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AR FI TREBUIT SĂ FIE 10 ... 
 
La început de septembrie 1998, apărea în peisajul revuistic transilvan o nouă 

publicaţie lunară, „Cetatea Culturală” – privită de cei mai mulţi cu neîncredere, convinşi că, 
la fel ca atâtea altora, va sucomba în scurt timp. Reţinerea unora, în prima etapă cel puţin, 
era determinată de faptul că revista apărea cu finanţarea primăriei şi a consiliului local. De 
aici şi prilejul etichetărilor de tot felul, atacurile sau privirea de sus cu care ne-au gratulat 
mulţi dintre neo-dogmaticii sfârşitului de veac şi mileniu. 

La lansarea revistei, ca moment modest în manifestările de sărbătorire a poetului 
Negoiţă Irimie, unul dintre cei mai constanţi colaboratori ai noştri, până la neaşteptata lui 
dispariţie, afirmam că ne dorim o publicaţie deschisă tuturor valorilor reale ale literaturii şi 
culturii transilvane şi naţionale, că nu vom deveni ancillaria nici unei grupări politice, că 
singurul criteriu de selecţie îl constituie valenţele textului propriu-zis şi nu statutul autorului 
lui, că vom evita bisericuţele, găştile sau celelalte grupări de tip mafiot atât de prezente în 
viaţa literar-artistică românească. Promiteam, tot atunci, că revista va fi deschisă deopotrivă 
şi literaturii universale contemporane. 

Lună de lună, vreme de aproape şase ani, ne-am ţinut de cuvânt, revista confirmând, 
cu fiecare nou număr că nu ne interesează nici pseudo-disputele culturale ale epocii, nici 
tendinţele, neo-staliniste, de demolare a literaturii pre-„revoluţionare”, nici încercările 
disperate şi absolut absurde ale unor noi comisari ai literaturii române de a impune noi 
ierarhii pe criterii discutabile, marginalizând, sau interzicând ca în plin realism socialist, orice 
creator a avut neşansa să se nască cu mai bine de 50 de ani în urmă, dar mai ales să debuteze 
şi să publice înainte de ‚89 şi care nu a acceptat compromisul moral al „năpârlirii” cerute de 
noii potentaţi ai culturii şi literaturii naţionale. Tot lună de lună am demonstrat că se poate 
face presă literară care să nu fie obedientă faţă de nici un trepăduş politic, fie local fie de la 
nivel naţional. 

Treptat, în pofida cabalei ce ordonase un fel de silenzio stampa în privinţa apariţiilor 
revistei, sperând că, şi în felul acesta, vor grăbi dispariţia ei. Necazul lor, vizibil în foarte 
numeroase ocazii, era determinat de faptul că, tot număr de număr, sporea interesul 
cititorilor faţă de revistă, creştea numărul colaboratorilor de prestigiu, între care s-au 
numărat poeţi, scriitori, eseişti, filosofi, critici şi istorici literari, academicieni şi diplomaţi din 
circa 37 de ţări ale lumii. Lor li s-au adăugat nume prestigioase ale vieţii literare naţionale. 

Revista „Cetatea Culturală” nu s-a cantonat niciodată în provincie, ea fiind, de la 
primul ei număr, deschisă tuturor scriitorilor şi autorilor din întreaga ţară. De fapt, din tot 
teritoriul locuit de români. 

Am evitat cu obstinaţie orice coloratură politică sau ideologică şi am reuşit să evităm 
orice încercări, care nu au lipsit, de subordonare partinică. 

După aproape şase ani, în războiul pornit împotriva fostului edil clujean, o clică de 
consilieri locali, dirijaţi de PSD, a decis încetarea apariţiei revistei, care nu se făcea vinovată 
de nimic şi nici nu avea vreo legătură cu modul dezastruos şi iresponsabil în care era, într-
adevăr, condus, la acel moment, municipiul. Moştenitori, cel puţin în plan ideologic, al 
practicilor vechiului regim, consilierii PSD, urmaţi, deopotrivă de cei ai UDMR, PNŢCD, 
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PD şi PNL,  au recurs la acest act odios de cenzură pentru a închide gura unui organ de 
presă literară fără nici un amestec sau implicare în disputa politică. (Ce este foarte curios este 
faptul că aşa zisa presă liberă, nici cea locală, nici cea de la nivel naţional, nu a reacţionat, 
cum s-ar fi impus de la sine, în faţa acestei samavolnicii psd-iste. Mai mult, ea a tolerat acest 
act de cenzură, dovedind, şi prin aceasta, pe de o parte, că este complet aservită potentaţilor 
politici, iar pe de altă parte că nu este deranjată de acest atac anti democratic, abuziv şi 
imoral, la adresa unei publicaţii neangajate şi nesubordonate politic. Printr-o asemenea 
atitudine tolerantă faţă de cenzura politică, presa românească a dovedit că este încă departe 
de idealul slujirii democraţiei, asigurării libertăţii cuvântului şi al plurităţii exprimării opiniilor 
în societatea românească!) 

Urmare a intervenţiei grosolane şi inadmisibile a clicii politice amintite, la sârşitul 
anului 2002, finanţarea revistei a încetat complet şi definitiv. Orice discuţii, sau tentative de a 
purta discuţii cu autorii unei astfel de decizii stupide, prima şi singura, din câte ştiu, de după 
1989, au rămas fără rezultat. Fără să o fi citit, fără să cunoască în vreun fel conţinutul sau 
orientarea revistei, consilierii amintiţi au rămas neclintiţi în decizia lor. 

Dispariţia revistei, cum era şi firesc, a generat, pe lângă păreri de rău, şi discuţii în 
diverse grupări literare, reacţii ale unor personalităţi marcante. 

În 2003, am asigurat, sporadic şi nesistematic, apariţia, într-o nouă serie, a câtorva 
numere ale revistei. Lipsa fondurilor, dar mai ales a timpului, m-a împiedicat să continui 
publicarea ei. 

În 2006, graţie sprijinului unor sponsori, modeşti, ca cifre de afaceri, ei înşişi hărţuiţi 
mereu de o politică fiscală făţiş ostilă iniţiativei private, am reluat, într-un nou format şi o altă 
serie, a III-a, publicarea, lună de lună, a revistei. Asta după ce cererile de finanţare, două la 
număr, adresate noului edil şef al municipiului, au rămas nu fără rezoluţie, ci fără absolut nici 
un răspuns. Dar şi după ce am constatat că destinele repartizării finanţării resurselor de la 
bugetul local încăpuseră pe mâna unui veleitar minoritar, vizibil pornit să descurajeze şi să 
submineze orice act de cultură autentic românească, dar nedispus la nici un fel de 
compromisuri sau obedienţe.  

Au urmat, apoi, ţepele date de unii din lanţul local de vânzare a presei, fie prin neplata 
unor sume datorate, relativ mici, dar substanţiale pentru bugetul nostru sărac, fie prin 
împiedicarea punerii efectiv în vânzare a revistei (un astfel de vânzător de presă, şi el 
minoritar, luni de zile ţinea pachetele cu reviste complet nedesfăcute în depozit, returnându-
ni-le inclusiv cu aceeaşi sfoară cu care le legasem!) 

Nu ne-am lăsat, însă, nici descurajaţi, nici învinşi. Apărem, în pofida oricăror greutăţi, 
răutăţi şi duşmănii, lună de lună, cu sumare bogate şi variate şi cu o sumă de colaboratori, 
interni şi de peste hotare, cu nimic mai prejos faţă de ai altor publicaţii. 

Tocmai pentru că am suferit şi suferim de pe urma cenzurii, fie ea doar financiară, noi 
suntem duşmanii cei mai fermi ai oricărei cenzuri. În sumarele numerelor noastre veţi găsi 
colaboratori din toată ţara, dar şi din multe ţări ale lumii. Stau în pagină, alături, nume 
consacrate, dar şi tineri în curs de afirmare, unii chiar debutanţi. 
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În această lună, ar fi trebuit să sărbătorim zece ani de la apariţia primului număr al 
revistei. Marcăm această aniversare, cu regretul că ea nu înseamnă şi zece ani de apariţie 
neîntreruptă. Vina nu ne aparţine, însă. 

Aş dori, în acest moment cvasi-aniversar, să adresez mulţumirile mele de suflet 
colaboratorilor apropiaţi, tuturor colaboratorilor şi susţinătorilor din întreaga ţară şi de peste 
hotare, dar mai ales sponsorilor, pentru sprijinul acordat la realizarea acestei publicaţii. Îi asigurăm 
pe toţi că ambiţia noastră a fost şi va rămâne doar slujirea literaturii şi culturii naţionale. 

 

Dan BRUDAŞCU, 
Redactor şef 

 

La cei zece ani de apariţie a Cetăţii Culturale, doresc să felicit din toată inima pe cel 
care i-a dat viaţă şi a păstorit-o cu dăruire, redactorul şef Dan BRUDAŞCU. El însuşi 
remarcabil scriitor şi un distins om de cultură, purtând în piept o inimă curată de român, 
Dan BRUDAŞCU a ridicat din idei şi sentimente profund româneşti o cetate în care marile 
noastre personalităţi creatoare să-şi găsească locul de onoare.  

Îi întâlneşti în Cetate pe Eminescu, pe Goga, pe Iorga, pe Sextil Puşcariu şi pe atâţia 
alţi creatori de suflet românesc. Îi mai întâlneşti pe voievozii Gelu şi Menumorut, 
stăpânitorii de drept ai Transilvaniei.  

Şi-i mai întâlneşti pe noii sosiţi în arena artei literare, talentele prezentului. Cetatea 
Culturală reprezintă o excelentă afirmare a spiritualităţii noastre şi un far călăuzitor prin 
aceste vremuri tulburi şi întortocheate ale culturii. 

La mulţi ani, Cetate! 
Dan TĂRCHILĂ 

                  

O SĂRBĂTOARE A CULTURII ROMÂNE 
 

Cetatea culturală, revista de la Cluj-Napoca scumpă inimii mele şi tuturor celor ce iubesc 
frumuseţea, adevărul, binele şi dreptatea, a împlinit un deceniu de existenţă.    

Aniversarea aceasta este o mare sărbătoare a culturii române. 
Recunoaştem în acţiunea tenace şi demnă a Cetăţii culturale, conduse de strălucitul 

scriitor, om de cultură şi om de atitudine Dan Brudaşcu,  o bună parte din  ceea ce avem 
mai bun si mai înălţător în noi. Servind fără abatere  înaltele idealuri ale naţiunii şi culturii 
noastre Cetatea culturală a devenit un factor deosebit de activ, declanşator  de mari energii 
creatoare şi spirituale în lumea româneasscă de azi. 

Pentru destinul spiritualităţii române şi europene este foarte important faptul că 
revista Cetatea culturală există şi direcţionează o bună parte din actele de creaţie în care ne 
simţim angajaţi. 

Acum, la aniversarea unui deceniu de apariţie a revistei Cetatea culturală, îi îmbrăţişez 
confratern pe toţi cei ce o realizează ca redactori sau colaboratori, cu urarea  cordială de noi 
împliniri şi izbânzi sufleteşti în tot ceea ce întreprind!  La mulţi ani! 

 

  Mihail   DIACONESCU 
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Radu Cârneci – 80 
 
Poet, eseist, traducător, jurnalist literar, editor. 
Născut la 14 februarie 1928, în satul Valea lui Lal – comuna Pardoşi, jud. 

Rîmnicu Sărat (azi, Buzău). 
Licenţiat al Facultăţii de Silvicultură din Braşov (1954). 
A înfiinţat, în 1964, la Bacău, revista de cultură Ateneu (serie nouă). A fost secretar 

al Uniunii Scriitorilor (1972–1976), apoi şef al secţiei de literatură şi artă la revista 
Contemporanul (1976–1990). Actualmente, director al Editurii Orion (din 1991) şi 
director executiv al Fundaţiei Naţionale „Izvoare“ pentru protecţia Naturii şi Artelor în 
România (începând cu 1997). 

Din bogata-i operă subliniem: Orgă şi iarbă – 1966; Umbra femeii (sonete) – 1968; 
Centaur îndrăgostit – 1969; Grădina în formă de vis noi sonete de iubire) – 1970; Cântând 
dintr-un arbore – 1971; Oracol deschis – 1971; Cântarea cântărilor (parafrază modernă la 
celebrul text omonim, din Vechiul Testament, atribuit regelui Solomon) – 1973; 
Banchetul – 1973; Temerile lui Orfeu – 1978; Un spaţiu de dor (col. „cele mai frumoase 
poezii“) – 1980; Sonete (de iubire şi moarte) – 1983; Clipa eternă (col. „poeţi români 
contemporani“) –1988; Scrisorile către Dorador (text român-francez) – 1997; Heraldica 
iubirii (col. „biblioteca pentru toţi“) – 1999; Scrieri (ediţie în trei volume, îngrijită de 
autor, selecţie din întreaga-i operă: I – Arborele memoriei; II – Heraldica iubirii; III – Clipa 
eternă) – 2004. Din traduceri, notăm (numai pe cele editate în volume): Léopold Sédar 
Senghor (Senegal): Jertfe negre – 1969; Srečko Kosovel (Slovenia): Extazul morţii – 1975; 
Kahlil Gibran (Liban): Profetul – 1983; Charles Baudelaire (Franţa): Florile răului „Les 
fleurs du mal“ (prima integrală lirică Baudelaire în limba română, înfăptuită de un 
singur traducător) – 1991; Jacques Chessex (Elveţia): Elegiile lui Yorik – 1995; Mousse 
Boulanger (Elveţia): Inimă de aur – 1998; Delmira Agustini (Uruguai): Dulci elegii – 2002. 

Radu Cârneci este şi autorul unor mari antologii literare, astfel: Sonete – 
Shakespeare – Voiculescu – 1996; Arborele neuitării (cuprinzând poeţi de limbă română 
din Israel) – 1997; Mioriţa – în şapte limbi (română, franceză, spaniolă, italiană, engleză, 
germană, rusă) – 1997; Poezia Pădurii române (patru volume; I – poezie populară de 
inspiraţie silvestră; II – clasicii; III – modernii; IV – contemporanii) – 2001; Cinegetica 
(trei volume de texte din literatura universală şi română) – 2003; Istoria Pădurii Româneşti 
de acad. Const. C. Giurescu – 2004. 

Premii ale Academiei Române şi Uniunii Scriitorilor, Doctor Honoris Causa al 
Universităţii Bacău. 

 
„Radu Cârneci, opera sa – amestec rafinat de sensibilitate şi inteligenţă artistică, 

de virtuozitate, de orfevru şi de inspiraţie tumultoasă, precum şi de încredere ilimitată 
în puterea Cuvântului şi a frumosului va dăinui. Pentru că această apologie a iubirii 
prevesteşte viitorul. Cel puţin şansa noastră cea bună. Deoarece, în acest veac de 
hipertrofie a inteligenţei, a gândirii calculatoare, a lucidităţii adesea dezabuzate, trebuie 
să reînvăţăm să iubim, să nu mai comprimăm puterile afective ale sufletului uman, 
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pasiunile sale generoase. Iar această sever selectată antologie reprezintă un popas înalt 
pe drumul indispensabilei şcoli a dragostei autentice.“  

 
Radu ENESCU,  

Din Prefaţa la antologia Clipa eternă,  
Editura „Eminescu“, 1998 

 
DESPRE POET 

se închină lui Lucian Blaga 
 

Poetul! o, Poetul vorbeşte toate limbile 
aude toate zborurile – ale ierburilor! 
şi merge cu capul în cei mai înalţi nori 
întrecându-se cu zeii, întrecându-i! 
Poetul! o, Poetul se aseamănă unui iris imens 
în care se oglindesc galaxiile! 
 
El este legat de pământul inimii sale 
şi naşte din cugetu-i o moarte frumoasă 
– deşi se teme de ea – 
şi plânge că n-a fost el primul om 
prima femeie – amândoi! – 
spre-a locui într-un paradis al iubirii. 

 
Poetul! o, Poetul! Voi credeţi că el 
se joacă, poate, cu vorbele, înfrumuseţându-le! 
Ei, nu! asemeni lui Scaevola el tinde braţul 
pe rug, apoi cu osul ars înseamnă 
trecerea vremii, trecerea astrelor 
trecerea noastră, a lui, veşnicia! 
 
Nu-l doare! El râde pentru voi şi plânge 
pentru toţi. Lacrimile lui nu sunt amare 
ci au o dulceaţă celestă, iar păsările 
i le ciugulesc de pe obraz şi din creier 
şi păsările devin frumoase şi înţelepte 
asemenea Poetului! 
 
Noaptea şi ziua Poetului sunt mileniile 
paşii lui stelele înseamnă, ivindu-le 
pe fruntea sa timpul stă-n albastru şi aur; 
profet este el şi judecător – profeţind, judecând – 
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hrana lui: fericirea mulţimilor, taina din care 
puterea-şi aprinde! 
 
El nu este al sieşi! Viaţa lui este un cântec 
un plâns pe buzele fiecăruia; 
dăruindu-se el se multiplică la infinit 
şi intră în toate chipurile, în toat esufletele! 
 
Nu-l învăţaţi pe Poet pe dinafară 
El se află înlăuntrul vostru, ascultaţi-l!… 
 
 

DINCOLO… 
 
Un râu mic 
un Acheron pitic 
de la o vreme mă tot cheamă 
să-l trec 
să nu am teamă 
dincolo de el să petrec 
o veşnicie, două; 
 
Zice: „Ţie ţi-e frică de necunoscut 
de vremea ce plouă 
ţi-e frică de frică, de necuvânt 
de cele ce nu-s pe pământ 
ţi-e frică de-un anume dor 
de-al timpului veşnic izvor 
ţie ţi-e frică de frică 
de piatra ce nu se strică 
ţi-e frică de nerespiraţie 
de nesfârşita stare de graţie…“ 
 
E un râu mic 
un Acheron pitic 
iar dincolo, pe ţărmur de ceaţă 
statui din abur de viaţă 
se mişcă trecând unele prin altele 
frumoasele, înaltele – 
 
Şi, printre ele, m-am zărit 
nerăbdător aşteptându-mă, neliniştit… 
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DULCE, PLEOAPA DE ZEE 

„…La fântâna din răzor 
apa toată-i numai dor…“ 

 (Cântec popular) 
 
Bântuie-n sufletul meu 
sufletul tău, femeie 
precum în rana de zeu 
dulce pleoapa de zee 
 
Reînsemnându-mi pe scut 
ora de piatră târzie – 
şi ce suav început: 
zarea-i de veşnicie. 
 
O, ce frumos cântă cer 
peste taina albastră 
şi ce bun temnicer 
carnea sihastră! 
 
Niciodată, nicicum 
n-o să moară tăcerea 
iată-ne, iarăşi tăcum: 
sângele tace ca mierea 
 
Căci e-n sufletul meu 
sufletul tău, femeie 
precum în rana de zeu 
dulce pleoapa de zee… 
 
 
O PRĂPASTIE AURIE 
 
Ochiul tău e verde, ochiul meu 
e verde ca zmaragdul şi greu 
 
Ochiul tău e verde şi prinde 
ochiul meu, cerească merinde. 
 
Iată-mă după culoarea lui alergând 
iată-mă la marginea aspră de gând 
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O, şi e o prăpastie aurie 
şi plânge pasărea după colivie 
 
Şi trec fantasme, ale mele, ale tale 
grăbindu-se pe-a văzduhului vale… 
 
Ochiul meu e verde şi prinde 
ochiul tău, cerească merinde… 

 
PE CÂMPIA CERULUI 

 
Pe câmpia cerului 
sunt cărări şi sunt hăţişuri 
flori de foc în aprinzişuri 
pe câmpia cerului. 
 
Ah, să lupt cu-o fiară-acolo 
fiară dulce, ochi-venin; 
chiar de-a’ fi să mor puţin 
voi lupta cu-o fiară-acolo. 
 
Dar de-o fi să cadă ea 
legăna-o-voi în seară: 
un sărut pe-un chip de ceară 
dac-o fi să cadă ea. 
 
Fiară mândră, trup felin 
lupta noastră-i nebunie 
spadei mele bucurie 
fiară mândră, trup felin! 
 
Pe câmpia cerului 
sunt cărări şi sunt hăţişuri 
flori de foc în aprinzişuri 
pe câmpia cerului… 
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Angela-Monica JUCAN 
 

ALTUL CANTEMIR 

Dimitrie Cantemir – 335 de ani de la naştere, 285 de ani de la moarte 
 

 
Ciudatul, excepţionalul destin 

al lui Dimitrie Cantemir a fost 
(este!) acela de a fi... un altul. 
Personaj polar al culturii 
universale, el poate fi descris atât 
ca o personalitate cu rol cardinal, 
cât şi ca un „fenomen” de giraţie, 
prin faptul trecerii sale, mereu 
orbitale, de la o ipostază 
contemplativă (aplecarea către 
observaţie şi examen), la altele – ale 
efectivităţii (vocaţia electrizantă a 
comunicării), prin faptul 
permanentei emigrări din imperiul 
aparenţei (ca spirit sintetic) în cel al 
esenţei (ca minte analitică). Prinţ, 
înainte de orice, Dimitrie Cantemir 
a reprezentat o alternativă la 
obişnuitul potentat al zilei, el 
nefiind un lider predestinat. 
Cantemir deţine, în schimb, 

supremaţia (tot princiară) a lui „a şti” (ca artă inventatoare, meşteşug al ideii 
sau cunoaştere promotoare). Învăţat de formaţie enciclopedică, el a fost un 
avizat al multor discipline, pionier, în unele, şi, mai ales, altcumva decât simplii 
„asimilatori” pregătiţi „mnemotehnic”, cu câte puţin din toate reţinut, şi 
altcumva faţă de specialiştii de unică şi restrânsă aprofundare disciplinară. Pasiv, 
prin orizontul meditativ, Cantemir a fost diferit (altul) de un liric şi, totuşi, un 
mare romantic - pasionat (până la activitate!) de trecut (ca istoric), ca şi un tot 
atât de mare patriot (într-un fel de prezent etern). În toate acestea, promotor al 
cunoaşterii, s-a distins de un simplu difuzor. Într-o disciplină prin excelenţă a 
limitelor (spaţiale), cum este geografia, şi astăzi plasată în afara oricărei 
creativităţi, Cantemir a fost diferit (altfel) de geografii strict descriptivi sau 
reproductivi. El a renovat descrierea geografică îmbogăţind-o cu informaţii 
„atipice” şi i-au reuşit studii „nedogmatice”, remarcabile prin calitatea 
informaţiei şi pitorescul expunerii. În discipline practice, precum politica, n-a 
„practicat” prea mult comanda, fiind, aici, în fapt, un observator şi un 
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proiectant, dar prea puţin un propulsor. Politician reţinut, Dimitrie Cantemir a 
dat în politică şi administraţie reţete savante, cu efect neîndoielnic dacă ar fi 
avut timp să le statornicească. Unele legi au rămas, totuşi, după el, ca o 
moştenire, deşi, lipsit de flerul unui oportunist (indispensabil politicienilor), în 
urma alianţei oneste cu Rusia, a trebuit, cum se ştie, să se exileze, părăsind 
tronul. Ca om politic şi de stat, a fost un visător foarte realist, dar nu un 
diriguitor invulnerabil, pentru că el a fost să fie corifeu şi nu guvernator. 

Mai în glumă, mai în serios, Dimitrie Cantemir a fost un „altul” până şi în 
vestimentaţie şi look (turbanul, armura, peruca...) – unde intenţia de a se 
prezenta într-o altă aparenţă e evidentă, deşi, bineînţeles, urma numai moda 
timpului. 

Singularizat, în epocă, de marca filozofică a tuturor lucrărilor sale 
(indiferent de domeniul abordat), Cantemir rămâne în zona caldă a creaţiei, 
neasemănat (altul) docţilor simplului „colaj” (rece) de preluări-copie din diverse 
lucrări. Determinarea sentimentală a secretului ştiinţific şi comunicarea lui 
entuziastă, permanent sub auto-severitatea interogaţiei imediat lămurite într-un 
codex însemnat de trăirea interioară a autorului fac actul de comunicare (egal 
cu o exteriorizare) „extatic”. Răpit de activitatea meditativă a examinării, 
identificării şi recunoaşterii ştiinţifice, Cantemir ajunge (prin prezidiul 
interpretării originale, prin ineditul corelaţiilor interdisciplinare sau radicalitatea 
rezolvării) deasupra altor învăţaţi. Fiorul limbii de acum 300 de ani ajunge la 
noi generos, captivant, distins, impunător, plin de spirit şi emoţie – mult altfel 
decât limbajul rigid obişnuit al oamenilor de ştiinţă. Dacă de tronul Moldovei 
n-a avut parte mai mult de-o clipă, Cantemir rămâne, totuşi, o figură de 
autoritate. El e o autoritate în ştiinţă şi împărţirea „euharistică” a acestei ştiinţe 
vii şi astăzi nu a fost egalată. 

La 300 de ani de la emiterea lor, receptăm încă apelurile - puncte de 
interes ale savantului singular care, trăind cea mai mare parte a vieţii în afara 
graniţelor ţării lui, a fost, pentru români, deosebit de moldoveni, iar, printre cei 
alături de care de fapt a trăit – un străin, un altul decât ei, un „felurit”, dar nu 
invadatorul, ci oaspetele. 

S-au dus, deja, 300 de ani, s-au rotit mileniile şi Dimitrie Cantemir e tot 
un alter. Fiind, în sensul cel mai pozitiv, ca nimeni, e greu să-i poată ajunge 
cineva, şi de acum încolo, înălţimea. Ca şi profunzimea. Luând aminte la 
mentalitatea romanilor (astăzi pierdută), i-am putea da, mai bine, atributul altus. 
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Aurel RĂU 

HRAM LA NICULA 
 
O Maică-a plâns, pe lemn, nu-ndurerată: 
Cu Pruncul - cinste, dragoste, credinţă. 
Şi, dar din dar, Icoana, dintr-odată, 
Pe sticlă, la români, luând fiinţă. 
 

Mari, mici, pentru biserici, pentru case.  
Funia-vieţii, flori, cergi, îngeri, stele. 
Stretenii, Cine, Răstigniri pioase, 
Botezuri, Învieri cu ceru-n ele. 
 

Şi Naşteri, Craii, Mila-ntr-o poiată, 
Pe-o rază coborând, de cald să ţie. 
Păstorii, pelerini din ţări şi sloată. 
 

Chiar şi-Adormirea, într-o bucurie - 
De linii, mănăstire-nconjurată. 
Şi toţi în hramul tău, Sfântă Marie! 

14 august, 2007 
 

PĂDUREA  "FĂGET" DIN CLUJ 
 
Să las din veacu-mi toamna să mă fure, 
Cu graiul ei să mă deprind deplin, 
Am dat oraş şi cărţi pe o pădure, 
La fag şi paltin şi stejar mă-nchin. 
 

Ştiu cât ger ştie frunza să îndure, 
Ştiu ocrul greu când trece în carmin, 
Mă prind de un mesteacăn, strâns mă ţin - 
Şi nu cad, păsări negre, ceruri sure! 
 

27 octombrie 1987 
Aşa, pe-atunci. Întrai în selva oscura, 
Prin dreapta. Stele, soare - la un loc, 
Încă-n mişcări, iubiri dintâi, frumoase. 
 
Şi-acum, totu-ngropat, cu toată ura! 
Pădurea, dată pe oraş: doar case. 
Iar cărţile, de sunt, numai de joc... 

17 aprilie 2007 
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V. FANACHE 
 

Umbra şi limitele cuvântului în lirica lui Blaga 
 
În viziunea lui Blaga tot ce este dat cunoaşterii, revelaţiile şi limitele noastre sunt 

produsul „Umbrei lui Dumnezeu”; umbra este vălul care protejează misterul universal. Izvorâte 
din unica umbră, întruchipările tăcute, în raport cu care fiinţăm noi înşine, sunt numite în 
poezia Umbra lui Dumnezeu pământul, unda, drumul, fântâna, holda, grădina, apa. 
Fireşte, lor li se adaugă numeroase altele, „tot ce vezi”. Dar ceea ce este necesar de subliniat 
este că toate aceste imagini sunt nişte chipuri tăcute şi eterne, existente în afara cuvântului, 
dar în acelaşi timp în relaţiile cu ele. Chipurile lumii în care vieţuim au ca izvor unic de 
provenienţă, aceeaşi Umbră. Legenda spune că „umbra lui Dumnezeu este o manifestare a 
realităţii divine”: „cea mai mare frumuseţe omenească nu este decât umbră: Umbra se opune luminii, ea 
simbolizează imaginea trecătoare a lucrurilor, ireală şi schimbătoare. Umbra e singura realitate a fenomenelor. 
Orice formă (chip) determină limitele fiinţei, ea nu este decât o umbră care provine dintr-o lumină superioară, 
pe care o ocultează relevând-o.1 Aşadar, chipurile tăcute ale veşniciei sunt umbre ale luminii divine 
indivizibile: „Umbra lui Dumnezeu este mai vârtosă în lumină, mai grea ca alte umbre”. Izvor al 
chipurilor, umbra se dezvăluie în infinite ipostaze omului vălător, în drumul său prin viaţă, 
cu cât e mai „vârtoasă” lumina din care emană. Originea derivată a chipurilor veşniciei le 
fixează acestora un loc de „umbre” ale absolutului, ele sunt fenomene, laturi relaţionate cu 
contingentul, ale existenţei supreme. În nici un caz simulări ale absolutului nu sunt, ci 
întruchipări naturale, născute în funcţie de principiul imposibil de imaginat al creaţiei 
universale. Cum arată absolutul însuşi nu se poate cunoaşte, el se înfăţişează travestit în 
umbră, iar umbra se proliferează în diferite chipuri, disponibile unui mister deschis: Umbra 
şi lumina au aceeaşi origine, ele merg împreună. Paradoxul acestui act stă în împrejurarea că 
în timp ce umbra, sub aripa căreia ne află, este o întruchipare a nimicului, lumina stăpâneşte 
suverană dincolo de om: „Umbra lui Dumnezeu e tot ce vezi/ce-n spaţiu se desparte şi s-
adună/pământ e ea, şi prund şi undă./un drum cu călătorul dimpreună,/fântână adăpostind, o lună. 
Umbra lui Dumnezeu e mai vârtoasă în lumină,/mai grea ca alte umbre şi nu-ţi scapă./Şi poţi s-o strângi 
sub chip de holdă şi grădină./Şi poţi s-o bei în chip de apă”. „Umbra, spune Blaga într-un aforism, este 
o reverenţă pe care lumina o face întunericului”.2 

Eroarea de a identifica imaginile (chipurile) tăcute ale veşniciei cu nesfârşite serii de 
manifestări vizuale, se cere imediat sancţionată. Imaginile tăcute au, cel puţin în lirica 
blagiană, trei tipuri de structuri: ele pot fi nişte oglindiri criptice, străvezii pe de o parte, 
obscure pe de altă parte, purtătoare a unor semnături cu cheia pierdută. Ceea ce se oferă 
înţelegerii se pierde într-un timp incontrolabil, ca semne de nepătruns; în al doilea rând 
imaginile tăcute se manifestă ca metafore revelatorii, surprinzătoare prin coeficientul de 
adevăr pe care îl comunică doar pe jumătate („soarele, lacrima Domnului/cade în mările somnului”) 
(Asfinţit marin); în fine, în al treilea rând, imaginile tăcute dezvăluie stări sufleteşti abisale, în 

                                                 
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, Dicţionar de simboluri, 1994. 
2 Lucian Blaga, Aforisme, p. 42. 
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relaţie directă cu absolutul. Dacă nu li se poate stabili esenţa originară, chipurile veşniciei 
urmează linia unor manifestări personalizate. Ideala lor puritate se pierde în mister. Ce ni se 
arată se află în permanenţă invadat de umbră. Substitutul misterului este umbra 
indisociabilă, în tot ce se adresează contemplaţiei şi trăirii umane. Sensul fizic al umbrei 
contează mai puţin în jocul semnificaţiilor. Importantă este umbra care asaltează spiritul şi-i 
şterge contururile. Umbra sugerează regimul clar obscur al fiinţei, condiţia de veşnic damnat, 
consumată într-o tensiune de melancolie năucitoare. Fiinţa ştie că există o „lumină” focalizată 
pe drumul adevărului, dar accesul spre ea îi este interzis. O poate intui prin revelaţie, în 
întruchipările lumeşti, în chipul iubitei, al seminţei sau al naşterii, în chipul lacrimei etc. Blaga 
conferă umbrei un statut ontologic. Prezentă în tot ceea ce ne este dat să contemplăm sau în 
trăirile noastre legată de viaţă, de iubire sau de moarte, sursă a tristeţii metafizice, umbra 
sporeşte tristeţea punând-o sub pecetea unei nevindecabile melancolii. Umbra echivalează 
cu sintagma folosită în Trilogia cunoaşterii, cenzura transcendentă, ea se interpune între 
rostire şi absolut, celei dintâi revenindu-i un rol umilitor. Umbra ascunde, interzice, 
transformă, răstălmăceşte accesul la cunoaşterea clară, provocând fiinţei umane infinite 
ipoteze, consumate în resemnare: „pentru tine lumea e pecte/pusă pe o taină şi mai mare: de aceea 
mintea nu ţi-o munceşti cu nimic” (Biblică). În viziunea lui Blaga umbra îşi relevă prezenţa la 
nivelul absolutului şi la nivelul fiinţelor vii, ca şi al celor dispărute, ea e un văl impenetrabil, 
enigmatic, sesizabil în toate câte sunt. Dumnezeu, omul viu şi omul plecat din această lume 
sunt concomitent lumini şi umbre. „Trimisă în lumină”, odată cu naşterea (Scrisoare) fiinţa 
realizează că bucuria de a fi lumină este dezamăgitoare, umbra o însoţeşte ca o stavilă, 
punându-i în faţă imaginea morţii inevitabile şi implicit sentimentul tragic al limitei. Poezia 
blagiană se organizează în spiritul misterului sensibil, exprimat prin nelipsita umbră. 
Filosoful a tratat misterul ca şi concept funamental al sistemului său, poezia transfigurează 
misterul ca taină a lucrurilor, ca fluiditate imposibil de stăpânit într-o unică formulă, tocmai 
datorită omniprezentei umbre, de la naştere până la moarte şi dincolo de moarte. Lumea 
dată spre contemplaţie nu-i mai puţin misterioasă ca lumea eternităţii: „umbra alături ia 
fiinţă/unde merg să nu merg singur” (Nu sunt singur). Amplificareda la proporţiile legendei a 
celor ce se petrec în lume îşi are sursa în climatul obscur al nelipsitei umbre: „umbra măreşte 
poveştile” (Asfinţit marin). Nici unul din „drumurile” deschise vieţii, nici cel fascinant al iubirii, 
nu scapă de umbra ochilor lumii. Refugiul sub „scutul” amurgului poate fi soluţia salvatoare: 
„umbre aruncă ochii lumii/peste tine, peste mine/peste fiecare ceas al tău/şi pe drumurile toate” (Sub 
scutul amurgului). De observat că motivul umbrei sugerează starea interioară a scurgerii 
„fiecărui ceas” şi este un chip mai degrabă aparţinător regimului nocturn. Sunt câteva 
momente, mai ales în poezia de tinereţe a Poemelor luminii, când umbra dezmiardă, e un 
element edenic: „zac în umbra ta şi mă dezmierzi cu fruntea-ţi jucăuşă” (Gorunul) sau „zac în umbra 
unor maci/fără dorinţe, fără mustrări, fără căinţe/şi fără îndemnuri” (În lan). Dar în cele mai multe 
cazuri Umbra întruneşte într-o sinteză lirică excepţională sensul metafizic dat de poet acestui 
motiv. Provenienţa sacră a umbrei pune fiinţa umană în postura de a „purta umbra pe drumul 
vieţii fără putinţa de a şti cu cine are de-a face” – „neînţeleasă-i ca o rună” -, dar cu evidente 
repercusiuni negative. Misterioasa însoţitoare pare a fi apusul fiinţei, nefiinţa însăşi, 
întruchiparea nimicului: un traseu implacabil se derulează în univers. Din umbra lui 
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Dumnezeu descind toate câte vieţuiesc, ele parcurg apoi drumul vegheat de soare şi de lună, 
ca în final să coboare pe teritoriul umbrelor, spaţiul nimicului. Semnele sfârşitului transmise 
de „ceasul umbrelor” (Asfinţit) se înmulţesc odată cu înaintarea în vârstă, cei aflaţi încă în viaţă 
se prind treptat cu umbrele celor dispăruţi: „Lângă sat iată-mă iarăşi/prins cu umbrele tovarăş” 
(Întoarcere). Venită din imperiul umbrei fiinţa se întoarce în lumea umbrelor, redevine, 
alăturându-se strămoşilor, la condiţia originară: „Când murim, nu facem decât/să ne întoarcem lin în 
propria noastră umbră/astfel moare un om, astfel un crin/absorbindu-ne în ea materia sumbră/umbra se 
întruchipează/în sfârşit pe deplin” (Cuvinte pe o piatră funerară). Evident, materia sumbră 
care ne absoarbe nu este altceva decât umbra lui Dumnezeu, în faza de refacere a chipurilor 
anterioare ivirii unei noi lumi. Retragerea din viaţă şi reîntruparea în umbră se petrec într-o 
ordine perfectă, în ritmul inexorabil al pulsaţiilor cosmice. „Să se întrupeze-n vale/alte umbre sunt 
la rând” (Giordano Bruno). Intrarea din spaţiul viu în spaţiul mort, al umbrelor, din care 
urmează să se întrupeze o nouă lume, se desfăşoară printr-un şir de avertismente, a căror 
semnificaţie tragic-prevestitoare e comunicată prin asociaţii imaginare neaşteptate. Ce este 
somnul? „Somnul este umbra pe care/viitorul nostru mormânt/peste noi o aruncă în spaţiul mut” 
(Cântecul somnului). Tărâmul umbrelor poate fi şi un loc agreat, el înfiinţându-se ca o salvare: 
„Când anul nu-ţi este prielnic/te întorci să te împaci printre umbre” (Orizont pierdut). Întoarcerea în 
spaţiul umbrelor, hotărât tuturor, este o revenire în Ţara fără nume, nu o dată dorită: „de ce 
nu am rămas în ţara fără nume”; ea dizolvă orgolioasa identitate a fiinţei reintegrând-o într-o 
anonimă comuniune universală. 

