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              •   EDITORIAL  •

Mariana
PÂNDARU

Remember 27 septembrie 2001

O zi rãmasã în mintea ºi inima mea ca o
arsura profundã, pe care nici timpul nu o mai poate
vindeca. Pentru cã, în aceastã superbã zi de
toamnã, înveºmântatã în lumina blândã a soarelui,
pe când bucuria era în toi, dintr-o datã, am simþit
cã timpul s-a oprit, a încremenit, schimbând totul
în jur.

27 septembrie 2001 a fost ziua în care trei
importanþi scriitori ai literaturii române, Traian
Olteanu, Florin Muscalu ºi Iustin Panþa ºi-au
gãsit sfârºitul într-un tragic accident. Iar eu, fãrã
sã-mi doresc asta, am fost unul dintre martorii
prezenþi la locul tragediei, conºtientizând pentru
întâia oarã  cât de subþire este graniþa dintre viaþã
ºi moarte.  Nu mai vãzusem pânã atunci nici un
accident grav de maºinã, iar ceea ce mi s-a arãtat
era dintr-o datã mult prea mult pentru puterea mea
de imaginaþie.

Mã aflam la cea de-a IV-a ediþie a Reuniunii
de la Neptun, unde se întâlniserã în jur de 80 de
scriitori români din toatã lumea, reuniune care a
durat trei zile.

Dacã ar fi sã fac o cronicã a ultimei zile de
evenimente ale acestei întâlniri  ar trebui sã încep
cu seara zile de 26 septembrie, când colega
noastrã, Florica Madritsch Marin de la Viena, împli-
nise 50 de ani ºi a dorit sã marcheze acest lucru,
oferind colegilor, din câteva cutii superbe, bom-
boane speciale de ciocolatã. A fost veselie, au
fost felicitãri, a fost poezie. Lui Iustin Panþa i-au
plãcut mult acele cutii deosebite ºi i le-a cerut
pentru el poetei de la Viena, care i le-a oferit cu
mare bucurie.

Într-un târziu, în jurul orei 23 fiecare s-a retras
pentru odihnã. A doua zi, la ora opt, urma plecarea

spre Bucureºti, pentru închiderea oficialã a întâlnirii.
Dis-de-dimineaþã, în faþa hotelului forfota era

în toi. Un autocar îi aºtepta pe scriitori, iar Eugen
Uricaru, preºedintele de atunci al U.S.R. suprave-
ghea îmbarcarea ºi plecarea tuturor. Traian
Olteanu venise de la Focºani, împreunã cu
prietenul ºi colegul sãu Florin Muscalu, cu o Dacia
Nova roºie, o maºinã nouã de care era foarte
mândru ºi pe care noi, cu toþii am admirat-o

Spunea cã ei vor pleca puþin mai devreme
decât autocarul pentru cã au ceva treburi de
rezolvat pe la Constanþa, urmând sã ne întâlnim
cu toþii la Casa Vernescu, din Bucureºti, sediul
USR, pentru a încheia acest eveniment.

Înainte de plecare, Iustin Panþa tocmai cobo-
râse ºi tocmai când urma sã urce în autocar, cei
doi au insistat sã meargã  împreunã, cu maºina
lor, pentru cã oricum ne vedem cu toþii la Bucureºti,
iar ei vor ajunge mai repede.

Aºa cã poetul Panþa, ispitit de propunere, a
acceptat ºi au plecat toþi trei, înaintea autocarului.

Plecãm ºi noi cu autocarul, pleacã ºi Eugen
Uricaru, cu maºina personalã ºi toatã lumea este
încântatã de reuºita acestui eveniment, ºi de faptul
cã am vãzut marea în zile superbe de toamnã.

Ajungem la un moment dat la o coadã imensã
de maºini. Stãm în autocar liniºtiþi ºi nimeni nu îºi
pune problema de ce aceastã blocadã. Dar...
timpul de aºteptare se întinde cam mult ºi cineva
din faþã spune: Probabil cã este vreun accident,
mã duc sã vãd. Coboarã, pleacã ºi nu dupã mult
timp, se întoarce alergând ºi ne anunþã cu voce
precipitatã: E un accident. Sunt implicaþi colegi
de-ai noºtri.

