lor. 

Acum parcă, sensul libertăţii e legat în special de individ, de „libertatea” lui 
personală, individuală, diferită ori chiar în contradicţie cu cea general socială. E un fel 
de frondă, de nonconformism mai degrabă. Individul e liber … faţă de alţii, de 
semenii lui, de concetăţeni, e liber  de prejudecăţi, de morala cotidiană. E liber de 
constrângeri sociale. 

Un amplu proces de eliberare de sub constrângeri a avut loc în perioada  de după 
al doilea război mondial şi, mai ales, în anii 60 ai secolului trecut. Proces în esenţă 
pozitiv, de înlăturare a unor structuri osificate, a unor norme de comportament social 
şi individual rigide. Epoca hippy a dus însă această libertate interioară mai departe, 
adică spre un consum masiv de droguri, spre o viaţă asocială, spre refuzul muncii şi 
integrării în societate, spre izolarea individului-„liber” şi marginalizarea sa.  

Această perioadă n-a durat prea mult şi răspândirea sa în lume a inclus mai degrabă 
semnele sale exterioare – blugii şi părul lung, dar a dus la schimbări profunde de 
mentalitate. 

Cartea de faţă, Tropicul cancerului, ne dovedeşte însă că acest fenomen nu s-a 
născut din senin, nu a avut nici pe departe o apariţie bruscă, din nimic. Dimpotrivă, a 
avut precursori importanţi, care au dărâmat treptat tabu-urile sociale – sau cel puţin 
asta au intenţionat – cu mult înainte. Henry Miller, cunoscut scriitor american, a trăit o 
lungă perioadă de timp (cca.10 ani) în Parisul interbelic, căutând „să-şi trăiască viaţa”, dar 
şi să se afirme pe plan literar într-o nouă direcţie, cu un alt tip de roman. Pe de o parte, 
pe plan tematic, el vrea să distrugă anumite norme sociale, considerate depăşite, să 
exalte o anume libertate socială şi morală, prin afirmarea deschisă a unui 
comportament – şi limbaj – sexual, amoral, profund negativist, de reliefare a părţilor 
ascunse ale societăţii – prostituate, lumea boemei pariziene, mai mult sau mai puţin 
talentată, trăind deseori de azi pe mâine, din slujbe mărunte, expediente, pe seama 
prietenilor. Pe de altă parte, ca structură, romanul său realizează o intimă 
întrepătrundere între numeroasele aspecte autobiografie, o anume critică socială, 
reflecţii asupra vieţii şi a celor din jur, cu accente filosofice, într-o coloratură 
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suprarealistă, modernă/modernistă. O nouă orientare literară, ce va fi urmată de 
scriitori ca Jack Kerouac, reprezentativ pentru generaţia şi literatura beat, a anilor 60.  

Există însă şi o altă faţetă a acestui mod de a concepe libertatea. Refuzul normelor 
sociale duce în acest caz la afirmarea doar a drepturilor proprii, adesea în detrimentul 
celorlalţi. Cel mai „tupeist”, cel mai neobrăzat îşi impune „drepturile” sale, adică 
„libertatea” sa, în pofida tuturor. De aici şi o anume degradare a relaţiilor interumane, 
cel normale, de coexistenţă şi relativă colaborare fiind înlocuite de relaţii conflictuale, 
tensionate, stresante. Individul mai sus amintit nu doreşte rezolvarea problemelor ivite 
prin înţelegere reciprocă, prin luarea în considerare a intereselor tuturor, ci doar 
afirmarea celor proprii, impuse cu glas tare, ori chiar în forţă. „Nu vreau să fiu rezonabil şi 
logic, vreau să-mi dau frâu liber, vreau să mă bucur de viaţă”, scria H. Miller încă din 1934 
(p.274). Nici că se poate o exprimare mai clară, mai fără echivoc. Libertatea, bucuria e 
intim legată de lipsa „frâului”, a constrângerilor morale şi sociale în viaţa de zi cu zi a 
personajului.  

Şi limbajul licenţios, încărcat de cuvinte vulgare, face parte din acesm mod de a 
concepe „libertatea”. Nu e vorba de a ne scandaliza de acest mod de exprimare în plin 
secol XXI,dar nici nu ne permitem să-l reproducem într-un citat revelator, ci 
remarcăm un anume nivel al expresiei scriitoriceşti, al unui stil de viaţă practicat cu 
insistenţă. 

Individualismul debordant tinde să excludă umanismul, valoarea umană, ba chiar şi 
valorile logicii, ale raţionalismului şi ştiinţei. În acest orizont, omul tinde a fi „liber” de 
sentimente umane, de compasiune, de dorinţa de a-şi ajuta semenii, în profit propriu: 
„N-are rost să conferi sfârşitului lor (mici funcţionari, morţi accidental – n.ns.) un dram de 
demnitate – trebuie să fii mincinos şi ipocrit ca să descoperi ceva tragic în trecerea lor în nefiinţă. Era 
un zero – şi nici măcar faptul că murise nu putea adăuga o cifră la acest zero” (p.124) –, uitând cu 
totul de valoarea intrinsecă a fiecărei (!!) fiinţe umane, de minimul respect acordat 
speciei şi vieţii în faţa morţii inevitabile. 

Individul se închide în sine şi într-un cerc extrem de restrâns al familiei, al câtorva 
cunoscuţi, pe toţi ceilalţi considerându-i duşmani, cel puţin la modul potenţial, şi 
tratându-i cu răceală, dacă nu cu chiar cu ostilitate: „Oriunde merg, văd că oamenii îşi bat joc 
de viaţa lor. Fiecare e cu tragedia lui. Acum mi-a intrat în sânge … nenorocirea, plictisul, durerea, 
sinucidere. Atmosfera e saturată de dezastru, frustrare, inutilitate …. Vreau o harababură de 
nedescris în toată lume, vreau ca toţi oamenii să moară …” (p.15). Antiumanismul debordant e 
frate bun cu pesimismul existenţial, cu angoasa, cu misoginismul. Sau mai departe: 
„astăzi sunt mândru (! subl. ns.) că pot afirma că sunt inuman, că aparţin  nu oamenilor şi 
guvernelor, că n-am nimic în comun cu credinţele şi principiile” (p.228). „Homo homini lupus est”, 
spune Locke filosoful, acum câteva secole, cu referire, desigur, la zilele noastre. 

Cartea lui H. Miller e o „capodoperă” – aşa cum se afirmă pe supracopertă – şi asta 
pentru că exprimă spiritul timpului său, epoca sa, credinţele şi valorile contemporane 
lui .. şi nouă. 
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Gabriela RUSU – PĂSĂRIN 

 

VIAŢA CA O SCENĂ, SCENA CA O VIAŢĂ 
 

Radu Beligan. Un nume, un renume, o voce 
inconfundabilă, o personalitate greu de definit datorită 
complexităţii sale. 

Un dicton francez (pe care-l aminteam ori de câte ori doream să 
fiu ironică) pare a nu mai avea conotaţiile obişnuite: „Si jeunesse 
savait, si veillesse pouvait” (Dacă tinereţea ştia, dacă bătrâneţea 
putea). 

Radu Beligan pare omul fără vârstă sau „dintotdeauna”. În 
ciuda firii blajine, a timbrului cald, este o neliniştitoare prezenţă. 

Am dorit realizarea unui interviu cu Domnia-Sa poate, pentru 
prima dată, din raţiuni egoiste. Am vrut să pătrund într-un univers ce 

părea greu de abordat. Ce tehnică să adopţi pentru a diminua tensiunea unui discurs academic, a anula o 
distanţă greu de estimat între un „pisc” şi un „călător”? 

Propunerea pentru realizarea interviului a fost acceptată cu multă politeţe... distantă (mi s-a părut). 
Era decembrie era frig, era o zi de „relache” după premiera „Danaidele”, Răspunsuri scurte, privire 
scrutătoare (a profesorului care evaluează de la început). Argumente pentru a fi optimistă în declanşarea 
interviului? Ştiam că luciditatea observaţiei este de cele mai multe ori o manifestare deghizată a unei trăiri 
de intensitate deosebită. Aveam să mp conving, după de domnul Radu Beligan va fi răsfoit albumul 
sentimentul. 

Carl Gustav a scris că la bărbaţi, în general, în atitudinea exterioară, logica şi obiectivitatea 
precumpănesc sau sunt, cel puţin, considerate ideale” şi că interior, „bărbatul simte, iar femeia reflectează”. 

Un argument în plus pentru domnul Beligan – actorul – trăieşte intens starea d creaţie, omul simte 
puternic momentul reactualizării memoriei afective. 

La finalul interviului (realizat în studio, amănuntul socotindu-l un impediment ce a trebuit anihilat, 
spre a nu se simţi observat) domnul Radu Beligan avea chipul marcat de o linişte, o împăcare cu sine. 
Mărturisise, se mărturisise. Poate mai mult decât ar fi dorit, dar era mulţumit. 

Şi totuşi... Radu Beligan rămâne o neliniştitoare prezenţă! 
                                                                * 
- Domnule Radu Beligan, este teatrul o modalitate de evadare din cotidian? 

Aţi simţit vreodată nevoia să jucaţi neapărat într-o seară, cu gândul că numai 
astfel mai supravieţuiţi unui moment cotidian, care altfel v-ar fi copleşit 
emoţional? 