Ce relaţie imaginează Blaga între cuvânt şi lumea pe care încearcă să o denumească, în 
acest context umbrit, neclar, supus unui blocaj ontologic? A fost necesară această incursiune 
în analiza umbrei, metaforă centrală, pentru a motiva limitele cuvântului şi implicit 
perpetuarea misterului universal. Lumea dată nu este ea însăşi, ci într-un fel similar filosofiei 
platoniene, e o copie palidă, o umbră, a lumii propriu-zise. Cuvântul omului se aventurează 
în ipoteze, numeşte lucrurile cu aproximaţie, se chinuie să redescopere „un grai pierdut de 
mult”. Cuvântul determină la Blaga o criză a rostirii. Poetul ar vrea să spună mai mult, 
tendinţă riscantă, semnele venite dinspre lumea contemplaţiei îl invită să tacă (taina 
iniţiatului). Umbra lucrurilor contaminează cuvântul, puterea lui de a comunica „seacă” 
(Cântăreţii bolnavi). Cuvântul se adresează unui cosmos „mut” imposibil de atras într-un 
dialog: un „Dumnezeu mut” (Psalm), un  pământ „ucigător de mut” (Pământul), un „spaţiu mut” 
(Cântecul somnului), un „timp mut” (În noapte undeva mai e), în fine un „unicorn 
fără glas” (Septembrie) creează cuvântului o stare inhibantă, o nesiguranţă epuizantă în 
folosirea termenului potrivit, o dureroasă frustrare. În locul unui triumf al puterii semantice 
se constată cum se „sfârşesc în sânge cuvintele” (Veac). Muţenia cosmică persistă îndărătnic, 
impasibilă la insistenţe: „Vai mie, aici am dat cerului o mie de nume/şi nu l-am ajuns cu nici unul” (În 
mănăstire de munte). 

Totul e umbră. 
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Iulian PATCA 
 

ACTUALUL GOGA 
 
 E un adevăr care nici nu mai trebuie 

demonstrat: cei mai mari gazetari ai presei 
româneşti din toate timpurile au fost mari 
scriitori. Sau viceversa. Oameni de spirit care şi-
au influenţat inconfundabil epoca. Eminescu, 
Arghezi, Goga, Rebreanu, Camil Petrescu sunt 
doar primii din pleiada scriitorilor de geniu 
afirmaţi în arena publicistică, incomozi şi temuţi 
de politicieni din toate timpurile, de multe ori 
chiar şi postum. 

 Aşa se face că şi astăzi, în cazul lui 
Octavian Goga, opera publicistică este încă 
puţin cunoscută cititorului obişnuit, familiarizat 
mai mult cu opera poetică a autorului. Truda lui 
zilnică, de ani şi ani, înainte şi după Marea 
Unire, risipită prin reviste şi ziare ca „Tribuna”, 
„Luceafărul”, „Epoca”, „Ţara noastră” şi 
„România” a rămas multă vreme în colecţii şi în „praf de cronici”. Cele câteva volume 
apărute în timpul vieţii scriitorului: „O seamă de cuvinte” (1908), „Însemnările unui 
trecător” (1911), „Strigăte în pustiu” (1915), „Mustul care fierbe” (1927), „Precursori” 
(1930) şi cele două volume de „Discursuri” nu s-au reeditat. „Mustul care fierbe” a 
cunoscut o retipărire târzie, după 60 de ani, într-o societate românească aflată ea însăşi 
în fierbere şi decantare. 

 De ce e Goga mai actual astăzi decât oricând? Pentru a răspunde la această 
întrebare trebuie să vedem ideea-forţă care străbate fiecare articol de ziar, fiecare luare 
de atitudine, să-i înţelegem substanţa şi ţinta şi să le raportăm apoi la 
contemporaneitate. Goga nu scrie pasteluri în proză. El nu iese în agora publicistică 
pentru a admira peisajul şi a se simţi flatat de admiratori. Deşi ar fi avut destule motive 
să o facă. Era un „formidabil ziarist şi orator de zile mari” (I. D. Bălan) şi se număra, 
indiscutabil, „printre cei mai de seamă ziarişti doctrinari, din linia mare a lui Eminescu” 
(Şerban Cioculescu, 1938). Când iese în public, Goga pune pe tapet ideea naţională. E 
Biblia lui de crez şi conştiinţă. Indiferent despre ce scrie, ce subiect intră sub incidenţa 
interesului său publicistic, „credinţa fanatică în patrimoniul specific al neamului” revine 
printre rânduri, ca o raportare obsesivă la acelaşi numitor comun. 

 Spre deosebire de Eminescu şi Arghezi, Goga nu abordează stilul pamfletar, 
nu ia în zeflemea (deşi ironizează adesea), nu arată cu degetul. Însă atunci când scrie o 
face cu gravitate şi cu sentinţă sacerdotală. Nu vom găsi în publicistica lui Goga 
efemeride, nimicurile care scot din amorţeală simţirea cotidiană şi fac deliciul cititorului 
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obişnuit. El nu pune în ziar idei perisabile, el le pune direct pe soclu (de argumente) – 
să dăinuie! În fiecare pagină scrisă, Goga are conştiinţa adevărurilor universal valabile. 
El vede adesea peste linia orizontului şi ne avertizează. Observaţiile lui pertinente au 
ascuţime, precizie, duritate. Stilul e lapidar şi polemic. Călăuzit în arhitectura fiecărui 
articol de ideea naţională, Goga îşi subordonează conştient şi subiectul, şi forma, de 
parcă ar face deliberat din fiecare luare de atitudine o ceremonie estetică. 

 Marelui scriitor îi repugnă izolarea în „turnul de fildeş”, în care să cocheteze 
numai cu muza abstractă a poeziei. El nu numai că se înrolează voluntar în „frontul 
cetăţii”, dar ne trimite chiar „din zbuciumul cotidian, crâmpeie din risipa de suflet pe 
care o cer problemele noastre de existenţă”. Esenţial pentru scriitorul român este „să 
iasă din izolare... numai când îşi va îndeplini adevărata lui menire în societate va avea şi 
o stare civilă”. 

 Ca şi în poezie, în publicistică Goga este un om revoltat. Cuvântul lui răspicat 
şi autoritar se află expus, de cele mai multe ori, pe o poziţie de frondă, chiar ofensivă, 
împotriva conformismului, a gândirii şi acţiunii politice şi estetice anchilozate, 
împotriva „bătrânilor ruginiţi”. Ziaristul militant trebuie să arate lumii toate „ranele 
noastre care dor”. Răni care nu se pot vindeca cu o „alifie de import” ci, în primul 
rând, cu „energia neamului”, cu acele resorturi interioare proprii care ne fac să fim noi 
înşine. Goga este lipsit complet de menajamente când este vorba de „presa de 
negustori”, de „latifundiarii de cerneală”, de politicienii corupţi, predispuşi la „tânguire 
meschină şi dezonorantă”. Una din explicaţiile acestei răzvrătiri o găsim în „Fragmente 
autobiografice”: „M-am născut cu pumnii strânşi, sufletul meu s-a organizat din primul 
moment pentru protestare, pentru revoltă, cel mai puternic sentiment care m-a călăuzit 
în viaţă şi din care a derivat şi formula mea literară” („Discursuri”, 1938, p. 30). 

 Să mai notăm şi următorul fragment din testamentul scriitorului militant: 
„Viaţa care curge înaintea mea mă cheamă, îmi zbuciumă inima şi-mi înfierbântă 
tâmplele. Problemele ei mă agită, chiotul ei mă tulbură, războiul ei nu-mi dă odihnă. În 
zadar trag obloanele şi închid fereastra, degetele ei aspre îmi bat în geam şi mă smulg 
din pacea senină a artei eterne („Pro domo”, 1910). 

 Jurnalistica lui Goga nu numai că a rezistat şi „rezistă la apăsarea timpului” 
(G. Călinescu, în „Istoria literaturii române”), dar ea pare desprinsă din chiar realitatea 
imediată a societăţii româneşti. Societate „care trebuie să-şi disciplineze raţiunea, 
urmând un crez naţional, dacă vrea să trăiască” (în articolul „Mobilizare morală”, 1924). 

 Arma cuvântului lui Octavian Goga are şi astăzi acelaşi impact. Modelează 
conştiinţe şi atitudini. Publicistul s-a dovedit a fi cel puţin egalul poetului. Asemenea lui, 
putem spune şi noi acum, în 2008, „Fericiţi cei de mâine. Ei din mustul care fierbe 
astăzi vor putea gusta vinul pur, după ce fermentaţia a încetat, unda s-a limpezit şi 
drojdiile, vai, drojdiile s-au coborât la fund...” 

 La şapte decenii de la eternizarea sa, în publicistică şi în poezie, cântăreţul 
„pătimirii noastre” rămâne încă de descoperit! 
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Ion BRAD 

SĂRUT 
 

Mă-ndrept spre locul întristării mele 
Ca-ntr-o excursie spre alt tărâm 
Cu sori întunecaţi şi scrum de stele 
Spre care, prinşi de mână, coborâm… 
 
Ne vor primi cu flori şi cu chimvale 
Ori, ca-n icoanele pe sticlă, vechi, 
Nori grei de foc vor sta să se prăvale 
Cu fulgere la ultimul priveghi? 
 
- Nu tremura! îmi zici, cunoscătoare 
A drumului acesta, când revii 
Să-mi aminteşti că doar absenţa doare, 
Să-mi fii iar călăuză printre vii. 
 
Eşti tu ori numai visul care-aşteaptă 
Să nu rămân tot singur, iar şi iar? 
Va fi ori nu o judecată dreaptă 
Când sufletul s-aşează pe cântar? 
 
Unde-a fost el când l-ai chemat să-ţi steie 
La căpătâi în ultimul tău ceas? 
Nu-l pedepsi, mai lasă-i o scânteie 
Din focul sacru-al tău, de ţi-a rămas. 
 
Dă-mi îngeri împrumut, să-l ocrotească, 
Să nu-l mai îngenunche Belzebut 
Cu marea lui ispită prea lumească, 
Şi, dacă poţi, dă-i ultimul sărut…   

2008 
 

TE-ASCUNZI 
 
Te-ascunzi în munţi, să nu te mai găsească 
Neliniştea aceasta prea lumească. 
Acolo, printre stânci, ca eremiţii, 
Aştepţi să vină noile solstiţii 
Cu îngerii de vară să te-ndrume 
Spre-o iarnă blândă, ca din altă lume. 
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Nu îndrăznesc să strig, să nu te sperii 
Că eşti supusă numai tu durerii, 
Că brazii-nalţi s-au preschimbat în jnepeni 
Şi te-nconjoară, când târâş, când ţepeni 
Ca nişte suliţe ce înc-aşteaptă 
O judecată ultimă şi dreaptă. 

2007 
 

ÎN PIVNIŢA LUI AUERBACH 
 
În pivniţa lui Auerbach, 
Mefisto, îmbrăcat în frac, 
El, campionul tinereţii, 
Şi-a strâns la taifas juveţii. 
Butoaiele încălecând 
Le porunceşte-un singur gând: 
- Când vine Faust, salutaţi 
Pe cel mai falnic din bărbaţi 
Şi lăudaţi-l că nu are 
Cu mine nici o-ncăierare! 
- Maestre! Îndrăzneşte unul, 
Ia nu mai face pe nebunul, 
Când ştim cu toţii că doreşti 
Prin el şi tu să-ntinereşti. 
Nu tu i-ai oferit Planeta 
Dacă-ţi cedează Margareta? 
- Stai jos, obraznicule! Jos! 
s-aude-un cor majestuos 
de ucenici linguşitori 
şi treji, lucizi arareori, 
cu tinereţea în buiestru 
divinizându-şi iar Maestrul. 
 
Mefisto tace şi îi lasă 
În ceaţa de beţie deasă 
Să se încaiere… El ştie 
Că tinereţea-i rea beţie 
Dacă şi Faust, aşteptatul, 
Şi-ar da pentru un cal regatul… 
- Maestre, Spune-ne ceva! 
- Hai, zi, Luminăţia-ta! 
El tace şi mai gustă vinul 
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Burgund şi roşu ca rubinul 
Privind spre uşă ca să vadă 
De va intra în fum şi sfadă 
Maestrul cel adevărat, 
Bătrânul Faust… 
Când, de-odat’, 
Călare pe un alt butoi, 
Mefisto, parcă, era-n doi… 
Derută… Urlete… Ovaţii… 
Psalmodieri şi lungi libaţii… 
Până când, treaz, acelaşi glas 
De la-nceput – timid? viteaz? –  
S-a căţărat pe-un nou butoi 
Cu ochii spre Mefisto-n doi: 
- Maeştrilor, Maeştrilor! 
Ieri, Ucenicul Vrăjitor –  
Spun adevărul, nu e vis! – 
Pe unic Faust l-a ucis… 
Tăcere… Urlete… Proteste… 
Acesta adevărul este! 
De nu mă credeţi, ia poftiţi, 
Voi măestriţii neofiţi, 
Toţi îmbătaţi de tinereţe, 
Veniţi, că vrea să vă înveţe 
Pe măturoiul ei călare 
Bătrâna Moarte o cântare: 
- Cine-şi vinde sufletu, 
Să-l înghită pământu, 
Iar pe cel ce-l târguieşte, 
Să-l ţină Iadul în cleşte! 
Murind Faust, aşadar 
Doi Mefistofeli răsar! 
De nu-i unul, de sânt doi, 
Să-i strângă dracii-n butoi, 
Iar din sângele ce fierbe, 
Să beţi voi cucută verde 
Şi să fiţi, astfel, pe plac 
Pivniţei lui Auerbach! 
 

2008 
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Artur SILVESTRI 

 
„El corte ingles” 

 
 

E toamnă, o 
toamnă încă senină 
şi liniştită, caldă, 
uneori înăbuşitoare, 
un anotimp cu 
explozie stranie de 
vegetaţie despre cum 
se spune că nu există 
decât în Provenţa, pe 
dealurile de deasupra 
Mării Mediterane.  

Aşa să fi fost? 
Ori acesta era numai 
povestea despre cum ar 
fi realităţile posibile 
despre care ne închipuim 
doar că ştim ceva fără ca să ştim, de fapt, nimic sau ştim prea puţin?  

Scrisese această frază şi aşezase creionul pe masa lunguiaţă, acoperită cu o 
muşama unde, ca pe o hartă de dinainte de Columb, stăteau aşezate puncte şi 
identităţi, plante cunoscute după siluetă, mărimea frunzei şi aspect, poate şi 
după nume. Numele, care le însoţeau ca un fel de îndrumător de a citi, apărea 
pretutindeni în latină, ca şi în marea carte a naturii pe care, în alte timpuri, o 
alcătuise un suedez.  

Unele semănau cu numele ştiute de el, altele erau chiar identice. Le citea 
treptat, aproape silabisindu-le şi însoţind pronunţarea numelui în gând cu 
privirea aşternută peste desenul în culoare verde, foarte puţin stilizat, doar 
micşorat la scară. Părea ca un fel de rugăciune sau, şi mai neobişnuit, ca un apel 
către un „ceva“ vechi, uimitor de vechi, parcă din timpurile când nume şi lucru 
erau atât de apropiate încât se confundau. Menta îmbătătoare şi 
indimenticabilă, coriandrum sativum prea puţin agresiv, pătrunjelul cu miros 
vag, şters, delicat, petroselium crispum, usturoiul, l’ail, allium schoenoprasum, 
leuşteanul, puternic, mat, impunător şi opac, levisticum, rozmarin pătrunzător, 
subţiratic, anethum graveolens. Dar în grădina întinsă pe terase denivelate 
îndulcind panta care altfel ar fi lăsat ploile să se transforme în torente, vegetaţia 
depăşea incalculabil mica poezie de nume rostite sacadat ca o recitare de strofe 
cu accente grave sau ascuţite în limba latină. Pe multe nici nu le cunoştea deşi 
se străduise să şi le reamintească ori să le presupună identitatea. Abia acum, 
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ridicându-şi privirea din realitatea de desen, îşi dădu seama că nici nu ar putea 
să le însemne pe toate şi că, în orice caz, faptul însuşi că în secreta lor potrivire 
apăruseră laolaltă aici şi stăruiau învoindu-se şi comunicând în felul lor 
misterios, devenise însăşi raţiunea lor de a exista. Începuse să le noteze, totuşi, 
şi să le privească, făcând un efort de a le vorbi, cu blândeţe, în gând căci fără 
îndoială nici una dintre ele nu cunoştea cuvintele lui dar el nu putea să ajungă 
altfel la cuvintele lor, tot atât de cu neputinţă de înţeles ca şi limba originară pe 
care, poate, o vorbeau numai creaturile din Grădina Raiului. Erau leandri, 
palmieri, stejari, lauri şi trandafiri, ierburi nenumărate, frunze galbene, verzi 
prin clorofilă, arbuşti mai mari ori mai piperniciţi, pini, brăduţi, arboret fără 
număr şi fără nume, tufişuri anonime, plante agăţătoare, flori multicolore, 
ierburi umile.  

Toate aveau rostul lor enigmatic şi felul propriu de a trăi pe care ar fi fost 
cu neputinţă să-l descrie altfel decât prin constatări simple şi prin efect.  

Măslinul apropiat conţinea, probabil, explicaţia concentrată, aproape 
simbolică. Îi privea ramurile contorsionate şi cele trei trunchiuri răsucite în 
direcţii misterioase, frunzele însetate de soare şi întregul definit prin asimetrii 
de neînţeles de către altcineva, totuşi perfect proporţional în însăşi esenţa lui 
destinată unui singur scop căruia orice altă aşezare devenea instrumentală şi 
simplă articulaţie sau reazem; fructul repetat, rodul ireductibil, vegetaţia 
proprie alcătuirii deopotrivă inseparabilă şi repetitivă. Un aer straniu părea să 
cuprindă întreaga grădină sau, poate, abia acum acest sens interior şi inaccesibil 
prin simţurile comune începea să se reveleze. Nimic nu se afla, parcă, în afara 
rostului intrinsec şi oricât de puţin definite ar fi părut mişcarea, înclinaţiile, 
itinerarul sau atracţiile necunoscute, devenea indiscutabil că există un fel de 
tipare şi căi apriorice, străvechi, poate originare ce nu îngăduiau nici abatere şi 
nici creaţie. Căci până la urmă, Creaţia se produsese o singură dată.  

Pretutindeni răzbătea un susur abia perceptibil de viu în mişcare. Privea 
fluturii albi, micuţi, şi fluturii maronii, de culoarea ciocolatei cu lapte care 
înaintau cu repeziciune în salturi hazardate cu o aparentă lipsă de zel definit; 
insecte mărunte, greieri, gâze despre care nu ştia nimic, o lume dedicată, un 
obiectiv pecetluit şi imun la orice fel de gândire aflată în afara drumului care 
era gândit anterior, când însăşi alcătuirea lor se formulase. 

Îşi aminti că i se povestise despre liliacul – cu aripile lui uriaşe – ce apărea 
câteodată, serile mai ales, şi despre veveriţele care, nopţile, căutau ghinda pe 
acoperişurile cu olane înclinate; sau despre micile şopârle strălucitoare abia 
vizibile în iarba destul de bogată, umedă, către dimineaţă. Erau abia o parte din 
infinitul de creaturi cu nume şi fără nume, aduse de o întâmplare mai presus de 
voinţa lor în aceste lucruri comune unde, toate la un loc, îşi puteau duce până 
la sfârşit scopul impenetrabil pentru care fuseseră create în Marea Logică de o 
simplitate fără echivalent în univers, care le făcuse posibile. Dacă omul ar fi 
existat în aceste ţinuturi, el ar fi fost privit sau, mai bine spus, simţit ca un 
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simplu element decorativ în infinitul deschis în timpul impenetrabil ce li se 
dăduse acestor vieţuitoare. De fapt, omul exista; sau existase. I se simţea 
prezenţa – sau urmele – în casa înconjurată de grădină unde odinioară îşi 
făcuse sălaş, loc de retragere şi, poate, un sanctuar. În afară, mai rămăseseră 
câteva reminiscenţe minore, poate folositoare cândva: un clopoţel de metal 
pentru vântul de primăvară sau de toamnă, obloane de lemn, o lampă deasupra 
uşii de la intrare, olane pe acoperiş, coşuri de fum. 

Abia înăuntru se depozitaseră ca în straturile geologice semnele ajutătoare 
dar atât de numeroase şi de diversificate încât însăşi înşiruirea lor ar fi însemnat 
evocarea a zeci de biografii despre care abia se mai amintea.  

Cărţi mai groase şi mai subţiri, cu cotoarele îndoite de lectură, albume, 
fotografii de familie reprezentând personaje cunoscute şi necunoscute, unele 
încă rămase în câte o amintire fugară ca o străfulgerare, un călăreţ sculptat în 
lemn masiv, câteva carpete marocane, fotolii şi canapele – unde altădată se 
aşezaseră un unchi, câteva mătuşi, părinţi necunoscuţi şi cunoştinţele lor – 
farfurii pictate multicolor, purtând semne şi simboluri poate corupte sau uitate 
şi, poate, un fel de scris ce nu se mai înţelege acum prin lexic ci doar 
suprasensibil sau intuitiv; desene înfăţişând chipuri despre care astăzi nu se mai 
ştie nimic, sau peisaje din locuri apropiate care nu mai sunt aşa cum erau ori 
nici nu fuseseră vreodată astfel cum sunt imortalizate prin culoare, guashă sau 
vopsea de subţire; fotografii din vremea regelui George V reprezentând şirul 
scenografic de faţade de dinaintea „Croazetei“ de la Cannes, ca nişte pereţi de 
clădiri imaginare din vremea prinţului Potemkin; simplă iluzie? ori imaginaţie 
sau detaliu de o secundă ce nu se va mai repeta?; mici şi delicate exerciţii în 
peniţă, aşternute pe foi îngălbenite cu vremea, unde cerneala vie de altădată, 
întărită cu negru de fum pare o linie şerpuită, ştearsă în sepia, urmă uscată şi 
secată, poate doar sugestie şi ocazie pentru a se aminti ceva despre care, însă, 
nimeni nu mai ştie nimic şi chiar şi codul de înţelegere s-a pierdut şi a dispărut, 
hieroglife mute de dinainte de Champollion, când, însă, niciodată nu se mai 
naşte cel ce le va putea descifra, în oricare viitor posibil şi în vecii vecilor.  

 
 

Croquideal, Provence, 
 septembrie 2006 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Mă duce amintirea ... 
 

Lui Ioan Bunta, întru amintirea copilăriei  
noastre pe Valea Drăganului, la Zărna 

 
Mă duce amintirea de-un timp, pe-al ei tărîm, 
În Munţi-de-Apus, departe, şi dulce-n mine cîntă. 
Răsare-o casă albă ascunsă-ntre păduri 
Şi-n faţa ei o apă curgînd sub maluri, sfîntă ... 
 
Doruri îmi bat pe-acolo ca pale mari de vînt 
Şi apa curge, curge mult limpede şi lină 
Şi codru-mi sună, sună îndurerat şi sfînt 
Şi soarele pe-o culme de brazi duios se-nclină ... 
 
În sus pridvor acolo stai, mama mea, şi-mi cînţi, 
Sfînt, glasul tău se-ngînă cu apele, cu norii 
Şi se-nfioară codrul ca de-un vrăjit descînt 
Şi locului s-asculte, vrăjiţi, stau zburătorii ... 
 
Mă văd pe-un mal de piatră, cu tîmple-n mîini, visînd, 
Un tînăr cerb îşi focul lung bucină,-al iubirii, 
Din veacuri vechi mirese închise-n fagi bătrîni 
Se-aud prin somn chemându-şi, înlăcrămate, mirii ... 
 
E şi-o poiană-acolo şi-n ea rotind, cîntînd, 
În calde nopţi de vară, nebunele de iele, 
Eu, prinţ pe-acolo, tînăr, al codrului bătrîn, 
Le iau de mîini şi chiui şi dănţuiesc cu ele ... 
 
Pe-o culme, aproape, luna se-arată printre fagi, 
De aur îşi desface încet vrăjite straie 
Şi chipul, al iubitei, îl ia şi, surîzînd,  
Se fúrişă, sfioasă, la mine în odaie ... 
 
Ascult şi văd şi-aievea acestea toate-mi par, 
Sînt prinţu-acela tînăr cu plete-n vînt ca flamuri 
Şi-aud, sună-n mine, îndurerat şi sfînt, 
Legănătoare muzici de rîuri şi de ramuri ... 
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Iosif-Cristian PAŞCALĂU 
 

DISPERSIA MEMORIEI 
 
Dispersia înseamnă în mod obişnuit „împrăştiere, răspândire, risipire.” Acest termen are 

însă trei accepţiuni ştiinţifice: 1. chimică → stare de împrăştiere, într-un mediu oarecare, a 
unei substanţe aflate în particule foarte mici; 2. fizică → separare a unei radiaţii sau a unei 
unde sonore în urma refracţiei, difracţiei etc., într-un spectru de unde cu frecvenţe diferite; 3. 
matematică → repartizare a unei mulţimi de valori în jurul unei anumite valori tipice. 
Caracterul distributiv, eterogen al experienţei dispersiei memoriei impune luarea în 
considerare a tuturor acestor accepţiuni, în vederea unei circumscrieri adecvate a 
fenomenului. Trebuie să afirmăm încă de la început imposibilitatea unei definiri precise a 
fenomenului, întrucât dispersia înseamnă eminamente schimbare, şi pentru că sensurile ei se 
modifică în momentul în care încercăm să o definim, sau, cu alte cuvinte, în chiar clipa 
articulării ei. Natura procesual-dinamică a dispersiei memoriei impune permanente 
reevaluări şi reinterpretări, distorsionând fragmentarismul şi deschizând noi căi, noi 
posibilităţi. 

Drept consideraţii preliminare, trebuie să amintim că dispersia nu înseamnă o 
disoluţie sau o dezorganizare la modul absolut, cu atât mai puţin disparitate. Ea reprezintă 
de fapt mai întâi o precipitare, o aglutinare de elemente eterogene, virtuale, dar care puse 
laolaltă creează premisele unei creaţii de lumi, prin transformarea subiacentă a realului 
invadat de vis şi fabulaţie. Cazul lui Don Quijote este paradigmatic în acest sens. Apoi, 
dispersia memoriei implică reordonarea estetică a lumilor mici3, a lumilor narative rezultate 
şi angrenarea lor pe coordonatele paradoxalului. Personajele care suferă această radicală 
transformare a substanţei lor interioare nu percep intruziunea în real a manifestărilor care 
exced cotidianul şi deschid fiinţei orizonturi metafizice. 

Don Quijote, Hamlet, Tristram Shandy caută expresivitatea genuină, libertatea 
spirituală, ieşirea de sub dominaţia automatismelor şi prejudecăţilor societăţii. Dispersia 
memoriei îi ajută să-şi canalizeze această putere care vine din straturi emoţionale adânci, 
unde esenţele nu au apucat să se clarifice şi să prindă contur precis. Faptul reclamă o 
remodelare a conştiinţei de sine, prin aşa-numitul proces de „dezgheţare, schimbare şi recongelare” 
a personalităţii. Se imprimă astfel un tip de gândire dualistă, modelată prin prisma 
antinomiilor de esenţă. Efectele sunt vizibile în dinamica personajelor: restructurarea 

                                                 
3 Umberto Eco, Limitele interpretării, traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă, Constanţa, 
Editura Pontica, 1996, pag. 222-243. Dispersia memoriei implică o coagulare de astfel de lumi 
mici, pe coordonatele fluide ale închipuirii eroilor. Don Quijote, pradă lecturilor sale 
defectuoase, va suferi o „contagiune mimetică”, activând prin puterile limbajului şi cu ajutorul 
subversivei imixtiuni a confuziei identitare „o abundenţă de parodii spectaculoase ale regresiunii la 
infinit, adică povestirea în povestire, imitaţia în imitaţie, paradoxuri ale parodierii unei parodii” – Matei 
Câlinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, traducere din limba engleză de Virgil Stanciu, 
Iaşi, Editura Polirom, 2003, pag. 81. 
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concepţiilor, modificarea experienţelor, deformarea relaţiilor interpersonale, distorsionarea 
proceselor imaginative, remodelarea sentimentelor.4 Eroii, „suflete în vânt”, identităţi în 
ruptură ce sfidează predestinarea tocmai spre a dobândi aura autenticităţii, sunt destine în 
cumpănă, cu tendinţa generalizată a cristalizării vizibilului, marcaţi de voinţa structurării şi 
filtrării timpurii a emoţiilor prin filozofie. În aceste puncte nodale se întrevede presimţirea 
idealului. Personajele ar vrea să renunţe parcă la un trecut agitat, încărcat de felurite 
experienţe, un trecut în care alegerea unei metode pur intuitive de tratare a existenţei se 
bazase, fatal, pe reuşite întâmplătoare. Pentru Don Quijote, Hamlet sau Tristram Shandy, 
paradoxul nu reprezintă doar o problemă a minţii; viaţa lor textuală este, de la un capăt la 
altul, un paradox5. 