Auzind acest lucru, ne ridicãm cu toþii ºi
plecãm, nebãbuind însã ce grozãvie ne aºteaptã.
În zãpãceala creatã nu ºtiam unde ne aflãm.
Vedeam doar douã maºini, o Dacia veche de
culoare albastrã, distrusã ºi întoarsã de-a curme-
ziºul drumului ºi o altã Dacia roºie, pe câmpul
dintre drum ºi o linie feratã. Am recunoscut Dacia
Nova a colegilor noºtri. Capacul portbagajul era
deschis, iar în jur erau rãspândite, în mare parte,
bagajele celor trei. Ne-am adunat toþi în jurul
maºinii distruse în proporþie de aproximativ 50 la
sutã. Ce-am vãzut este greu de descris. Toate
cele patru uºi ale maºinii erau larg deschise, iar
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cei trei colegi se aflau pe jumãtate în afara maºinii,
cu faþa în sus. Pe locul ºoferului, Traian Olteanu
avea o ranã mare, sângerândã, în creºtetul capului.
Gemea, tremura în continuu ºi agoniza de durere.

Pe partea cealaltã, Florin Muscalu, la fel, cu
faþa în sus, jumãtate afarã din maºinã ºi fãrã nici un
semn vizibil de viaþã.

Pe bancheta din spate, stânga, se afla Iustin
Panþa, greu de recunoscut, dar cu seninãtatea morþii
instantanee pe faþã.

Încremeniþi de durere am început cu toþii, în
tãcere, sã ne rugãm pentru ei.

Pentru cã erau în apropierea mea, îmi amintesc
de Shaul Carmel din Israel, care a scos din buzunar
o kipa ºi o cãrticicã ºi a început sã citeascã rugãciuni;
îmi amintesc ºi de Mihai Prepeliþã din Rusia care, în
timp ce se ruga, controla pulsul rãniþilor în speranþa
unui firicel de viaþã în trupurile lor.

Nu peste mult timp a sosit ºi Eugen Uricaru,
care plecase cu puþin înaintea noastrã de la Neptun,
pentru a ne întâmpina la Uniune, dar anunþat de
tragedie, s-a întors urgent.

În aºteptarea Salvãrii, timpul parcã se dilatase
la maxim. ªi Salvarea nu mai venea...

Am început sã adunãm cãrþile, ºi hainele (ce
ieºiserã din gemantanele plesnite din cauza impac-
tului ºi împrãºtiate pânã aproape de linia feratã)
punându-le lângã maºinã.

ªi pentru cã Salvarea întârzia nepermis de mult,
s-a luat iniþiativa ca Traian Olteanu, care încã dãdea
semne de viaþã, sã fie urcat într-o basculantã  aflatã
în zonã pentrua fi transportat cât mai repede la cel
mai apropiat spital.

Am rãmas cu imaginea lui, cu rana ca o tãieturã
puternicã, însângeratã, în creºtetul capului, urcat în
lada basculantei, ºi mâna lui dreaptã, la fel de
însângeratã, cu care se þinea singur, de marginea
oblonului, unde fusese aºezat.

Domnul Eugen Uricaru l-a însoþit pe Traian
Olteanul la spital, iar noi am mai rãmas un timp la
faþa locului. Aºa am aflat cã suntem în localitatea
Dâlga, com. Dor Mãrunt, jud. Cãlãraºi, iar linia feratã
din apropiere era cea care fãcea legãtura dintre
Constanþa ºi Bucureºti.

Cel care provocase accidentul fusese, din
pãcate, colegul nostru Traian Olteanu, care, din
cauza vitezei excesive, intrase pe contrasens ºi
izbise în plin cealaltã maºinã care circula corect.

Din pãcate ºi din cea de-a doua maºinã implicatã
în accident,  soferul, un tânãr de 27 de ani murise
pe loc, iar alþi doi pasageri erau rãniþi grav.

Când am ajuns la Bucureºti – unde era pro-
gramatã încheierea oficialã a Reuniunii de la
Neptun, cu un cocktail la care ar fi trebuit sã
participe ºi preºedintele de atunci, Ion Iliescu –
la Casa Vernescu, masa era aranjatã de sãrbã-
toare. S-a luat imediat horãtârea ca aceastã masã
sã fie transformatã într-un parastas în memoria
colegilor noºtri (aflasem între timp cã ºi Traian
Olteanu decedase). ªi pentru cã alãturi de noi
se afla ºi Theodor Damian, preot ºi scriitor de la
New York, domnia sa a oficiat slujba de parastas,
dupã ce masa a fost împânzitã cu o mulþime de
lumânãri.