- Da, fără îndoială. Când intru în această rază de lumină, care e scena toate 
necazurile, toate nefericirile vieţii se duc... 

- Nu mă refeream la katarsis, acea stare de ardere lăuntrică şi de uitare, ci 
de dorinţa de a scăpa de cotidian jucând teatru, este o diferenţă de nuanţă. 
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- Asta este o lege primă a actorului, dar mai mult decât atât avem conştiinţa, şi 
aceasta este marea satisfacţie, că această bucurie se revarsă deasupra spectatorului. Nu 
există mai mare satisfacţie pentru un actor decât să vadă la finalul unui spectacol ochii 
oamenilor înceţoşaţi de lacrimi sau plini de zâmbete. Eu joc acum la Teatrul Naţional 
o comedie americană, care a luat premiul Pulitzer şi care se bucură de un succes 
enorm. „Harvei” se cheamă, o pledoarie pentru nevoia de fantezie în viaţă, pentru 
nevoia de poezie, de căldură, e foarte bună în contextul actual. Nu pot să vă spun cum 
arată spectatorii la sfârşit, parcă ne mulţumesc pentru cele două ore smulse dintr-un 
cotidian, care din nefericire, aşa cum ştim cu toţii, nu ne dă motive de bucurie. 

- Este actorul un doctor al sufletului spectatorului? Ne simţim cu sufletul 
mult mai netezit de asperităţile vieţii cotidiene după un asemenea spectacol? 

- Da, sigur, şi aşa nu poate s-o facă decât teatrul, nu cinematograful, nici o altă 
artă mecanică, ci numai teatrul, pentru că este singurul care are un dialog direct. 
Drumul de la suflet la suflet este fără intermediar, fără ecran. 

- Este trăirea vie în faţa spectatorului, fără obstacol? 
- Da, este o chestiune de fluid, de magie, care se petrece atunci.  
- Domnule Radu Beligan, aş avea atâtea să vă întreb! Poate despre 

„Tache, Ianche şi Cadâr”... Mă gândesc la această piesă, care a plăcut atâtor 
generaţii şi în care aţi jucat. O piesă din care fiecare generaţie a desprins o 
filozofie. Cred că pentru fiecare generaţie această piesă a avut un anume 
mesaj, care nu a coincis neapărat de la o generaţie la cealaltă, adaptându-se 
contextului. Ce a însemnat pentru Dv. această piesă, care aţi jucat-o ani de 
zile? 

- Este una din marile piese interbelice. Avem şi noi un repertoriu, o zestre nu 
prea mare din nefericire, dar această piesă se situează alături de alte capodopere de 
acest tip, cum este „Titanic vals”, „Domnişoara Nastasia” şi altele. Este o piesă de 
rezistenţă şi rezistă prin mesajul umanist, pentru apelul la toleranţă, la înţelegere, 
pentru dragoste în ultimă instanţă, pentru că aşa cum zice şi Biblia şi Marin Preda: 
„unde dragoste nu e, nimic nu e. 

                                                          * 
Radu Beligan este o legendă vie a teatrului românesc. Este un simbol pentru 

„rezistenţa” în faţa timpului trăirii. Cu cât ani sunt mai mulţi, cu atât aura de 
magister în arta spectacolului este mai puternică. Este o trăire interioară care 
catalizează însăşi viaţa. Întinereşti jucând pe scenă, iar scena devine viaţa însăşi. 
Viaţa e un spectacol cu o dublă receptare: la „cald” şi „la distanţă”. Din orice 
punct al istoriei ai privi chipul Maestrului Radu Beligan se vede limpede, cu 
zâmbetul qui proquo-ului afişat într-o tăcere plină de-nţelesuri. Să ai timp să-l 
admiri. Păcat că ai doar o viaţă de om! 
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Marius NENCIULESCU 

                                                              

DESPRE POEZIA POPULARĂ DE NUNTĂ  
-  o convorbire cu mereu tânărul profesor Ion Şeuleanu 

 

Ion Şeuleanu a absolvit 
Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Cluj, 
secţia română, în 1961. 
Angajat în acelaşi an ca 
preparator, parcurge toate 
gradele didactice, obţinând 
în 1993 titlul de “profesor”. 
Între 1976-1978 şi 1984-
1986 este lector de cultură şi 
civilizaţie românească la 
University of Washington, 
din Seattle, respectiv la 
University of California, 
din Los Angeles ( U.C.L.A. 
). În 1990 devine şeful 
Catedrei de literatură 

română, comparată şi teoria literaturii. Teza de doctorat “Poezia de nuntă în 
folclorul românesc”(1977) va sta la baza cărţii “Poezia populară de nuntă”, 
publicată la “Minerva”, în 1985. În 1994 îi apare “Dincoace de sacru, dincolo 
de profan”, urmată de “Nunta în Transilvania” (2000) şi “Pururea întineritor 
izvorul” (2001). 

 
Rep.: Poezia populară de nuntă a fost relativ puţin cercetată până la dvs. Acest câmp 

prielnic a fost raţiunea esenţială a opţiunii pe care aţi făcut-o sau a mai existat ceva? 
Ion Şeuleanu: Am abordat această temă şi pentru că, aşa cum aţi spus, la 

acea dată, dar se poate spune, într-o oarecare măsură, şi la data aceasta, ea 
reprezenta un câmp relativ neocupat de oamenii de ştiinţă. Nu aceasta a fost 
însă raţiunea esenţială. Am optat pentru această temă deoarece în zona aceasta a 
obiceiurilor legate de devenirea omului, de construirea lui sunt sedimentate 
câteva din valorile fundamentale în care a crezut ţăranul român, românul din 
totdeauna. 

Rep.: Studiile pe care le-aţi întreprins demonstrează, în ceea ce priveşte scenariul nupţial, 
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existenţa unor similitudini între diferitele zone folclorice. Pornind de aici trebuie spus că 
există totuşi o serie întreagă de zone care au fost neglijate de cercetători. 

I.Ş.: Zonele etnografico-folclorice sunt compartimentate în funcţie de mai 
mulţi factori: economici, culturali, socio-istorici. Din punctul acesta de vedere 
ele sunt considerate zone evoluate, zone mai puţin evoluate, zone 
conservatoare, zone mai permisive elementelor de înnoire. Aproape toţi 
cercetătorii s-au îndreptat spre aşa-numitele zone mai conservatoare: 
Maramureşul, Bihorul, Sălajul, Bucovina de Nord, Vrancea. Astfel, zone întregi 
au rămas aproape neatinse: Câmpia Munteniei, Câmpia Olteniei, zonele din 
Moldova de Jos spre Bărăgan, spre Brăila, zona secuiască. Trebuie spus însă că, 
în general, toate zonele au fost foarte puţin studiate. Nici o zonă etnografico-
folclorică nu a fost studiată în toate profunzimile ei, în aşa fel încât să se poată 
afirma că acolo cultura populară a fost perspectivată aşa cum cere un veritabil 
act de ştiinţă. Mai mult decât atât, pornind de la dinamica folclorului, pentru că 
şi aici lucrurile sunt într-o continuă schimbare, o cercetare, indiferent de ce zonă 
ar fi vorba, nu se poate considera niciodată încheiată. 

Rep.: Cum aţi efectuat în mod concret aceste cercetări? V-aţi format o echipă de studenţi, 
mergeaţi în timpul verii în sate anume alese? 

I.Ş.: În mod concret am procedat după cum spune metodologia de cercetare 
a creaţiei folclorice. Sigur, ţinând seama şi de ce au făcut înaintaşii, în special 
şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, de la Bucureşti, apoi Muşlea, de la Cluj, 
cu faimoasele sale chestionare etc. Trebuie să vă spun că cercetarea terenului am 
început-o încă din vremea studenţiei. Am fost membru al Cercului ştiinţific de 
folclor, am făcut numeroase deplasări în câteva zone mai apropiate de Cluj şi am 
continuat mai târziu să conduc eu însumi echipe de studenţi, fie numai de la 
Universitatea din Cluj, fie din toate centrele universitare. Astfel, am fost în Sălaj, 
în Bihor, în zona Călatei, aici în judeţul Cluj, lângă Huedin, în Satu Mare, în Ţara 
Oaşului, apoi în Maramureş, în Bucovina de Nord, în Dobrogea de Nord, în 
zona Măcin şi înspre Tulcea. În afară de expediţiile acestea cu studenţii, am fost 
singur în câteva zone, căutând să lămuresc anumite lucruri care mă interesau în 
legătură cu  poezia de nuntă.  

Rep.: Vorbiţi-ne puţin despre acest repertoriu de nuntă foarte variat, ce cuprinde cântece, 
oraţii, strigături. 

I.Ş.:  Este o poezie absolut fascinantă, ea funcţionând în realitate ca un rit 
verbal. Poezia populară de nuntă se adaugă celorlalte rituri cu care conlucrează 
spre a da întreaga semnificaţie momentului acesta crucial din viaţa individului. 
Pentru că este simţit ca un moment crucial atât de cei doi "protagonişti", mire şi 
mireasă, cât şi de întreaga colectivitate. Tot repertoriul acesta nupţial se 
desfăşoară în conformitate cu un scenariu ritual-ceremonial pe care 
colectivităţile folclorice l-au inventat, perfecţionându-l mai apoi în mod 
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continuu, în aşa fel încât prin desfăşurarea aceasta să se poată efectua trecerea 
tinerilor necăsătoriţi la starea de tineri căsătoriţi, ceea ce înseamnă o schimbare 
de statut ontologic. 