Sublimul lor constă în faptul că reuşesc să găsească un corelat exterior pentru ideal, 
pentru plăsmuirile imaginaţiei lor. Don Quijote se luptă cu morile de vânt, care nu sunt 
altceva decât năluciri încărcate de semnificaţii6. Hamlet încearcă să dea un răspuns la mereu 
enigmatica întrebare asupra sensului vieţii, a rostului omului în ordinea cosmică. Polarităţile 
şi antinomiile fac ca personajele să balanseze între două baze contradictorii, realitatea şi 
iluzia, ambele dobândind un statut ontologic ambiguu în raport cu fundalul textului. Viaţa 
eroilor este structurată de un tipar: realul şi imaginea lui în oglindă, şi, mai departe, iluzia unui 
lucru ce apare în luciul unei sfere, al unei oglinzi în oglindă, himeră deci, şi dulce speranţă a 
ce nu este. Viaţa lor apare ca infinitatea ce-o reflectă două oglinzi paralele, acest gen de 
echivoc fiind cultivat de creaţia manieristă din toate timpurile. Magnetismul provocat de 
dublul real / iluzoriu aduce eroii sub semnul trăirilor ambigue, datorită împrumutului 
reciproc de mister pe care şi-l fac realitatea şi închipuirea, sporind fascinaţia paradoxului.7 

                                                 
4 Spre exemplu, Don Quijote va ignora regulile jocului lecturii, ale pactului ficţional (U. Eco), 
şi tocmai datorită confuziei planurilor existenţa sa textuală va lua o turnură atât de 
melodramatică: „Problema sa particulară provine din imposibilitatea de a menţine separate două predispoziţii 
mentale distincte: una care reacţionează la informaţia ficţională (simbolică) şi alta care procesează aspectele 
practice ale vieţii cotidiene. Această problemă este, fireşte, agravată de recitirea / reînscenarea obsesivă de către el 
a fanteziilor cavalereşti şi de incapacitatea sa de a înţelege simbolicul altfel decât în termenii cei mai iconic-literali. 
Se poate conchide că Don Quijote este cititorul în chip de erou – un tip special de erou comic-sublim, ale cărui 
aventuri extraordinare nu sunt, în cheie parodică, hilară, dar plină de simpatie şi misterioasă, altceva decât 
aventuri ale citirii, recitirii, citirii eronate şi recitirii eronate” – Matei Călinescu, op. cit., pag. 81. 
5 Paradoxul apare ca reflex al unor „epoci de mare tensiune, în perioade de tranziţie bogate în conflicte, în 
situaţii dialectice de grijă şi spaimă”, relevându-se ca însuşire fundamentală a „unor firi problematice 
(Hamlet), în vremuri care şi-au ieşit din balamale”. – G.R. Hocke, Manierismul în literatură, ediţia 
a II-a, în româneşte de Herta Spuhn, prefaţă de Nicolae Balotă, Bucureşti, Editura Univers, 
1998, pag. 123. 
6 „Şi pentru Don Quijote, orice se preface în orice îşi închipuie, doreşte sau visează el. Un hangiu devine conte, 
raţele de pe apă se arată a fi galere, criminalii se transformă în chipuri pilduitoare ale inocenţei persecutate.” – 
Gustav René Hocke, op. cit., pag. 254. 
7 „Hamleţii răsar ca ciupercile, melancolici în miniatură, sceptici şi sarcastici, marionete ale îndoielii. Cine n-are 
un centru bine stabilit al propriului eu cade pradă halucinaţiei dedublării.” – G.R. Hocke, ibidem, pag. 242. 
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Neputinţa eroului îi hrăneşte intelectul pentru că oferă iluzia unei desfăşurări fără sfârşit de 
situaţii contrare: precis / difuz, viu / mort, concret / abstract, cunoscut / necunoscut. 

Plonjând în lumea visului, fabulaţiei şi straniului, eroii devin simboluri ale existenţei 
umane grevate de incertitudini şi căutări. Visul proiectează eroii în lumi cu alte legi de 
funcţionare, într-un labirint sui-generis8, holospaţiu ce nu ghidează, ci absoarbe fiinţa în el. 
Acest labirint, loc al căutărilor şi al eliberărilor imposibile, atestă o criză a comunicării, o 
ruptură între lumea fenomenală şi lumile create de eroi. Dacă, iniţial, dispersia memoriei 
primeşte conotaţii pozitive, fertile, prin faptul că personajele îşi diseminează ideile pe nivele 
mentale diferite, creându-şi lumi compensative, etapa finală a fenomenului obligă la 
reconversia semnificaţiilor: eroii îşi creează propriile lumi, dar, odată intrate în cadrul lor, 
devin prizonieri maladivi ai propriilor himere.9 Graniţele dintre real şi iluzoriu devin tot mai 
permeabile, fără însă ca suprapunerea celor două sisteme semiotice să poată armoniza 
tendinţele măcinătoare ale personajelor, fără ca reveriile trăite până la acea ameţeală vecină 
cu uitarea de sine să poată surmonta hiatusul emoţional, spaima de neant şi povara 
adevărului. Temniţa individului nu e doar societatea, ci şi creierul, iar labirintul imaginaţiei 
oferă spectacolul unor măşti actanţiale derizorii, cel puţin la o primă constatare. O viaţă care, 
pentru a subzista, se desface într-o multitudine de destine, mai mult sau mai puţin legate 
între ele, sfârşeşte prin a se anula pe sine. De fapt, realitatea latentă a acestei autodisciplinări 
sufleteşti ţine de drama actorului universal. Luând exemplul lui Hamlet, constatăm în 
subtext drama unui personaj contradictoriu ce-şi duce existenţa între realitate şi ficţiune, 
adoptând masca nebuniei. Timpul subiectiv este un factor modelator al rearanjării 
estetizante a colajelor, a bucăţilor de realitate primară, într-o ordine fluidă, amintind de 
persistenţa memoriei a lui Dali. Ritmurile lente, cu accente tensionate, se constituie în punţi de 

                                                 
8 Referindu-se la romanele sec. al XVII-lea, G.R. Hocke remarcă: „Totul, omul şi peisajul 
evoluează aici în încifrări caracteristice, aventuri intelectuale, bizarerii încâlcite, rătăciri fără 
ieşire, într-o ambianţă de labirint aproape dezobiectualizată. Dar trăsătura labirintică a acestor 
romane constă mai degrabă în nesfârşirea lor decât în abaterea deliberată de la ţel. 
Evenimentele se desfăşoară într-un peisaj lipsit de rezistenţă. Dacă întâlneşti un munte, acesta 
se preface în câmpie, dacă te întâmpină un râu, el devine pod, dacă vezi un mort – învie.” Op. 
cit., pag. 253. 
9 „La Cervantes sau Shakespeare, nebunia ocupă întotdeauna un loc extrem, în sensul că e fără scăpare. Nimic 
nu o duce vreodată nici la adevăr, nici la raţiune. Ea nu se îndreaptă decât spre destrămare şi, de aici, spre 
moarte. (…) Fără îndoială, moartea lui Don Quijote are loc într-un peisaj liniştit, care în ultima clipă a reluat 
legăturile cu raţiunea şi cu adevărul. Dintr-o dată nebunia Cavalerului a devenit conştientă de sine şi în propriii 
ochi se descompune în prostie. Dar această bruscă înţelepciune a nebuniei sale e oare altceva decât „o nouă 
scrânteală care l-a lovit”? Echivoc reversibil la infinit, care nu poate fi tranşat în ultimă instanţă decât prin 
moarte. Nebunia disipată nu poate fi decât unul şi acelaşi lucru cu iminenţa sfârşitului. (…) Dar nici moartea 
nu aduce liniştea; nebunia va triumfa încă o dată – adevăr etern în chip derizoriu, dincolo de sfârşitul unei vieţi 
care totuşi se eliberase de nebunie chiar prin acest sfârşit.” – Michel Foucault, Istoria nebuniei în epoca 
clasică, traducere din franceză de Mircea Vasilescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, pag. 
43-45. 
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legătură între starea sufletească meditativă şi focurile vulcanice ale unui suflet în continuă 
frământare. 

Restaurarea congruenţei şi a echilibrului este imposibilă, în asta constând tragedia 
inteligenţei fiecărui personaj. Ceea ce transformă însă în mod miraculos sensul acestei 
tragedii este mitul unui anumit tip de încarnare textuală şi de inconştientă victorie asupra 
neantului. Eroii sunt tipuri umane ce se regăsesc dincolo de spaţiu şi timp sub zodia 
metaforei, iar demersul lor iniţiatic are o savoare intelectuală şi o forţă emoţională ieşite din 
comun. Întreaga constelaţie dimensională a memoriei10 dobândeşte un aspect coloidal, prin 
dispersie activând metamorfoze sublime. Eroii explorează un traseu ideatic al mirabilului şi 
se află în permanentă confruntare cu realitatea. Acest traseu simbolizează drumul parcurs de 
om către el însuşi, fapt care transformă discursul într-o articulare a incursiunii în interiorul 
fiinţei. Mişcarea personajelor, traseul ideatic îi poartă într-o eternă reîntoarcere, punând 
problema raportului dintre antropos şi cosmos. Lectorii recompun, prin direcţiile 
compoziţionale ale romanelor, structuri, personaje, sesizează ritmuri spaţiale şi temporale, 
într-o sinteză a esteticii absurdului, futurismului, constructivismului, cu alunecări în timp. 
Individualul, ceea ce dă substanţă de esenţă existenţei unui personaj, se topeşte treptat în 
anonimat, devine tipar, transferând accentele dramatice şi convulsive în tematică şi în 
infrastructura romanelor. 

Explorând universul imaginar al oricărui demers romanesc din cele amintite, putem 
constata faptul că autorii abordează figurativul sub motivul semnului ce conduce către un 
omomorfism abisal, un regressum ad infernum, început introvertit al unei expresii paradoxale, 
schizoide. Marcând fragmentarismul, semnificatul se autotrădează şi se descoperă pe sine 
într-o descărnare textuală ce scufundă inclusiv memoria subiectivă a lectorului în umbra 
incertitudinilor. Aceasta este reuşita operelor, simptomul capodoperei. Ambiţioasa 
îngemănare dintre planul real şi cel simbolic induce ideea unei alternative la identităţile clare 
şi coerente, prin discursuri alambicate, cu o desfăşurare şi un coeficient mai mic de 
concreteţe, mai evazive sub raportul sugestiilor şi al interpretărilor. Personajele însele 
ghidează ochiul minţii lectorului spre dimensiuni textuale care potenţează deconstrucţia şi 
care rezidă în mesaje intelectuale şi într-o simbolistică livrescă. Eroii îşi concep lumile ca 
producătoare ale unei iluzii sau ale unei stări modulate specific de forţa căutării. Ei îşi 
reinventează şi îşi dezvoltă un univers propriu populat de fragmente decupate din întreguri 
care, luate izolat, dobândesc conotaţii şi simboluri diverse. 

 

                                                 
10 Memoria personală, colectivă, afectivă, senzorială, genetică, enciclopedică, discursivă, 
culturală etc., toate aceste valorizări ale unor unghiuri complementare de abordare a 
fenomenului memoriei circumscriu o zonă penumbrică în jurul căreia gravitează orice tip de 
resurse socio-culturale sau antropologice în sens larg. Orice amintire implică reordonarea 
estetică a evenimentelor, suprapunerea unor secvenţe, iar caracterul logic de conexiune a lor se 
face prin propriile noastre puteri de sinteză, de sistematizare. Există însă amintiri tulburate de 
culori grele şi de nepătruns, amintiri îngropate în adâncurile stranii ale timpului subiectiv. 
Pentru „accesarea” acestora, este nevoie de un efort retrospectiv, dar şi de unul proiectiv, în 
sensul revelării supra-esenţiale. 
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Constantin CUBLEŞAN  
 

GHEORGHE ASTALOŞ -  
VALOAREA STILISTICĂ A ÎNTREGULUI 

(Titu Popescu) 
 

 În momentul în care Titu Poescu s-a decis pentru condiţia diasporei, 
părăsindu-şi ţara şi rămânând în Germania, era deja un nume cunoscut în  
domeniul criticii literare şi mai cu seamă în cel al esteticii, semnând câteva volume 
de studii (Idei estetice în doctrinele estetice româneşti, 1974; Necesitatea 
esteticii, 1979; Concepte şi atitudini estetice, 1983) precum şi câteva 
monografii ale unor esteticieni români interbelici importanţi (Mihail 
Dragomireascu estetician, 1973; Idei estetice în scrierile lui Mihai Ralea, 
1974; D. Caracostea un critic modern, 1987), care îl recomandau cu prisosinţă 
ca pe un viitor exeget de marcă în cadrul generaţiei sale tinere. Opţiunea pentru 
Germania s-a datorat, probabil, faptului că, plecând din Sibiu, de la revista 
Transilvania, unde era redactor, cunoştea deestul de bine limba germană şi în plus 
la Munchen, unde s-a stabilit,  se înnodau cumva toate firele culturale şi politice ale 
românilor din străinătate, în jurul sau prin intermediul emisiunilor de la Radio 
Europa Liberă. El însă nu s-a înrolat combatanţilor de acolo, rămânând cumva un 
independent, dar creindu-şi relaţii, dintre cele mai bune, atât în revuistica românească 
din străinătate (redactor al revistei Dorul din Danemarca) cât şi printre artiştii 
români ce-şi împlineau destinul pe alte meridiane. S-a dovedit a fi astfel un bun 
cunoscător al fenomenului înstăinării (al desţărării, cum zicea Aron Cotruş), scriind 
despre creatorii români de pretutindeni, eseuri şi studii monografice care l-au 
impus ca pe unul dintre cei mai temeinici şi profunzi cunoscători ai fenomenului în 
sine. A scris studii şi a editat albume de artă, prezentându-l pe  Radu Maier 
(Pictorul Radu Maier, Műnchen, 1989 ş.a.), sau, în eseuri monografice, pe poetul 
Horia Stamatu (Poetul Horia Stamatu, Műnchen, 1983) etc., sintetizând 
experimentele literare ale lui Florentin Smarandache (Estetica paradoxismului, 
1995, cu o ediţie engleză în 2002) ori purtând interesante şi incitante dialoguri cu 
personalităţi de marcă ale exilului românesc (Convorbiri despre exil şi literatură, 
2001) etc., reintegrându-se uşor după 1989 în spaţiul literar şi publicistic din patrie. 
Aşa se face că a publicat în această perioadă numeroase volume de specialitate, ca 
să zic aşa, dar şi volume de memorialistică, de beletristică propriu-zisă 
reimpunându-se contextului naţional cu o experienţă de viaţă şi atistică 
incontestabilă. Nu şi-a abandonat însă programul de popularizare a valorilor româneşti 
din străinătate şi în acest sens a semnat o masivă monografie consacrată lui 
Gheorghe Asteloş, la împlinirea vârstei de 7o de ani a acestuia: Astaloş - valoarea 
stilistică a întregului (Editura Capitol, Bucureşti, 2006). E mai degrabă un eseu, 
cuprinzând, într-o privire de ansamblu, coordonatele estetice ale operei polivalente 
(proză, poezie, teatru, memorialistică, intervenţii critice) ale acestuia, şi realizând 
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ceea ce am putea numi o introducere în opera lui lui Gheorghe Astaloş, mai degrabă, 
întrucât se urmăreşte mai mult atitudinea şi concepţiile scriitorului, exprimate în 
diverse intervenţii teoretice dar şi în interviuri, care se reflectă, firele ideatice în 
operă, nu mai puţin urmărind firul biografic al scriitorului, extrem de implicat în 
creaţia sa. “La Astaloş - prercizează din capul locului exegetul – viaţa şi opera merg 
împreună fără a se confunda, fără a-şi uza conturile şi fără să se substitui unele pe altele”. Din 
ambele, continuă observaţia Titu Popescu, “se desprinde măsura internă a trăirii care ţine 
de un temperament vulcanic şi prodigios. }n toate vom găsi un stil inconfundabil, recognoscibil 
chiar în actele cele mai simple, un stil emoţional desfăşurat scenic, fiindcă în viaţă şi în artă 
scriitorul oficiază de la autoritatea scenei”.  

Studiul este structural ingenios; fiecare segment analitic privind activitatea 
artistică a subiectului, văzută prin prisma ideilor estetice ale acestuia, se încheie cu 
un dialog despre artă şi ceaţie artistică, dspre propria experienţă literară, extrem de 
util şi incitant, căci Gheorghe Astaloş este un bun conviv, un remarcabil povestitor 
şi un fascinant evocator de oameni şi fapte printre care şi-a desfăşurat existenţa 
creatoare. 

 Sunt discutate,pe rând, proza (în speţă romanul) mereu căutând a 
evidenţializa particularităţile specifice: ”...la Gheorghe Astaloş întâlnim un inetresant 
experiment de creaţie: chiar când relatarea evenimentelor dintr-un roman se face la aparent 
neutrala personaă a treia, ca în cazul lui Herr Hauptmann, participarea autorului, 
experienţa lui diretă în viaţa de cartier şi a traseelor stăbatute de căpitan, a întregii atmosfere 
argotic-populare, cu care este atât de solidar, fac să o percepem ca pe o relatare la persoana înta-i, 
personalizându-i astfel fizionomia neutrală prin personalizarea din răsputeri a întegului.” Se 
ocupă pe larg de tehnica romanului epistolar, pe care o practică Gheorghe Astaloş, 
observând că “fiecare scrisoare (fragment al romanului) debutează sub semnul unei calmităţi 
dispuse să ofere repere culturale privind incidenţele fiscului” – este vorba de romanul 
Mirosul banilor – “Pare a fi, în fiecare caz, un debut ulterior, după consumarea nervoasă a 
frământării, când împricinatul a făcut cu sine pactul revenirii la calm. Această începere firească, 
la nivelul tonului normalităţii, permite autorului să-şi mobilizeze pe parcurs eresursele personale 
ale persuadării la tonalităţi mult mai înaltre. Citim în acesta o scară a evoluţiei nervoase a 
scrisului, vizibilă atât la fiecare fragment-scrisore, cât şi la cuprinderea întegului, în care tonurile 
înalte sunt obţinute în părţile secunde. Este o probă de măiestrie a scrierii, pe care autorul o pune 
impecabil în pagină“. O altă scriere în proză, Exil, este concepută, apreciază Titu 
Popescu, “ca o amplă rememorare a avatarurilor vieţii şi ale creaţiei, în care apar intercalate 
secvenţe ce nu urmează strict cronologic, ci sunt incidenţe ale memoriei afective provocate de un stil 
sau altul dintre momentele reconstituite”. 

După cum lesne se poate remarca, autorul eseului monografic nu insistă 
asupra factologiei din epica lui Astaloş ci mai cu seamă asupra tehnicilor de scriere, 
asupra stilului acestuia, pe care îl consideră original iar originalitatea se face 
evidentă mai ales în scrierile dramaturgice ale acstuia. De altfel, capitolul consacrat 
pieselor este şi cel mai consistent, plasarea autorului în epocă şi mai ales în 
contextul căutărilor formale de exprimare, în compania unor Ionescu, Becketh, 
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Arabaal etc. au darul de a-i fixa locul lui Astaloş într-un peisaj literar universal. 
George Astaloş, spune exegetul, “ilustrează polul la care străluceşte tadiţia 
Caragiale/Ionescu. În foind acrobaţia florală a teatrului său energizant constituie contribuţa sa 
originală la universalizarea limbajului teatral, ducând la o largă înţelegere a adevărului 
conţinut”. Se face în continuare precizarea de cuviinţă asupra teatruluin floral-spaţial în 
care este valorizată teoria lui Astaloş despre “pluridimensionalitatea spaţiunui de joc”, 
emisă la finele anilor ’60 şi care “a cunoscut o vogă încă de la lansare”. Sunt trecute în 
revistă, mai ales sub aspect ideatic şi formalist, piesele Vin soldaţii, Ceinăria de 
argint, Apoteoza vidului, Ceaiul nostru cel de toate zilele, Cambriolage a 
sec etc (o discuţie aparte este întreţinută în legătură cu ideea de teatru stradal, pe 
care Astalos o ilustrează din plin cu piese ca Spargere fără profit, O masă pe 
cinste, Pantofi de damă, Mărul, Pancarta, fântâna, Cuvinte de nisip, 
Fluierul, Balul cimitirului ş.a. evidenţiindu-se prolificitatea dramaturgului) dar, 
ceea ce urmăreşte Gheorghe Astaloş, ca să-i preluăm expresia, este ca “ansamblul 
conflictual şi discursul relaţional” să fie încărcate “de o maximă proiecţie de inteligenţă“.  

 O interesantă experienţă, de data aceasta în poezie, oferă Gheorghe 
Astaloş privind cultivarea argoului, Titu Popescu văzând aici o calitate aparte a 
scrisului acestuia, “dovada că argoul este o emanaţie poetică naturală“ ce vine din interesul 
pentru lărgirea “capitalului său vocabular” căci “argoul apare prin devierea semnificaţiei 
cuvântului  uzual, revizuindu-şi semnificaţia sonoră ori de câte ori apare fenomenul de uzură, 
sau dacă apare un sinonim cu o mai mare încărcătură poetică şi, implicit, cu o mai mare forţă de 
seducţie”.  

  Studiul intreprins de Titu Popescu asupra operei – poliforme – a lui 
Gheorghe Astaloş este unul de aleasă ţinută estetică, înainte de a fi unul de analiză 
a dinamicii ideatice sau factologice. Şi, poate e mult mai bine aşa, întrucât 
reaşezarea  scriitorului în corpul litereleor româneşti nu trebuie făcută prin prisma 
universului problematic, luat în dezbatere – acesta fiind tributar cu precădere 
spiritului exilului – cânt a mijloacelor de exprimare, unde se află şi noutatea, 
individualizarea acestuia în cadrul generaţiei sale, mai mult chiar, aşa cum 
demonstrează Titu Popescu, într-un context de universalizare. 

 La drept vorbind, foarte puţin cunoscută în ţară opera vastă a acestui prolific 
scriritor, trazeşte intereseul publicului mai înainte de toate nu prin dinamica unei 
factologii, care oricum îi ete în bună măsură străină, cât prin modalitatea de 
exprimare. Ori, din acest punct de vedere, lectura lui Titu Popescu este una întru 
totul elevată, intelectuală cu deosebite, ce atrage atenţia asupra coordonatelor 
esenţiale de împlinire estetică a unui scriitor ce pare, la un prim şi  superficial 
contact, mai degrabă ca un excelen histrion. Este meritul lui Titu Popescu de a-l 
consacra astfel într-un circuit al discuţiilor critice naţionalepe Gheorghe Astaloş, 
cunoiscut odinioară ca o fie nonconformistă, aşa cum a rămas până în prezent, 
făcând din această atitudine o calitate artistică.   

 
 



 32 

Eugen EVU 
 

Streisargetia  
sau  

Râul de legătură 
 
( cantată) 
1. 
Prin naşterea sub crucea Septentryon 
Eu am  destinul râurilor scurte,  
Cum Streisargetium, pulsând din Kogaion 
Dor roditor de Constelata Curte 
Ca  rămuroasă  cuminecătură…  
Aorta mea ! Tu, râu de legătură 
Pe care străluciri de Apheiron 
Ţes păstrăvi –curcubeu, suveici la praguri 
Suie-n amonte cuibărind străpură 
Izvorniţa  dintre Cuvânt şi gură: 
Aici şezum în Hora de durate 
Stejari druizi cu piele înzăuată 
Srămoşii- s  număraţi ca spiţa-n toată 
Doisprezecime- n jurul soarelui-cetate.  
2. 
Uriaşul Munte  Moşul  Retezat  
Pulsând în melos stirpe gemelară 
Cu vrana de urcior m-a învăţat 
Sărutul sub pecetea lui stelară!  
Să cânt în tine Curgerea mi-ai dat 
Sub sacrul  Azimut din Începuturi 
La Guri de Rai primordie de sfat 
La sanctuar solar îngenuncheat- 
Memorie genomică din luturi. 
Curgerea Ta e-a primei Lor Cunoaşteri 
Jos zvăpăiat şi blând la estuare 
Nu cred ci ştiu ! Prin ciclice renaşteri 
Re-ligio, legământ de vindecare . 
3. 
Mânc din cuvânt  înfometând  Lumină! 
Aud şi văd. Capu-i  altar purtat… 
Sfânt atribut, Esenţă-n om, Divină-  
Pruncul Stelar doinind L-ai legănat. 
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Templu fluid! Pridvor cu prag în sus! 
Substanţă melodioasă, rezonantă… 
Îngenunchiez cu fruntea spre Apus 
Cum Răsăritu-şi suie Munţii-n pantă.  
 
Luminiscentă-n cântec, aurie!  
Dalb zvâcnet, aina daina-n doine spuse 
 
Iuţeală şi cunoaştere –n aval 
Din -Jos –De- Rai Neînrăiţi;  presus e 
Străpunsul Logos prin porunci supuse  
În  rugăciunea curgerii (mă scrie !) 
La vaduri ancestrale, prin Ardeal.  
Meandre limpezi mi se zbat în tâmple! 
Olarul sfânt, De- zei -Netezitorul  
Re- plăsmuind în zvelte forme simple 
Setea luminii, foamea umbrei, norul.. 
La ţărm de munte, unde Zburătorul 
Primit în ospeţie –A- Fost- Odată 
Îndrăgostit de Sineşi.…Viu mă doare Dorul 
ALEAN INTRADUCTIBIL 
Ramură-nrouată 
Arborul Vieţii… 
                      Frunză Verde! Roată 
                                     Cetate, Muncel, 1986 
                       
   

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. 
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Constantin MĂLINAŞ: 
 

RACORDAREA LA BLAJ (VII) 
 
Revenit la Sarcău în august 1849, Ioan MUNTEANU găseşte familia, îşi reia 

parohia, apoi în scurt timp este nevoit să răspundă plângerii locuitorilor din  sat, deoarece nu 
a adus din tabără odăjdiile, crucea şi potirul bisericii lor, cu care a plecat, în acea nefastă 
noapte de decembrie 1848. Episcopul de la Oradea, care fusese anunţat de împrejurările, în 
care s-au pierdut acestea, va dona parohiei altele şi va închide conflictul. Dar procesele nu 
vor înceta, Ioan MUNTEANU va avea mai multe, în care va trebui să se dezvinovăţească 
pentru participarea în revoluţie de o parte, sau de alta, comparând în faţa diferitelor 
tribunale. În acest sens îi scrie lui August T. LAUREAN, în 15 decembrie 1849, o scrisoare, 
în care se plânge de intrigile, ce-i sunt ursite şi din care nu mai poate ieşi, în pofida bunei lui 
credinţe, sau tocmai de aceea. Nu surprinde legătura cu acest cărturar, deoarece vedem, că 
Ioan MUNTEANU a corespondat în cursul vieţii şi a cunoscut pe mulţi, dintre bărbaţii de 
seamă ai epocii, luptători pentru cauza naţiunii române, între care s-au aflat Simion 
BĂRNUŢIU, George BARIŢIU, Al. PAPIU ILARIAN, Paul VASICI, August T. 
LAUREAN şi alţii. 

Bazându-ne pe un document inedit, credem că Ioan MUNTEANU l-a cunoscut şi 
pe Avram IANCU, pe care l-a vizitat la Viena, cu ocazia călătoriei acestuia la împărat în 
anul 1850, când Munteanu i s-a plâns de episcop, cât şi de canonicul Iosif Pop Szilaghi. 
Această împrejurare dă o lumină mai clară asupra preotului militant bihorean, a 
sentimentelor sale şi asupra determinărilor, care l-au silit în timpul revoluţiei. 

În urma unor reclamaţii contrafăcute este ridicat din Sarcău de către soldaţi, biblioteca 
îi este sigilată, făcându-se un catalog al cărţilor, care este încredinţat protopopului şi în data 
de 23 mai 1850 este închis în cetatea din Oradea şi deferit din nou tribunalului militar, dar de 
data aceasta unui tribunal al celeilalte părţi, fiind acuzat că a luat parte în revoluţia maghiară, 
luptând la Bem împotriva împăratului.  

Iniţial episcopul Vasile ERDELY nu vrea să intervină, deoarece în „Gazeta de 
Transilvania”de la Braşov a citit trei articole critice la adresa lui, semnate cu iniţiala „M”, 
presupunând în Munteanu pe autorele lor. Ulterior îi va lua apărarea. În favoarea lui va 
mărturisi şi preotul Ioan CHRISTIAN, cu care a fost în tabăra lui Bem, arătând că, la 
Braşov, Munteanu a fost închis, pentru că a vorbit împotriva unor generali austrieci din 
Transilvania, zicând: ”Că doară cu voia voiesc Transilvania să o dea pe mâna ungurilor”. 

La scurt timp, după ce a fost deferit justiţiei, pentru că ar fi luptat în insurgenţa 
maghiară contra împăratului, 30 de locuitori din Sarcău întocmesc şi semnează o cerere 
către episcop, rugându-l să intervină la autorităţile prohabsburgice, în această perioadă, în 
favoarea lui Munteanu. Ei arată că în timpul aşa-zisei revoluţii,  

Preotul Ioan MUNTEANU i-a scăpat de la înrolarea forţată şi de depunerea 
jurământului în gărzile maghiare şi de aceea consideră că preotul lor suferă acuzaţii nedrepte, 
el fiind în acele tulburări: ”Atât de cinstit, încât era privit cu admiraţie pentru purtarea sa exemplară”. 
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În urma cercetărilor şi a acestor intervenţii, după două luni este eliberat, dar toate scriptele 
sale private sunt oprite la Tribunalul militar din Oradea.  

Una dintre cele mai complexe chestiuni, ce-l implică în aceşti ani şi care este amplu 
redată în bibliografie, priveşte Biblioteca lui Timoteiu CIPARIU de la Blaj şi Sibiu, 
modul în care o bună parte din aceasta a ajuns la Sarcău şi apoi la Beiuş, prin acţiunea de 
salvare, cu tot riscul întreprinsă de către Ioan MUNTEANU în mijlocul acelor tulburări. 

Fără a repeta acum toate datele acestei biblioteci de peste şase mii de cărţi şi modul, în 
care ea a fost risipită în focul evenimentelor, a fugii lui Timoteiu CIPARIU dinaintea 
ungurilor, de la Blaj la Sibiu, apoi din Sibiu dincolo de munţi la Cozia şi Râmnicu Vâlcea, 
lăsând cărţile pradă insurgenţilor, care le foloseau la curăţitul puştilor, vom spune că sunt 
date, care ne asigură  să considerăm că Ioan MUNTEANU a făcut o acţiune de salvare a 
ceea ce a mai găsit din această bibliotecă la Sibiu. Profesorul clujean JAKO Zsigmond 
admite posibilitatea, ca Ioan MUNTEANU să fi cumpărat la Sibiu cărţi de ale lui Cipariu, 
de la honvezi, care luau şi vindeau orice le cădea în mână, sau chiar de la unii locuitori din 
oraş.  Iată ce spune în chestiune tocmai Ioan MUNTEANU, în scris către Timoteiu 
CIPARIU, din Sarcău, la 12 februarie 1852: ” Din întâmplare, vizitând eu palatiul lui Bruckenthal 
pe căpitanul Egyed, secui din Trei Scaune … văzui o adunătură de cărţi la dânsul, între altele Corpus 
scriptorum historiae Bysantinae, mi-a părut că l-am văzut oareunde şi întrebându-l de unde le-a câştigat, îmi 
spusă că „aceste cărţi au fost a unui popă român din Balşiu şi el le-a cumpărat pentru 25 fl.v. de la sasul, la 
care acel popă era în cartiriu şi care sas Comandantului cetăţii i le-a dăruit să facă cu ele ce-i place, deoarece 
acel popă i-ar fi dator cu 125 fl. pentru carteriu. Au fost, zice, şi altrele, multe acolo, însă fiul notarului cele 
mai preţioase le-a dus.”Eu încă, zise Egyed, am fost cumpărat mai multe, însă le-a portat unii şi alţii de la 
mine, deoarece nici mă interesează mult de ele, numai să câştig ceva.”   

Acestea auzind, Ioan MUNTEANU a cerut cărţile de la căpitanul insurgent şi pentru 
20 fl.m.c. le-a căpătat. Apoi arată că: ”Am mai cumpărat în Sabiniu şi de pe la saşi şi de la honvezi de 
27 fl. 18 cr., ba şi de pe uliţă am cules cărţi, că honvezii căutau aur, argint şi altre preţioase şi vestminte de 
preţ, iar cărţile erau călcate în picioare. Eu de aceste culesei, nici din departe putând crede pentru aceasta 
cândva să mă ajungă calomnia…” 

Arată mai departe că, atunci, când a aflat că s-ar putea, ca acele cărţi să fie cipariene, a 
scris în mai multe părţi, cerând să i se arate, unde se află T.CIPARIU, dar nu a primit 
răspuns clarificator. Apoi, a depus o listă a cărţilor la Tribunalul militar din Oradea, cu 
cererea să fie difuzată în ţară, pentru a se găsi proprietarul cărţilor, dar fără nici o urmare.  În 
anexă la scrisoare dă o listă de 29 de titluri, în 136 de volume. Anterior acestei scrisori, 
T.CIPARIU, aflat la Viena, dădea dovadă de moderaţie în tranşarea cazului, scriindu-i la 
1/13 august 1850 lui Ioan CHRISTIAN din Leta Mare: „Mult m-aţi îndatora, dacă cu această 
cale mi-aţi putea trimite o copie de catalogul cărţilor aflate la Munteanul, din care mai cu înlesnire aş putea 
cunoaşte ce e a meu şi ce e străin.” 