Meritã ºi astãzi, la cei 16 ani trecuþi de la
acea zi fatidicã, sã ne amintim de cei trei minunaþi
colegi intraþi, împreunã, în eternitate.

Traian Olteanu (Focºani) – prozator, drama-
turg, publicist, aniversase în 2001, împlinirea a
60 de ani de viaþã. Terminase Facultatea de
Filologie de la Iaºi ºi era redactor-ºef al Revistei
V de la Focºani.

Florin Muscalu (Focºani) – poet, critic ºi
istoric literar, bun prieten ºi colaborator al lui
Traian Olteanu, avea 58 de ani. Terminase Facul-
tatea de Filologie de la Constanþa, ºi împreunã
cu prietenul sãu, au fondat Revista V unde  era
redactor-ºef adjunct.

Iustin Panþa (Sibiu) – poet ºi publicist, avea
37 de ani ºi era redactor-ºef al revistei Euphorion
de la Sibiu. A terminat Facultatea de Electronicã
Bucureºti. Din 1996 fãcea parte din Consiliul de
Conducere al USR. Poet cu numeroase premii ºi
aprecieri deosebite cu privire la poezia sa.

Toþi cei trei erau membri importanþi ai Uniunii
Scriitorilor din România, cu deosebite colaborãri
în þarã ºi în strãinãtate, opera lor fiind tradusã în
mai multe limbi strãine.

De ce am scris toate acestea? Pentru cã
am citit ºi am auzit atâtea variante posibile ºi
imposibile despre aceastã tragedie, încât am
simþit cã e de datoria mea, ca martor ocular, sã
depun mãrturie la cele întâmplate ºi vãzute.

M-am întors cu greu în trecut, dar întru me-
moria acestor oameni minunaþi, a meritat efortul.

Sã le fie amintirea veºnicã!
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     „Adevãrul despre un autor e de cãutat mai

degrabã în corespondenþã decât în opera sa. Cel

mai adesea opera este o mascã.“, sunã convin-

gerea lui Emil Cioran, transmisã în Scrisori cãtre

cei de-acasã. Epistolarul unui scriitor dezvãluie ºi

completeazã personalitatea autorului îndeobºte

mult mai direct decât o face creaþia sa. De aceea,

scrisorile se cerceteazã totdeauna cu viu interes,

atât antum, cât ºi în posteritate. Corespondenþa

pe suport de hârtie, deosebitã de cea a zilelor

noastre tot mai mult pusã în mare grabã pe ecrane

de Internet, a dovedit de-a lungul timpului o

anumitã seriozitate ca mod de abordare, ca

tematicã ºi nu mai puþin ca stil al scrierii. În cazul

particular al lui Emil Cioran, care în claustrul sãu

parizian ºi-a impus o viaþã dedicatã exclusiv

creaþiei, nu ne mirã faptul cã scrisorile erau

apreciate de el drept „un eveniment major al

singurãtãþii“, dovedind cã acestora le dãdea o

importanþã cu totul specialã de supapã  a deschi-

derii sale spre lume. Obiºnuinþa „de-a scrie ºi de-a

rãspunde la scrisori“, calificatã de el drept „o

manie“, era în realitate modul sãu de a-ºi pãrãsi

cochilia de melc în care trãia pentru comunicarea

cu partenerii de dialog filosofic sau amical ºi pentru

reconectarea la patria pãrãsitã, atunci când îl

nãpãdea dorul de þarã, de satul natal Rãºinari, cu

simbolica sa Coastã a Boacii. Noi defriºãri în

domeniul atât de vast al corespondenþei lui Cioran

pun în luminã mereu alte „pliuri ale unei complexe

ºi contradictorii personalitãþi”, cum l-a caracterizat

pe celebrul gânditor român de la Paris profesorul

Ion Dur  în cartea apãrutã la Editura Tritonic din

Bucureºti sub titlul Cioran. Conform cu originalul

    O corespondenã ineditã, cum este cea a

lui Emil Cioran, intrat în ultimul sãu deceniu de

viaþã, cu Alina Diaconu, tânãra scriitoare ºi

publicistã româncã de la Buenos Aires, prezintã o

multiplã importanþã. Ea este o oglindã purtatã prin

realitatea culturalã a anilor 1985-1989 la Paris, unde

Cioran îl avea bun prieten pe Eugen Ionescu, dar

era preocupat ºi de vecinãtatea cu scriitori latino-

americani, precum argentinienii Jorge Luis Borges

ºi Alejandra Pizarnik sau uruguaiana Susana Soca.