Rep.: Cam până la ce dată am putea identifica acest scenariu, nu în toate amănuntele, ci 
în cele de bază? 

I.Ş.: Până acum 30-40 de ani, cu siguranţă, mai ales în zonele conservatoare, 
s-a păstrat acest scenariu, s-a păstrat ceea ce putem numi "nunta ţărănească" în 
toată amploarea şi spendoarea ei. După această dată, anumite verigi ale acestui 
scenariu, datorită unor factori diverşi, au început să slăbească şi să fie eliminate. 

Rep.: Care ar fi metodologiile "de ultimă oră" pe care le înregistrează mişcarea 
folcloristică internaţională? 

I.Ş.: Şi folcloristica, şi mai târziu etnologia, iar mai nou antropologia 
culturală au parcurs ca deschidere metodologică cam aceleaşi etape pe care le-au 
parcurs şi alte discipline din zonele acestea ale ştiinţelor umane. În primul rând 
lingvistica a funcţionat o vreme ca model. Deci, după faza "clasică", a urmat 
perioada structuralistă, apoi cea semiotică şi, pe urmă, chiar una psihanalitică. În 
continuare, folcloristica şi etnologia au adoptat câteva dintre modelele 
antropologiei culturale. Dar impresia mea este, citind ce se mai scrie în America, 
dar şi  Europa procedează la fel, că se preconizează o reîntoarcere la 
metodologia clasică, adică la ceea ce a fost înainte de structuralism, bineînţeles 
fructificând toate câştigurile oferite de acesta sau de semiotică, psihanaliză, 
antropologie. 

Rep.: Ştiu că aţi manifestat dorinţa înfiinţării unei secţii de antropologie la "Litere". 
I.Ş.: Da, este adevărat. Eu şi colegii mei de la catedră am înfiinţat în 1990 

secţia de română-etnologie. Am pornit de la gândul că lucrurile din domeniul 
acesta al etnologiei sunt încă foarte puţin studiate şi merită să fie cunoscute. Dar 
am pornit şi de la ideea că în domeniul acesta nu există suficienţi specialişti, în 
unele privinţe nici veritabili specialişti. În ceea ce priveşte antropologia, vreau să 
spun că la mijlocul anilor ’90 s-a înfiinţat un masterat de antropologie, pe lângă 
Facultatea de Studii Europene. Acolo există chiar un institut de antropologie. 
Dar problema înfiinţării unei secţii de antropologie la Facultatea de Litere 
rămâne o necesitate. 
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Teresia BOLCHIŞ TĂTARU (Germania) 
 

A (SE) MIRA, MIRARE 
       
Odată m’am mirat, foarte! După dicţionar, mira,  este verb reflexiv şi tranzitiv, a fi 

surprins sau a surprinde, refl. a nu se dumiri. M’am mirat pentru că nu ştiam că există 
şi o altfel de hârtie de şters la c… decât „Scânteia.” 

Trăiam „în vârful dealului” şi ca şi copii ai naturii, eram una cu ea, cea care ne 
alimenta,  ne îmbrăca, ne ocrotea sau ne pedepsea cu secetă, fulgere trăznete, inundaţii 
sau zăpezi, dar niciodată nu o exploatam până la distrugere, ci întotdeauna fiind una cu 
ea, de la sine o ocroteam, păstrându-o curată şi frumoasă, oarecum instictiv şi 
inconştient, chiar fără să ne dăm seama cât este de frumoasă, sau ce valoare are pentru 
sufletul şi viaţa noastră această frumuseţe. Era aşa, pentru că: aşa trebuia să fie; era aşa 
pentru că aşa s’a moştenit „din bătrâni”; era aşa pentru că „aşe’i bine!” şi era aşa pentru 
că aşa am crescut în sânul ei, ca prunci ai ei, exploatatori ai ei şi păstrători ai ei, în 
acelaşi timp.  

Aşa stând lucrurile desigur că ştiam cum se mulge vaca şi oaia, cum se face caşul şi 
urda, cum se măsoară laptele la sâmbră, cum se toarce fuiorul  şi canurile de lână sau 
de cânepă, unde se ascunde „marţi sara” = Marţolea, care poate îmbolnăvi sau 
vindeca, mai ales pe pruncii mici de hernie, sau cum se poate lua laptele de la o vacă şi 
„strămuta” la o alta!!! 

Tot aşa ştiam şi cum să ne ştergem la c… cu iarbă, dacă te-o apucat aieste nevoi pe 
câmp, sau cu frunze de pe o tufă de te-o apucat în pădure, ori cu „piţiene,” frunze de 
porumb, sau de floarea soaerlui, cam aspre, dacă te-o apucat într’un lan de păpuşoi. 
Dar cel mai bine era să foloseşti pentru o treabă ca asta frunza de brusture, care lată 
fiind, ba şi moale, dacă era de specia „tomentosa” îşi îndeplinea cel mai bine funcţiile 
igienice. Pe vreme de iarnă, funcţia igienică o preluau pănuşeile de porumb, care se 
adunau, la desfăcatul mălaiului iar în lipsa acestora, funcţia o îndeplinea, ceva mai puţin 
plăcut şi mulţumitor, fânul sau chiar coceanul de porumb. Deci dacă toate astea le 
ştiam, ca şi copil „de la ţară” că exită şi altceva, o hârtie specială, de folosinţă igienică 
pentru la dos, nu aveam cunoştinţă. 

Mai ştiam că lelea Mărie folosea  frunza de brusture şi în alte scopuri: când mergea 
la „piaţ” cu lăptărie, înainte de apariţia tifonului,  învârtea scoptătura de brânză de 
vacă, ori căpăţâna de curechiu murat, în frunză de brusture. Cu treaba asta cel mai bine 
era învestită frunza de brusture mare, care după cum o defineşte şi numele ştiinţific,  
Lappa maior,  are frunza cea mai mare în cadrul speciilor surori. Doar că eu la ora aceea 
nu aveam habar, că brusturele nostru, de polivalentă folosinţă are şi un nume special şi 
încă într’o limbă de mare respect şi valoare în lumea  oamenilor învăţaţi, ba chiar 
foarte învăţaţi!  
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La casele parohiale construite în formă dreptunghiulară coridorul însoţea  clădirea 
pe faţa lungă de la intrare şi uneori pe ambele părţi cu laturile scurte ale dreptunghiului. 
Într’unul din aceste capete, cuprinsă în zid,  se găsea „latrina” „closetul” sau  „biroul” 
cum îi zicea tata, în batjocură,  pe a cărui uşă pusese chiar un bileţel cu: „intrarea 
străinilor strict interzisă!” 

În gospodăriile mai răsărite din sat, care după şură sau după grajd aveau o 
„privată” sau o „latrină” se găsea împlântat într’un cui, bătut în păretele de scândură, 
de la „budă,” hârtia de ziar împărţită în bucăţi dreptunghiulare, mărişoare, servind 
scopul igienic. Adesea însă, în  criză de hârtie de ziar, pe scaunul de la „latrină” se 
găseau frunze de brusture, proaspete, veştede sau chiar uscate, ce desigur că nu mai 
puteau fi folosite. 

La noi, mama, care’şi împodobise casa, cu acul, pusese şi în „biroul” tatei un 
păretar mic, cusut cu aţă roşie în motive florale, care avea un buzunar în care se găsea 
hârtia. Se renunţase la cuiul din perete cu hârtia, prezent cam peste tot şi după cum am 
citit mai târziu, exact la fel prezent şi în latrinele din restul Europei. 

Pe vremea când am crescut eu, la parohie venea neabonată,  „Scânteia” tovărăşască 
„foaia” cum îi spunea mama, după numele ce-l purtau ziarele, în România în perioada 
interbelică. Neabonată, dar cu obligaţia de-a fi plătită, căci tovarăşii nu dădeau nimic pe 
gratis, doar ei aveau „dreptul” să  primească, sau să ia, pe gratis, de toate dar mai ales 
udătură tare, de „ţâpat pă chept!”- ne trimiteau ziarul partidului spre îndoctrinare. 

Abonată sau nu, „Scânteia” era de trebuinţă, la parohie, unde altă sursă de hârtie de  
ziar, de aprins focu, de şters geamurile, dar mai cu seamă, ca hârtie de budă, nu se 
găsea. Era ceva absolut normal, ca hârtia de ziar să fie folosită în acest scop, iar cum 
altă foaie mai „populară” şi răspândită ca „Scânteia” nu se găsea în Republică,  este 
clar că dumneaei era materia primă nr 1,de şters la c… unica ei întrebuinţare majoră, 
căci de citit nu o citea nimeni, pentru simplul motiv că nu era nimic de citit în ea, doar  
propaganda deşucheată  a partidului, o minciună da’ capo al fine, pe care tot românul 
o cunoştea şi era sătul de ea până peste cap.  

Nici în internatul tovărăşesc, dar nici în căminul studenţesc, în anii 50, nu era altfel. 
Ba trebuia să’ţi duci hârtia în buzunar, dacă aveai nevoie, la WC, de data asta… 

La începutul anilor 60 eram profesoară în Baia Mare.  Într’o zi vine în cancelarie o 
colegă cu ştirea  alarmantă că la „Alimentara” din cartier, „se dă!” hârtie igienică!  