În căruţa cu cărţi, pe care Ioan MUNTEANU le-a adunat de prin drumurile lui în 
Transilvania, cu care a venit la Sarcău în august 1849, s-au aflat şi cărţi cipariene, salvate de la 
Sibiu, poate şi de la Blaj, din mâna soldaţilor, dintre care o parte au şi fost returnate, cum se 
ştie. Gestul său de a le aduna, împotriva firului tulburărilor, a fost un gest de curaj şi de 
salvare culturală, care se cuvine apreciat şi preţuit ca atare, a fost un gest salvator. El avusese 
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prilejul, cu puţin mai înainte de Sibiu, să vadă la Blaj, ce soartă a avut cea mai mare parte a 
Bibliotecii lui Cipariu, când casa eruditului istoric şi lingvist a fost devastată sălbatic de 
insurgenţii generalului Bem. Preţuind cărţile ca pe o vistierie a neamului, Ioan 
MUNTEANU nu a putut la Sibiu să asiste încă o dată la uciderea cărţilor, de aceea a 
acţionat şi le-a adunat cum a putut mai bine. Simptomatic ne apare şi faptul, că  Timoteiu 
Cipariu nu a mai insistat pentru cărţile de la Sarcău, aşa că acelea au rămas alături de celelalte, 
din biblioteca lui Ioan MUNTEANU, pe care acesta le-a achiziţionat de-a lungul vieţii, 
precum însemnările de pe ele atestă.  În curând, biblioteca preotului român greco-catolic de 
la Sarcău va fi cunoscută şi va deveni un loc de atracţie şi vizită al preoţilor şi altora interesaţi 
din toată dieceza.  

Obişnuit a se informa despre evenimentele importante din Oradea, Ioan 
MUNTEANU scrie bucuros lui George BARIŢIU în decembrie 1849, că: „Tinerimea 
academică de aicea s-au însufleţit de zelul naţional şi sub participarea D-lui Episcop au format soţietate, dau 
concerturi publice muzicale şi vocale române”, având drept scop să introducă în Academie şi 
Gimnaziu limba română. El nu putea rămâne spectator la iniţiativă, de aceea e firesc să-l 
găsim înscris ca „membru făptuariu” al tinerei Societăţi de lectură de la Oradea şi în 1852 
oferă 10 florini pentru sculptarea sigiliului ei. Treptat îşi reia vechile preocupări, se îngrijeşte 
de starea şcolii din Sarcău, redevine colectant  şi difuzor pentru carte şi presă, cerută din 
Muntenia, reia corespondenţa cu George BARIŢIU. În luna mai 1851 încheie o situaţie 
despre şcoala din Sarcău, arătând că are 23 de elevi, care frecventează rău, nu are scaune, 
copii sunt măcinaţi de boli şi de indiferenţa părinţilor.  În data de 30 aprilie 1853 scrie că i-a 
dat învăţătorului din loc,  Iosif MUNTEANU, două cărţi, Istoria românilor, a lui 
Al.Papiu Ilarian, primul volum, respectiv Calendarul bariţianu, dar e totodată nemulţumit 
de sârguinţa acestuia.   În scrisoarea din 4 august 1852 către Bariţiu descrie drumul său din 
luna iulie la Hălmagiu, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, pentru a-l vedea pe Franz Josef, unde s-
a întâlnit şi cu fruntaşii moţilor. Totodată, cere de la Bariţiu 25 de exemplare din mai multe 
numere ale serialului Magazin istoric, numere din Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură şi din Gazeta de Transilvania, cum zice el. Îl încurajează pe Bariţiu, care era 
supus unor persecuţii, despre care spune că vor deveni: „Tot atâtea Testimonii de a Te 
glorifica”, deoarece vin din partea inamicilor. Se mărturiseşte încântat de proiectul lui 
Bariţiu de a face un „Dictionariu Romanu cu litere”, deci nu cu slove, care: ”Credem că 
va fi bine venit”. 

Dintre cărţile, pe care le prenumerează şi vehiculează în anii următori, menţionăm 
selectiv: ”Învăţarea închipuitoare de icoane”, cu tabele de indice a materiilor, în iunie 
1857 cere zece exemplare pentru şcoala din Sarcău din cartea „Jus matrimoniale 
novissimum”, de Ivan KOPSZ şi din „Disertaţiunea istorico-critică”, de MANIU. 
Preocupările sale pentru bibliofilie sunt certe şi urmăreau ca să pună la dispoziţia elevilor şi a 
sătenilor cărţi necesare, bune şi frumoase, pentru a le forma şi dezvolta cunoştinţe practice, 
economice, istorice şi lingvistice, pe linia celei mai fertile tradiţii a Şcolii Ardelene. Animat de 
asemenea dorinţă şi având în minte fosta „Bibliotecă românească” a lui Zaharia 
CARCALECHI, la 27 aprilie 1857 adună iarăşi la Sarcău preoţii din Districtul Sfărnaşului, 
discută şi întocmesc împreună  o  bibliografie de cărţi, ce ar fi necesare pentru întocmirea 
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unei biblioteci şcolare poporale. Cităm din titlurile alese: August T.LAUREAN, Istoria 
Românilor, Istoria naturală romană, Geografia politică a monarhiei austriece ; Ioan 
ALEXI, Gramatica daco-română de la Viena, 1826 ; A.T. Laurean, Tentamen 
criticum, apoi Dicţionarul Bariţian germano-român şi româno-german ;  
Disertaţiunea istorico-critică şi literară a românilor, de MANIU. Deocamdată nu ştim 
în ce măsură acest plan idealist, frumos în intenţie,  a şi prins viaţă, dar subliniem prin el încă 
o iniţiativă culturală a frământatului şi neobositului Ioan MUNTEANU, care premerge în 
Bihor cu câţiva ani una dintre ideile fundamentale, care vor sta la temelia programului 
militant al ASTREI, ce va lua fiinţă în anul 1861, prin concentrarea forţelor de la Blaj şi de la 
Sibiu. 

Din anul 1854 Ioan MUNTEANU reia vechiul său proiect de a publica, de această 
dată la Braşov, biografiile romane şi trimite acolo manuscrisul, pentru a fi cules. Încearcă să 
lanseze o listă de prenumerare, care apare în numărul 9/1854 al „Foii pentru minte…”, 
sub titlul „Un ofert în interesul şcolii agronomice”, în care promite că suma adunată ca 
beneficiu din vânzarea cărţii va dona-o pentru un institut de agronomie românesc. Tot 
acolo şi în numerele următoare publică părţi din prefaţă şi din biografii. Totuşi, nu va reuşi 
să editeze cartea la Braşov, de unde primeşte manuscrisul înapoi după o aşteptare zadarnică 
de trei ani, cauza fiind, probabil,  ortografia greoaie, în care acesta era redactat, prea de tot 
etimilogizantă. Fiind profesor la liceul din Beiuş în anul şcolar 1857-1858, de română şi 
germană, acolo revede manuscrisul, mai simplifică ortografia grea şi totodată adună banii 
necesari, din care editează cartea la Oradea (Urbea Mare), care apare în 1858, de format 
octavo mic, în o mie de exemplare.  

În legătură cu trecerea lui prin Beiuş, s-au perpetuat date greşite, la Cornel 
Diaconovich şi Constantin Pavel. În fondul citat deja am aflat documente, care clarifică 
problema. La 25 august1857, consilierul şcolar Iosif POP SZILAGHI din Oradea 
redactează un referat, din care rezultă că de mult timp la Beiuş lipseşte un profesor bun de 
limba română şi de limba germană. Propune pe acest post pe preotul Ioan MUNTEANU 
din Sarcău, ca suplinitor: „Întru acea sperinţia că dânsul ca un bărbat matur din zelul său cătră acest 
institut şi înflorirea lui, va dovedi exemplară şi solidă purtare… şi lucrarea lui va aduce frupte foarte 
preţioase.” Drept urmare, la capătul lunii septembrie este numit profesor „suplinte” cu salariu 
de 500 fl.conv. din fondul gimnazial. La finele anului şcolar este caracterizat că manifestă zel 
şi îşi amplifică pregătirea şcolară prin studiu, fiind profesor de limba română la cursul 
superior şi de limba germană la clasele I-II. Deci, Ioan MUNTEANU a fost profesor la 
Beiuş în anul şcolar 1857/1858. 

De ce nu a stat mai mult la Beiuş, explică însuşi, din cauza sănătăţii, neputând suporta 
asprimea climei montane, încât la 1858 toamna este din nou în Sarcău, foarte bine primit de 
către săteni. Avem convingerea, că trecerea  prin liceu a avut un rol catalizator în găsirea căii 
mai drepte înspre publicarea cărţii sale de biografii romane, deoarece una din prefeţe este 
datată în Beiuş, la 15 iulie 1858. Revenirea la Sarcău pare necesară pentru a fi mai aproape de 
tipografia din Oradea, unde se culegea deja cartea. 

În „Foaie pentru minte…”, nr.31 din 3 decembrie 1858 apare un nou articol 
pentru popularizarea cărţii. Despre volum, în articol se spune că este: ”acomodat mai vârtos 
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şcoalelor poporale, unde tinerimea scolastică se va cunoaşte cu istoria romanilor şi se va însufleţi spre 
imitaţiunea celebrelor fapte virt/u/oase, ce va ceti în acela ; nu numai, ci încă cu ajutoriul învăţăturilor îşi va 
câştiga şi cunoştinţa unui limbagiu pur, curat român”. Articolul aparţine lui Ioan MUNTEANU şi 
este copiat într-o scrisoare a lui către Atanasie ŞANDOR din Banat, la care este anexat un 
tabel, cu mai mulţi prenumeranţi din Arad şi Pesta. Din cele două surse, rezultă că la 1 
noiembrie 1858 cartea era deja tipărită şi aştepta îmbrăţişarea publicului cititor. Treptat cartea de 
proză istorică a lui Ioan MUNTEANU va cunoaşte o răspândire destul de mare, în toată 
Transilvania şi dincolo de munţi, unde o va găsi Nicolae IORGA, în Argeş, la 1926 şi-i va 
dedica o cronică pozitivă. 

Din 16 noiembrie 1860 vine ultima ştire despre activitatea de colectant a lui Ioan 
MUNTEANU pentru abonamente la Gazeta Transilvaniei. Apoi, la 29 noiembrie 1860 
apare în Foaie pentru minte… articolul „Computu publicu”, datat din Sarcău la 19 a 
lunii curente, în care Munteanu dă seama despre banii încasaţi din vânzarea cărţii: „Am 
promis cu solenitate înaintea on. public că venitul curat ce va incurge din opul meu „Biografiile celor mai vestiţi 
romani şi romane” îl santiesc pe altarul naţiunei. Trecură doi ani de la eşirea opului şi on. public nimic ştie 
despre soarta aceluia. Deci,  sentiendu-mă într-o crisă a vieţii… eaca computu.” Urmează un calcul al 
cheltuielilor pentru tirajul de o mie de exemplare, din care 620 s-au vândut şi donat, iar 380 
„rămân spre scop naţional”. Din acestea, 219 : „Cu poşta de astăzi le străpun lăudatului D/omn/ 
redactor Iacob MUREŞIANU”, pentru a fi vândute în folos obştesc. 

În seara zilei de 25 decembrie 1860, preotul greco-catolic şi scriitorul Ioan 
MUNTEANU s-a stins din viaţă la Sarcău, în anul 52 al vieţii.  A fost înmormântat lângă 
biserică, de către fiul său Iuliu MUNTEANU, care face în data de 10 ianuarie 1861 o 
declaraţie, potrivit dorinţei tatălui său, cu care suplineşte testamentul părintesc, astfel: „După 
ce am auzit şi am înţeles mai de multe  repetite ori voinţa şi dorinţa nestrămutată şi statornică a părintelui 
meu preaiubit, că biblioteca sa nicidecum nu vrea să ajungă altă soarte, decât numai şi singur a fire 
proprietatea Gimnaziului episcopal din Beiuş, se declară de acord, ca unic moştenitor, cu această donaţie”. 
Cărţile sunt ulterior aduse la Oradea, în patru „feşloage”, la Episcopie, de unde vor ajunge la 
locul lor din Beiuş, donaţia fiind de 1282 de titluri în 1344 de volume şi vreo 24 de mape. 
Alte cărţi şi cadre, „cari sânt adnotate pe pagina din urmă” a inventarului, urmau să sosească de la 
Bucureşti, pentru a căror  grăbire Iuliu MUNTEANU a intervenit în scris. Să reţinem, că la 
1860 s-a redactat un catalog al bibliotecii lui Ioan MUNTEANU, care deocamdată nu a ieşit 
la iveală, dar care ar fi foarte important pentru studiu. 

În numărul 11 din 15 martie 1861 al „Foii pentru minte…” apare un necrolog din 
partea gimnaziului din Beiuş, care dimensionează vocaţia patriotică a lui Ioan 
MUNTEANU, în care a ostenit cu putere de sacrificiu. Postum apare în revista „Familia” 
din 10 mai 1868 poezia de factură anacreontică „Eram ferice.” De unde o fi avut Iosif 
VULCAN manuscrisul lui Ioan Munteanu , rămâne o taină!  

În ceea ce priveşte biblioteca lui Ioan MUNTEANU, estimată între 700 şi circa 1400 
de volume, dintre care multe proveneau din biblioteca lui Timoteiu CIPARIU, salvate de 
către Munteanu pe bani, în drumul lui prin Blaj şi Sibiu la 1849, aceasta a ajuns în cele din 
urmă la Beiuş, fiind  primită ca o binefacere, după cum şi era: „Această binefacere e cu adevărat 
demnă ca să fie preţuită după merit”, scrie episcopul Vasile ERDELY la 24 ianuarie 1861, către 
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profesorul Teodor KOVARY, directorul Gimnaziului din Beiuş, „şi pentru aceea credem, că 
mai mare recunoştinţă nu putem să contestăm, decât prin una faptă pia, ca aceea , care să-i folosească şi 
răposatului. Şi pentru aceea se lasă strălucitului cor profesoral, ca în tot anul să ţină trei sfinte liturghii pentru 
repausul sufletului adormitului binefăcătoriu preotului Ioan MUNTEANU, dintre care una va fi de a se 
serba în 26 decembrie în tot anul, deoarece aceea nu se poate serba în ziua de 25 decembrie, în care a răposat 
acela, ţinându-se în ziua aceea pentru Nemuritoriul Fundatoriu Episcopul Samuil Vulcan. Deodată se lasă 
ca icoana numitului Ioan MUNTEANU să se pună în cui, în biblioteca donată de el. În sfintele liturghii, 
să puneţi totdeauna particula de amintire şi pentru fiul aceluia, d.Iuliu MUNTEANU. Aceasta să se facă 
pe tot venitoriul.  Dat în Oradea Mare din şedinţa Consistoriului greco-catolic român, ţinută la 24ianuarie 
1861.  VASILIU EPISCOP.” 

Nu ştim dacă s-a pictat tabloul lui  Ioan MUNTEANU, prevăzut de episcop pentru a 
se pune în cui în biblioteca din Beiuş, acolo nu ştie nimeni nimic, acolo nu se vede nimic, 
acolo nu se ţine nimic, iar memoria lui este cu totul uitată, nimeni nu mai ţine sacramentele 
memoriale, indicate de episcop şi de cultura organizaţională a posterităţii oamenilor 
memorabili şi a faptelor lor. Ar fi un gest de omenie creştină şi de motivată recunoştinţă, ca ele să fie 
reluate, mai ales că în acest an se împlinesc două veacuri de la naşterea preotului scriitor şi revoluţionar Ioan 
MUNTEANU (1808 – 1860).  

Încheiem momentan  această evocare despre şirul vieţii şi bogăţia faptelor celui mai 
avântat şi clarvăzător revoluţionar şi scriitor român din Bihor la 1848-1849, preotul Ioan 
MUNTEANU, ale cărui oseminte se păstrează sub biserica din satul Sarcău, dar opera şi 
acţiunea sa sunt deasupra, vrednice de largă recunoştinţă şi respect. Cel mai bine se poate 
defini sufletul său mare, la această aniversare de două sute de ani, din scrisoarea ce i-o 
adresează lui George BARIŢIU de pe dealul din Ghida(Deda), lângă Marghita, la 25 
decembrie 1846, în seara de Sfântul Crăciun, astfel: „Fiindu-ţi cunoscute jurnalele din România, 
proiectează-mi unul, carele ar fi cel mai adevărat organ al Dietei României, că Domnul meu! Şi seara, când 
mă culc, şi demineaţa, când mă scol, tot spre răsărit… peste Carpaţi îmi trămit oftările mele către Zeul 
naţiunar! Şi numai din depărtări mă împărtăşesc de ceva dulceaţă naţională întru aceste părţi.” 

 Ne-am ocupat şi, drept urmare, din anul 1993 la cenotaful  său de lângă biserica din 
Sarcău s-a făcut, un timp, parastas anual de pomenire la Rusalii, pentru aniversarea 
Proclamaţiei date de Ioan  MUNTEANU la 12 iunie 1848, apoi am obţinut ca Biblioteca 
municipală de la Marghita să-i poarte numele, prin Decizia nr.34 din 1992 a Prefectului judeţului 
Bihor, pusă  în teren  prin însufleţitoare sărbătoare populară la Marghita şi Sarcău în data de 19 martie 
1993. Materialul documentar adunat în aceşti ani şi publicat în mai multe reviste, despre 
viaţa şi opera lui literară şi istorică, ne relevă o personalitate surprinzătoare pentru acel timp 
în aceste locuri. Faptele, cugetarea, scrisorile, manuscrisele  şi cărţile sale pot motiva 
cuprinderea lui în rama generală a literaturii române, ca cel dintâi scriitor român de proză şi 
teatru şcolar pe teme de istorie antică romană, la întâlnirea stilistică dintre clasicismul 
latinizant şi gândirea avântată romantică.  
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Miron SCOROBETE 
 

IN MEMORIAM NICOLAE ADAM 
 

În crucea acestei 
veri, pământul s’a mai 
îmbogăţit cu o cruce, 
dar a mai sărăcit cu o 
viaţă exemplară. A fost 
chemat la Domnul 
marele sculptor Nicolae 
Adam. 

 Era din Orăştie, 
unde şi-a trăit toată 
viaţa, zonă pe care a 
iubit-o fertil, 
îmbogăţind-o, pe care a 
iubit-o integral, în sensul 
că nu-i admira doar 
prezentul ci era 
îndrăgostit până la 
sfâşiere şi de trecutul 
său fabulos, din cea mai 
străfundă arhaitate, din 
însorita preistorie cu 
faimoasele tăbliţe de lut 
de la Tărtăria şi din 
epocile de glorie ale 
puternicului şi temutului 
stat dac cu cetăţile 

răsfirate pe culmile vecine până la luptele, tot din vecinătate, de pe Câmpul Pâinii, 
ale legendarului Paul Chinezu împotriva invadatorilor păgâni şi până azi. 

Absolvent strălucit al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj 
(am asistat la susţinerea tezei sale de licenţă cu o compoziţie sculpturală intitulată 
Izvorul), a fost apoi ucenicul sculptorului clasic Gheorghe Anghel în perioada în 
care acesta lucra, expulzat la o mânăstire în afara Bucureştilor, la statuia lui 
Eminescu, cea care e acum în faţa Ateneului Român. Tânărul, pe atunci, Nicolae 
Adam îmi povestea cum a cărat capul lui Eminescu de la mânăstire până în 
Bucureşti şi cum îi simţea, ducându-l în spinare, trăsăturile feţei şi nuanţele cele mai 
subtile şi mai profunde, mai nevăzute, ale cosmicei sale personalităţi. Nicolae 
Adam a fost cel care, în anii dictaturii atee, a creat şi a înălţat la Orăştie 
monumentul Palia, spre celebrarea transpunerii în româneşte a Bibliei. Dar 
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monumentele lui sunt mult mai numeroase: Steagul dacic cu cap de lup în centrul 
Orăştiei, o uriaşă Sabie dacică la intrarea în municipiu, bustul lui Ovid 
Densusianu în comuna noastră, la Densuş, şi altele. A înfiinţat la Orăştie un 
muzeu-unicat dedicat civilizaţiei dacice şi celei descendente din aceasta, a noastră.  

Prietenul meu, marele artist Nicolae Adam, şi-a încătuşat geniul, pe care 
Creatorul i l-a revărsat cu mână largă, printr’o rigurozitate exagerată. Cazul lui m’a 
convins că în artă, şi poate că în viaţă în general, o scrupulozitate trecută dincolo 
de ultima limită devine păgubitoare. Realizarea unei opere de artă înseamnă tăierea 
nodului gordian după modelul oferit de genialul artist al cuceririlor, Alexandru cel 
Mare. Or, Nicolae Adam în tot ce a creat şi în tot ce şi-a propus să creeze şi n’a 
isprăvit s’a străduit de fiecare dată să dezlege nodul. Uneori a reuşit, şi a reuşit 
strălucit, glorios; de foarte multe ori n’a reuşit. Din această cauză, deşi el e cu 
adevărat geniu, mulţi dintre eventualii cititori ai acestor gânduri, dacă nu toţi, de-
abia acum aud de el. 

Student, la un moment dat a dispărut. A reapărut după câteva zile, extenuat, 
şifonat, cu barba crescută în neştire. Mi-a spus că în tot acest timp a străbătut 
pădurile de pe dealul Hoia, nemâncat, dormind pe unde apuca – era încă frig, 
zăpada de-abia se dusese. Voia să sculpteze un mugur, expresie a devenirii, a 
renaşterii, şi căuta modelul ideal. A luat pentru aceasta în mână şi i-a contemplat cu 
orele sute de muguri de toate esenţele, de toate formele, de toate mărimile, de la cei 
uriaşi, ca nişte buzdugane, ori, poate, ca nişte sceptre, de castan, la cei lucioşi, ca 
nişte gloanţe noi, de-abia scoase din fabrică, de fag, şi la cei suavi, albi şi rozi şi 
puri, de mesteacăn, ziua la lumina soarelui, noaptea pe lună, uzi de rouă ori cu 
perlele stropilor de ploaie strălucind. Nu ştiu dacă până la urmă statuia mugurului a 
fost realizată, înclin să cred că nu. Era perioada când mi-a făcut mie portretul – şi 
mă mir că pe acesta l-a terminat, repede, ca într’o alergătură, nedându-şi răgazul să 
se mai îndoiască şi să se mai răzgândească, tăind dintr’o lovitură nodul gordian.  

Pentru că, tot pe atunci, i-am dat un ciclu de versuri să mi-l ilustreze. Cum 
sufletele noastre, foarte tinere atunci, cântau în duet, consideram că nimeni n’ar fi 
mai potrivit să-mi tălmăcească acel mănunchi liric în viziune plastică. S’a chinuit 
vreo două săptămâni, a tot încercat, a rupt, a luat-o iar şi iar de la capăt, ca în cele 
din urmă să-mi restituie manuscrisele cu mărturisirea că n’a putut face nimic, ce 
reuşea el să deseneze nu consuna perfect cu textul.  

Dar poate că cea mai mare pierdere întâmplată în acest mod a fost 
următoarea. Am fost de faţă acum câţiva ani la dezvelirea statuii lui Burebista de la 
Orăştie – o lucrare onestă, copie după cei opt nobili daci de pe Arcul de Triumf al 
lui Constantin, nu chiar Burebista în persoană deci, dar măcar o înfăţişare realistă a 
unui tarabostes, castă din care Burebista făcea parte. Regretam că nu s’a apelat la 
Nicolae Adam, care, pe lângă că era chiar localnic, era, în viziunea mea, singurul 
care l-ar fi putut face pe Burebista cel adevărat, deşi nu avem păstrat chipul său 
(aşa cum făcuse tot din imaginaţie portretul lui Ion Budai-Deleanu). Nicolae Adam 
s’a ocupat nu numai foarte mult, dar cu o competenţă şi cu nişte intuiţii de negăsit 
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la altcineva, de daci. Încă în anii studenţiei, îmi spunea cum l-ar înfăţişa el plastic pe 
Burebista: un nobil dac călărind un cal nărăvaş, încordat, ce se contorsionează ca 
un la un rodeo, pe care, totuşi, stăpânul său reuşeşte să-l strunească. E, îmi explica 
el, imaginea regelui care a izbutit să stăpânească toate acele triburi ce nu ascultau de 
nimeni, o ţinea fiecare pe-ale lui, se duşmăneau şi se luptau între ele, el, acel rege, 
unindu-le în cel mai mare şi mai temut imperiu din aceste părţi de lume. Dar, 
dincolo de subiectul imediat, această operă imaginată de Nicu viza un orizont mult 
mai profund: omenescul deasupra bestialului, raţiunea deasupra stihiilor oarbe. 
Aveam deci toată îndreptăţirea să regret că nu lui Nicolae Adam i s’a încredinţat să 
facă unica statuie a lui Burebista. Ca să aflu chiar de la el că a fost primul sculptor 
contactat în vederea realizării statuii. El însă, din nişte scrupule, a declinat această 
ofertă. Misiune pe care providenţial era obligat să şi-o asume şi s’o împlinească. 

Dar nu toate proiectele lui au fost neantizate. A făcut, cum am amintit 
adineauri, în centrul Orăştiei, nu departe de Palia lui, un uriaş Steag dacic cu 
bine-cunoscutul cap de lup cu gura căscată. La intrarea în Orăştie, în chiar perioada 
suferinţei sale neîndurătoare, a ridicat o Sabie dacă de aproape patruzeci de metri 
înălţime. În legătură cu acestea mi-a spus un lucru uluitor. Săbiile dacilor, datorită 
curburii lor efectuate după o formulă cunoscută numai de ei, erau de o eficienţă 
paranormală. Odată ce au avut de-a face cu dacii şi cu săbiile lor, romanii, lucru pe 
care nu-l ştiam, şi-au lungit partea de la ceafă a coifurilor cu încă doi centimetri. 
Or, Nicu Adam, lucrând la aceste două monumente pomenite adineauri, a observat 
că săbiile dacilor aveau exact curbura colţilor de lup… 

Rar am gustat o poezie de tăria aceasta! 
Dacii vieţuiesc ascunşi în aceeaşi taină în care ei au fost înainte de cucerirea 

romană, care nu s’a destrămat deloc în perioada administraţiei  romane şi care s’a 
îndesat şi mai mult după retragerea aureliană. 

Dacii sunt de negăsit de către cei care-i caută la rece, neutri, cum i-ar căuta pe 
asiro-babilonieni sau pe azteci, iar aceia care, descoperind ruine de cetăţi, kosoni, 
brăţări de aur, documente, cred că au dat de ei sunt pradă unei mari iluzii. Toate 
acelea nu sunt decât urme ale dacilor. Dacii înşişi nu se revelează decât celor cu care 
pot comunica fără cuvinte, printr’o vibraţie sufletească aparte. 

Dacii sunt ascunşi într’o taină aşa cum ascuns într’o taină e tot ce ţine de 
divinitate, de lăuntrul cel mai profund al lucrurilor, de esenţial. Creştinismul însuşi 
se fundamentează pe şapte Sfinte Taine, el fiind rodul celei mai mari taine, al tainei 
tainelor: Întruparea lui Dumnezeu. 

Cele spuse mie de Nicu Adam referitor la secretul curburii spadei dacice a 
fost un laser cu care am putut străbate taina spre a pătrunde în miezul universului 
dacic. 

Pentru cei care îi caută pe daci la rece, faptul că sabia dacică a împrumutat 
curbura colţilor de lup poate fi o informaţie interesantă şi atât. Ei rămân la acest 
nivel, dincoace de taină, de care n’au cum se atinge. Dar pentru cei care comunică 
fără cuvinte cu dacii acest fapt se înscrie în cu totul alt registru, lăsându-i să treacă 
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prin stratul de taină şi să ajungă la daci. 
Sabia e fizică şi ea e arma de care se slujeşte corpul fizic, care apără corpul 

fizic şi-l lasă să trăiască. Dar sabia dacică nu şi-a obţinut curbura ideală prin calcul 
sau prin experienţă, după încercări succesive. Ea şi-a preluat curbura de la steag, 
care e simbol, care aparţine, universului spiritual, ba e chiar o chintesenţă a 
acestuia, arma care apără spiritul şi-l lasă să trăiască perpetuu, să fie nemuritor.  

I-a rămas lui Nicu în stadiul de proiect un vis de o luminozitate neînchipuită: 
dorea să iniţieze aducerea în locurile de baştină a osemintelor lui Aurel Vlaicu. 

În anul 1913, în ajunul primului război mondial, când ideea unirii Ardealului 
cu Patria-Mumă ajunsese la punctul de fierbere, Aurel Vlaicu, fiu şi el al Orăştiei, a 
dorit să treacă peste Carpaţi, realizând o metaforă a destinului nostru istoric, să 
dovedească deci că acei munţi nu sunt de netrecut, că ei constituie doar o frontieră 
vremelnică şi absurdă, că ei trebuie şi politic, aşa cum firesc o fac dintotdeauna, să 
unească şi nu să despartă pe fraţii aflaţi de o parte şi de cealaltă a lor. La Orăştie se 
desfăşurau atunci serbările ASTREI, animate chiar de acest sentiment. Vlaicu voia 
deci să decoleze din Bucureşti şi să aterizeze la Orăştie, demonstrând că sublimul 
vis secular al Unirii tuturor românilor e timpul să fie împlinit. A căzut, cum se ştie. 
A fost primul erou al războiului pentru reîntregire ce nici nu izbucnise încă. Se 
bănuia că la mijloc a fost un sabotaj criminal. Nicolae Adam avea dovezi inedite, 
sigure, de necontestat, pe care mi le-a încredinţat în clipele lui din urmă, că aşa a 
fost. Destul că Aurel Vlaicu a fost înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu (de 
către chiar autorul odiosului act). 

Nicolae Adam a dorit să facă demersuri pentru ca osemintele lui Aurel 
Vlaicu, erou nu numai al aerului ci şi al idealului Unirii, să fie aduse şi reînhumate la 
Orăştie, acolo unde eroul înălţimilor ar fi dorit să ajungă, acolo unde el ar merita să 
ajungă măcar acum, după moarte. Cu alte cuvinte, să i se împlinească visul care-i 
fusese răpus într’un mod criminal. 

Nicolae Adam avea şi proiectul unui monument funerar: un crucifix astfel 
conceput încât să exprime şi ideea de jertfă, dar şi pe cea de înviere şi înălţare în 
văzduh, de zbor întru eternitate. Jertfa lui Aurel Vlaicu, gândea artistul, încununată 
de măreţul său vis, nu însemna curmarea unui zbor ci tocmai propulsarea lui în 
înălţimi, aşa cum Jertfa hristică nu se scufundă în bezna mormântului ci izbucneşte 
în Înviere şi în Înălţarea la cer. Cum schiţe ale acestui crucifix, a cărui înfăţişare l-a 
obsedat încă din studenţie, cred că ne-au rămas, cel mai frumos omagiu ce i s’ar 
putea aduce geniului său ar fi realizarea monumentului de o elevaţie artistică 
inegalabilă, dar, întâi şi întâi, de o profundă semnificaţie creştină. 