Trebuie să vă spun, ca să se ştie, ce înseamnă, comerţ: înseamnă a cumpăra şi a 
vinde, dar în socialism era altfel: „a cumpăra” însemna nu ceea ce se vindea, asta se 
făcea sau se face doar în capitalism: în socialism unde totul se planifică, inclusiv 
dragostea,  „se vinde” doar ceea  ce „se dă”ca nu cumva oamenii să se îmbogăţească şi 
să devină inegali, capitalişti! 

Aşa, grămada de cadre didactice, femei, se reped la „Alimentara” uitând că peste 
cinci minute au de intrat la clasă. Asta nu era atât de important, cât ceea ce „se dădea” 
la „Alimentara;” hârtie igienică, nu departe de consistenţa piţienelor de păpuşoi a 
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căror, inclusiv culoare era mai atrăgătoare, decât a hârtiei igienice tovărăşeşti! 
„Scânteia” era mult mai de calitate, se înţelege, chiar şi pentru scopul în care o 
foloseam noi, cetăţenii Republicii Populare Române! Dar pentru aceşti cetăţeni, care 
până la această hârtie se foloseau de brusture, iarbă şi chiar fân, hârtia de „Scânteia”, 
era excelentă! Ce, mai! Cadou tovărăşesc! Socialismul să trăiască! Nici în anii 90, 
diferenţa de calitate, culoare, dar mai ales de preparare, nu era mare. Noi ăştia, 
capitaliştii, am făcut alergie după asemenea hârtie „igienică.” Greu cu civilizaţia asta. Pe 
vremea brusturelui era mai sănătos, cel puţin poluarea nu se cunoştea. 

Acu’ să nu se creadă că noi românii „e proşti” după cum încearcă unii a ne „picta” 
lipsiţi de civilizaţie, chiar de cultură! Dacă ne uităm bine în lucrările de igienă din istoria 
omenirii, lucrări apărute din ce în ce mai multe în Occident în ultima vreme,  mai ales 
pe tema latrinelor şi tot ce se leagă de ele,  începând din antichitate şi până în zilele 
noastre, găsim că materialele de şters la c… au fost generale, în toată lumea. Există 
desene care prezintă în Europa Evului Mediu closete, în mânăstiri, case bogate sau 
regale unde pe un perete al latrinei se găseşte un grilaj cu fân pentru şters la… Sunt 
amintite cârpele, lâna, muşchiul de pământ, frunzele de tot felul, nelipsind nici 
coceanul de porumb, ceea ce ne arată că globalizarea era pe lume încă din antichitate! 
Că cea mai corespunzătoare pentru acest scop este hârtia a fost dovedit cel mai bine 
de împăratul Chinei, care la 1393, după ce supuşii lui au descoperit acest  produs, 
împăratul a ordonat ca o anumită cantitate, într’o mărime dată, să se găsească în 
separeul său intim, unde şi „împăratul merge pe jos”! Se spune că grecii antici purtau 
cu ei un săculeţ cu cioburi de lut sau pietricele spre a-l avea la nevoie… Atunci mai era 
de mirare că noi în internat sau la căminul studenţesc purtam hârtia de „Scânteia” în 
buzunar  spre a o avea întotdeauna la îndemână?!...  

Hârtia de toaletă cunoscută azi, are o istorie întreagă. Se citează că americanii, la 
mijlocul sec.XIX mai exact, la 1857, când li s’a oferit hârtie de „budă”albă, 
neimprimată, au reacţionat negativ:  de ce să cumpere ei asemenea hârtie când doar 
ziarul de ieri, sau cataloagele vechi la ce altceva sunt bune dacă nu la closet?! Care-va-
să zică nu eram noi primii care găseam, în firea lucrurilor, folosirea hârtiei de ziar în 
scopul igienei de closet. Dar dacă noi  foloseam „Scânteia” pentru şters la c…o 
făceam întâi pentru a  ne dovedi nouă înşine de câtă valoare se bucură „partidul 
(comunist) iubit părinte” în viaţa noastră, şi era singura modalitate de-a demonstra 
marea „dragoste” ce o nutream faţă de „părintele” nostru. În această demonstraţie 
cred că nu ne întrecea nimeni, nici chiar americanii, cu ziarele şi cataloagele lor. Dar 
despre despre asta, cu altă ocazie. 

                  

Augsburg,  febr.2008  
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Franz HELLENS (BELGIA) 
 

Fragment din romanul La Femme partagée (O femeie pentru doi) 
 
Urma s-o revăd pe Lea seara şi să sărbătoresc cu ea anul nou. Acceptaserăm să cinăm la 

restaurant cu soţii Sternberg, fără să-i băgăm în seamă şi contând mai mult pe neprevăzut.  
În jurul meselor, vinul de revelion se clătina de beţie; paharele şi farfuriile începeau să se 

ciocnească, iar feţele cu râsete şi grimase se îndepărtau în fum. Când orchestra îşi însufleţea 
coardele, totul era în picioare, chiar şi farfuriile dansau, iar oamenii, obiectele şi luminile se 
loveau în ritmul muzicii. Şi după fiecare dans, sala era din nou cuprinsă pentru o clipă de o 
linişte zdrobitoare.  

Noi ascultam zgomotul de departe, fără să ne amestecăm cu mesenii, ni se părea chiar 
că Sternberg şi soţia lui erau extrem de departe de noi; de altfel, s-au ridicat imediat ca să 
danseze. Am stat câteva momente fără să vorbim. Sprâncenele ridicate ale Leei, de sub 
borurile unei pălării cu margini gri, mă priveau; sprâncenele, căci ochii ei păreau închişi. Nu 
găseam nici un cuvânt să-i spun, dar inima îmi bătea. Am încercat să-mi explic cum 
ajunsesem acolo şi ce făceam cu Lea în acel restaurant. „Dacă destinul există, îmi spuneam, 
înţelepciunea ne învaţă să-i lăsăm toată iniţiativa”.  

Brusc, i-am simţit privirea care mă învăluia; dar mi s-a părut că nu făcea decât să treacă 
pentru a se opri mai departe. „S-ar părea că ochii dumnitale caută ceva prin mine”, am 
spus.  

O voce interioară mi-a dictat aceste cuvinte, pe care le-am bâiguit ca un copil. Lea n-a 
răspuns, dar ochii ei s-au fixat un moment pe ai mei şi am văzut un lucru curios: pe când 
ochiul drept stătea imobil şi părea absent, ochiul stâng, uşor îndepărtat, s-a mărit, ciudat de 
atent. Aveam să revăd în continuare ochiul acesta surprins şi interogativ în momentele cele 
mai tulburi ale vieţii noastre.  

Lea şi-a revenit şi şi-a întors privirea către petrecere. Când numai zgomotul paharelor 
ciocnite şi al strigătelor se mai auzea, ea stătea gânditoare; chiar şi eu m-am gândit de câteva 
ori la ce voi face mâine. Seara aceasta punea în pericol existenţa câtorva obiceiuri. Dar de 
îndată ce muzica bătea un ritm nou, Lea se ridica şi, fără a se sinchisi de mine, se îndrepta 
spre capătul sălii pentru a vedea ce se întâmplă. Eu stăteam la locul meu, privindu-mi 
paharul în care dansau posibilităţi înspăimântătoare. Apoi ea se întorcea gâfâind, cu obrajii 
aprinşi, ca şi cum ar fi luat parte la dans. O voce îmi şopti din nou: „Când sunteţi aici, eu 
sunt nemişcat, dar când plecaţi de lângă mine aşezaţi o scândură peste abis. Nu îndrăznesc 
să vă urmez”. Nu ştiam ce spun; băusem, poate eram beat. Am dat pe gât un pic de vin, 
râzând în gura mare, şi am adăugat apropiindu-mi paharul de al ei: „Va trebui numaidecât 
să bem ceva!” Şi pentru că paharele noastre se atingeau uşor: „De ce n-aţi plecat?”  

„De ce nu mă tutuiţi?” a întrebat pe un ton grav Lea.  
În acel moment, bătaia de la miezul nopţii stinse toate luminile. Un suflu de linişte a 

trecut prin întuneric. Cercuri roşii şi galbene se învârteau în faţa ochilor mei şi unul dintre 
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ele s-a oprit brusc, s-a mărit; un chip mi-a apărut în cadru, cu trăsături de o precizie 
neaşteptată. Ţipete şi pocnituri reaprinseră lumina înainte chiar ca becurile electrice să fie 
aprinse. Cea care se afla în faţa mea avea un chip transfigurat, conturat de întuneric. Lea 
mai ţinea paharul în mână, cum o văzusem adineaori, dar mi s-a părut că se clatină uşor; 
partea de sus a pleoapelor îi tremura. „Mi-a fost frică de întunericul ăsta brusc. Un cuvânt, 
un gest...” A respirat şi a adăugat: „A trecut! Da, să bem ceva... Pentru iubire, vreţi? Căci 
ştiu că mă iubiţi... Poate că asta priveam ca în ceaţă prin dumneata”.  

Am vrut să-i iau mâna, dar Sternberg venea spre masa noastră. Era beat şi se 
împleticea: „Ei! Bine, a strigat de departe, ce faceţi acolo? Haideţi să dansaţi cu noi!” A luat 
un pahar plin de pe masă şi l-a dat pe gât, apoi, dintr-o dată, a prins-o pe Lea de braţ. Cum 
ea se împotrivea, m-am ridicat. Sternberg a lăsat-o, i-a adresat un râs înfricoşător şi ne-a 
întors spatele. Nemairezistând, am vrut să merg după el, dar Lea m-a oprit. Chiar aş fi 
îndrăznit s-o îmbrăţişez în acel moment! Dar la petrecerea aceea de noapte, elanul meu ar fi 
părut contagios. M-am aşezat lângă ea. O fericire agitată mă cuprinsese şi îi eram 
recunoscător Leei pentru că mă ghicise sau mai degrabă fixase în mine ceva ce ignoram 
probabil cu câteva clipe înainte. „Iubesc! Vă iubesc!” am strigat în sinea mea. Dar n-am mai 
vorbit aproape nimic unul cu altul tot restul serii. Îi priveam ochii, iar ea mă privea. Mi s-au 
părut atât de frumoşi şi generoşi, în armonie cu buzele ei! Ca nişte alge pe coral, ca 
adâncimea nesfârşitelor mări.  

Când ne-am ridicat: „Lea, am spus, aş vrea să vă sărut ochii!” „Priviţi-i bine, a răspuns 
ea, ca să nu-i uitaţi niciodată”. „Cum aş putea? Dar dumneata?” Ea a părut că nu înţelege: 
„Lea, mă iubiţi?” „Nu ştiu. Vedeţi, n-am mai plecat...”  

Am uitat amândoi să ne tutuim; din această înţelegere apărea un consimţământ 
reciproc 

Am dormit un somn agitat, dar dimineaţa m-am liniştit din nou. Un soare nou îmi 
întindea mâna. Eram ca un matematician care a rezolvat în timp ce dormea o ecuaţie 
dificilă; nu-şi mai aminteşte cum şi n-ar putea s-o ia de la capăt.  

Când ne-am despărţit, stabiliserăm să ne revedem a doua zi în sala Casinoului. I-am 
spus că sunt hotărât să rup legătura cu Sternberg, dar ea m-a făcut să mă răzgândesc. 
Această ruptură bruscă ar pune-o în situaţia de a-şi căuta altă chirie; era singură şi mi-a 
mărturisit că o ducea cam rău cu banii.  

Atunci Lea mi-a dezvăluit trecutul ei. Venea dintr-o familie de evrei stabilită în Londra. 
Părinţii îi erau încă în viaţă, dar se certase cu ei după ce s-a căsătorit. Se căsătorise, la vârsta 
de şaisprezece ani, doar pentru a scăpa dintr-un mediu în care nu se simţea în largul ei, cu 
un tată şi o mamă dezbinaţi. Fără să-şi iubească soţul, a crezut că vede în el o iubire 
puternică şi sinceră, care i s-a părut a fi garanţia fericirii. Diferenţele de caracter dintre ei nu 
s-au văzut decât mai târziu, şi în timp. Soţul ei era bogat şi nu lucra. Au dus la început o 
viaţă de călătorii, în care distracţia deplasărilor a înălţat un zid de apărare între două nave 
care n-ar fi putut, altfel, să navigheze alături fără să se ciocnească. Astfel că mai târziu, când 
au venit să se stabilească la Paris, motivele de neînţelegere dintre ei au ieşit la iveală, iar 
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caracterul brutal al soţului ei, de care doar se temea până atunci, s-a dezlănţuit până la bătaie 
chiar, atunci când el se îmbăta. Lea rezistase la aceste rele tratamente atât cât a considerat că 
este nevoie alături de acest om, a cărui sănătate impunea menajamente; în anumite 
momente, sub masca bărbatului dezorientat, ea regăsea copilul, şi atunci orice resentiment 
dispărea sub un val de tandreţe. Dar în final şi-a dat seama de inutilitatea îngrijirilor ei şi, 
temându-se că va pierde în această viaţă tot mai deprimată şi mai amorţită resursele pe care 
simţea că le are, a rupt relaţia cu un fel de disperare şi venise să locuiască la Nisa. În prezent 
se simţea fericită. Cântatul o acapara cu totul şi ea vedea în el mai mult decât o simplă 
atracţie: un fel de a arunca afară atâtea lucruri închise în singurătatea ei, de a scăpa de ele şi, 
într-un fel, de a le lăsa în urmă.  

Vocea Leei părea uneori ca mângâie, alteori că provoacă destinul, iar alteori se ridica 
fără o direcţie anume, ca zborul în derivă al ciocârliei. Ieri, la restaurant, îmi privisem 
prietena în timp ce mânca. Anumite feţe, a căror gură nemişcată pare frumoasă, se ridează 
şi îmbătrânesc brusc atunci când buzele se pun în mişcare pentru a mânca. La Lea, 
dimpotrivă, această mişcare, departe de a-i urâţi trăsăturile, le dădea viaţă, aşa ca vorbele. Ea 
mânca aşa cum se vorbeşte, aşa cum vorbea ea. Se vedea că vorbele nu contau mai mult 
decât hrana; sau mai degrabă sensul lor se afla într-un fel de ritm aproape invizibil care o 
purta pe ea toată în direcţia tristeţii sau a fericirii. Anumite cuvinte rămâneau chiar 
neterminate; ea întrerupea o frază, distrasă de o idee care-i venea pe parcurs, şi o continua 
pe altă cale. Sau repeta câte un cuvânt, amuzată ca un copil care sare în sus. Oare formula o 
întrebare? „Repede!” adăuga ea, parcă pentru a deştepta în mine un reflex aşteptat. Uneori 
vorbele ei se îngrămădeau fără să pară a avea vreun sens. Totuşi, se întâmpla să oprească un 
gând pe buzele ei oprite o clipă; atunci privirea ei părea brusc temătoare. În asemenea 
momente, Lea parcă era aeriană şi terestră ca o pasăre.  

„Viaţa e frumoasă, nu regret nimic!” a conchis ea.  
Se simţea iubită din toate părţile. Un tânăr sârb, pe care îl primea uneori în vizită, stătea 

ore întregi să-i cânte la flaut melodii din ţara lui; în ochii lui de faun, ea vedea clar că o 
adoră. Venise să o vadă chiar azi dimineaţă: „Când vă veţi căsători, îi spusese, vă rog să mă 
anunţaţi”. Altul, un francez, care o iubea de asemenea, o rugase ca, atunci când se va 
căsători, să nu-i spună absolut nimic... „Iar ţie, m-a întrebat râzând, trebuie să-ţi spun când 
voi iubi?”  

M-am simţit brusc foarte gelos. Ea a observat şi a bătut din palme: „Dar dumneata n-o 
să mă iubeşti niciodată!” am strigat eu.  

Chipul ei a devenit dintr-o dată foarte serios. „E adevărat, există o umbră. Vreau să-ţi 
spun chiar acum. Dar nu te necăji, numai o minciună ar putea să te rănească. Am pe cineva 
şi în acelaşi timp nu am pe nimeni. E ceva împotriva căruia nu pot face nimic şi ceva ce nu 
pot să-ţi spun. Nu aş putea, te asigur, atât e de ciudat. Poate că fatalitatea mă împinge într-
acolo; dar nu cred. Deja un suflu invizibil a trecut peste tot. Simt că a trecut şi chiar, a 
adăugat ea zâmbind, mi se pare că n-ar mai putea să fie...” 
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Nu am răspuns şi am rămas trist, dărâmat de lovitura acestei confidenţe neaşteptate. 
Între noi se ridica fumul unei ţigări pe care o uitasem pe colţul mesei. Lea a luat ţigara şi mi-
a aşezat-o uşor între buze. „Eşti un copil!” a spus ea. „Crezi că sunt incapabilă de 
suferinţă?” „Aş face orice ca să nu mai suferi!”  

Atunci ea mi-a cerut să vorbesc şi eu, la rândul meu, dacă credeam că sosise momentul 
să nu-i ascund nimic. I-am povestit viaţa mea începând din copilărie, căsătoria mea 
nefericită şi anii trişti pe care-i petrecusem departe de toţi şi de mine însumi. Când am 
terminat, Lea mi-a spus că între noi nimic nu era imposibil. „E curios, a adăugat ea, tocmai 
am remarcat ceva: ai o gură copilărească, ce nu seamănă cu restul feţei tale!” 

Ne-am ridicat ca să ieşim. Din capătul sălii o muzică îndepărtată, căreia viorile îi dădeau 
un ritm vesel, revenea din trecut. Afară, Lea s-a lăsat luată de braţ. Stelele erau atât de 
numeroase, încât păreau amestecate. Un calm prelungit domnea între noi, dar se simţea în 
aer o răceală care semăna cu groaza. Când am ajuns în faţa porţii, am vrut s-o trag pe Lea 
spre mine; dar ea m-a respins încet, m-a lăsat să-i sărut mâna, a deschis uşa şi, înainte de a o 
închide: „Noapte bună, a spus ea, nu trebuie ca trecutul să-ţi facă rău!”  

M-am mirat că nu simt nici o durere, şi totuşi acest da pe care-l crezusem atât de 
aproape se îndepărta parcă. „Atunci când voi iubi”, spusese Lea. Deci nu mă iubea? Cât de 
mult o doream acum! Cadranul, gol ieri, căpătase manoşe şi arăta ore noi. Chipul Leei mi se 
păruse o oglindă fără mercur; uitându-mă mai adânc, îi dădusem cositorul necesar şi 
puteam acum să mă privesc în ea. Asta era dragostea.  