Dumnezeu să-l odihnească pe robul Său Nicolae de-a dreapta Lui în pace! 
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Ionuţ ŢENE 
 

Shopping  
 

Buzele tale sunt două poduri  
răsfrânte de iubire războiul  
unde gloanţele sunt săruturi  
rătăcite pe banca din parcul singurătăţii  
unde luna bate chemarea  
sânul tău izvor ce adapă lupii tineri  
pe bulevardele noului mall al oraşului  
 
Buzele tale sunt marcă înregistrată  
pe blugii bărbaţilor grăbiţi în noapte  
să prindă ultima reducere a fericirii  
 

Pascalia  
 
Au înflorit merii  
Au înflorit perii  
şi prunii  
şi gutuii  
Au înflorit lalelele  
în curte  
şi vişinii în geam  
Au înflorit narcisele  
A înflorit şi moartea  
şi tu tată  
te-ai dus  
cum se duc  
la moară ţăranii români  
din neam în neam  
să macine timpul  
şi trupul cel sfânt  
 
 

Bobota, Joia Mare 2008  
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Victoria Milescu 
 

MUZICA ŞI POEZIA CUVÂNTULUI 
 

Regretatul critic Al. Piru a numit-o ,,vestală a lui Eminescu‘‘, căci doamna Lucia Olaru 
Nenati – despre dânsa este vorba -, prin întreaga sa activitate, de poetă, prozatoare, jurnalistă, 
fost muzeograf la Casa Memorială ,,Eminescu‘‘ din Ipoteşti, fost director al teatrului 
,,Eminescu‘‘ din Botoşani, se alătură celor care şi-au dedicat întreaga activitate slujirii memoriei 
poetului Mihai Eminescu. Cartea doamnei Lucia Olaru Nenati, Eminescu. De la muzica 
poeziei la poezia muzicii,  (Editura Geea, Botoşani) a apărut în Anul Eminescu, dar tirajul 
epuizându-se s-a procedat la tipărirea ediţiei a doua revizuită şi adăugită. Autoarea apare acum 
într-o dublă ipostază – cea de scriitoare abordând un subiect mai puţin cercetat – pasiunea lui 
Eminescu pentru muzică –, şi cea de interpretă a unor vechi cântece populare româneşti 
înregistrate pe o casetă ce însoţeşte această carte. Lectura ei pune în evidenţă o altă dimensiune 
a personalităţii eminesciene. Pentru Eminescu muzica nu era doar o plăcereo cazională, un 
violon d’Ingres, dimpotrivă, articolele publicate în ,,Curierul de Iaşi‘‘, în calitate de cronicar al 
spectacolelor ieşene, dovedesc limpede că autorul lor era un cunoscător avizat, pronunţându-
se cu entuziasm despre Pablo de Sarasate ori Palestrina. Eminescu era un meloman, avea 
prieteni printre muzicieni, îi plăcea ,,Fidelio‘‘ al lui Beethoven, îl admira pe Eduard Caudella, pe 
Barbu Lăutaru. Activitatea de cronicar muzical s-a împletit cu cea de culegător de folclor, în 
colecţia sa de texte regăsindu-se multe dintre cântecele populare culese de bucovineanul. Al. 
Voevitca în renumita sa colecţie. Folosind datele celor mai redutabile surse eminescologice: D. 
Vatamaniuc, G. Călinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, D. Murăraşu, dar şi ale muzicologului 
Viorel Cosma, autoarea reconstituie atmosfera în care a trăit Eminescu, reuşind să identifice 
chiar şi cântecele pe care acesta le cânta în momentele sale de tihnă, cu prietenii, la un pahar de 
vin: ,,Frunză verde de piperiu‘‘, ,,Barbu Lăutaru‘‘, lidul în stil popular ,,Cucuruz cu frunza-n 
sus‘‘ etc. Mărturiile celor care l-au ascultat sunt copleşitoare, unele venind de la oameni instruiţi 
precum tenorul Constantin Bărcănescu sau Alexandru Vlahuţă, care în cartea sa, Amintiri despre 
Eminescu, scrie: ,,Avea un glas profund, muzical, umbrit de-o surdină dulce, misterioasă, care 
dădea cuvintelor lui o valoare particulară, ca şi cum venea de departe, dintr-o lume 
necunoscută. Mi se părea un zeu tânăr, frumos şi blând şi c-o expresie de neştearsă bunătate şi 
melancolie.‘‘ Alte mărturii vin de la oameni simpli ca Tincuţa Vartic, consoarta lui Creangă: 
,,Eminescu cânta frumos cântece populare şi avea un glas dulce de-ţi dădeai şi cămaşa ca să-l 
asculţi. Mai ales îi plăcea să cânte Frunză verde baraboi, Duduleană, hăi. ‘‘ Aceste melodii le vom 
regăsi şi pe casetă cântate de dna Lucia Olaru Nenati acompaniată de orchestra condusă de 
Ioan Cobâlă. Marele nostru poet avea un repertoriu al său, alcătuit din câtece vechi şi doine, şi 
cânta pentru a-şi alina sufletul şi a se încărca cu energia lor spirituală, producând în acelaşi timp 
asupra auditoriului, după cum spun martorii, un efect tulburător, la fel cu cel al poeziilor sale, al 
căror  farmec vine şi din minunata lor armonie muzicală. Demersul dnei Lucia Olaru Nenati 
încearcă să reconstituie ceva din atmosfera vremii în care a trăit şi a creat Mihai Eminescu, 
luminându-i cu încă o rază profilul care, odată cu trecerea timpului, devine şi mai misterios.  
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Valeria MANTA TĂICUŢU 

 
GRAALUL INTERIOR 

 
Problema personajului pe care-l creează Felix Nicolau nu constă în faptul că este 

„tandru şi rece” (în romanul apărut cu acest titlu la Editura Cartea Românească, 2007), 
ci în fărâmiţarea lui. Cei trei naratori încearcă să „reconstruiască acel puzzle cu piese 
lipsă care era existenţa dispărutului”, adică a lui Leonard Tupilat, deşi centrul de 
greutate îl constituie, de fapt, criza existenţială a lui Cosmin / Sabina, o personalitate 
scindată, care interpretează roluri „în discrepanţă cu caracterul său”. Fragmentele de 
jurnal, biletele, relatările indirecte, mail-urile şi tot ceea ce reuşeşte Cosmin / Sabina să 
adune şi să transcrie în pagini „comandate” de psihiatrul buzoian Iolescu, şeful clinicii 
Măgura, cu scopul unui catharsis prin scris, al artterapiei şi al descoperirii „Graalului 
interior”, se înscriu mai puţin într-un demers terapeutic recuperator, reprezentând, mai 
degrabă, o modalitate de a spulbera modalităţile epice tradiţionale. Romanul are, 
aparent, structura unui text dramatic, constituindu-se ca un joc al replicilor lui Leo şi 
Cosmin / Sabina, replici-monologuri menite să contureze universul personal al 
emiţătorului şi, în foarte mică măsură, relaţia sa cu celelalte personaje. Cel mai adesea, 
situaţia de comunicare este una falsă, lipsind atât adresabilitatea, cât şi funcţia fatică a 
limbajului. Vocea auctorială apare rareori – şi numai în monologurile lui Cosmin, având 
aceeaşi valoare ca şi indicaţiile de regie strecurate între paranteze de un autor dramatic, 
deşi, în câteva cazuri, prezenţa interogaţiilor retorice şi a intenţiei de clarificare ori de 
sancţionare morală îi dă funcţionalitatea corului din tragedia antică: „Ceea ce-l derutase 
mult timp fusese sabotajul constant pus la cale de doctor şi de anumiţi amici ai lui Leo, 
care-l duseseră pe piste greşite. De parcă anumiţi indivizi ţineau cu orice preţ să 
măsluiască realitatea, să-l facă pe Leo mai rău sau mai bun decât fusese el în realitate. 
Cine şi de ce avea interesul să-l împiedice pe Cosmin să iasă din amnezia blestemată 
care-l ţinea prizonier de doi ani de zile?” (p. 72). Nu numai Cosmin este îndrumat 
dinadins pe o pistă greşită, ci şi cititorul însuşi, de care Felix Nicolau nu face mare caz, 
dar căruia i se ascunde până la sfârşitul romanului dubla identitate a lui Cosmin. Ceea 
ce pare căutarea clasică a unui dispărut devine o modalitate inteligentă de  a-l pune pe 
cititorul-martor din roman, pe Cosmin adică, în situaţia de a fi el însuşi reconstituit, tot 
printr-un act de lectură/decodare a mesajelor, ca personaj ce ignoră „tâmpeniile 
mistice”,  pentru a descoperi logica pură a predicatelor. Până să se ajungă însă la 
triumful raţiunii, secvenţele epice trebuie să-şi arate aversul şi reversul, într-o 
construcţie asemănătoare cu jocul camilpetrescian de oglinzi paralele. Dificultatea 
constă în a separa autenticul de fals, aparenţa de realitate, textul apocrif de cel original, 
operaţie cu atât mai anevoioasă cu cât este preferat palimpsestul şi spectacolul 
lingvistic. Furat de stilul în care somptuoasele perioade, eleganţa, cursivitatea şi 
sobrietatea alternează cu argoul, ironia şi exprimarea „băşcălioasă”, şi unde scenele 
tensionate, centrate pe analiza psihologică a încordării dintre personaje şi lume, sunt în 
majoritatea cazurilor urmate de relatări burleşti, (oximoronul şi hiperbola, utilizate din 
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plin, conturând un univers absurd), cititorul pierde din vedere cealaltă scriere, ascunsă 
sub teatrul umbrelor şi-al aparenţei.  

Cosmin, victimă a unui experiment psihiatric, este personajul care trebuie regăsit, 
el este marele dispărut şi nu prietenul său, Leo. Drumul trebuie parcurs din afară spre 
interior: dacă la început, ascultând de sfaturile şi de poruncile lui Iolescu, Cosmin caută 
în textele reale ori apocrife, în fragmentele de jurnal şi în toate materialele care i se pun 
la dispoziţie, indicii despre locul unde ar putea să se ascundă Leo, în momentul când 
începe să-l perceapă pe acesta ca personalitate scindată, personajul începe să se 
descopere pe sine. Metoda este cea a paşilor mici, care exclud „iluminarea” bruscă şi 
psihanalizarea forţată. Cosmin îşi descoperă gusturi, preferinţe, obiceiuri îngropate în 
subconştient, dar pe care le simte ca fiind noi şi nepotrivite cu masculinitatea afişată 
(„Însă pe Cosmin îl pasionau mai degrabă site-urile de modă sau chat-ul pe subiecte 
amoroase, gastronomice, ori – de ce nu? discuţiile despre club culture. [...] i-ar fi surâs 
un portofoliu la Ministerul Familiei şi al Ocrotirii Copilului” – p.185). Citind, el îşi 
pierde „virginitatea spirituală”, se îndepărtează de realitatea imediată, de banalul epic ce 
constituie carnea textului şi îşi dă seama că „ceva ronţăia textul pe dinăuntru” (p. 84). 
Inserţia oniricului se face în limite rezonabile, atât cât să trezească interesul pentru 
semnificaţia stratului din profunzime, ascuns de cel apocrif, de la suprafaţă: „Jurnalul 
lui Leo conţinea şi înregistrarea viselor sale mai spectaculoase, vise care trădau o 
disponibilitate cronică spre deghizare şi senzaţional. Asta, bineînţeles, dacă fragmentele 
în cauză erau autentice, dacă nu le interpolase cineva pentru a sugera că autorul lor ar fi 
fost un personaj cu o personalitate schizoidă şi fracturată, deviind de la realitate cu 
ajutorul a tot felul de travestiuri, unele chiar în acea stare de dereglare cerebrală numită 
somn” (p. 109). 

În punctul de maximă tensiune înregistrat de căutarea propriei identităţi, dilema 
lui Cosmin este rezumată de vocea auctorială: „Fluiditatea externă a acestui personaj, în 
fond atât de rigid la exterior, lansa suspiciunea că el s-ar fi putut complăcea într-un joc 
de aparenţe, ca într-o încăpere imensă placată cu oglinzi deformante. Un inutil joc de 
artificii ziua-n amiaza mare, o demonstraţie de pantomimă compusă din zâmbete, 
grimase şi gesturi ameninţătoare, o fărâmiţare a unei personalităţi masive într-o 
sumedenie de personalităţi zglobii, teribiliste”. (p. 218). 

Tributar pe alocuri lui George Călinescu (v. „Cartea nunţii”), mai ales în crearea 
interioarelor vetuste şi a portretelor de mătuşi matusalemice, Felix Nicolau se remarcă 
prin stil, talent şi vervă, romanul său având foarte puţine puncte slabe (printre acestea, 
totuşi, s-ar cuveni sancţionată încheierea abruptă, în care mitul androginului este 
contaminat de operaţia de schimbare de sex, o „găselniţă” de ultimul moment, care mai 
mult scade decât adaugă ceva semnificaţiei întregului, precum şi trimiterea la „Codul lui 
Da Vinci” de Dan Brown: metafora Graalului interior putea fi înţeleasă şi fără apelul la 
un roman de duzină). 
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Constantin STANCU 
 
 

ATLANTIDA DE SUB FRUNTE 
 
Eugen Evu, împătimit de poem, bolnav de vers şi în călătorie spre ţara cuvintelor 

înviate, îşi publică, în ultima vreme, scrierile, grăbit şi nerăbdător ca un adolescent, în 
diverse reviste. 

Ceea ce atrage la aceste poeme este tema: căutarea rădăcinilor pentru a afla 
prezentul şi viitorul, o contopire până la neauzirea de lumină. 

Poetul pare preocupat de punctul zero a fiinţei umane, pentru că acolo au fost 
puse puterile toate pentru forma aceasta trupească. Aparent temele par banale în 
ultimele poeme, dar el vizează filozofia lui a fii, un a fi ca este, fiind şi care va veni, 
dinamic prin misterul revelat treptat. 

Obiectul de studiu pentru Eugen Evu este fiinţa sa, de parcă acolo au fost puse 
secretele majore la creaţie, prototipul ascuns în mintea lui de poet trăitor prin metaforă 
şi semn. 

Presiunea asupra versului este maximă pentru că poetul caută şi o viziune asupra 
a ceea ce va fi dincolo, convins că viaţa nu se opreşte, aşa, brusc, la marginea poemului, 
ci continuă cu forţă, ca un izvor ce va ţâşnii dincolo, o metaforă intuită ce se va 
descoperi ca mesaj clar cândva.  

Acest lucru se vede în poemul „ Vremea coasei în ceruri „ , scris în memoria 
părinţilor, pentru că realul spiritual este unul care poate fi auzit, simţit, trăit. Tatăl tânăr 
care bate coasa, fluierând bucuros, dincolo de timpul planetar, este de fapt oglinda 
poetului, certitudinea că viaţa va continua dincolo de ierburile amare ale zilei:  „ Ce va fi 
şi a mai fost vreodată. / Semănaţi luminilor prin ramuri / Adineauri de odinioară / Rămurind prin 
neamuri / Viaţa iară / Moarte netezind morminte, fiară, / Lume luminând să nu-şi dispară…/ 
Sieşi seceriş fără hotară…”  

Viaţa fiecăruia e scrisă în fiinţă, adânc şi dureros, o descoperi ca pe o epistolă 
veche, venind de departe, din papirusul de carne pe care a scris creatorului:  „ Nu noi 
străbatem drumul, ci este scris în noi / Dorinţa de nu-şi stinge plăpânda ei comoară / Şi cât trăim ne-
ntoarcem unde ne naşte, iar, / E-n Suflet Dimineaţa de încă  Decuseară…/ „ ( Revelaţie ) 

 În cazul acesta timpul se topeşte, distanţa dintre fiinţa prezentă şi cea ideală a 
fost redusă la versul cu muzicalitate stranie de văzător beat de lumina zorilor, un fel de 
vorbire în limbi, aflată sub controlul logosului, cu mesaj precis, aproape de natură 
matematică, pentru că poezia nu este una a probabilităţilor efemere, ci una a 
certitudinilor trăite.  

Interesantă imaginea omului gol, lipsit de apărarea aparenţelor convenţionale, 
agreate de societate, o imagine ingenuă a unui Adam regăsit undeva în grădinile 
pământului, un Adam dornic de viitor, fără apărare în faţa posibilităţii ratării ţintei, o 
temă preluată din gândurile unui adolescent în căutarea maestrului, complexă prin 
potenţial : „ E falsă-n om ruşinea naturii-n goliciune / Străin ca sublunarul smereniei primare / 
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Din spaime troglodite şi convertiri barbare / Ca răsucite-n beznă captive plante- rune /„ 
(Goliciunea)  

O noapte banală în nopţile vremurilor este importantă nu prin romantismul 
întâlnirii dintre el şi ea, ci importantă prin repetarea genezei, posibilă minune dată 
omului prin dragoste, acea dragoste a orgasmului cosmic, de facere de galaxii şi planete 
noi, pregătite să preia viaţa : „ Ce infimă-i partea 

A unei nopţi în doi / Arzând olaltă / Şi contopiţi  / chemarea cea înaltă / A facerii s-o 
stâmpere cu noi / Necunoscutul lumii  /   Dragostea divina ! / Aici oriunde-aceeaşi / Ca lumina./ „ 
(Din noaptea …)  

Privind prin univers, Eugen Evu simte frigul stelar, un frig pătrunzător, ca semn 
că lumile sunt posibile. El preia temele vechi zidite în piramide egiptene, scrise cumva 
în stele, ori în misterul alcătuirii unui cer posibil doar de pe pământ, ca taină, până la 
urmă dezlegată de poet, prin posibilitatea cântecului racordat la cuvântul lichid ce dă 
viaţă.  “ Şi Dumnezeu va trece ca pe-o punte / Aşa cum în răbdarea din Poem / Sămânţa înnoieşte 
sacrul Semn /  ( Atrium )  

Scriind în modul acesta, Eugen Evu preia ceva din modul frust de a scrie a lui 
Ion Barbu, redescoperind logosul sublim în esenţa eternităţii, împletit cu misterul din 
versul lui Blaga şi din poezia populară ca mod de a striga în lume mai altfel, ca la 
nedeia necesară.  

Evident autorul refuză experienţa aventurieră, preferând experienţa spirituală 
adâncă  a iubitorului de poezie, ca mod de a invoca divinitatea, de a sta de vorbă cu 
Dumnezeu pe puntea dintre a fi şi a nu fi.  

Undeva, prin poezia aceasta poetul fuge de moarte, e o frică disimulată în teme 
majore, care nu vizează mundanul, ci adamul ...Dragostea e văzută ca posibilitate de 
regenerare, cerul ca mesaj posibil de descifrat, părinţii ca repetarea tiparului, arderea ca 
secret de depăşirea trupului slab, un somn în cifra şapte ... 

Apoi, brusc, având vizibilitatea vârstei, contrariile care altădată afectau fiinţa 
umană de carne, la vârsta întrebărilor de început, aceste contrarii sunt văzute ca 
structural necesare, pentru a dinamiza fizic şi spiritual omul, pentru a-l ajuta spre 
împlinire şi desăvârşire, gestionarea marilor probleme ale spiritului fiind, de fapt, arta de 
a trăi cumva comod în efemer. 

    „ Îngenunchează, Îngere pustiu / Să te împac cu demonul ne –viu / În arhetip umanul de 
sub frunte / „ … ( Atrium )  

       În aceste poeme Eugen Evu renunţă cumva la ambiţia sa de a fi  poet  în 
Ardeal, având impulsul energetic fundamental pentru a fi poet al continentului OM-ul, 
un continent universal, aflat chiar la îndemâna noastră, dar scufundat cumva cu 
Atlantida de sub frunte .... 

 



 50 

Liviu COMŞIA 

Poezia locului 
 
Rar se întâmplă ca o carte 

întreagă de poeme să fie 
consacrată unui anume loc. În 
general vorbind, fiecare poet îşi 
scrie viaţa, întocmind o 
biografie a lumii sale interioare 
cu silabele accentuate sau 
neaccentuate care întocmesc 
sufletul omenesc. Ei bine, avem 
acum prilejul să citim o carte 
care se apleacă asupra unui loc, 
a uni cartier (să-i ziceam aşa, 
desigur nepotrivit, dar categoric 
lămuritor pentru contemporani) 
braşovean care a înscris în 
istoria acestui oraş din inima 
ţării un capitol complet diferit 
care a fascinat cercetătorii din 
toate timpurile – Şcheii 
Braşovului. Să recunoaştem că 
trebuie să ai curaj şi să te simţi 
stăpân pe mijloacele tale lirice 
ca să porneşti un asemenea 
demers care poate cu uşurinţă 
cădea în desuetudine, în livresc 
sau descriptivism. Pericole 
mortale pentru un poem care 
vrea a elogia locul în care doar 
viaţa oamenilor îl scoate din 

anonimatul pe care natura, îndeobşte, îl acceptă ca formă de echilibru. Această 
îndrăzneală o are poetul şi jurnalistul braşovean Şt. A. Banaru în volumul 
„Reîntorcere la Şchei” (Ed. Kron-Art, Braşov, 2008), pe care-l organizează în 
cicluri tocmai pentru a averziza cititorul că trebuie parcurs ca o cronică 
istorică. „Altare creştineşti”, „Vatră strămoşească”, „Curriculum vitae”. Cum 
se vede limpede, până la urmă, avem de-a face cu o monografie poetică a 
celebrului cartier braşovean în care sunt încastrate elemente autobiografice. 
Iată încă un risc pe care poetul braşovean şi l-a asumat, fiidncă schimbarea de 
planuri înspre persoana sa ar putea deturna ideea  pe care s-a articulat această 
carte. 
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Aşadar, poezie ocazională? Într-o oarecare măsură, doar pe ici-acolo câte 
un vers care poate fi citit şi aşa fiindcă discursul poetic al lui Şt. A. Banaru  se 
pliază pe evenimente de-acum cunoscute de toată suflarea din zonă . În primul 
rând, după canon, este evocat mediul pitoresc în care s-au împământenit 
şcheienii: „Privesc de pe Tâmpa spre poale:/ Şcheiul este ca o mână de sfânt/ 
Sprijinită pe zidul Cetăţii, înfrânt, / Pe Poarta Ecaterinei medievale”. În al 
doilea rând, evocarea istorică: „Mihai Viteazul – Domn fără istov/ De grija 
„pohtei ce-a pohtit” -/ Unirea,/ Când mai seca de sânge vrăjmăşirea,/ Se 
întorcea din drumuri la Braşov”. Sau: „Diaconul Coresi, cel ziditor de carte,/ 
Dintr-un portret priveşte parcă încruntat./ Tiparniţa-a rămas cum s-a aflat,/ La 
fel ca el, adică fără moarte”. Şi: „Noii sosiţi n-au fost prea prietenoşi,/ Cu cei 
umblând noaptea, mai curajoşi,/ (De la Nistru pân’ la Don/ Davai ceas, davai 
palton!)/ Intrau în curţi cu gânduri diavoleşti”. În al treilea rând, sensul poetic 
se opreşte asupra obiceiurilor identitare: „Ce muzicii stranii sună între cheiuri,/ 
Când junii joacă neîncheiata horă,/ Mişcându-se la stânga…/ Este ora/ Când 
se repetă arhaice obiceiuri./ Vătaful cu cocardă tricoloră/ Aruncă buzduganul 
sus, spre steiuri/ Şi-aduce „Între Chetre” vii crâmpeiuri/ Cu geto-dacii ce zeii 
îşi imploră”. Sau: „E joia Paştelui./ Fac junii un ocol/ Pe la vătaf acasă, 
ospătează…/ Când stinsă-i în amurg ultima rază/ Zburătăcesc sub Tâmpa ca 
un stol/ Şi-i vezi într-o păgână ipostază:/ E ora aruncatului în ţol./ Junii, pe 
rând, în vechiul protocol,/ Sunt azvârliţi în slăvi/ Şi tremură de groază”. Şi, în 
sfârşit, în al patrulea rând, în acest decor de mit şi legendă, experienţa 
sensibilităţii proprii: „Când revenea acasă de treabă,/ Tata mă lua în codru, 
uneori,/ Să strângem crengi de foc/ şi prin ninsori,/ Urcam pieptiş s-ajungem 
mai degrabă. Legam mănunchi de uscături cu sfori/ Şi croznia purtam ca pe-o 
podoabă”. Sau: „Noi, băieţandri, ne-adunăm după Crăciun/ Să pregătim în 
tihnă Pluguşorul:/ Eu, „tocilarul”, eram urătorul,/ Cel cu „Aho, aho!” spus din 
străbuni”. Deci, din vremea copilăriei, cu experienţele ei unice şi irepetabile. 
Este, altfel spus, eterna reîntoarcere care înlătură barierele timpului şi pe care 
Şt. A. Banaru o parcurge când cu nostalgie senină, când cu revoltă abia schiţată 
în faţa nevredniciei istoriei. Versul său a izbutit să ne ofere o imagine deplină, 
idilică a locului în care poetul se simte acasă şi unde orice reîntoarcere 
înseamnă revederea unui suflet sensibil care şi-a găsit expresia lirică. Păstrarea 
în echilibru a mijloacelor poetice, fără efuziuni şi hiperbole, a înlăturat 
pericolele despre care făceam vorbire la început. Este o carte de suflet, o 
autobiografie înrămată în cadre istorice. 
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Luciana MEDVE 
 

Victor  Ţarină -  “ÎNCERCARE  DE  BUST“ 
 
 Cu intenţiile lirice clar şi făţiş exprimate (“încercare de bust”), Victor Ţarină 

apelează încă de la începutul volumului la elemente “primare” şi definitorii: nu mai 
puţine nisipuri în cât mai mulţi pelerini. 

 Poezia este “ciob” arhetipal (“O stea ciupită de noapte”) şi receptacol în 
ancestralul dualităţii: “Cu urechea lipeşte-te / De urechea mea / Auzi ? Bat clopotele / 
Auzi ? / Şi luna încă / N-a ieşit din biserică”. Poetul Victor Ţarină, printr-un 
deconcertant testament, invadează “rigori” existenţiale: “Las trupul meu/ Mamei 
mele/ Să mă îngroape în ea”. Cadrul “pantocrator” odată subliniat este irizat teluric şi 
intimizat casnic: “Cine ne iartă pe noi/ De ne mai cresc aripi/ Înaintea somnului ?/ 
Îngerul cel bătrân/ Cel care îşi uită mereu/ Ochelarii printre versurile/ Cele mai rele.” 

 Poezia lui Victor Ţarină este o poezie cu unanimitate asumată, abordând o 
“agresivitate retractilă” dar şi o limpezime lirică, o “formă” în ipostaza pelerinilor 
căutători de bust, după cum spuneam.  Lirica se confundă la el cu tentativa de 
accedere sau truda de a pătrunde  în dimensiunea “transparenţei” lui Abel, efortul 
“lăsând în urmă o dâră de maci”, esenţa simbolului şi/sau simbol în esenţă ("faţa 
pescarului"), iluzie şi sens într-un habitat poetic incandescent (“a luat foc marea”); “un 
copil ruginit” (al Amurgului), “şi un copil de cristal” “mângâind obrajii liniştiţi ai 
bunicii” sunt doar câteva exemple de receptare a fastuosului tensionat în/din această 
“încercare de bust”. 

 “Acum că ştiţi totul/ Lăsaţi-mi răgaz să mă ascund/ Să nu mă spintece 
tăietorii de lemne/ Acum că aţi aflat că am cercuri/ Pe dinăuntru ca şi copacii/ Lăsaţi-
mă să mă usuc/ Într-o curte de oameni sărmani.” Adevărat, acum că am aflat toate 
acestea nu putem decât să privim ca la un copac aflat sub binecuvântare de rod. 

 Dominanta discursului poetic la Victor Ţarină este însă de natură religioasă, 
motiv pentru care se impune o precizare şi se cere cu necesitate o decantare a trăirii 
religioase într-un cadru aproape “canonic” şi ca atare supralicitat tehnic. În contextul 
acesta subliniem nu încercarea de bust ci “încercarea de schit” în deplină vâltoare a 
citadinului, căci aceasta este poetica lui Victor Ţarină: o încercare de schit călăuzind 
aureole, tipizând femeia născătoare de prunci, ivit din prototipul Fecioarei Născătoare 
de Fiu: “Nasc, gândi femeia/ Şi din pământ ieşi soarele” “Nasc, gândi Maria/ Şi din 
pământ ieşi Soarele”.De aceea, percepţia divinului este exclusiv apanajul purităţii,cea 
dintru iubire: “Doar cei doi îndrăgostiţi, întârziaţi/ Pe bancă la capătul iernii/ L-au 
văzut” 

 Răzbate uneori un “iz cucernic” poate puţin “împrumutat” şi diseminat în 
cinism: “Aleluia, Aleluia / Chinul de a ţine spatele drept/ Chinul de a-mi convinge 
celulele/ Să se iubească”. Spun aceasta întrucât Dumnezeu nu “lucrează” cu nuanţe ci 
cu “nenumărată” lumină după cum (însuşi)(şi) poetul exprimă: “…luminos dar nu 
orbitor / Mă strigă pe nume”. 
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 Prezentându-ne o transparenţă a confluenţelor (“Ar fi trebuit să adorm/ Mai 
devreme când încă / Nu mă chinuiau câinii necurăţiei”), comprimat în durere (“Cineva 
din trecut mă strigă/ Sfâşiat mă arunc înainte”),  poetul  îşi poartă îngerul, rezerva de 
puritate,  cu o solemnitate placată pe structurile cotidianului:  “Când duci acasă în 
plase/ Aripile îngerului tău”. Într-o structurare uneori sincopată a poemelor, Victor 
Ţarină articulează ineditul “… Amintirile/ Stau în tomberoanele raiului”, ancorează în 
germene şi participativ o pseudo-geneză: “Nu se ştie nimic/ Despre Pământ/ Dacă e 
rupt din soare/ Sau dacă pur şi simplu/ Noi l-am clădit/  

Cu oasele noastre/ Desăvârşindu-l mereu” “iluminat” de fantoma copilăriei 
feminină şi mistică şi deci protectoare: “Chiar dacă dormea/ Dormea în picioare/ Cu 
părul fluturând/ Ocrotind zăpada”. 

 De altfel refugiul în “rezervele” adolescenţei e evident, vital şi supramotivat: 
“Să-mi salvez viaţa şi moartea” “Templul e gata” şi nu oricum şi nu oriunde şi-i de 
mirare că-i gata “Ajutaţi-mă să-mi găsesc macar cizmele/ Aveam două picioare în ele”. 

 Volumul antologic “Încercare de bust” este generos, abundent, “galactic” mai 
greu de definit între parametrii discursivi şi imposibil de fixat într-un cadru; e ca un 
uriaş portret fără ramă cu previziuni iconice, sub fluxul tumultului religios revărsat în 
propriile sale “puncte cardinale” şi sub nu mai puţin tumultuos “zelul” (liric) al 
“convertirii” fruste: “Pe cine aşteaptă/ Fagurii raiului?/ A îngenunchea/ Era oare de 
ajuns?”. Cu siguranţă nu. Absolut e însă demersul vectorial de-a semnifica suferinţa 
trecând-o în/prin matriţe impersonale şi pentru aceasta este nevoie de-o îndelungată 
trudire de versuri: “…în sufletul meu/ Dorm păsări de noapte/ Formele luminii 
vorbesc în şoaptă”. 

 Descriptiv dar nu rarefiat, “economicos” cu biologicul “Numai un sfert de 
om mi-a mai rămas” “aspirat” în “raiul vocaţional” “Azi nu vă pot purta crucile/ Sunt 
prea slab şi prea puţin dumnezeu” dar punctând eliptic “Cum poate să arate cerul/ 
Fără sufletele poeţilor ?”. 

 Vorbind (chiar) despre o “neputinţă” a cerului (în sensul sugerat de psalmist: 
Porunceşte Doamne voii Tale) în punct maxim al Golgotei (Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ?) şi înserând “momentul”: “Acum când m-au 
înconjurat îngrijorate/ Feţele sfinţilor şi încep să/ Nu-mi amintesc mersul pe ape”, 
poezia aceasta este o ancoră aruncată de-a dreptul în Dumnezeu şi punte “structurând” 
pământul; năucitor de sincer şi dureros de curat “Port steaguri albe/ Intru în toate 
bisericile/ Căutând un Dumnezeu/ Care să-mi aline durerea” îl citim inscripţionat: 
“Era cu totul şi cu totul de aur” nefiind nimic altceva decât “Drumul cântecului spre 
casă”. 

 În sinteză, poezia lui Victor Ţarină este o poezie destinată să lupte într-o 
formulă de viaţă.   

 



 54 

Monica Grosu 
 

Dumitru Cerna, un fiu al poeziei moderne      
           

După cum ne edifică şi moto-ul poetic, aşezat în colţul paginii ce poartă 
totodată chipul visător al poetului, volumul de versuri Fiul. Poeme lutnice 
(Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006), se aşază programatic în câmpul 
unei modernităţi creatoare, problematizante, cu sensibilităţi vizibile în zona 
miturilor şi a genezei poetice. Regăsim aşadar, în poezia lui Dumitru Cerna un 
topos aparte, singularizat de amintiri şi descrieri, cel mai adesea livreşti, ale 
unui univers interiorizat, resimţit acut şi respirând prin Cuvântul creator de 
lumi o altă mireasmă, cu valenţe mitice, biblice şi uşor patriarhale. 

Fără a purta vreun titlu anume, poeziile ce compun volumul de faţă par 
desprinse toate dintr-un singur Poem, un poem despre viaţă şi moarte, trecut şi 
prezent, tinereţe şi maturitate, efort şi izbândă creatoare. Încă din prima 
poezie, ce ia forma unei mărturii poetice, autorul ni se dezvăluie ca un creator 
atras irezistibil de lumea poeziei cu lumina ei incandescentă, spiritualizată. Şi 
într-adevăr, putem spune că Dumitru Cerna posedă acea forţă poetică de a 
conferi cuvintelor un alt rol, mai nobil, în expresia artistică, făurită cu atâta 
generozitate a sensurilor şi profunzime a simplităţii. Atras de marile teme ale 
literaturii (creaţia, moartea, timpul, adolescenţa, copilăria, cunoaşterea etc.), 
autorul îmbracă imaginarul său poetic într-un veşmânt voalat, de o eleganţă 
modernă, ceea ce-i conferă singularitate şi originalitate a viziunii. 

Universul poetic recreat pare iremediabil sculptat în tipare de lut, 
cuvintele mai ales sunt percepute în materialitatea lor dominantă, grea de 
sensuri, cel mai adesea conotative. Intuind potenţialităţile expresive ale 
Cuvântului, Dumitru Cerna ajunge să-i contemple esenţa magică, puternic 
parfumată, salvatoare pentru zbuciumul creaţiei, astfel, ,,…cuvântul / răşină 
din pământul poeziei / doar tu mi-ai / vindecare…” (p. 15). În ipostaza lui 
homo faber, poetul devine meşterul ce transformă miraculos obiectele şi trăirile 
în cuvinte, însă acest act al genezei poeziei este unul dintre cele mai complexe, 
cu reverberaţii adânci în conştiinţa creatorului. Cuvântul creator de noi lumi 
este similar Cuvântului Dintâi, ridicând poetul la rang de Zeu, de nobil 
Demiurg, însă cu o latură umană accentuată, cu gânduri mereu frământate, cu o 
linişte precară. Scris mai mereu cu majusculă, Cuvântul devine o entitate care 
asigură nemurirea, precum în versurile ,,departe de mine închis / în cuvânt voi 
muri” (p. 72). Alteori, cuvintele dobândesc valenţe stelare, devenind părţi 
componente ale cosmosului, ale universului, căci cuvintele există prin ele însele 
şi ni se înfăţişează ca purtătoare de viaţă, de sens şi existenţă. Poetul e doar cel 
care le ordonează într-un joc creator cu valenţe argheziene, un joc dificil şi 
magic în acelaşi timp, atrăgând şi respingând, trezind repetate temeri şi 
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încântând totodată: ,,aerul / cu miresme vineţii / poartă Poezia / înspăimântat 
/ ca un / fugar” (p. 33). 