După două zile, am găsit-o pe Lea mai puţin vioaie decât de obicei. Am încercat în 
zadar, la început, să o distrag, apoi am întrebat-o ce are. Mi-a răspuns că nu mai avea veşti 
despre un prieten care îi era drag: „Când recitesc vreuna din scrisorile lui, mi-a spus, simt că 
mi se face rău”. Vorbele misterioase pe care le auzisem la Casino mi-au revenit dureros în 
minte. N-am răspuns şi o linişte destul de îndelungată s-a interpus între noi. Lea şi-a dat 
imediat seama de neliniştea mea; cu o mişcare menită să mă liniştească, a venit repede lângă 
mine, şi cât am mai stat cu ea, în acea zi, n-a mai fost deloc vorba de această „umbră”. 
Parcă Lea o îndepărtase definitiv.  

Într-o seară, m-a rugat să nu vin a doua zi. Am petrecut o zi mohorâtă / monotonă, 
fără o tristeţe clară. Am stat adâncit într-un fel de toropeală, aşa cum stai în nopţile calde; te 
întorci pe toate părţile, fiecare mişcare e o povară adăugată inconfortului. Am aşteptat cu 
nerăbdare momentul când urma s-o revăd pe Lea, iar când mi-a deschis am intrat în 
camera ei, contrar obiceiului meu, fără să mai stau câteva momente cu Sternberg. M-a 
primit cu dispoziţia ei veselă şi oscilantă, mai bucuroasă ca oricând, ca şi cum de-abia 
aştepta să mă revadă, şi s-a lăsat sărutată pentru prima dată. Imediat, ghicind probabil 
neliniştea pe care o trăisem în timpul pe care îl petrecusem departe de ea: „Ascultă, mi-a 
spus, acum sunt sigură că nu îl iubesc!” M-a dus la masa ei de lucru şi mi-a arătat o scrisoare 
pe care o scrisese, în absenţa mea, „celui”, a adăugat, „care nu mai reprezintă o piedică în 
calea fericirii tale”. Lea mi-a citit-o. Totul era scris astfel încât să-mi risipească neliniştea. Ea 
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scria că timpul trecuse peste toate; simţea că fiorul trecuse şi nu se mai putea întoarce; i se 
părea chiar că în realitate nu se petrecuse nimic. Era un vis urât pe care trebuia să-l uite...  

Totuşi, ceva se petrecuse, dar n-ar fi putut spune exact ce. Lea mi-a făcut portretul 
acestui prieten, apoi mi-a arătat o fotografie şi a extras din fiecare trăsătură caracterul, 
ajungând la nişte acorduri, aşa cum face la pian cel care caută mai întâi notele, apoi încearcă 
să le unească într-o frumoasă armonie. În timp ce vorbea, mi-a luat mâinile. Vocea îi era 
liniştită şi melodioasă, dar de o gravitate extraordinară, şi uneori se oprea pentru a-şi ridica 
privirea spre mine. Eu o ascultam, de altfel, fără tristeţe. Îmi plăcea s-o aud vorbind cu atâta 
încredere. În acel moment, ea ar fi putut să-mi spună tot; o asemenea voce nu putea răni. 
Da, ceva se petrecuse, şi cum s-a întâmplat? Acest bărbat era căsătorit, îşi iubea soţia, 
pentru nimic în lume n-ar fi părăsit-o. Lea se dusese să petreacă câteva zile la aceşti prieteni; 
îşi amintea nişte conversaţii ciudate pe care le avuseseră împreună cu ei; uneori acestea se 
prelungiseră între el şi ea, fără alt martor, iar ea simţise încetul cu încetul o atracţie care nu-i 
prea plăcea; dar nu i se putea împotrivi / n-o putea evita. „Îl iubeam, dar nu era dragoste. 
Cum aş putea să explic? Trăsăturile lui parcă se ştergeau; uneori mi se părea de-a dreptul 
străin, apoi brusc vocea îl aducea într-o realitate atroce...” Din acest bărbat mult mai în 
vârstă decât ea, din acest chip torturat, sumbru şi naiv în acelaşi timp, din această voce atât 
de profundă şi care o atingea ca o mână, emana o otravă ciudată. Într-o noapte, mâinile lor 
se întâlniseră în întuneric; dar vocile lor deja se îmbinau / erau deja apropiate. Se căutau 
tăcând sau, dacă vorbeau, o făceau pentru a interpune obstacole între ei. El îi jura că 
niciodată nu-i va adresa soţiei lui nici cea mai mică jignire; ea afirma că orice slăbiciune din 
partea ei n-ar putea genera decât ură. Se respingeau reciproc şi se căutau din nou. Această 
tortură a avut loc în mai multe seri după aceea. Lea îl evita în timpul zilei. Când erau trei, 
tăceri penibile se interpuneau între ei... 

Am simţit brusc că Lea îmi ţine mâinile strânse; le-am apăsat pe ale ei, la rândul meu, şi 
am strigat, plin de recunoştinţă: „Orice s-ar întâmpla, Lea, îţi jur, acela va fi prietenul meu”. 
„Nu-l vei vedea niciodată, a spus ea, dar sunt fericită pentru ceea ce ai zis”. După o vreme 
destul de îndelungată, şi când strânsoarea mâinilor noastre s-a mai lăsat, Lea a luat din nou 
fotografia pe care o ţinuse pe genunchi, a privit-o încă câteva momente, apoi a pus-o 
visătoare în sertarul din care o scosese.  

După ce a închis sertarul, parcă s-a trezit. „Ce-ai spus? Nu, nu-mi repeta. Te ascultam, 
am auzit...” M-a luat de braţ şi m-a condus repede spre fereastră: „M-am gândit deodată, 
trebuie să-ţi spun chiar acum: că suntem legaţi pe vecie!”  

Eram atât de bucuros, încât n-am fost în stare în acel moment să-i cer altceva. Am mai 
stat de vorbă încă o oră, ca nişte copii. Pe când mă pregăteam de plecare, Lea s-a dus să ia 
scrisoarea, de care uitasem cu desăvârşire, a lipit plicul şi mi l-a întins.  

 
Traducere din limba franceză de  

Camelia-Meda MIJEA  
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Aurel PODARU 

 
Gavril Nechifor, pe simezele Polului Cultural Clujean 

 
Gavril Nechifor, născut 

la 2 septembrie 1957 în 
municipiul Turda,  şi-a 
urcat, recent, pe simezele 
Polului Cultural Clujean o 
ilustrativă selecţie de lucrări 
de grafică şi pictură din 
întreaga sa carieră artistică. 
Autorul ei îi şi spune, dar 
numai cu jumătate de gură, 
retrospectivă. Un fel de 
pudoare juvenilă sub care 
încearcă să-şi ascundă 
hotarul celor cincizeci de 
ani de viaţă pe care abia l-a 
trecut. 

Numai o retrospectivă 
poate sugera dimensiunea 

reală a unui artist, descifrând totodată căutările creatoare, obsesiile tematice, 
bătăliile pentru expresivitatea formei şi a culorilor, efortul de a simplifica 
elementele compoziţionale, de a epura pictura de detalii accidentale, 
nesemnificative, anecdotice şi, în final, de a ajunge la sinteză. 

Gavril Nechifor pictează, după propriile-i mărturisiri, de peste 30 de ani şi în 
tot acest timp el şi-a făurit, cu o consecvenţă stilistică şi o îndârjire creatoare 
demne de un ardelean care-şi duce întotdeauna până la capăt proiectele, o 
traiectorie artistică solidă şi tot mai răspicat individualizată. Astăzi, se poate 
spune că artistul turdean reprezintă o voce distinctă şi convingător rotunjită în 
stil a picturii noastre.  

Absolvent al Şcolii de Artă Cluj-Napoca, promoţia 1980, membru al 
Asociaţiei Artiştilor Plastici din judeţul Cluj şi al Societăţii Culturale Filarmonia, 
Gavril Nechifor are la activ 13 expoziţii personale şi 60 de expoziţii de grup, în 
ţară şi străinătate, cu numeroase prezenţe în taberele de creaţie de la Măguri 
Răcătău, Orlat, Constanţa, Mărişel etc. Lucrări ale sale se află în colecţii de stat 
şi particulare din România, Italia, Franţa, Australia, Canada, Brazilia, Olanda, 
SUA, Ungaria, Grecia, Austria, China, expoziţia de faţă fiind o nouă confirmare 
a vocaţiei sale artistice şi a prospeţimii şi ingeniozităţii viziunii plastice, a 
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interesului şi abnegaţiei cu care el îşi stăpâneşte talentul şi mijloacele de expresie 
ale culorii.  

Pe cât de voit minimalistă este aria motivelor (câteva naturi statice, peisaje, 
acuarele, ca să ne referim doar la lucrările de pictură), pe atât de generoasă este 
paleta dialogurilor sale cromatice, desfăşurată cu impecabilă rigoare şi remarcabil 
rafinament, ceea ce ne face să credem că artistul pare a-şi fi însuşit, temeinic şi 
cu folos, de la maestrul său lecţia rigorilor şi virtuţilor culorii. Considerăm însă, 
şi mă grăbesc să adaug, că meritul său esenţial stă tocmai în puterea de a fi 
asimilat de la Gavril Gavrilaş, căci despre el este vorba, aceste lecţii într-un 
demers personal, de o netăgăduită individualitate. « Flori de maci », « Limba de 
pământ », « Margine de pădure », « Natură statică cu vânat », « Natură statică cu vânat 
II », « Peisaj din Grecia », « Peisaj grecesc », « Zbor frânt », « Seara în sat » sunt doar 
câteva din uleiurile sale pe pânză care declanşează un adevărat spectacol vizual. 
Sinceritatea expresiei plastice, eleganţa desenului şi a structurării 
compoziţionale, ca să nu mai vorbim de vibraţia hedonic-solară a paletei sale, 
iată ecuaţia care face din arta lui Nechifor un exemplu de reuşită. O tradiţie 
asumată creator şi sensibil, motivată culturalmente şi original dezvoltată într-o 
viziune inconfundabilă şi o prolificitate ce nu epuizează încă aşteptările 
iubitorilor de artă de toate felurile. 

Deloc receptiv la mode, dar resimţind cu acuitate variile seisme acuzate de 
evoluţia artei  ontemporane, Gavril Nechifor dezvoltă în cele mai inspirate din 
lucrările sale, o pictură „originală”, de mare forţă de iradiere, având mereu în 
subtext structuri plastice paradoxale marcate de o vizibilă spontaneitate şi  
direcţie a gestului pictural. O expoziţie încărcată de sensuri adânci şi cu incitante 
inovaţii plastice, care probează autoritatea profesională a unui artist aflat în plină 
forţă creatoare. 

Grafica sa, gravă, neliniştitoare, de o pregnantă originalitate, dovedeşte că 
artistul stăpâneşte cu autoritate linia, o conduce cu eleganţă, căutând mereu 
forme expresive, cu o apetenţă egală pentru rigoarea grafică şi pentru valenţele 
expresive ale culorii.  

Expoziţia lui Gavril Nechifor este, fără îndoială, un frumos succes artistic 
care încununează o viaţă trăită în armonie cu sunetul muzicii şi magia culorilor, 
autorul  demonstrându-şi cu brio şi talentul, şi năzuinţa unui drum propriu în 
spaţiul creaţiei contemporane. O expoziţie care invită, în acelaşi timp, la visare, 
atât de necesară în vremurile tensionate în care trăim.  
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MERIDIANE LIRICE  

NOI POETI COREENI 
 
Dong-ho KIM 

Stridia 
 

Floarea, ca şi natura 
n-ar trebui să se lase înţeleasă. 
Dacă-i înţeleasă, ea devine o târfă 
 

Mă gândesc mereu la operele de artă 
când văd scoici de stridii 
lipite de stâncile murdare de pă ţărm. 
 
Florile prinse de oase-n noroi 
ce nu se pot întrupa-n nimic, 
nici o culoare nu le poate-ntrupa. 
Daca-ş fi sculptor, 
aş sculpta o stridie 
Încercând, făr-astâmpăr, 
să descopăr cauza acelui gust de neînţeles 
imaginaţia mea ar încerca diverse 
mişcări şi manevre, 
şi-ar cădea-n marea luminată de lună 
 

Când iubim florile de lotus 
ce nu pot fi-nţelese 
după veacuri de-ardente-ncercări 
 

Deschideţi pământul cu foc 
 

Împarte mireasma florii 
cu razele de soare subţiri 
cu nervurile frunzelor. 
 

Când se-ncălzeşte uşor, iubito, 
deschide pământul cu foc 
şi-ngroapă sămânţa adânc. 
Ca bradul ce deschide 
Sămânţa interioară din conul de pin 
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Vânturile, albinele şi fluturi 
nu sunt decât capcane. 
 
Joung-im KIM 
 

Apus de soare 
 

Lumina zilei ce-a fugit pe cerul pustiu 
Adunându-se la degetul piciorului mării 
Făcând un foc la ceas de seară 
 

Ca-ntr-un ritual 
Marea s-a făcut frumoasă 
Iar acum e calmă şi-şi unduie trupul 
 

Săgeata interioară unde ţâşneşte-un cântec de iubire 
Focul e aprins, încălzeşte şi 
Apoi ţâşneşte orbitor 
 

Acele flori ale simţurilor dispar iar rapid 
Locurile unde-şi lasă umbrele 
O urmă de tandră dispariţie. 
 

Floarea de sare 
 

Marea se frânge cu tot trupul ei 
Imprimând pe stâncă un hwadu 
Arzând noaptea târziu nedumeririle sufletului 
Până ce carne şi os se topesc şi curg 
Un cristal ce-a-mbătrânit şi s-a-ntărit sub coaste 
Căci câteva rânduri de poezie 
Au înfloric ca roua fluidului trup albastru 
Păşind prin întunericul dens. 
 
Hak-chul KIM 
 

Într-o livadă cu raze de soare 
 
Ce grozav ar fi 
Dacă poemele mature ar atârna aşa? 
Dac-asemenea suflete-ar atârna din abundenţă? 
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Suflete care, muşcând o dată, 
Ar umple gura toată 
Cu mireasma sucului de fructe? 
Pomii livezii cu raze de soare 
De ţi-ar putea transmite doar 
Iubirea de-aur şi argint 
Ce-ncearcă s-aplece ramurile 
Şi vârfurile-arborilor razelor de soare! 
 

Floare-nfloreşte-n mine 
 
Aşteaptă clipa când moare floarea  
Şi vin-apoi la mine 
Mireasma-mi soarbe trupul cu blândeţe. 
Cuvântul ce-mi spui 
Înfloreşte ca o floare şi creşte-n mine.  
Un cântec ţâşneşte-n mine 
Devenind ecoul paşnic al respiraţiei 
Coboară-n noapte ca o stea 
Mângâind blând petala căzută. 
 
Aşteaptă clipa când moare floarea 
Şi vin-apoi la mine 
Când îmi umple privirea frumuseţea veştejită 
Atunci şi-abia atunci 
Mireasma florii continuă să ţâşnească 
Încărcând un boboc. 
Cuvinte nesfârşite curg sonor. 
 
Din când în când izbucnesc în râs 
Iar râsul meu se-mprăştie-ntr-un galben. 
 

 
Yong-tae MIN 
 

Schiţa verii 
 

Vara fluieră prin frunzele de pin. 
Magnolia trage uşor perdeaua albă. 
Tăcerea cu o umbrelă-şi deschide ochii. 
Curcubeul! 
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Vântul străbate iarba desculţ. 
Marea e gâdilată enorm. 
Mărăcinele e tare timid şi-i roşesc obrajii. 
Genunchii mării îs tare palizi. 
Razele de soare, valurile şi vânturile 
Se prăbuşesc, palide. 
Genunche alb, spumă albă. 
Cutii de bere ţi se deschid continuu în gură. 
Întregul trup îţi e un fulger. 
Vara e o îngheţată făcută din fulgere. 
 

Kyongpodae e încă bun de privit răsăritul soarelui 
Când termin de numărat toate cele zece degete, 
Un alt soare îşi va scoate capul  
Prin maieul alb. 
 

Oraş, iubire, scrisori 
 

Nu există greieri 
Nici insecte de iarbă. 
Libărci şi 
un ţânţar. 
 

Sunt o libarcă 
Şi nu un ţânţar. 
Libărcile n-au claxoane 
Transmit ţânţarului iubire 
Folosind cornul subţire al ţânţarului. 
 

Deşi te-ar putea gâdila, 
Ascultă cu răbdare: 
„te iubesc”. 
Desenele de la baza unui cauciuc spart 
Şi interiorul lui 
Se dezvăluie pe ele însele. 
 
Su-jin PARK 
 

Orăşeni, oraş natal şi televiziunea 
 

Toţi îi semănau mult, 
Alergând împreună prin diametrul vieţii lui 
(Ulterior el a zis, „Am fost înşelaţi”) 
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Nu el singur ci toţi 
Au curăţat această uriaşă structură ca propria lor cameră de zi. 
(L-au învinuit, spunând, „Cum te-ai putut purta ca aborigenii?”) 
 
Când au început zilele recoltei, a rămas singur în urmă 
Ceilalţi stau cu chipuri îngrijorate în televizorul la care se uită. 
Bând bere, a urmărit scena 
În care maşinile au umplut drumul 
Va arăta mai bine dacă culorile maşinilor 
Vor fi mai diverse, ca eşarfele multicolore 
Apoi a decis brusc să meargă acasă. 
(A surâs, murmurând, „De fapt, mi-a fost un pic ruşine”) 
 
Deschizând cu grijă gândul, şi-a remodelat spaţiul interior ca  
În oraşul natal 
Atârnând ţipetele actorilor TV ce cheamă pe cineva 
A aşezat pasta de mazăre şi pasta chili de mazăre 
Comercializată după gustul din satul natal 
A prins vacile popularizate de ferma de animale 
Şi le-a legat 
Şi-a refăcut satisfăcător oraşul natal 
Şi a închis televizorul 
Intră apoi păşind cu grijă. 
 

Floare flecară 
 
Mireasma freziei galbene se răspândeşte. 
Cuvinte cu mireasmă proaspătă; 
Minunatele cuvinte zâmbăreţe umplu încăperea. 
Geamul e larg deschis. 
Râzând în hohot culoarea galbenă ţâşneşte-afară 
Neîncetat şi fără sfârşit. 
Mirosul florii continuă să iasă, 
Supraîncărcând bobocul unei flori mici. 
Nesfârşite cuvinte curg sonor. 
 
Din când în când izbucnesc în râs 
Şi râsul meu se-mprăştie-ntr-o strălucire galbenă. 
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Woo-sik BAE 
 

Universul se luminează 
 
Marea sădeşte-un pom al drumului 
în ochiul meu pustiu. 
 