Cuvântul şi Poezia reprezintă două laitmotive cu o sonoritate tranşantă 
ale discursului liric practicat de Dumitru Cerna, preocuparea majoră a autorului 
fiind aceea de a se instaura totalmente în universul creaţiei, de a-i pătrunde 
înţelesurile. De aceea, regăsim în volumul de faţă o poezie profund meditativă, 
aşezată sub semnul unor mari şi tulburătoare întrebări. Creaţia rămâne în 
viziunea eului liric singura capabilă de a transcende sferele pământeşti, de a 
răzbate dincolo şi a privi detaşată Nimicul, Nevăzutul, Necuprinsul: ,,poezia 
tocmai încearcă / să se înalţe” (p. 12). 

Actualitatea unui prezent prozaic, pervertit, coroborat cu un acut 
sentiment al singurătăţii şi vidului, concurează la o dulce detaşare de momentul 
trăit, deschizând drumul reveriei spre un trecut uşor idealizat, perceput printr-o 
pregnanţă de simboluri, adesea religioase, parfumat de fine melancolii şi infuzat 
de o tonalitate liturgică. Revenirile la matricea primordială, la spaţiul natal al 
copilăriei şi adolescenţei, cu casa părintească, dominată încă de imaginea 
chipurilor dragi (mama şi tata), sunt alimentate de nostalgia paradisului pierdut 
şi nevoia compensatoare de a se visa acum într-un trecut cu rezonanţă mitică. 
Toposul preferat, Dobrogea natală, se încarcă de tot soiul de miresme, căci 
dimensiunea senzorială accentuată a poeziei lui Dumitru Cerna dezvăluie un 
mod singular, preponderent simbolist, de a percepe şi înţelege propria lume. 
Evadarea în trecutul ce pare tot mai îndepărtat e străjuită de culori şi mirosuri 
dintre cele mai diverse, ce transformă călătoria prin timp într-o contemplare 
implicată a lumii din jur şi a naturii inclusiv. Zarzărul copilăriei, aroma 
îmbătătoare a florilor de tei şi salcia pletoasă sunt elementele ce definesc acest 
refugiu poetic, conturat cromatic şi muzical de sinestezii şi corepondenţe, 
metafore şi comparaţii surprinzătoare, diverse figuri ale limbajului. 

Preocuparea majoră rămâne, şi după simbolica întoarcere la copilărie, 
Poezia. Adeseori, poetul corelează tăcerea pietrei cu Poezia, precum în 
versurile: ,,piatra şi poezia / în stare / de / veghe” (p. 41). Alteori, în 
încercarea obsesivă de a defini sfera poeziei, poetul asociază creaţia cu 
rugăciunea, înţelegând efortul creator ca pe un echivalent al rugii de cuvinte. 
,,Rugăciunea – pseudonimul / Poeziei / răsunetul / ei” (p. 42).  

Arşiţa verii subliniază însă cel mai bine, în poezia lui Dumitru Cerna, 
suferinţa grea purtată de poet în lume, chinurile creaţiei şi neliniştea metafizică 
ce însoţeşte gestul creator. În ipostaza Fiului care întruchipează liantul de 
legătură dintre două lumi, cea apusă şi cea prezentă, rostul poetului este şi acela 
de a se pune în calea uitării, de a ne întâmpina cu poveşti. ,,Sunt negustor de 
poveşti / dalbinate / am salvat astfel trei zarzări / degrabă-nfloriţi / de la 
moarte” (p. 94). Poezia îşi însemnează astfel rolul salvator, nimicind 
solitudinea şi moartea: ,,Poezia-i în larg / purtând pe braţe fiul” (p. 71), căci ea 
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nu este altceva (pentru 
,,Fiu”), decât un 
proces iniţiatic, de 
coborâre ad inferos şi 
renaştere creatoare. 

Pendulând între 
angoasa tipic umană şi 
resemnarea împăcării 
cu sine, cu lumea din 
jur, poetul priveşte cu 
detaşare ironică 
prezentul ce stă sub 
semnul năruirii, al 
surpării interioare, al 
inevitabilei căderi în 
vidul existenţial. De 
aceea, melodia unor 
vremi demult stinse, cu 
figura emblematică a 
părinţilor, cu cântecul 
trist al cucului îl 
recheamă înapoi ori de 
câte ori gândul ,,Marii 
Treceri” devine tot 
mai pregnant. 

Modernitatea 
poeziei lui Dumitru Cerna este subliniată şi de tendinţa spre esenţializare a 
imaginii artistice, spre o ermetizare şi concentrare a sensurilor. Întors spre 
subiectivitatea discursului liric, autorul propune o poezie suficientă sieşi, un joc 
de cuvinte înţelept şi profund, coborând în cercuri concentrice sensuri peste 
sensuri. Limbajul însuşi desenează contururi noi, prin inventivitatea şi ineditul 
unor cuvinte, unele amintind de graiul aromân şi sporind ambiguitatea, ca şi 
noutatea formulei lirice.  

Atent şi elegant, Dumitru Cerna imprimă aceste calităţi şi poeziei sale, 
volumul de versuri Fiul. Poeme lutnice, impecabil realizat din punct de 
vedere grafic, certifică această preocupare a autorului pentru calofilie şi stilizare 
a expresiei poetice într-o manieră cu totul personală.  
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Adrian BOTEZ 
 

Aur vechi se-ngroapă în păduri- 
Pe deasupra berzele călătoresc jăratic… 
Vistierìi de sfinţi şi voievozi obscuri 
Se risipesc sub muntele noptatic… 
 
Iconostase de grădini – altar de piatră… 
E limpede: Hristos îşi face vatră 
Aici – cu bejenari scăpaţi de minte… 
Aştept crini să răsară din cuvinte… 
 
Atâta Cer se lasă peste lume 
Atâtea raze fulgeră sub munţi… 
Nimeni nu stă aici nimic s-adune 
 
Căci toţi îşi potrivesc nimburi pe frunţi… 
…Straşnicii cavaleri veniţi să sune –  
Aici vor adăsta – blânzi şi cărunţi… 

 
 

Duh lihnit de lin lumină 
Dă de veste ca să vină 
Înger pitit în sulfină 
Viaţa să mi-o ştiu tot crină… 
 
Lirioară de poveste 
Mult a fost puţin mai este 
De la Hristos vine veste 
Să ne răstignim pe creste 
 
Doar aşa greier din iarbă 
Cântec în noi o să soarbă 
Şi-o s-agaţe ciocârlie 
 
Şi fulger de Sânt' Ilie… 
Fâlfîire de seraf 
Va stârni în stele praf… 
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Daniela GÎFU 

A TREIA TABLĂ DE PIATRĂ11 
Prăpastia atunci e cea mai ameţitoare,când privim în noi înşine.” 

 
Ne aflăm în faţa unei parabole istorice ce pune accent pe dimensiunea cea veşnic 

stârnitoare de semnificaţii mistice, dimensiunea biblică. Autorul ei, Ottó Szombati-Gille, 
după ce şi-a dăruit aproape întreaga activitate regizorală Teatrului de Stat din Oradea, 
devenit a doua casă a existenţei sale pământene, o dată cu ieşirea la pensie s-a consacrat, cu o 
pasiune tinerească şi cu rezultate demne de toată stima, creaţiei literare. A publicat poezie, 
proză, eseuri, aforisme şi, bine-nţeles, piese de teatru. Ultima sa operă, cea de care ne 
ocupăm, stârneşte, fără a epata, spiritele la contemplare, transferând parcă personajelor parte 
din personalitatea sa, aflată într-un freamăt ancestral.  

A treia tablă de piatră reuşeşte să surprindă cititorul şi, cu siguranţă, spectatorul cu 
noi semnificaţii ale tainelor Cărţii Cărţilor, ale misterelor ce-au ademenit mulţi tălmăcitori de-
a lungul vremii. Altfel spus, această piesă reprezintă o nouă viziune, deloc banală, a unui 
fragment cunoscut, recunoscut şi polemizat adesea, din Vechiul Testament. Evoluţia 
întâmplărilor, plină de suspans, ne ţine într-o formă de captivitate tulburătoare, îmbrăcată de 
pereţii reci ai unei peşteri localizate în plin deşert, spaţiu simbolic ce devine „ultimul liman în 
acest ameninţător ocean de ură”, în faţa marii treceri. 

Pe parcursul celor două acte (conţinând,  fiecare,  câte două tablouri) parcurgem 
drumul spre dezvăluirea ultimei viziuni divine a celui fără de pereche, Moise.  

Actul I, tabloul I ne aduce în atenţie destinele a două femei – Leea şi Sefora -, fiinţe 
care au reuşit să echilibreze şi să motiveze trăirea moisiană. Sefora, soţia lui Moise şi mama 
copiilor marelui bărbat, a trăit tot timpul în umbra celui pe care-l numeşte „salvatorul 
iudeilor”; l-a iubit, dar nu a reuşit să-i fie nici tovarăş de idei, interlocutor şi sfătuitor, nici 
sprijin în momentele, nu puţine, de cumpănă, de îndoială, de deznădejde. Ea a încercat să 
facă faţă cu stoicism rolului ei strict domestic, şi oarecum insignifiant, în viaţa acestui 
marcant conducător al fiilor lui Israel, păstrătorul şi purtătorul poruncilor lui Iehova, mai 
mult sau mai puţin înţelese. Suferinţa Seforei se va perpetua până la finalul vieţii în deşarta ei 
speranţă de a zgâlţâi măcar puţin stânca sufletească moisiană. 

 In schimb Leea, personajul vizionar aflat mereu alături de Moise, va reuşi pe întreg 
acest parcurs artistic să ne ţină trează conştiinţa cu înţelepciunea ei de a venera, înţelege şi 
călăuzi una dintre cele mai importante fiinţe biblice. Învăluită până la tulburare de 
individualitatea lui Moise, care a învăţat-o cum să decodifice tainele veţii, îl va susţine până la 
capăt, cu o abnegaţie totală, chiar şi atunci când, copleşită de durerea pierderii celui mai 
important om din viaţa ei, se va lăsa purtată de vraja labirintului deznădejdii până în ultimul 
moment. Ruga în faţa Creatorului devine vocea sufletului ce aşteaptă milostivirea.  Prin 
spusele celor două femei, Ottó Szombati-Gille creionează două perspective ale 
conceptului de liberate: libertatea văzută ca un miraj, ca un produs al fanteziei naive a unor 
nebuni (Sefora) şi libertatea conturată ca cel mai frumos vis al oamenilor (Leea). 

                                                 
11 Ottó Szombati-Gille – A treia tablă de piatră, trad. de Zeno Fodor 
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Tabloul 2 întregeşte şi diversifică galeria de portrete prin apariţia a încă trei personaje: 
Tanita, Aaron şi Iosua. Tanita, personaj feminin secundar în economia piesei, este o tânără 
luată în îngrijire de Leea, care o creşte ca pe propria ei fiică, şi care serveşte cu devotament 
celui mai puternic om din acele vremi, „înspăimântător la mânie şi iertător plin de gingăşie”, 
fascinată - totodată – şi de fratele acestuia, Aaron. 

Aaron, personajul cunoscut ca fiind cel „cu vorba dulce”, rămâne de-a pururi interfaţa dintre 
Moise, preferatul lui Dumnezeu şi „conducătorul legendar al poporului ales”, căruia îi impune însă, 
în numele lui Iehova, legi aspre a căror încălcare e pedepsită cu asprime, şi poporul nemulţumit, obosit, sătul de 
privaţiuni, răzvrătit şi mereu nerecunoscător.  Aaron se remarcă prin respingerea ocărilor nedrepte proferate de 
gloata dezlănţuită şi manipulată de ucenicul de suflet al lui Moise, Iosua. Iosua, este eroul de neclintit al 
luptelor conduse de Moise, războinicul care a ajuns să se bată şi să ucidă din plăcere, urmaşul gata să se 
bucure de puterea pe ascuns însuşită, urmare a întoarcerii poporului, abil ademenit, împotriva mentorului său. 

Desigur, piesa A treia tablă de piatră se centrează pe persoana lui Moise, descrisă şi 
judecată atât de cei din jur, cât şi de el însuşi. Contextul piesei îl figurează în ipostaza de  
muribund, înjosit tocmai de cei pe care-i eliberase de sub sclavia faraonului, conducându-i 
protector înspre Pământul Făgăduinţei. Întărit de licorile Leei reuşeşte să se elibereze de 
povara propriului său crez şi să ajungă la adevărata înţelepciune divină. Asistăm poate la cea 
mai tulburătoare scenă când Moise conştientizează că şi „Dumnezeu poate greşi”, fiindcă în cele 
din urmă Tatăl trebuie înţeles ca o cale spre adevăr. Este momentul când aflăm semnificaţia 
celei de-a treia table de piatră, scrisă în urma unei răvăşiri interioare, rezultată din propriile 
sale reflecţii, ce poate salva poporul evreu de blestem. Se relevă un Moise total umanizat 
care ajunge în cele din urmă să înţeleagă omul în dublă ipostază: de spirit îndumnezeit şi, 
totodată, de trup trecător. 

A treia tablă de piatră nu face decât să ne amintească de dumnezeirea din noi şi din 
jurul nostru, sensul vieţii devenind revelator doar prin iubire. E, dacă vreţi, un fel de 
îndrumar care stabileşte comuniunea om-Dumnezeu. Drumul lui Moise tocmai de aceea se 
sfârşeşte la graniţa cu Canaanul, fiindcă misiunea sa era dusă la bun sfârşit: atât poporul, cât 
şi sufletul său erau salvate. 

Actul II devine previzibil, Iosua propune un târg de neacceptat pentru Moise, acela de 
a da chip Celui fără de chip şi de a stârpi o parte din Creaţie, poporul aflat deja în Canaan. 

Şi, aşa cum îi stă bine unei piese izbutite, iubitorul fidel al lui Iehova sfârşeşte dublu 
împăcat: o dată de profeţia ultimă a Leei, care vesteşte sosirea lui Mesia, „un nou fiu, cu 
spirit înflăcărat” ce va sădi speranţa mântuitoare în sufletele oamenilor şi, de asemenea, de 
mărturisirea celor dragi lui, care decid să se lase sacrificaţi alături de cel urmat, că textul 
gravat pe cea de-a treia tablă de piatră a fost multiplicat şi ascuns în peşterile din jur. 
Supremaţia era reabilitată… 

Cu siguranţă, Ottó Szombati-Gille a dorit şi, cred, a reuşit să imortalizeze o imagine-
bilanţ a celui mai neînduplecat în ale dumnezeirii, Moise. 
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Ştefan PETRA 

TEI ŞI BRAZI 
  
Un ţinut de o calmă frumuseţe, cu dealuri domoale, în spatele cărora se văd însă 

munţii. Un ţinut nu foarte departe de centrul ţării, dar aflat parcă la mii de kilometri şi 
secole distanţă. Aici, timpul se măsoară altfel, departe de oraşul trepidant, plin de 
zgomote şi activitate, de stresul cotidian. În mijlocul civilizaţiei urbane eşti stresat şi 
dacă nu faci nimic. Aglomeraţia, zumzetul străzii, maşinile de tot felul ce circulă 
bezmetic sunt suficiente.  

Aici însă, la Sângeorz băi, e linişte şi pace. Oamenii satului-oraş îşi văd liniştiţi de 
treburi, de parcă tot timpul lumii ar fi al lor. E vremea cositului. Câmpul are o aromă 
inconfundabilă, aroma a zeci de flori de câmp şi ierburi diferite, contopite într-una 
singură, aceea de iarbă cosită de curând, deosebit de plăcută şi reconfortantă, neegalată 
vreodată  de vreun spay de marcă. Ai sta ore întregi  în preajma lui, mirosind fânul, 
ascultând greierii câmpului, privind dealurile  cu pomi şi fâneţe. Luna e deja pe cer, 
albă, palidă, dar perfect vizibilă, deşi ziua e departe de a fi terminată. Dar e vară şi ziua e 
încă lungă. Se întorc cosaşii, în grupuri mici. Un car încărcat cu fânul deja uscat lasă 
câte un fir galben  pe marginea verde a drumului. 

E un ţinut de „tranziţie” şi nu doar pentru că acum  toate-s în tranziţie … Sunt 
multe sălcii, foioase de tot felul, tei chiar, înfloriţi mai târziu desigur, ca să nu uităm 
parfumul lor până la anul ce vine, dar şi brazi pe alocuri, semn că munţii nu-s departe. 
Aici dealuri, în depărtare vârfuri înalte, aci case de lemn, cât se poate de tradiţionale, 
chiar dacă-s noi, dincolo de cărămidă … acoperite cu şindrilă. Mi-am petrecut  o bună 
parte din timp fotografiindu-le. Una câte una. Casele nu sunt nici pe departe nişte 
obiecte oarecare. Sunt de fapt lucruri aproape însufleţite, cu viaţa lor proprie, cu 
specificul lor dat de zonă, dar şi de vrerea oamenilor, încastrată în obiceiuri a căror 
semnificaţie se pierde în negura timpurilor. E casa omului, locul în care el, şi familia, îşi 
petrece o bună parte din viaţă, loc important de vieţuire, convieţuire, socializare. Da, în 
România secolului XXI mai sunt case de lemn acoperite cu şindrilă. Şi nu puţine. 
Oraşul, Uniunea Europeană sunt departe desigur. Iar aici, la margine de munte, lemnul 
e la el acasă: case de lemn, cu motive ornamentale tot de lemn, garduri, acoperiş, 
târnaţul, furca, grebla, căruţa. Civilizaţia ancestrală a lemnului. Alături de altele, desigur, 
ce or fi rămas de pe vremea austriecilor, vechi conace pitoreşti, cu turnuleţe de lemn, cu 
decoraţii asemenea pe la fereşti, dar cu fântâna cu cumpănă în faţă, ca în ilustraţiile la 
poveştile de demult. Altele, mai noi, de câţiva ani doar, înălţate mândru pe coasta 
dealului de cei ce au plecat la muncă în occident, cu multe camere (inutile) după putinţa 
şi vrerea fiecăruia, după cât a izbutit omul să adune, muncind pe rupte la străini. Am 
văzut şi combinaţii ciudate de-a dreptul - case din bca, dar acoperite cu şindrilă, case 
din lemn, dar cu ferestre şi uşi din termopan. Ori o măreaţă casă nouă, din cărămidă şi 
beton, în roşu .. de vânzare. Lumea se schimbă, vremurile asemenea şi, vorba lui Miron 
Costin, oamenii-s sub vremuri. Omul a strâns, a investit timp şi bani, a muncit ani de 
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zile pentru ca, apoi, totul să se năruie dintr-un motiv sau altul şi casa aproape gata, 
construită cu atâta trudă, să-şi piardă orice semnificaţie. 

Mulţi, mult prea mulţi, tineri în special, sunt plecaţi de ani de zile la muncă, prin 
străinătăţuri. Pentru că asta-i realitatea. Plaiurile frumoase, strămoşeşti, mioritice, 
urmând cu fidelitate arhetipul deal-vale a lui Blaga, or fi ele minunate, plăcute ochiului 
şi inimii, natale chiar, doar că nu oferă  nici o viaţă mulţumitoare, nici condiţii adecvate 
de muncă  şi de trai, nici satisfacţii prea mari. E o viaţă mai degrabă ancestrală, sau 
apropiată de aceasta, grea, plină de privaţiuni, în care modernizarea a pătruns prea 
puţin. Poate mai mult la librăria C.Noica din centru ori la primăria cea mare se mai 
vorbeşte de „infrastructură”, „proiecte comunitare”, „fonduri europene”. Şi în 
discursurile sforăitoare ale politicienilor şi partidelor de tot soiul, ale căror afişe 
electorale n-au dispărut încă cu totul, poate în aşteptarea unor viitoare alegeri şi 
promisiuni. 

Cu tineretul plecat prin Occident, viaţa localităţii lâncezeşte. Câţiva oameni pe 
stradă la cumpărături, mai stau de vorbă despre „fiica ce lucră la Dablin”, o bătrânică 
mai vine pe drum îmbrăcată sărbătoreşte de duminică în straie populare, cu ie cu 
mâneci largi, înflorite de cusături, cu fusta cu catrinţă. Fără opinci însă. 

Nici rarii oaspeţi ai celor două mari hoteluri, în parte modernizate, nu ajung să 
umple parcurile liniştite, barurile numeroase, străzile mai mult pustii. Apele minerale 
tămăduitoare, vestite, cunoscute de secole, se scurg tot atât de liniştite ca meleagurile, 
inutile în lipsa consumatorilor de sănătate. Iată un paradox: ape minerale sunt, doritori 
de sănătate asemenea, camere  goale la hotel aşijderea. Nu sunt însă locuri, bilete de 
tratament, care se obţin  de ani de zile extrem de greu  şi se termină repede. 

E-atâta linişte şi dor … şi-atâta jale în casă, cum ar spune un poet. Linişte şi pace 
găseşti berechet. Pentru câteva zile de vacanţă e minunat, dar mult mai puţin 
îmbucurător  e să vezi cum tinerii pleacă, nici ei nu ştiu prea bine de ce, unde şi pe cât 
timp. Cei mai mulţi pleacă să facă bani şi să-i aducă acasă, pentru că aici e casa lor şi 
nicăieri altundeva cu adevărat. Dar nu ştii niciodată ce se poate întâmpla pe parcurs. 
Poate nu se mai întorc deloc, ori poate doar la pensie.  

Pe de altă parte cum e să-ţi vezi ţara bătând pasul tot pe loc pe loc, nu doar 
încremenită ci părăginită de-a dreptul, distrusă chiar, în care nimic nu merge ca lumea, 
în afară de bănci şi biserici. Aici a fost o vilă a staţiunii cu zeci de locuri, cu ferestrele 
sparte şi uşile bătute în cuie acum, dincolo a fost o discotecă care nici firmă nu mai are, 
şi dincoace a fost un drum asfaltat. Iar aceste hoteluri „lucrează” la sub 20 % 
capacitate. Ţi-e greu să rămâi, dar nici în altă parte nu e raiul pe pământ. În definitiv, 
viaţa a continuat, oamenii au trăit şi după pustiirea tătarilor. 

După orice negare nu se poate să nu urmeze, vorba lui Hegel, odată, cândva, o 
afirmare. Chiar şi în România pitorească. 
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Ana LUDUŞAN 

 
CARITAS 

 
Îţi aminteşti cum a început Caritasul, îi şopteşte Ho la ureche lui Hi. Sunt pe jumătate 

beţi în cârciuma Pescăruş din centrul oraşului. Exact cum e mai bine pentru a depăna 
amintiri fără a mai ţine cont de timp şi mai ales fără a se enerva atunci când îşi amintesc de 
lucruri urâte sau dureroase. Hi şi Ho se întâlnesc regulat în cârciuma Pescăruş şi pun ţara la 
cale. Este un obicei din studenţie şi ei doi se ţin de el ca de o barcă de salvare. Vin aici, 
vorbesc de una de alta, se enervează de cât de prost e alcătuită lumea, se lansează în tot felul 
de teorii, se cred salvatorii lumii, dar văd pe feţele celor din jur că nu sunt decât doi rataţi, se 
înfurie, îşi sting necazul cu puţin şnaps, cu puţină bere, e un amestec verificat de ei, nu există 
să nu te îmbeţi de acest amestec, ca rând pe rând să se însenineze şi să facă băşcălie de toate. 
Caritasul a început tot într-o cârciumă ca asta, zice Ho. Un borfaş din Braşov nu avea ce 
mânca şi îşi frământa creeri cum să scoată bani din buzunarele oamenilor. Stă, cum stăm noi 
acum, la un pahar de tărie împreună cu un securist care lucrează la un ziar din oraş şi i se 
jeluieşte de sărăcie. Îi povesteşte cum a fost el în Italia şi cum acolo există tot felul de bănci 
mici care ajută oamenii nevoiaşi dându-le împrumuturi avantajoase şi îi mai mărturiseşte că 
el visează să înfiinţeze, aici în România, o astfel de bancă, fiindcă el are o inimă simţitoare şi 
îi pasă de nenorocirile altora. Securistul se uită pe sub sprâncene la el şi îl umflă râsul, dar nu 
vrea să-l întrerupă fiindcă are el o teorie care nu dă greş niciodată, şi teoria lui spune că e 
bine să asculţi orice idiot cu mare atenţie fiindcă nu ştii unde se ascunde o idee genială, iar 
ideile geniale trebuie culese cu grijă, autorul băgat la pârnaie, la casa de nebuni sau în 
cimitir, iar ideea trebuie folosită cu luare aminte până aceasta aduce foloase personale, .... 
apoi trebuie aruncată la coşul de gunoi fiindcă e periculos dacă o laşi pe mâna altora, poate o 
reciclează şi ajungi în sapă de lemn sau de râsul curcilor. Prietenul lui povesteşte despre un 
joc piramidal în care toată lumea are de câştigat. Securistul ridică privirea, fără să-şi trădeze 
emoţia, spune ...mda ca să-şi stimuleze prietenul să vorbească mai departe, acesta vorbeşte 
despre un joc piramidal în care toţi cei care intră în joc „câştigă de cel puţin cinci ori mai 
mult decât au băgat, dacă dai o sută de lei, ca să-ţi dau un exemplu uşor de socotit, câştigi 
cinci sute în numai o săptămână, fiindcă jocul se bizuie pe următoarea strategie”,....... 
securistul nu-l mai ascultă, el ştie că interesul amicului de peste masă este cum să îl tapeze de 
cinci sute de lei. Ca să scape de el îi spune: „dacă mă pui primul pe listă îţi public lista în ziar, 
la început pe gratis apoi cotizezi şi tu că doar nu o să rămâi un sărăntoc, îţi aduc şi fraieri, pe 
care n-o să-i mulgi de la început, fiindcă sunt membri în Parlamentul României şi 
funcţionari publici, îi pui pe fiecare în capul listei că doar lista o faci tu, îi programezi ca la 
carte, că la şmecherii ştiu că te pricepi, unul dintre parlamentari va fi primul pe listă într-o zi, 
celălat în altă zi şi tot aşa o să fericeşti o grămadă de oameni, adică o grămadă de 
parlamentari şi funcţionari publici, dacă îi fericeşti pe ei te fericeşti pe tine, dar mie îmi dai 
trei zile pe săptămână întâietate deplină fiindcă eu îţi pun pâinea în mână, desigur că nu o să 
apar eu în fruntea listei doar nu sunt idiot, am şi eu prieteni şi rude, o să crească familia ca un 
aluat dospit, ştii cum se îmulţesc rudele şi prietenii când e vorba de pricopseală, te fac om, 
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mă faci bogat, dacă tot ţi-ai pus în cap să faci bine oamenilor sărmani”. Acestea fiind zise şi-
au dat mâna şi jocul piramidal era pus pe picioare, de lut, fiindcă cei doi erau beţi ca două 
lemne.  

A doua zi prietenul securistului se înfiinţează în redacţie odată cu dactilografele, 
trebuie să spunem că povestea noastră se întâmpla imediat după revoluţie când orice tâmpit 
scria la gazetă, mai ales cei care cântau în struna comuniştilor de ziua a doua şi a securiştilor 
puşi să facă avere peste noapte, pentru că scopul lor era să preia puterea economică, cea 
politică este un mizilic spuneau ei, ne angajăm nişte marionete care ne cântă în strună în 
timp ce noi stăm la umbră, nevăzuţi, neauziţi şi învârtim globul pământesc pe doar două 
degete. A doua zi prietenul securistului se înfiinţează în redacţie odată cu dactilografele 
fiindcă securiştii angajaţi la gazete aveau şi dactilografe, nu se sinchiseau ei să scrie la maşină, 
computere ioc pe vremea aceea, şi chiar dacă ar fi fost nu se oboseau ei să înveţe să 
folosească un computer. Prietenul securistului salută respectuos dactilografele, îşi strânge 
haina pe el ca un om sărac, se aşează cu o jumătate de bucă pe un scaun şi începe să-şi 
frământe basca muncitorească în mâni, dactilografele se uită cu coada ochiului la el şi 
izbucnesc dintr-o dată într-un hohot de râs ca în următorul moment să amuţească.  

După două ore soseşte şi securistul nostru la serviciu cu pene de găină în cap şi cu 
ochii bulbucaţi de somn, prietenul cu jocul piramidal îi sare în gât în timp ce acesta nu ştie 
cum să scape de el. Uitase toată povestea de aseară şi chiar dacă îi mai rămăseseră frânturi 
răzleţe din ea, mai ales faza cu chilipirul, acum la lumina zilei nu i se mai părea atât de 
imbietoare ba i se părea o mare prostie, nu putea crede că prietenul lui sărăntocul este 
capabil de aventura pe care o descrisese aseară. Pentru asta ai nevoie de şoric în loc de obraz 
şi nu îl vedea pe gălbejitul de lângă el în stare de aşa ispravă. Îl aşează cu forţa pe scaun şi îi 
şopteşte la ureche: „las-o baltă, aseară eram beţi”, dar gălbejitul de lângă el nu se dă plecat, 
insistă în gura mare, îi explică din nou care este logica jocului piramidal, în acest joc nimeni 
nu poate pierde fiindcă el funcţionează după o logică imbatabilă, o mulţime de oameni 
cotizează, dar câştigă doar cei de la vârf, numai că noi o să facem în aşa fel ca piramida 
noastră să aibă foarte multe vârfuri, adică toţi care vor cotiza vor câştiga cel puţin o dată pe 
spătămână şi asta datorită ideii geniale care mi-a venit, am construit azi noapte o piramidă cu 
foarte multe vârfuri, insistă gălbejitul, azi noapte după ce ne-am despărţit nu am făcut 
altceva decât am pus la punct logica jocului şi această logică este perfectă cu o condiţie: în 
acest moment inventatorul piramidei cu o mulţime de vârfuri se înălţă în vârful picioarelor 
fiindcă este un bărbat cam sfrijit, îl sărută cu lacrimi în ochi pe prietenul lui, ziaristul, de care 
depinde afacerea sa pentru întrajutorarea oamenilor nevoiaşi, jocul piramidal se va numi joc 
de întrajutorare, chiar aşa o să-i spunem joc de întrajutorare, oamenii încă şi-au mai păstrat 
instinctele de solidaritate împotriva foametei, mai ştii cum era pe vremea lui Ceauşescu, 
stăteam la cozi, îngrămădiţi unii în alţii să nu crăpăm de frig, câte o noapte întreagă în 
aşteptarea salamului cu soia sau a unei jumătăţi de pachet de unt, ştii tu cum era pe atuncii 
chiar dacă tu nu erai nevoit să stai la coadă, tot aveai ochi şi urechi, ... oamenii, ca să 
supravieţuiască în acele condiţii grele şi să îşi aranjeze copilul, au inventat alt joc de 
întrajutorare, puneau de câte o nuntă, fiecare venea cu ceva, unul cu un figider, unul cu o 
maşină de spălat, unul cu bani de ţigle, altul cu bani de ciment şi uite aşa se făcea de o casă, 
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noii însurăţei se aşezau în casă nouă ca în placenta mamei, da, atunci oamenii erau foarte 
solidari unii cu alţii fiindcă toţi se temeau de dictator, el reprezenta răul suprem, toţi ceilalţi 
erau curaţi ca lacrima, tu ştii despre ce vorbesc, îi spune inventatorul jocului piramidal 
securistului ascuns în redacţia unui ziar, zâmbindu-i cumva ştrengăreşte, tu ştii despre ce  
vorbesc, de aceea acum, când avem libertate din belşug, dar când lumea, încă, mai rabdă de 
foame, oamenii au uitat cât de frumos şi de înălţător este sentimentul de solidaritate şi au 
uitat un lucru esenţial; marile afaceri nu se fac decât în reţea, o mână spală pe alta, găinarii 
care încep de unii singuri o afacere şi muncesc de mor până o pun pe picioare sunt nişte 
visători, nici o afacere serioasă nu se face decât în reţea, numărul cât mai mare al celor din 
reţea, informaţia corectă şi promptă, iată cheia succesului, cine nu învaţă această lecţie 
elementară să nu intre în afaceri, tu ştii toate astea, eşti un om deştept şi mai ştii că ai intrat 
deja într-o mare afacere şi dacă eziţi să mă sprijini în ideea mea genială s-ar putea să ai 
necazuri, informaţia corectă şi promptă este cheia succesului, eu deţin această informaţie, iar 
cei care mi se vor opune vor ajunge la „pârnaie, la casa de nebuni sau în cimitir”.  

Securistului îi tremură carnea pe el când îşi aude propriile gânduri rostite de blegul de 
lângă el, ăsta sigur ştie ceva ce nu trebuie să ştie şi dacă ştie acel ceva sunt un om mort, îl 
îndepărtează cu blândeţe, stai aşa, nu te inflama, nu am spus că nu te ajut, sunt un om de 
cuvânt, ce paştile mătii, dar lasă-mă să deschid ochii, să văd pe cine mă bizui în casa asta de 
lepre, o să te miroase colegii mei de la o poştă că împarţi bani şi o să se năpustiască peste 
tine ca peste o halcă de carne, trebuie să fii discret, să nu desconspiri logica jocului, te-ai 
apucat de răcnit în redacţie despre afaceri care put de la o poştă şi vrei să-ţi fiu asociat, ce 
dracu, mă crezi prost, revino-ţi şi lasă afacerea pe mâinile mele. Uite cum facem, de partea 
care se vede te ocupi tu, eu am grijă să îţi asigur o clientelă grasă. Eu am grijă să-ţi fac coadă 
la „jocul de întrajutorare”, iar tu ai grijă ca piramida, zmeul tău cu mii de capete, să nu se 
surpe prea curând. Acestea fiind zise securistul creionează primii paşi ai afacerii: „noi, adică 
eu, sună convingător când te pui sub umbrela unui ziar, mai ales a ziarului de guvernământ, 
oamenii au încredere în stat ca în dumnezeu, noi, îţi publicăm în ziar primii trei câştigători ai 
jocului de întrajutorare. Nu explici nimic, spunem doar că oamenii ăştia s-au înscris acum o 
săptămână în jocul de întrajutorare cu o sută de lei, ca să le fie oamenilor mai uşor la socotit, 
iar acum, în momentul în care publicăm numele celor trei norocoşi, aceştia, au câştigat cinci 
sute de lei, între timp băgăm în joc dactilografele, după numai o săptămână, ca din 
întâmplare câştigă dactilografele, la ele se adună toate bârfele din oraş, deci le folosim ca 
momeală, ele chiar trebuie să câştige până leşină de plăcere, sume mici desigur, nu le laşi să 
cotizeze cu sume mari, să câştige şi ele câte o juma de salar pe lună, sunt fete necăjite, aduse 
de peste tot cu Revoluţia, nu e rău să le ajutăm să-şi ia câte un pat, câte un dulap, nu au de 
nici unele, poate unele ştiu să-şi gospodărească banii, iar povestea lor de succes se va 
răspândi ca bulgărele de zăpadă în toate colţurile ţării, uite că mă molipsesc de prostiile tale, 
nu uita, eu sunt primul pe listă, să nu uiţi asta că-ţi iau capul, nu uit om bun, îi spune 
securistului inventatorul jocului piramidal; acesta se îndepărtează de el nu înainte să-i 
şoptească la ureche: „fă rost de o mie cincisute de lei, nu poţi începe o afacere fără să 
investeşti nimic în ea”. 
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Wolfgang KLEIN (Germania) 

 
 

A TRECUT VARA… 
 
Am plecat din 

Vama Veche ca să ne 
vedem de treabă. 
Fiecare cu ale lui, pe-
acasă, împrăştiaţi prin 
toată ţara. Ba chiar prin 
toată lumea. Mie îmi 
lipseşte Vama Veche. 
Îmi lipseşte soarele, apa, 
plaja cu oamenii care 
aşteaptă răsăritul, beau 
bere la Stuf, discută, 
dansează, fac dragoste 
pe plajă. Dar cel mai 
mult îmi lipsesc nudiştii 
care joacă volei, fotbal 
sau alte jocuri unde ai ce 
vedea. Mai ales cum 
totul e în mişcare. Aşa, 
măcar nu mă plictisesc. 
Cea mai bună nevastă 
nu este aşa de încântată 
de mulţimea de oameni 
îmbrăcaţi doar în 
costumul lui Adam, însă cel mai mult o supără că eu îndrăznesc să-mi plimb 
trupul astral aşa cum m-a adus mama pe lume: gol puşcă. 

„Nu-ţi este ruşine să arăţi la toată lumea ce burtă mare ai şi mai ales ... 
ce nu ai? Ventilul tău parcă a intrat la spălat …” 

Mie nu mi-e ruşine. Dimpotrivă, eu zic că nudismul este sinonimul 
libertăţii. Îmi aduc aminte că într-o vreme era un fel de protest să stai gol în 
faţa grănicerului şi să-i explici că vrei doar să intri în apă şi nu să înoţi până 
în Turcia. Într-adevăr cu timpul totul s-a schimbat, căci acum avem reviste 
pline cu fete goale şi flămânde, iar la cinematograf se dezbracă cu viteză 
mai mare ca a sunetului. La fel, ca să ajungă mai repede la TV, pe o scenă 
de teatru sau în cel mai rău caz, într-un bar.  
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„Deci,  societatea modernă s-a eliberat de ruşine”, încerc o replică 
modestă.  

„Se poate dragă, se poate. Dar uită-te în jur şi spune-mi dacă-ţi 
place…“  

Pe undeva are dreptate. Ceea ce văd împrejur nu-i prea estetic: la cei 
mai mulţi toate atârnă fără formă - sâni ca nişte dovleci sau penisuri ca nişte 
morcovi. Ştiu, nu e frumos să critic oameni nevinovaţi, dar cum să facem ca 
să fim cu toţii fericiţi: “nudişti” sau “îmbrăcaţi”? Să organizăm o comisie 
care controlează construcţia corpului celor care vor să se dezbrace? După 
ce criterii alegi dacă cineva e apt sau nu de a se dezbrăca?  

Deci, nu merge.  
Aşa, rămâne realitatea, ceea ce vedem, că vrem sau nu. Mi-a plăcut 

întotdeauna când cineva vine îmbrăcat şi se pupă cu toată gaşca dezbrăcată. 
Arată bine! Mai ales dacă în gaşcă sunt şi  oameni necunoscuţi pe plajă, cu 
care trebuie să dai mâna, unii având poate morcovul în poziţie verticală, 
deoarece le place ceea ce văd. În astfel de cazuri, cred că e mai bine să-şi 
declare zona de sub buric: zonă particulară, ascunsă pentru alţii. 

„Tu eşti cel mai rău”, îmi face morală cea mai bună nevastă, „cum iasă 
soarele puţin îţi smulgi hainele de pe trup şi-l prezinţi publicului. Mai ales 
dacă ai stat două, trei zile la soare şi pielea ta albă de neamţ se face roz ca 
cea a unui purceluş …”  

Se uită la mine şi văd cum coboară cu privirea... acolo!  
„Chiar mă mir de ce bărbaţii graşi sunt primii care se dezbracă şi îşi 

arată burţile mari. Şi asta cu o privire de parcă merită să fie deosebit de 
mândri. De ce? De morcovul ăla mic de sub burtă? Chiar sunt curioasă 
când şi l-a văzut grasul care se plimbă prin faţa noastră ultima dată? Uite 
dragă ce fericit zâmbeşte. Se gândeşte oare că noi nu suntem fericiţi cu 
imaginea pe care o prezintă mormanul ăsta de grăsime? Şi tu de ce râzi? 
Crezi că arăţi mai bine?” 

 „Nu, dar sunt mai fericit…” 
 Chiar?  
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ARCADIO LOPEZ-CASANOVA (Spania) 
   

ARCADIO LOPEZ-CASANOVA s-a 
născut la Lugo, în provincia Galicia (Spania) iar din 
1968 până în prezent locuieşte la Valencia, fiind 
profesor de Limba şi Literatura Spaniolă la Facultatea 
de Litere a Universităţii din acest oraş. În domeniul său 
de specialitate a publicat o serie de volume şi studii critice 
despre mai mulţi autori spanioli –poeţi şi prozatori- din 
secolele XIX – XX (Rosalia de Castro, Unamuno, A. 
Machado, C. Bousoño etc). 

Ca poet a publicat numeroase volume, atât în 
limba spaniolă cât şi în cea galegă, obţinând diferite 
premii precum şi recunoaştere pe plan naţional şi 
internaţional. Poemul pe care îl prezentăm face parte din 
volumul intitulat En oscuro desvelo (Într-o-
ntunecată veghe), o amplă selecţie antologică ce îşi 
propune să adune la un loc partea mai reprezentativă a 
scriituri sale poetice în limba spaniolă, fruct al muncii 
creatoare pe care a desfăşurat-o în ultimii treizeci de ani. 

 
 

CEREMONIA SALUTĂRII 
 
Îngenunchează pentru a trăi. 
Cu ochii bunătăţii priveşti glia ce nu te-a văzut 
 născându-te; 
însă frumoasă, şi rodnică, şi a ta. 
     Cu ochii tinereţii, 
tânăr încă, fiu al întinsei mări, 
asculţi acum, singur în liniştea serii, singur 
în noapte, 
 uşorul puls al inocenţei în 
  mîinile tale, 
sau poate trilul, sau valul zglobiu, 
spumă maiestuoasă atingând mlădiţele 
 Casei Părinteşti. 
 
Îţi încrucişezi mâinile. Apleci 
capul. 
 Îngenunchează pentru a trăi. 
Tinere, tinere, ai venit în acest ţinut care nu-i al tău, 
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fiule ţi-au spus aici, te-au binecuvântat, 
te-au îmbrăţişat în salutare, 
iubire aici ai avut, dezvelitul trup în puterea ta, 
 precum potirul vechi, vin ca şi cristalul, ramuri parfu- 
 mate în culcuşul cel moale, 
aici ai iubit, 
căci tânăr, tânăr erai atunci când, piatră a surghiunului, 
hlamidă a umbrei, 
uşă a mizericordiei 
ţi-au adus ofrande. 
  Şi astfel ai trăit. 
 
Cu ochii bunătăţii, cu fire albe-n păr, acum bătrân, 
înţelept, 
priveşti acest ţinut, 
câmpii, dealuri albe, marea cu valuri, lunga înserare cu 
 soare ca o-mbrăţişare, 
noapte-ntunecată, veche ca şi tine, 
Casă Părintească între mlădiţe, cenuşă, mizerie 
a celui părăsit. 
 
  Îngenunchează pentru a muri. 
Îţi aminteşti acuma, singur, într-o clipită, într-o uşoară 
 zvâcnire 
de emoţie, 
 îţi aminteşti acum tot ce-i avut şi ce-ai iubit, 
piatră cu piatră de mâinile tale cioplită, 
vie cu ciorchini pe care pentru cupa de aur îi storceai, 
nisip sidefiu, visare, mare a zorilor spre care zi 
 după zi te-ndreptai –oh, încălţări ale tinereţii!- 
şi-acolo ca sclav te recunoşteai. 
 
Uşoară-i înserarea precum privirea ta  
plină de bunătate. 
  Maiestuos îţi apleci capul, 
îţi încrucişezi mâinile pe piept, iubeşti, iubeşti încă ceea 
 ce a fost al tău, 
îţi aminteşti ce-a fost al tău şi ai iubit, 
acum că noaptea-i lungă şi rece precum umbra 
 unui zăbranic, 
precum un ţipăt de marmură ce se izbeşte de-un vitraliu, 
acum că noaptea imensă se prăbuşeşte peste 
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 mare, şi se înalţă-n spumă coloane crista- 
 -line, focuri 
de-nalte turnuri, 
pe coline... 
 
 Îngenunchează pentru a trăi. 
Cu ochi îndureraţi priveşti acum acest ţinut ce te  
 primeşte, 
fiu al tinereţii ce de el te-apropii, hlamidă de umbră; 
apleacă-ţi capul, 
încrucişează-ţi mâinile, 
şi uită, uită rana pumnalului, biciul, crudul 
cuvânt al blestemului către cântecul tău. 
     Tânăr eşti 
şi fiu îţi vor spune-ntr-o zi. 
Ascultă uşorul puls al mării, adierea, tămâia 
aştrilor. 
 Îngenunchează pentru a trăi. 
 
Uşa Casei e acum deschisă, 
şi cineva îţi veghează paşii dincolo de Noapte. 
 

     Traducere şi prezentare de 
     Viorel RUJEA 
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Eric DURNEZ (Belgia) 

MĂTRĂGUNA 
Comedie cu cântece 

 
[…]  
Fanny cântă o arie la vioară. 
Fanny: Nu mai ştiu ce arie-i asta. De 

mai multe zile îmi stăruie în cap. 
Sarah: Ştiu eu.  
Fanny: Ei, care? 
Sarah: Nici o şansă, încă e copilăria. 
Fanny: Bănuiam. 
Sarah: Mama ne trimitea în tabără, 

presupun că n-ai uitat… 
Fanny: Plimbările prin ploaie şi 

cântecele idioate. 
Sarah: Distracţia grozavă… 
Fanny: Protestele din dormitoare, 

pedepsele colective… 
Sarah: Primul meu sărut pe gură… O 

catastrofă. Era cu un roşcovan mare şi 
uscăţiv.  

Fanny: Hervé… A stat cu aceleaşi 
bermude verzi tot sejurul.  

Sarah: Să poţi să faci asta cu limba, trebuie să-ţi spun că a fost o revoluţie 
culturală… A trebuit să mă sprijin. 

Fanny: Şi tu crezi că melodia asta e de-atunci din… 
Sarah: Seara, şezătorile… Bătrâna directoare care ţinea neapărat să ne 

înveţe felurile ei de dansuri folclorice… Ne băteam joc de ele, dar cu toate 
astea ne prăpădeam de râs şi în plus era un pretext ideal ca să-i ţinem pe băieţi 
de mână. Contrar aparenţelor, directoarea îşi realiza scopul: noi dansam… 
melodia pe care-o cânţi ştiu bine de ce o recunosc: era preferata mea, singura 
pe care nu trebuia să sărim ca nişte capre… Dansam câte doi privindu-ne în 
ochi, era lentă, cu paşi uşori… „Mătrăguna”… 

Fanny: Ce?  
Sarah: „Mătrăguna”… Ăsta era numele dansului, „Mătrăguna”… 
Fanny: Ţi se face chef de… 
Sarah: Cred chiar că aş putea să regăsesc paşii.  
Fanny: Cum ţi se pare să ai o surioară? 
Sarah: Doi paşi într-un sens, trei în alt sens… Uşor, uşor… O morişcă 

mică… 
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Fanny: Dacă măcar n-ar fi fost decât soră vitregă… mi s-ar fi părut… nu 
ştiu… mai puţin greu de imaginat… Şi de altfel cine ştie dacă n-avem şi alte 
surori vitrege, alţi fraţi vitregi… Poate că tata s-a zbenguit cam peste tot… 
Imaginează-ţi că s-a însurat de cinci ori… 

Sarah: Uşor-uşor… mo-ri-şcă… Fără să mai socotim toţi nepoţii vitregi, 
toate nepoatele vitrege… toate cumnatele vitrege, toţi cumnaţii vitregi… 
Schimbăm! 

Fanny: Vrei să spui… vitregii cumnaţi… 
Sarah: Da, asta e, după al doilea pas schimbam băiatul… 
Fanny: Opreşte-te! Mă faci să ameţesc. 
Sarah: Şi Mo-ri-şcă! 
E ciudat… Încep să cred că nu voi avea niciodată un copil, dar că aş fi o 

mătuşă destul de rezonabilă. De genul cadouri de aniversare, călătorii, secrete 
şi confidenţe… Aş aplana conflictele, aş fi cea care înţelege întotdeauna mai 
bine decât părinţii… Aş fi omul bun.  

Fanny: Va trebui să faci cunoştinţă cu Tony.  
Sarah: Cu Tony? Care-i legătura? Are probleme cu părinţii? 
Fanny: Cu mama lui. Mama lui e sfântă.  
… 
Sarah: Dar… Fanny… Să nu-mi spui că… Nu mai este băutură? 
Fanny: Ce vrei? E vremea marilor descoperiri. Nu eu am început… 
Sarah: Şi ce mai urmează? Un străbunic criogenizat? O verişoară 

miliardară? Un frate siamez desprins la naştere şi devenit episcop? De când ai 
tu un fiu?  

Fanny: Eşti în urmă cu cinşpe aniversări.  
Sarah: Dar nu ţi-a dat prin cap că aş fi vrut să ştiu? La naiba! Ce-nseamnă 

asta, Fanny? Ce-i cu mania asta a secretelor? Şi sora asta nouă pe jumătate 
mitomană! Şi tata căruia nu i-a păsat niciodată! Şi mama care se distrează în 
mormânt! Şi nepotu’ care-şi pune bascheţii! Şi Sarah care stă şi se uită cum se 
ofileşte fără să facă nimic şi se smiorcăie la lună! Ce-nseamnă asta? Auzi? Ce-
nseamnă asta? 

Fanny: O familie… Dacă voiai să eviţi dezvăluirile, trebuia să te instalezi 
la hotel şi să trăncăneşti cu pisicile. Îţi petreci vremea scormonind trecutul, dar 
când adevărul îţi pică-n faţă ca o baligă puturoasă ai vrea s-o iei la fugă. Ei bine 
fugi, fugi, drăguţă! Tubec te aşteaptă! 

… 
Sarah: Fanny, eşti rea. Chiar nedreaptă. Aşa cum mă vezi… mă mândresc 

cu demnitatea mea.  
Fanny: Pe Tony nu l-am păstrat prea mult timp. Mai degrabă taică-su l-a 

crescut. Avea bani taică-su… Munca, siguranţa… Bea doar apă minerală. Nu-şi 
schimba adresa şi partenera o dată la şase luni… De altfel, am fost de acord să 
se ocupe de el. Ca bărbat e o catastrofă, dar ca tată se descurcă bine. N-a fost o 
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dramă, doar o mare lipsă uneori… Nimeni nu mi-a interzis niciodată să-mi văd 
fiul. Deseori eu am fost cea care mi-am interzis asta. Tatăl lui trăieşte de ani de 
zile cu o femeie pe măsura lui, pe care Tony o adoră. Tony nu se droghează, 
are un metru optzeci, e pasionat de grafică pe calculator, vine să mă vadă din 
când în când cu un buchet de flori… E bine, ce mai.  

 
…………………………………………………………… 

 
 
Fanny: M-am simţit întotdeauna în provizorat… În tranzitoriu… Un fel 

de ezitare permanentă, un mod de a nu alege niciodată, de a nu putea niciodată 
să mă hotărăsc. Somnolam în şomaj sau acceptam slujbe stupide „în 
aşteptare”… În aşteptare a ce? Întotdeauna sunt incapabilă s-o spun… Chiar şi 
Tony a fost… Da, asta e… să faci un copil, dar fără alt proiect decât de a-l 
face… Să răspunzi la o dorinţă enormă şi confuză, o furtună… dar când 
furtuna s-a potolit… copilul era acolo.  

Şi-apoi bărbaţii… Ciudat lucru şi ăsta. Uneori eram puţin îndrăgostită, dar 
întotdeauna îmi trecea foarte repede. Îmi alegeam rău bărbaţii… Iar când îmi 
dădeam seama, eram deja înfundată până-n gât. Atunci mă smulgeam cu greu 
din mocirlă şi dispăream… Ca să completez tabloul ăsta vesel, alcoolul şi 
sărăcia… Sărăcia şi alcoolul care-şi pasau unul altuia trupul meu ca pe o bilă de 
biliard… 

În felul ăsta m-am trezit într-o zi, m-am uitat în oglindă şi imaginea mea a 
început să vorbească cu o voce ca din desene animate: „Fanny, tinereţea a 
trecut” mi-a spus. Mi s-a părut comic… După atâţia ani de dus această viaţă 
zbuciumată, iată că dintr-o dată îmi făceam morală, mă chemam la raport, 
simţeam ceva ca o tresărire… Iar imaginea mea adăuga: „Tinereţea ta a trecut, 
Fanny, şi totuşi, în afară de fiul tău, n-ai făcut nimic, chiar nimic” … Nu-i 
foarte grav, evident… De ce ar trebui să facem ceva? 

De ce ar trebui să facem ceva? 
Viaţa m-a scărmănat bine. Îmi târăsc adevărul după mine ca un câine cu 

un colac în coadă.  
 
 

Traducere de Camelia-Meda MIJEA  
 

(fragment din piesa La douce-amère.  
Comédie avec chansons,  

Carnières, Lansman, 2001).  
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Chems NADIR ( Tunisia) 
 

Chems Nadir, unul din cei mai 
cunoscuţi poeţi poeţi tunisieni,  este 
pseudonimul lui Mohamed Aziza, 
născut în 1940. A făcut studii de drept 
şi litere la Paris. În lucrările sale, poetul 
şi eseistul tunisian a reexaminat 
moştenirea culturală arabă, berberă şi 
islamică. A publicat studii ce discută  
situaţia teatrului în lumea arabă, în 
volume precum Le Théâtre et l'Islam 
(1970),  Regards sur le théâtre arabe (1970). 
De asemenea, a studiat originalitatea 
formelor artistice dezvoltate în  
Maghreb şi în Africa: La Calligraphie 
arabe (1971) şi Le Chant profond des arts de 
l'Afrique (1972). Autor al unor volume 
de poezie - Silence des sémaphores (1978), 
Le Livre des célébrations (1983) -  şi 
povestiri: L'Astrolab de la mer (1979), 
Les Portiques de la mer (1990).  

 
 

 
*** 
Muntele aţipeşte în intimitatea înstelată 
A cerului apropiat 
Când, în ţara îndepărtată unde curge hidromelul 
Apăru în privirea Amanţilor, închisă pe Visul împărtăşit,  
Delta primitoare 
Acolo, după o răbdătoare călătorie, se-ating şi se amestecă 
Unda dulce a fluviului cu nestăvilita-i curgere 
Şi apele învolburate ale impetuoasei mări. 
De atunci, cu mărturia mâinilor împreunate 
Pe germinaţia invocată  
Deja, se-mbracă cu o carne indecisă 
Ipoteza febril formulată. 
În noaptea sabeeană, în dragostea ce-şi aminteşte, 
Ai fost conceput, 
Picătură de rouă primordială. 
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După ivire, ochii tăi deschişi 
- oglinda lor mă  fixează în aşteptarea certitudinilor  

unde se transfigurează efemerul 
strălucirea lor mă însămânţează cu teamă şi de jubilaţie 
reflexia lor profetizează că viaţa va continua... 
Au văzut cum mor douăsprezece luni 
Ca să renască în douăsprezece Semiluni 
Un an deja a trecut... 
Şi îmi revine gustul de hidromel al sărutărilor 
Care, în recunoaşterea pământului Couchite, 
Te presimte. 
Înfloresc, pentru prima oară, mugurii 
Pe cele mai înalte ramuri ale Arborelui 
Pentru tine plantaţi de către Amanţii 
Confundaţi cu rădăcinile sale.  
  
 

În chip de introducere-dedicaţie 
 
 
O noapte de cântece gregoriene 
- Nazaretul strălucea atunci, în sipetul său de zăpadă 
Şi regii magi contemplau 
Lenta ascensiune a lui Bouraq¹ 
Calul întraripat în sclipirea stelelor - 
Am cunoscut expulzarea şi arsura foarfecii pe cordonul ombilical. 
 
 
Şi hainele erau apretate 
Pentru a înfăşa trupul său fraged  
Şi un fluviu adânc de amintiri 
Scălda, deja, malurile aburite de spiritul meu. 
Hainele erau frumoase 
Dar strâmte la gât. 
 
 
Fluviul adânc 
Dar adormit sub malurile râpoase. 
Oglinda psalmodia gloria trecută 
Şi reflecta, dublă, neiertătoare mască, 
Prezentul palid. 
Şi am fost somat să pun ca sigiliu, 
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Sub palele unui sirocco dezlănţuit 
Urma pasului meu pe nisip.  
Atunci, în deruta nopţii mele, 
Mă luminau ochii tăi mov. 
Şi eram purtaţi în derivă 
Peste creta valurilor... 
Ascultă 
Trosnetul germinaţiei sub gheaţă. 
Vezi 
Din nou, aprinzându-se Ochii semafoarelor. 
Pentru ca vocea mea de vânt să-ţi istorisească gestul efemer... 
 
    
1.Bouraq: Creatura mitologică ce l-a purtat pe profetul Mahomed de la Mecca la Ierusalim, apoi 

de la Ierusalim în ceruri. În arabă, termenul înseamnă  "călătorie nocturnă", "scară", 
"ascensiune"(n.t.). 

 
 
 

Dansul dervişului rătăcitor 
 
 
Dansează memoria, 
Negând greutatea, 
Derviş fidel.  
Pământul, în noaptea asta, îşi acordă gravitaţia la ritmul tău. Şi valurile înspumate 

ale oceanului sfâşie rochia ta desfăşurată. Cerul clipeşte din ochi: stele asemătoare celei 
ce a perlat, roşul din palma Supliciatului. 

 
 
Pe deasupra măştii, e o altă mască 
Astfel, de şapte ori, Chipul se ascunde 
Lungă e căutarea 
Când roza minerală se adună, zgribulită, pe cristalele sale 
În imensitatea nopţii şi a nisipurilor. 
Când spaţiul freamătă de bătaia   
Nenumăratelor aripi impalpabile. 
Când Unul se zdrobeşte  
În miile de bucăţi sfărmate ale Multiplului. 
Când Semnul cel limpede se întunecă  
În albul lipicios al apusurilor indecise. 
Când Rătăcitorul arată, cu degetul său de marmură, 
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Drumurile Neantului, 
Caravanelor surd zdruncinate  
În tropăitul animalelor de povară  
Şi în zgomotul van al suflurilor opresate 
Al Halaj, Sfântul Maestru, 
Dansez cu numele tău.  
Cânt cu ochii închişi pe Secret. 
Trupul meu desenează arabescul inteligibil al Dorinţei tale 
Şi eu reconciliez lumea  
Invocând Spiritul tău. 
 
 
Pe strălucirile tăioase ale Neînţelesului 
Tu mergi  
Şi-n jur te flagelează mărăcinii  
Şi-ţi călăuzeşte setea de nestins a Lui 
şi via dorinţa a îmbrăţişării 
Străin ţie însuţi, neatent la surditatea altora 
Tu mergi  
 
 
Al Halaj, Sfânt Maestru, 
Dansez cu numele tău.  
Cânt cu ochii închişi pe Secret. 
Trupul meu desenează arabescul inteligibil al Dorinţei tale 
Şi eu reconciliez lumea  
Invocând Spiritul tău. 
 
 
Drumul se ascunde paşilor 
Celui chinuit de nelinişte. 
Nisipurile mişcătoare atrag 
Pe cel ce curtează Îndoiala. 
Şi oprirea în loc e-o curbă de tandreţe 
Plajă a blândeţii, tentaţie ce răsuceşte... 
Dar tu mergi. 
Şi la capătul ascensiunii  
iată că îţi apar în faţă cele Şapte văluri iniţiatice 
Graba ta le sfâşie 
Atunci îţi apare nu aşteptatul Său chip, ci  
o Oglindă 
Răspândind mii de reflexe 
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Le scrutezi îndelung şi înţelegi Secretul 
Oglinda îţi opune evidenţa  
Albastrul, Infinitul, Inefabilul, 
Eu, El, Noi, 
Parcurg landa ta şi compun, 
Din materie şi culori amestecate, 
Adevărul tău consubstanţial. 
În tine, El palpită,      
În tine, străluceşte  
În tine, fondează Fiinţa 
El e în tine şi tu eşti în El. 
Atunci te invadează bucuria şi tremurul 
Şi dulcea ameţeală fără limite... 
 
 
Feţele s-au contopit 
În incandescenţa redublată 
Şi Semnul, albă caravelă, ridică ancora,  
Ca să plutească, cu toate pânzele, în azurul dăruit  
Cutreierat de porumbiţe. 
Plouă cu o materie lichidă şi irizată. 
Tu bei extazul din cupa revelaţiei.  
Şi redublezi teama şi jubilaţia. 
Când, împrejurul tău, se ridică văile profunde, 
Cântecul lumii... 
 
 
Dansează memoria, 
Negând greutatea, 
Derviş fidel.  
Pământul, în noaptea asta, îşi acordă gravitaţia la ritmul tău. 
Şi valurile înspumate ale oceanului împodobesc cu franjuri rochia ta desfăşurată. 
Cerul clipeşte din ochi: stele 
Asemătoare celei ce a perlat, roşie  
din palma Supliciatului.   
 

   
                            Traducere de Ion CRISTOFOR   
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MERIDIANE LIRICE 

Poeţi contemporani din Nepal 
 

Mukul DAHAL (Nepal) 
 

Revolta din 1 aprilie 2006 
 

Bastoanele 
şi armele 
ţintite  
împotriva vieţilor 
celor nevinovaţi  
sunt lungi 
şi crude 
mâini ale tiranului 
întinse 

să sugrume 
dorinţa de libertate 
a poporului   
 

Revolta din 2 aprilie 2006 
 

Au îmbrăţişat  
şi-au purtat moartea  
ca pe o floare 
pentru ziua 
ce anunţă 
libertatea 
compatrioţilor lor 
şi a generaţiilor viitoare.  

 
Revolta din 3 aprilie 2006 

 
S-au ridicat ca 
un uragan invincibil.  
Şi au măturat orice urmă de murdărie 
de pe faţa pământului. 
Şi-au dăruit sângele, 
sufletul şi determinarea. 
Au dăruit mul mai mult 
decât aveau. 
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Sfânta lor furie împotriva 
atrocităţii întunericului  
ce de veacuri 
le striveşte glasurile 
ce au adus zorii 
care-aşeaz-o ghirlandă 
de lumină paşnică 
după gâturilor lor. 
 

Revolta din 4 aprilie 2006 
 
A cumpărat cizme noi, aspre 
şi violente să 
limiteze mişcarea  
celor ce se plimbă-n grădină. 
A atârnat o bilă greoaie 
de fier de picioarele găinii purpurii 
s-o golească de firea ei. 
A legat un inel voluminos de pus în nas 
ca să încătuşeze mersul graţios 
al lofoforului himalaian. 
A purtat cizmele 
ce imitau  
unghiile şi ghearele morţii. 
A trimis iarna 
în grădina iubirii. 
A alimentat 
agitaţia 
propriului cuget. 
Dar tot 
ce-a făcut 
s-a-ntors la el 
şi-a-nceput 
să-i smulgă rădăcinile 
să-l arunce afară 
din casa florii. 
Apoi a îngenuncheat 
şi a recunoscut sub jurământ 
că se-amestecase 
în sufletul 
şi-n vieţile lor.   
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Yuyutsu R.D. SHARMA 
 

Catârii 
 

Pe marele drum tibetan 
al sării întâlnesc din nou 
vechi prieteni părăsiţi … 
 
Pe chipurile lor 
oboseala unui somn băut 
 
vieţile lor irosite, 
picioarele împleticite, tremurând, 
de la căratul 
dalelor însângeratelor urcuşuri. 

 
De veacuri clopote atârnând 
pe ei ca rănile supurânde 
scoţând sunete 
ale modernismului sclaviei purtând: 
cutii de Iceberg, sticle de apă minerală 
aparate solare de încălzit, ţigle chinezeşti, cutii de-aluminiu, scânduri 
 
saci de orez 
şi sare iodată din 
câmpiile Nepal Terai. 
 
Fluturii dealurilor terasate 
îi ştiu pe nume. 
 
Cântând furtunele pâraielor 
urcuşurilor ce-ţi taie răsuflarea. 
 
Alertă de circulaţie 
şi încercaţi de vreme, urcă 
ducând visele păunilor fercheşi 
manifeste 
ale unui tainic război religios 
murdăria 
spermei sterile a unui ecologist 
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toate cele necesare 
pentru un cocktail la tabăra de la bază 
 
dezvoltare defunctă 
agendă a donatorilor vinovaţi 
închipuirile nepământene ale Occidentului. 
Ce-şi doreşte o ispăşire spontană.  
 
Treptele de piatră 
ale munţilor dăltuiţi 
pe creierele lor otrăvite 
ca liniile iubirii sterpe 
zgârâiate 
pe stâncile istorice ale trombelor de apă. 
 
Cerurile înstelate 
ale văilor somnolente ştiu 
durerea 
sudorii lor tainice. 
 
Zile însorite 
de-a lungul râurilor de cristal 
le gustă 
ochii sângerând. 
 
Cea mai mare ficţiune 
a vieţilor de luptă pierdute, 
ca ale adevăraţilor catâri 
lovindu-şi copitele de lespezile de piatră, 
 
înconjurând 
măreţia crudă 
a cărărilor pentru catâri 
însetate de sânge 
din jurul gheţarilor de la Annapurna. 
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Râul 
 
Între umerii tăi de marmură     
Şi pieptul meu păros 
 
râul zgomotos, 
lacrimi, lacrimi, lacrimi … 
 
Între gura ta gingaşă 
şi limba mea parfumată 
 
o noapte de flăcări 
şi carne, carne, carne … 
 
Între coapsele tale puternice 
şi mâinile mele tremurânde 
 
norii au băut 
din pădurile de rododendroni. 
 
Între ochii tăi migdalaţi 
şi gura ta cea caldă 
 
ploaia cade ca perlele 
peste frunzele durdulii ale junglei. 
 
Între pielea ta lucitoare 
şi iarba ta de păr negru mai verde 
 
decât cel mai verde papagal 
ce se-ngălbeneşte de la ploaia neîncetată. 
 
Între nopţile tale lângă 
perna impotentă a soţului tău 
şi capul meu înnebunit 
un poem al primăverii  
ce-mi va umple rănile-adânci, 
 
înmugurind flori, flori, flori … 
 
Între lalelele tale 
şi creionul meu mirositor 
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ţipătul înnebunit al păsării 
nebun, nebun, nebun … 
 
Între scânteia 
dinţilor tăi şi somnul meu 
 
o ploaie ce vine  
ca uruitul unui şuvoi înfometat 
în sclipirea fără stele a nopţii de vară. 
 
Între sânii tăi ca un pepene 
şi setea buzelor mele moi 
 
Urletul râului 
ce-şi izbeşte capul de munţii magici. 
 