Soarele ce-a coborât cărarea-nzăpezită de munte 
Într-o seară târziu 
S-a-ntors singură acasă 
Privesc cu cele zece degete-ale mele 
Marea solitară-mbrăţişează-ntunericul şi 
Se rostogoloşte singură-n infinite agonii 
Pe când ochii mei scot fum de armă 
Când îşi întâlnesc agoniile 
 
Marea de-ntuneric, venind de departe-n fugă 
şi cu braţe tremurânde 
sădeşte-un pom al drumului în ochiul meu pustiu 
cu pleoape ridate. 
 
E zadarnic 
Lasă-ţi gândul dizgraţios, lasă tot 
Marea se-ndepărtează agâţând o lanternă 
În vârful pomului drumului. 
Necuprinsa mare. 
 

Păsări, păsări 
 
Nu pot muri aşa cu 
Pumnul de-ntuneric în mine 
Nu pot muri cu o tumoare pe creier. 
Întunericul adunat în multe falduri 
Devine uşor 
Iar trupul meu începe să plutească 
Dacă se poate, aş vrea 
Să deschid toate uşile de fier închise pe un deal unde lumina vineri  
Iar vântul adie lin 
Aş vrea s-atârn întregul trup 
Pe sârmele de rufe. 
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Păsări, păsări 
 
Trebuie să când din răsputeri 
La asemenea ocazii. 
La asemenea ocazii 
Trebuie să-mi desfac larg aripile 
Trebuie să dansez în transă 
Ca un nebun 
Iar în timpul ăsta 
Trebuie să zbor departe 
Să fiu sigur, cu orice preţ. 
 
Ok-ja SON 
 

Magnolia 
 
Tăcerea pe vârful ramurii 
Unde n-a-ndrăznit să-nflorească nici o petală 
Şi-a deschis azi gura 
 
Pensula albă pictează o literă 
În neant 
Primăvara 
Choon 
 
Pe marginea ramurii 
Unde iarna stau florile de zăpadă 
Un fluture a primit ca floare 
Aripile ce-i fâlfâie din răsputeri. 
 

La lumina strălucitoare a soarelui 
 
Privesc de pe deal 
Razele lui august curg 
În grânele ce cresc 
Ori de câte ori se coc razele de soare 
Apare peştele de-argint 
Din frunzele verzi, lovindu-şi solzii 
Când grânele pulsează 
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Mulţimea peştilor de-argint 
Călăresc valurile 
Strălucind ici-colo 
Râul curge dens 
Razele soarelui luminează 
Coada peştilor 
Loveşte lumea, se-ndoaie ca o săgeată 
Şi se pierde-n cer 
De când? 
Dau drumul 
Unui peşte de-argint ce l-am ţinut la sân 
În apa râului 
Razele ţâşnind ca cioburi de lumină 
 
Cha-ae An 
 

Ai nevoie de mine? 
 

Revenind de la lucru noaptea târziu 
Papuci de casă, casete video, perne 
Diverse telecomenzi – ce-au avut parte 
de plictiseală toată ziua-n casa pustie 
ţipă-n ansamblu sau în cor 
Am nevoie de tine 
Am nevoie de gesturile mâinii tale 
Am nevoie de privirile, braţele şi picioarele tale 
Plictisite – de fapt fericite 
Toată ziua să trăim printre priviri drăgăstoase 
 

Privirea pe furiş de pe duşumeaua pătată 
Privirea serii de pe salteaua şifonată 
Privirea din telecomenzile plictisite, şerpuite 
Sunt atâtea lucruri 
De frecat, mângâiat, îndreptat 
Şi de pus la loc 
 

Am semnat contractul fără ştampilă 
Am renunţat la tot fără bani în cont 
Ei joacă marţ 
Furându-mi treptat spiritul şi timpul 
Mârâind „viaţa-i plicticoasă şi-obositoare” 
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Poetul peşte 
 
Meduze-mpiestriţate de toate formele şi culorile 
Meduze – albastru deschis, roz, de ivoriu 
Unele nuanţe, nu de pe lumea asta 
Trupuri împodobite cu mătase suprafină 
Transparentă deschis 
Bum! Bum! Bum! 
Explodând ca o floare de primăvară 
Ca, trup, tentacule – neîncetat tot trupul 
Mişcarea de piston a cuplei cu lumea în care se află 
Arătând interiorul, intestinele 
Chiar şi fără a scoate ţipete fals seducătoare. 
Ţâşnind în orgasm, ca şi şfichiul de foc 
Liber, complet singur 
Ca un poet nerealist 
Ce-şi umple timpul cu vise. 
 
Soo-hwa YOO 
 

Mamă, eu zbor 
 

Vreau să dezleg nodul din mine. 
 

Cu un set de tăiat cu un eu profund 
Descălecând firul de-argint al rogojinii 
Încerc să fac un nod similar 
unui fluture străpuns de-o stea. 
Deoarece capătul firului de-argint e-ncreâit 
Vremurile pe care le-am uitat după ce 
le-am pus în el îs greu de descâlcit 
Ascunzând rana ce se-nfăşoară-n sine, 
Încerc s-o deschid cu forţa. 
Firul de mătase ce zboară ca floarea uscată 
S-ar putea rupe. 
Aş putea-o mânui liber. 
 

Urma locului unde 
s-a făcut greşit primul nod 
mai e intactă. 
Nu-mi pot lăsa mintea să preia controlul 
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Nu pot descoperi soluţia la modul încâlcit 
Unde-am legat şi dezlegat 
Deschizând şi-nchizând doar cutia cu bijuterii. 
 
Descâlcind ca azi firul de-argint 
Imaginez un vis al zborului deasupra norilor 
Croind aripi pentru nodul lăsat pe mâine 
 
În această toamnă târzie, 
Nori de culoarea fluturelui străpuns de stele 
Acoperă toată fereastra. 
 

Casa omului 
 
Sunt umbre ce nu pot dispărea, 
Chiar şi după apusul lor, 
Satul Muldori din Oebyunsan 
Nu-ngroapă mirosul de carne putredă, 
Cât încă trăim să mergem la Muldori în Oebyunsan 
Să străbatem câmpul nămolos feriţi de mareea de cvadratură 
Sărind din când în când în vântul de iulie  
Ce dispare când e atins. 
Să urmăm sapa din mâna femeii 
Ce deschide cu atâta abilitate drum  
prin câmpul nămolos 
Să cochetăm uşor cu gândul placid al femeii 
Întrebând dacă e de tolerat duhoarea mării moarte. 
„Mirosul de nămol nu e ceva neobişnuit; 
La ce miros v-aţi aştepta pe-un câmp nămolos? 
Dac-aveţi viaţă de trăit, plecaţi; 
E vorba mamei”. 
 
Dojana ei ori gustul acut al săpatului rapid? 
Nu fac ele parte din viaţă? 
 
Cât trăieşti nu-ngropa duhoarea cărnii putrede 
În mirosul mării moarte. 
Vorba mamei. 
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No-myung LEE 
 

De ce-au bâtlanii trupuri uşoare? 
 
Un bâtlan stă absent cu picioarele-n apă 
Neştiind că valurile-i spală picioarele 
Bâtlanul îşi aruncă privirea-n apă 
 
Neconştient că valurile-i vor fura ochii 
Bâtlanul îşi bagă-n apă ciocul său lung 
 
Neştiind că valurile-i vor reteza ciocul 
Bâtlanul – fără picioare, ochi sau cioc –  
îşi fâlfâie 
aripile mirat 
şi zboară spre-nălţimi. 
 
Plutind sus uşor, 
Plonjându-şi trupul în cer, 
Se-ndreaptă spre rai. Râul e şocat 
Îşi flutură aripile spre cer şi apoi 
Îşi reia curgerea. 
 
Armonie 
 
Razele soarelui au urcat pe vârful 
azaleelor rămuroase 
drumul gloriilor matinale 
ce şi-au şerpuit cărarea pe după 
fiecare ram plăpând al copacului de azalee 
Cărările şerpuinde au ajuns la 
cerurile azaleei, 
desfăcându-i inima. 
Azaleea, purtând coroana florală 
a gloriilor matinale violete 
destramă cu strălucire tăcerea 
epuizată a nopţii trecute. 
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Ho-jung JUNG 
 

Pe dealul de iarnă al pictorului Chongjon 
 
Când se-adună ceaţa 
Ninge 
 
Pe dealul de iarnă al pictorului Chongjon 
Ninge iar. 
Ridic dealul din zile tinere 
Fără prund sau vreo pată 
Animalele de munte-şi reţin respiraţia. 
 
Ea cade şi dispare. 
Chiar şi când cade şi se-adună, 
Pot vedea prin ea. 
Uit de-ndatăinteriorul ei. 
 
Când se-adună ceaţa 
Înfloresc ca un boboc de zăpadă. 
 

După ce s-a-ntors Micul Prinţ 
 
Răsare iarba de primăvară 
În literele tipărite ale lui Kim Su-kyong 
Ce cultivă lumina 
În locuri abisale. 
 
Acolo e grădina mea. 
 
Literele tipărite ale lui Kim Su-yong 
Dezvăluie 
Un scaun gol 
Pe un mal de nisip, 
O scară din funie 
Pe un cer senin. 
 

În româneşte de  
Dan BRUDAŞCU 
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