Între deciziile tale 
şi lămpile mele tremurânde 
 
râul nebun 
tu, poete, bastardule, pleacă! 
 

Căsuţa paradisului 
 
Creionul meu îngheţat lângă 
pumnalele lui Annapurnas? 
 
pe-o scândură lunguiaţă diformă tăiată 
dintr-un lemn de santal folosită ca masă 
îmi aşez coatele 
şi-mi ţin faţa în mâini. 
 
Zăpezi orbitoare pe coma Annapurna, 
Hyunchali, sclipind în ochiul cugetului meu, 
 
stau în curtea largă a căsuţei paradisului 
descifrând notele ţipătoare-ale păsărilor  
din copacii acoperiţi de muşchi. 
 
O pasăre începe-o notă ritmată 
ca întâlnirea noastră-n vreme ce 
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altele dau drumul la o mulţime de şuierături 
ce se-ncheie cu semen de-ntrebare? 
Mai pot rămâne, cel puţin înc-o zi 
În căsuţa ta de paradis? 
 
Două păsări ce cântă-n cireşul cârmâziu 
Ating o coardă ce pare 
Ca deschiderea frunzelor 
Trupurilor noastre? Nu vrei să mă iei şi să te-nsori cu mine? 
 
Cum rămâne cu fluieratul electric, 
gânguritul constat al acestui greiere, 
lupta trupurilor noastre fără respiraţie 
cu cenuşa neagră a nopţii? 
 
Porumbeii ce umblă ţanţoş prin curtea ta 
gânguresc ca hamalii obosiţi 
ce urcă pe cărările de catâri prin cheile cu ecou. 
Gânguritul lor guttural – 
par să folosească un limbaj omenesc, 
un fel de vorbire-n şoaptă folosită de furi.. 
 
Iubito, în curtea căsuţei tale de paradis 
văd cum tăcerea transformă florile-n pumnale 
o ciurdă de vaci trece veselă pe lângă mine 
sărbătoreşte ca fetele ce merg la târgul de pe munte 
spunând, nu pleca, Dai, ne vom ântoarce cu daruri 
până-n amurg? 
 
Un cuc trece pe deasupra, se-aude clar al său cu-cu-cu 
te rog nu mă lăsa singur 
sunt teribil de singur 
lipit de ultimul munte al lumii. 
 
Iar dincolo de mine înc-un munte 
unde se spune c-ar trăi o divinitate 
ce păzeşte-un lac de turcoaz. 
Iar dup-aceea doar tărâmul 
zăpezilor topite 
unde locuiesc sufletele zeilor. 
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Prăjitură spaţială, Amsterdam 
 
nu vă fie frică, au spus, 
staţi liniştiţi ca şi Krişna 
meditaţi ca Buddha 
şi rostiţi “Om Mani Padme”, comoara din lotus, 
sau întindeţi-vă şi odihniţi-vă 
ca Vişnu pe patul de piton 
ca să plutească pe curenţii oceanului, 
plutind pe firul nevăzut 
al respiraţiei voastre în înceată mişcare 
 
Milioane de pisici dădeau târcoale-n jurul meu. 
Fumul sexului împărtăşit 
şi din legături de haşiş mi-a-nţepat ochii. 
Limba nefixată 
A unui foc teribil mi-a hrănit stomacul. 
Am alunecat îngreţoşat 
spre marginea formidabilă, 
necunoscătoare a frontierelor de rău augur ale vieţii umane 
 
Cicoteau într-un râs tainic 
în spatele meu. Nu-i o prostie ca 
acest om din Katmandu să fie lovit cu pietrele 
de la o prăjitură spaţială-n Amsterdam? 
 
Nu fi serios, râde, 
sărbătoreşte flacăra vieţii! a spus un glas de femeie. 
Ţine-mă de mână, îmi închipui 
Că eşti singur în călătoria asta. 
Am mai fost acolo odată, a şoptit ea. 
Limba ei s-a răsucit ca o frunză uscată-n urechea mea 
Şi a pocnit. Cât ai luat, 
Doar o bucată? Am luat treizeci şi opt de grame odată, 
Înnebunesc dacă nu ştiu că vine. 
Nu-şi face pre multe griji. 
Nu pierde controlul asupra lucrurilor 
Poţi să mă săruţi dacă vrei, 
mă poţi bate pe spate, 
pişcă-mi burta sau loiveşte-mi sânii 
o vreme, dacă asta te calmează. 
Uneori e ceva divin 
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Linsul marginilor interzise-ale frontierelor vieţii umane.  
Asta vrea el, asta caută, 
Spus o voce de departe. 
Dar în cele din urmă trebuie să plec 
Mă aşteaptă-un om acasă. 
 
“Poate citeşti vreun poem de-al tău”, 
A spus cineva. Inima mi-a bătut sălbatic 
Şi-am auzit câteva fete pălăvrăjind în următoarea-ncăpere – 
Ce dacă i se face rău în Europa? 
Noi nu ne-mbolnăvim în Asia? 
“Ia-o uşor”, s-a auzit ecoul altui glas 
Nu te-mpacienta. Aminteşte-ţi ceva, 
orice s-ar întâmpla, oricând poţi reveni”. 
Chipurile celor dragi mi-au trecut pe dinainte 
Am şimţit firul delicat al vieţii mele 
alunecându-mi printer degete. 
“Hei, omule, e bine. Nu-ţi fă griji” 
A strigat gazda mea. “Bea apă multă”. 
“Bea ceai negru sau cafea” a adăugat un invitat. 
“Sau ia mult suc de poortocale”. 
“Sau cântă cântecu-ţi preferat”, a spus o femeie. 
“Sau recită vreo mantra hindusă de-a ta”. 
Sau bagă-ţi un deget în gât” 
a rostit sfios un alt glas. “Şi vomită. 
Poate încă n-ai digerat tot”. 
 
Întrebările-au venit ca palele de vânt. 
“Spune-mi cum se zice la plictis 
În limba ta maternă? Îţi aminteşti 
adresa ta de mail şi parola? 
Vorbeşte cu copiii tăi, dacă ai. 
Să-ţi aduc fetiţa mea s-o vezi? 
Poate-o să te simţi mai bine, 
Văzându-i ochii strălucitori”. 
 
Mi-am închipuit un chip de copil şi m-am agăţat de el , 
cum se agaţă vinovatul de 
coada vacii sfinte în viaţa de apoi, 
şi doarme pe ea, prin râul de sânge … 
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Au trecut orele. 
Apoi am auzit pe cineva spunând 
Dar dacă s-a transformat într-un mostru? 
Dar dacă moartea ne-a călcat casa azi noapte? 
Auzind aceste vorbe, m-am trezit 
ştiind că mi-am revenit, păşind pe 
ţărmurile cunoscute-ale vieţii 
unde morţii i-a fost frică, ca de ceva îndepărtat  
şi de neîncredere 
somnolenţa mea s-a spart ca gheaţa ce se fisurează 
de la bubuitul unei seminţe de foc 
ce explodează undeva în somnul profund al pământului. 
 
 
Abhi SUBEDI 

 
Eu vorbesc 

 
Vorbesc. 
Cuvântul meu,  
Un susur al puterii, 
ce-alargă iute cu lumina.  
Nu m-a putut opri nimeni să vorbesc. 
M-au aruncat în furtună. 
Furtuna s-a dovedit ritmul cuvântului meu. 
Culoarea a fost împrăştiată peste cerul meu. 
Culoarea a săltat formând focul. 
Mi-au înăbuşit gura. 
Mi-au înlănţuit picioarele 
Am pornit cu creionul în mână  
într-o călătorie de un mileniu,  
neîntrecut 
am vorbit. 
Cuvântul meu, 
un susur al puterii  
ce-aleargă iute cu lumina. 
Văzându-mă tăcut, 
să nu crezi că m-am pierdut în tăcere. 
Tăcerea lui Bamiyan 
a fost un tumult al cuvântului. 
La chemarea cuvântului gol, 
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toţi suntem treji. 
Unul, ce-ncerca să reprime cuvântul, 
a fost măturat de potopul timpului.  
Unul, care-a vorbit a rezumat existenţa cuiva. 
Cuvinte-n cascadă din gura ca un şuvoi; 
culori ce curgeau intens 
peste ceru-ntreg al inimii şi timpului, 
fiecare drum şi curte 
cu efervescenţa luminii risipite 
s-a-nălţat făcând istorie.  
Vorbesc. 
Cuvântul meu, 
un susur al puterii 
ce-aleargă iute cu lumina. 
Nimeni nu a interzis cuvântul 
şi nici culoarea n-a-ncetat să picure 
pe un portret ce se picta 
şi nimeni n-a putut înlănţui 
cuvântul plin de iubire. 
Uşor este cerul cuvântului, 
ce frânge manevrele timpului   
şi cordonul puterii oarbe. 
Potopul a mii de ochi şi al inimii neînfrânate 
Inundă toată istoria. 
Martir este numele 
celui ce lasă în urmă 
răspunderea cuvântului  
nouă şi cerului. 
Aşadar cuvântul este  
numele cerului 
ce se extinde călărind calul luminii, 
numele unui vis 
al izbăvirii noastre a tuturor. 

 
Vorbesc 

Cuvântul meu, 
un susur al puterii 

ce-aleargă iute cu lumina. 
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Gopal PARAJULI 
 

Declaraţia de la Kathmandu 
 
Lumea şi-a pierdut disciplina 
Moralitatea, pacea şi liniştea 
Toate s-au dus 
Dar acum lumea a devenit vigilentă 
Văd dreptatea venind strălucitoare spre mine 
În mica mea încăpere  
Şi în ţara ce-mi aparţine 
Nu aud voci care să protesteze 
Împotriva păcii 
În clipa asta chiar şi duşmanii trebuie  

să mă creadă 
Prietenii mei trebuie să renunţe la arme 
Acum Buddha a păşit spre centrul 
Pământului  
La Lumbini când privesc în sus 
Ochii-mi spun că cei ce-au părăsit ţara 
Se vor întoarce-n ţara lor 
Sau spre mine să-şi vadă poporul 
De undeva o rază transmite-un mesaj 
Poporului. 
Să facă ceea ce-i cere ţara 
Chiar în clipa asta 
Am aşezat mâna ţării 
În palma lui Buddha 
Când oamenii suferă 
Durerea se răspândeşte-n lume 
Chiar în clipa asta, 
Poporul meu devine conştient de identitatea lui 
Şi a ţării mele  
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Desen contemporan nepalez 
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Pushpa RATNA TULADHAR 
 

Iluzie 
 

Stând hotărât 
La poalele muntelui atât de înalt 
Privesc sus ot mai sus căci 
Mi-am găsit ţinta 
Rătăcind ca o stafie 
Pe vârful muntelui 
Măsurând înălţimea muntelui 
Picioarele mele au alergat până la vârf pe trepte 
Oh ! Mi-e aşa de frică 
Ambele-mi mâini goale flutură-n aer 
Privind insistent în sus 

Albastrul cerului nesfârşit 
Căci scopul meu e încă departe 
De pupila ochiului meu  
 

Copacul 
 
Înăuntru ai un tărâm al diferenţei 
Cu oceanul apei limpezi 
Cerul azurului şi 
Natura verdelui 
Ce nu are nici o unitate de măsură 
Pe acest pământ 
Alegând solul moale de pământ 
Un hârleţ semilună pe cer 
A săpat în adâncul pământului 
A semănat seminţa unei flori de felul său 
Ce adoră 
apa proaspătă din ocean 
Lumina soarelui din albastrul cerului 
Verdele naturii 
O vreme 
Vine furtuna iar apoi nemişcarea iubeşte cerul 
Fluxul urlă iar apoi oceanul rămâne tăcut 
Natura se transformă-n primăvară 
Seminţele de flori semănate 
Ţâşnesc în lujeri 
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Ce i-am luat din rondul de flori 
Să-i replantez pe pământul din tine 
Ce-nfloresc florile cu mireasmă. 

 
 
Bhim DARSHAN ROKA  
 

O, noapte, o, zi - aşteapt-o clipă! 
 
Acoperit de mulţime, nu văd 
Unde sunt? Unde? 
Se pare c-am fost dus înapoi 
învârtindu-mă ca o roată 
pământul pare straniu 
O, noapte, o, zi – aşteapt-o clipă! Opreşte!  
Mă dau jos aici – 
Nu ştiu ce m-a făcut să urc 
Dar văd c-am rămas din greleală. 

 
 
 

 Laxmi PRASAD DEVKOTA 
 

Muna Madan 
- fragment -  

 
[Muna] 
Focul, 
un foc arde-n cugetul meu.  
Nu pleca, viaţa mea, 
nu pleca. 
Strălucirea ochilor, 
steaua nopţii mele, 
nu-ţi stinge lumina. 
deschide-mi pieptul 
poate fotografiile 
în inima mea, 

când le vei vedea 
îţi vei schimba părerea. 
Dă-mi ăn schimb 
să beau otravă.  
Vezi? Durerea mea 
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picură odată cu lacrimile, 
dar lacrimile nu vorbesc, 
gândurile rămân în cugetul meu. 
Iubire, nici chiar lacrimile mele 
nu reuşesc să vorbească..  
 
[Madan]  
Dragă Muna, 
Nu vorbi aşa, 
Mă voi întoarce. 
La Lhasa voi sta 
douăzeci de zile, 
voi fi douăzeci de zile 
pe drum.  
Zâmbeşte-mi, 
căci de-mi vei zâmbi 
mă voi putea-nălţa 
la cerul zeului Indra. 
Intenţia mea 
e să reuşesc ori săp mor  
nu pune bariera lacrimilor 
pe drumurile mele. 
Cocorii revin 
cu soarele.  
Va fi zi mare, 
ziua-nâlnirii noastre. 

 
[Muna] 
Rama al meu, Krishna al meu:  
soarele noaptea 
zâmbeşte când îţi pregăteşti zborul, 
cum să le-mbin pe toate?  
Num mă lăsa aici, 
Scânteiez alături de tine, 
fără tine sunt stană de piatră. 
Ia-mă cu tine, 
ţine-mi mâinile, 
vom înfrunta junglele, 
munţii, stâncile 
şi ucigaşii.  
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[Madan]  
Muna, Muna a mea,  
priveşte-o pe mama, priveşte-o, 
uleiul ce-alimentează lampa aceea 
e aproape uscat. 
N-o putem părăsi amândoi, 
stai, ai grijă de ea.  
Ochii ei ce-au văzut 
şaizeci de ierni 
strălucesc atunci când 
îţi privesc chipul.  
 
[Muna] 
Păr palid, trup fragil, 
iubirea de mamă 
nu ţi-a putut lega picioarele. 
Umbrele-afecţiunii ei te cheamă 
dar nut e pot reţine. 
Ce vei câştiga-n  
tărâmul acela 
atât de preţios ca iubirea ei? 
Saci de aur, 
sunt murdăria mâinilor 
supă de urzici, 
legumele noastre 
the soup of nettles,  
pacea din cuget 
e mai bună. Rămâi, 
linişteşte-ţi gândurile. 

 
[Madan] 
Dar ce fac eu?  
- o-ngiţitură de lapte 
pentru gâtul mamei,  
- visul ei de-a ridica un azil 
şi căni pentru oamenii ei,  
- pe mâinile tale delicate  
minunate brăţări,   
- o fundaţie solidă de casă  
făcută nesigură de-mprumuturi 
aceste dorinţi-mi cântă-n minte. 



 95 

Muzica îmi mişcă picioarele Muna.  
E-un Dumnezeu sus 
iar eu am o inimă.  
voi traversa inundaţiile furioase. 
Vreau bine, dar lucrurile merg prost, 
cel puţin voi muri 
cu un cântec. 
 

În româneşte de  
Dan BRUDAŞCU 
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Am primit la redacţie12 
 

„Cu statutul nostru-n frunte, vom avea victorii multe” 

 
Printr-o fericită întâmplare mi-a căzut în mână proiectul de statut al USR. Şi cum 

o pârdalnică temere mi-a încolţit în suflet, nu mă pot abţine să nu dau glas unor 
ciudate, ca să nu zic deşuchiate, năzdrăvănii.  

Aflu cu stupoare,încă de la articolul 1, că  s-a renunţat la ideea revenirii la denumirea 
iniţială de Societatea Scriitorilor Români din 1908. O fi bine, o fi rău?  

La articolul 2, aflu că USR nu vrea să adere la activităţi contrare demnităţii, 
libertăţii umane şi libertăţii de opinie şi de expresie. Şi cred că s-ar impune menţiunea conform 
Constituţiei României sau să se precizeze că şi scriitorii nu numai Uniunea au obligaţia de a respecta 
aceste libertăţi.  

În articolul 5 aflu că Uniunea poate să fie parteneră în înfiinţare de asociaţii, 
conform literei a fără a preciza în ce condiţii poate finanţa activităţile şi publicaţiile partenerilor 
din ţară sau străinătate. La punctele b, c, g se face vorbire despre schimburi culturale, 
premii, tot felul de înfiinţări de librării, muzee etc. dar fără a se menţiona vreun criteriu ce 
va sta la baza iniţiativelor.  

La articolul 6 se zice că poate deveni membru orice scriitor cu cetăţenie română, 
străin cu domiciliul în România sau scriitor de limbă română cu domiciliul în 
străinătate, încât stau şi mă întreb de ce să nu-l primim şi pe Ismail Kadar sau alţi 
laureaţi ai Premiului Nobel care ar înnobila prin prezenţa lor USR.  

Articolul 7 devine şi mai drastic şi mă face să înţeleg că Eminescu ar fi fost un 
stagiar timp de cinci ani dacă nu ar fi avut un premiu al USR. Ori este cunoscut cazul 
multor scriitori,fie şi exemplul lui Caragiale, care în loc de premii ale vreunei entităţi 
culturale româneşti a stârnit doar ura şi pizma autorităţilor şi care potrivit acestui articol 
ar trebui să stea cinci ani stagiar, până să devină membru definitiv. Nu-i de râsul 
curcilor?  

La articolul 8 trecem cu vederea limba de lemn „să aplice” - litera b - la 
proiecte, dar nu putem să nu ne întrebăm pe ce criterii se dau indemnizaţii de merit la scriitori 
putrezi de bogaţi, ştiut fiind faptul că nu aceasta a fost intenţia legiuitorului stimulat de senatorul şi 
poetul Adrian Paunescu, nemembru al USR care a fost exclus chiar de flăcăii cu dosare nedeconspirate 
nici pînă astăzi .  

La articolul 9 se stipulează că stagiarii n-au dreptul de cinstire a memoriei, 
iniţiere de acte şi de parteneriate chiar dacă unii dintre ei ar avea valori net superioare 
bătrânilor membrii definitivi, care nu mai au neuronii şi nici voinţa necesară unor astfel 
de iniţieri. În schimb la articolul 10, litera d stagiarii trebuie să respecte normele 
deontologice ale breslei şi să manifeste grijă faţă de prestigiul USR de parca ar şti cineva 

                                                 
12 Textul de mai sus ne-a fost trimis de mai multe persoane, inclusiv de colaboratori ai revistei. 
Nu le nominalizăm pentru că nu avem acceptul lor. 
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care sunt normele deontologice? Cine le deontologizează? Cît despre prestigiu,ce să 
mai vorovim….. 

La articolul 11 se precizează că poţi fi exclus în condiţiile prevăzute de 
regulamentul comisiei de validare, care este aleasă, cică, prin vot de noul consiliu, de 
parcă nu ar fi fost normal să fie votată în  secret de cătare Adunarea Generală a breslei care şi aşa 
este alcătuită din reprezentanţi. Practic  un scriitor incomod prin corectitudinea şi 
moralitatea sa împotriva găştilor cunoscute şi consacrate deja, nici dacă este ales să fie 
reprezentant în  adunarea generală, nu poate vota comisia care îl poate exclude. 
Norocul nostru că nu este şi Talpeş membru al USR. Şi-ar fi adus ciracii să ne conducă 
destinele şi să ne lipsească de amărâta aia de 50 % din pensie pe care tot Păunescu a 
promovat-o în legislativul României.  

La capitolul IV, fiindcă veni vorba de organizare se vorbeşte că  asociaţia pentru 
a fi validă trebuie să aibă minim 50 de membri (art. 14).  

Cu alte cuvinte, pentru ca să nu mă duc cu căciula în mână în aşa zisele  capitale 
culturale ale patriei, trebuie să respir acelaşi aer cu turnătorii, securiştii şi ofiţerii activi ai 
scriitorimii române. Altfel n-am nicio şansă ca să mă înscriu sau să mă transfer într-o 
asociaţie unde aerul, democraţia şi libertatea de exprimare sunt, cât de cât,mai prezente. 
N-am înţeles şi nu voi înţelege de ce nu punem obligativitatea la 500 de membrii 
pentru ca scriitorii să fie călăriţi cât mai strâns de una şi aceeaşi persoană. Nu m-ar mira 
ca mâine poimâine să se propună doar o singură asociaţie şi aia obedientă prin 
reprezentanţii ei,până la vomă.  

La articolul 16 „legarea de moşie”  sau iobăgizarea scriitorilor români este şi mai bine 
conturată, astfel încât dacă în cinci ani de zile nu mă duc la asociaţia pe raza căruia 
domiciliez voi fi deferit excluderii. Păi în cazul acesta, cum unii scriitori îşi au domiciliul 
la Pocreaca iar alţii la Tichiriş trebuie să-şi facă asociaţie, acolo unde domiciliază. Mai 
rămâne să le spună că se pot hrăni doar la Alimentara din colţul străzii unde îşi au 
adresa pe buletin şi am realizat încă un mare deziderat al existenţei democraţiei şi 
libertăţii în USR. 

Trecem peste multele comitete şi comiţii din articolele următoare şi ne ducem la 
articolul 21 care specifică printre altele că odată la 5 ani se organizează o conferinţă 
naţională. Cu alte cuvinte suntem înştiinţaţi că viitorul preşedinte va domni - oriunde s-
ar afla el – timp de 5-cinci -ani de zile. Conferinţa Naţională de fapt este o Conferinţă a 
reprezentanţilor scriitorilor, de unul la şapte în cazul USR. Dacă tot vă este dragă 
domnilor cifra 5 de ce nu faceţi raportul de 1 la 5 şi nu închiriaţi sala Palatului pentru 
ca aceşti reprezentanţi să încapă cu toţii,ca să-şi poată spune păsurile şi apăra drepturile 
pentru care însăşi breasla există. 

 Mai mult, la articolul 23 nu vedem de ce cei trei vicepreşedinţi nu ar fi aleşi prin vot 
secret la fel ca preşedintele pentru ca să nu mai existe puteri discreţionare de tip ceauşist în mâna unui 
singur om.  

La articolul 24 iar ni se inoculează varianta mandatului de cinci ani şi pentru 
consiliu, ca atunci când se spune ceva despre preşedinte se nu se omită a se menţiona şi 
durata mandatului acestuia. Nu credeţi că pentru a da mai mult dinamism breslei noastre un 
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mandat de trei ani ar fi suficient? Nu de alta dar s-ar putea să ne moară preşedintele în 
primul an de activitate şi timp de patru ani să convieţuim sau să ne încredinţăm soarta 
unui preşedinte surogat. În cazul unui mandat de trei ani acest neplăcut eveniment s-ar reduce la 
jumătate. 

La articolul 27 litera a se spune că onoratul consiliu modifică statutul ori de câte 
ori e necesar. Haida de, chiar aşa? Pentru stabilitate,statutul nu trebuie modificat decât cu prilejul 
Conferinţei Naţionale la trei ani.  De asemenea, cuantumul cotizaţiei de la litera i, 
comitetul executiv de la litera b, comisia de validare şi excludere, comisia socială, 
comisia de onoare şi juriul USR trebuie supuse votului secret al Conferinţei Naţionale care să se 
ţină odată la trei ani. Tot Conferinţa Naţională trebuie să aprobe organigrama direcţiei 
administrative, să aprobe regulamentul de funcţionare al comisiilor speciale de la punctele j şi k. S-ar 
elimina astfel toate cloşcăriile pe care le mai vedem astăzi în breasla noastră. Iar reducerea 
mandatului de la 5 la trei ani ar da posibilitatea ca în trei decenii de existenţă activă a unui scriitor să 
existe zece posibilităţi de îndepărtare şi corijare al relelor ce ne bântuie uniunea, faţă de numai 6 ori în 
mandantul de 5 ani.  

Să nu excludem şi posibilitatea ca în două mandate de cinci ani încăpute pe mâna unui 
răuvoitor breasla să fie distrusă fără putinţă de împotrivire al membrilor săi.  

Cât priveşte articolul 29 unde se vorbeşte de problemele financiare, salarii 
angajări, etc. cred că ar trebui să existe stipulate câteva cifre privind un maximul de 
salariu, un minimum de pregătire în domeniu şi mai ales să se stabilească responsabilităţi 
în caz de neducere la îndeplinire şi de nerespectare a sumelor prevăzute în buget aprobat de Consiliul 
Naţional odată la trei ani şi raportat statistic anual de comitetul executiv aşa cum prevăd legile în 
vigoare din România. 

În sfârşit la articolul 31 preşedintele este ales pe un mandat de 5 ani. Şi dacă 
avem parte ca el să mai deţină vreo funcţie care să-i mănânce timpul pentru care 
Uniunea Scriitorilor  dă şi banii aferenţi aşa cum avem nenorocul în prezent atunci să te 
ţii coerenţă şi dragoste fraternă între breslaşii uniunii. Măcar dacă ar fi fost propunerea 
pe trei ani. Iar vicepreşedinţi de ce să fie aleşi în bloc de către preşedinte? Adică el ne 
propune 3 yesmani şi noi să-i votăm. Nu frăţioare vicepreşedinţii să aibă şi ei libertatea de 
acţiune dată prin vot de Consiliul Naţional în mod democratic, la concurenţă pentru a fi obligat să dea 
seamă nu numai în faţa preşedintelui căruia de regulă îi jură supunere în culisele de dinaintea votării 
sale ci să vină cu programe serioase pentru apărarea breslei şi a prestigiului şi a deontologiei de care se 
face vorbire până şi în această propunere de statut. 

La articolul 35 preşedintele şi vicepreşedinţii primesc indemnizaţii lunare în 
funcţie de buget. Adică ori ce sumă e permisă, iar consiliul naţional să n-o voteze. Dar 
iar să votăm noi o sumă de maximum 50 de milioane vechi lunar pentru noi şi 30 de milioane 
pentru vicepreşedinţi şi să vezi cum scade pofta unora de a mai candida şi a ne reprezenta 
interesele şi deontologia breslei. Ce ziceţi nu-i mai moral aşa? 

 Nu mă bag la organizarea asociaţiilor şi secţiilor pentru că nu mai am spaţiu şi 
timp dar pot sugera înfiinţarea unei categorii de Mecena ai Uniunii Scriitorilor pentru situaţia în 
care vreun miliardar băştinaş s-ar încumeta să ne îndestuleze viaţa de scriitor. 
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 Şi dacă tot am fost recunoscuţi ca persoană juridică de utilitate publică încă din 1949 prin 
decretul 267 nu văd de ce la articolul 54 venituri atrase nu s-ar specifica şi sumele dirijate de guvernul 
României breslei noastre pentru a ne efectua în bune condiţiuni toate activităţile propuse în 
acest statut.  

Mă opresc aici, sperând ca prin umila mea contribuţie la acest proiect de statut să 
stârnesc şi-n rândul celorlalţi colegi de breaslă un cât de mic interes pentru propuneri 
menite să îmbunătăţească şi să apere demnitatea scriitorului român,aflat într-o situaţie 
din ce în ce mai precară care-l silesc să abdice tocmai de la libertatea de expresie şi 
demnitate umană de teama de a nu-şi vedea volumul tradus, opera tipărită şi 
promovată cu onestitate de cei pe care el îi alege prin reprezentanţi sau nu, cu credinţa 
că a făcut un lucru bun pentru ţară şi neam. Nu spun vorbe mari ci aştern pe hârtie 
doar simţirile mele oneste şi pe care nu mă ruşinez încă să le susţin.  

 
NOTĂ: 
 
Apreciem ca deplin justificate opiniile şi mai ales temerile celor care au redactat 

textul de mai sus. Din păcate, având în vedere obedienţa politică excesivă asumată de 
cei care conduc azi destinele naţionale, deseori şi cele locale, ale breslei, documentul va 
avea, în final, nu forma şi conţinutul dorite de scriitori, ci tocmai acelea care să permită 
leadership-ului să ia acele măsuri care să-i consolideze poziţia nedemocratică, să facă 
imposibile sau fără absolut nici un efect zbaterile celor nemulţumiţi (şi, slavă 
Domnului, sunt destui!). Asta pentru că, în ultimii ani, SSR şi-a pierdut treptat din rolul 
pe care ar trebui să îl joace. Nici măcar în anii dictaturii, cu toate opreliştile şi presiunile 
exercitate asupra ei, Uniunea nu ajunsese să decadă atât de mult.  

Lucrul cel mai grav, însă, care s-a petrecut este transformarea ei, pe criteriile celui 
mai obscur extremism, într-o instituţie care, la fel ca societatea românească în 
ansamblul ei, deşi nu a fost capabilă de tranşante şi motivate desprinderi de trecut, a 
devenit un instrument de teroare la adresa indezirabililor, a celor care, prin prestigiu, 
talent ;i atitudine, au pus sau pun în pericol poziţiile privilegiate, de arendaşi ;i fripturi;ti, 
ale unor scriitori sau ale găştilor lor. 

Tocmai pentru că, personal, nu cred în SSR, care, atât la nivel naţional, dar mai 
ales local, a permis primirea a zeci şi sute de veleitari, oameni fără talent şi har, 
trepăduşi politici, oameni dubioşi şi compromişi, inclusiv a unor foşti ofiţeri de 
Securitate sau obedienţi slujitori ai acestora. În felul acesta, adeseori cu bună ştiinţă şi 
intenţionat, s-a dorit şi realizat compromiterea Uniunii, a rostului şi rolului ei.  

Începând cu zgomotosul (şi nu o dată jalnicul) moşier literar Mircea Dinescu, 
conducerile SSR au trecut, treptat, la exploatarea, în interese de gaşcă, a patrimoniului 
instituţiei, fapte de natură penală ce n/au intrat în atenţia organelor de Justiţie şi 
datorită anexării f[ptuitorilor lor la interesele politice (şi ideologice) ale partidelor aflate 
la putere. 

În aceste condiţii, ce este de făcut, vă veţi întreba justificat. A continua pe acelaşi 
drum  şi cu aceleaşi năravuri de vechili la cei care conduc SSR ar însemna, în final, 
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compromiterea ei definitivă şi obligarea membrilor ei să constate că trăsăturile de 
sindicat de tip sovietic sunt încă dominante.  

SSR trebuie, în primul rând, complet depolitizată. Ea trebuie eliberată de 
influenţa nefastă a oricărui partid politic. În al doilea rând, mandatul preşedintelui şi cel 
al Consiliului trebuie reduse la doi ani. Trebuie, totodată, precizat că nici un preşedinte, 
indiferent de prestigiul său real sau imaginar, nu poate deţine mai mult de două 
mandate. Iar membrii Consiliului nu pot fi aleşi, consecutiv, pentru mai mult de două 
mandate. 

Mandatele scurte vor face imposibilă formarea de găşti şi grupuri de interese şi 
vor obliga, atât pe preşedinte, cât şi pe membrii Consiliului la iniţierea şi organizarea de 
activităţi specifice în interesul breslei şi al membrilor ei. Măsuri similare trebuie luate şi 
la nivelul filialelor teritoriale. 

Trebuie, de asemenea, revăzute atribuţiile şi competenţele preşedintelui şi ale 
membrilor Consiliului, în sensul reducerii lor şi al re-atribuirii acestora adunării 
generale. Aceasta va permite, cu adevărat, participarea scriitorilor la gestionarea, în 
interesul lor, nu al unor găşti obraznice, susţinute politic, a problemelor ce îi privesc. 

Nu în ultimul rând, SSR şi filialele ei trebuie să redevină organisme democratice. 
Eliminarea, marginalizarea unora sau blocarea accesului în rândurile ei, pe criterii ce nu 
au nimic în comun cu spiritul democratic sau cu valoarea, trebuie să înceteze. 
Comportamentul actualei conduceri nu se deosebeşte prea mult de cel al liderilor de 
sindicat, abuzivi, hrăpăreţi, imorali, care, în foarte multe cazuri, în cârdăşie cu patronii 
(puterea politică, în cazul ei) şi-au trădat membri, au contribuit la subminarea 
economiei şi au aruncat pe drumuri milioane de oameni. (A se vedea, în acest sens, 
măsurile de tip stalinist cu privire la atitudinea adoptată de publicaţii sau critici asereviţi 
principiilor promovate de preşedintele SSR, de marginalizare, de eliminare chiar din 
istoria literară inclusiv a unor mari clasici ai literaturii române!) 

În cazul ca breasla scriitoricească, în ansamblul ei, nu ca profita de pe urma 
acestei autentice tentative de puci, pus la cale de actuala conducere, şi nu-şi va apăra 
interesele, vom asista, într-un viitor extrem de apropiat, la o şi mai crasă înregimentare 
şi subordonare politică, pe de o parte, respectiv transformare a instituţiei în substanţială 
şi clientelară sursă de cţştig şi profit. 

Căci, întreb, ca un naiv ce sunt, cu ce diferă actuala de SSR, având în vedere 
atitudinea şi practicile-i curente, de ceea ce s-a întâmplat la sfârşitul anilor ‚40?  
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