Scriitorii contemporani trãind în preajma lor erau

un teren de discuþie foarte ofertant pentru epistolarul

lor. Din pãcate, nu se cunosc rãspunsurile Alinei,

venind din interiorul acelei lumi sud-americane,

astfel ca dialogul sã fie complet. Dar ºi aºa cum

ele au fost depuse în original la o cunoscutã biblio-

tecã din Paris, cele 10 scrisori, urmate de un scurt

chestionar postdecembrist, constituie un document

de inestimabilã valoare, ilustrând seismica existen-

þei celor doi parteneri de dialog, cu proiectele lor

de viitor apropiat ºi cu iniþiativele fiecãruia dintre ei

menite sã-l susþinã pe celãlalt. Pe alocuri se fac

trimiteri la lucrarea creatoare a filosofului, care

tocmai trecea de la perioada totalei interdicþii în

România socialistã spre deschiderea ce avea sã

urmeze.  Aºadar, o autenticã prietenie intelectualã

între douã spirite româneºti, chiar dacã traiectele

lor au fost diferite.

   Prea puþin cunoscutã pânã în prezent în þara

ei de obârºie, Alina Diaconu, partenera de dialog

epistolar între anii 1985 ºi 1989 a lui Cioran, surprin-

sã la cei 40 de ani ai ei în plinã afirmare, are o

personalitate puternicã ºi o sensibilitate pe mãsurã.

Nãscut în Bucureºti, Alina a plecat în exil împreunã

cu pãrinþii sãi în 1959, când avea 14 ani, vârstã

împlinitã tocmai în timpul cãlãtoriei cu vaporul. Ea

s-a stabilit la Buenos Aires, unde a primit cetãþenie

argentinianã. Între 1968 ºi 1970, a trãit la Paris,

oraºul în care s-a reîntors în rãstimpuri ºi unde a

cunoscut câteva mari personalitãþi, abordate cu

EMIL CIORAN  ºi corespondenþa lui
      de la celãlalt capãt al lumii

Anca SÎRGHIE
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instrumentele publicistului. Între acelea, se numã-

rã conaþionalii ei: Emil Cioran, Mircea Eliade, Con-

stantin Brâncuºi, Eugen Ionescu ºi Ana Aslan,

medicul gerontolog care a dobândit în Franþa  titlul

de Cavaler al Ordinului Palmes académiques. O

amintire cu totul specialã o leagã de Mircea Eliade,

Emil Cioran ºi Eugen Ionescu, pe care în perioada

primei ºederi în Franþa i-a cunoscut în casa criti-

cului de artã Ionel Jianu, care era prietenul pãrinþilor

ei în România. Tatãl Alinei a fost un reputat critic

de artã ºi colecþionar al unor opere de picturã, pe

care s-a vãzut nevoit sã le risipeascã la plecarea

din þarã.

   Alina Diaconu ºi-a fãcut în Argentina un

renume ca autoare a romanelor La señora (Doam-

na), publicat în 1975, Buenas noches Profesor

(Noapte bunã, domnule profesor), apãrut în 1978,

Enamorada del muro (Îndrãgostitã de zid)

din1981, Cama de ángeles (Pat de îngeri), tipãrit

în 1983, Los ojos azules (Ochii albaºtri) din 1986,

El Penúltimo viaje (Penultima cãlãtorie), apãrut

în 1989 ºi având Premiul „Meridianul  de argint“

pentru cel mai bun roman argentinian al anului,

urmat de Los Devorados (Devoraþii) din 1992.

Cunoscând dialogul acesta epistolar, nu este de

mirare faptul cã romanul Los ojos azules (Ochii

albaºtri) era dedicat conaþionalilor ei celebri, Emil

Cioran ºi Eugen Ionescu, care s-au arãtat emo-

þionaþi de gestul autoarei, dupã cum reiese din

scrisoarea lui Cioran datatã 16 martie 1986: „Ce

serait dommage de dédier votre roman à deux

vieillards ignorants et, par-dessus le marché,

fatigués.“ Era în subtext un elogiu fãcut tinereþii

de care ei simþeau cã se îndepãrteazã.

    Scriitoarea s-a remarcat în þara de adopþie

ºi ca editorialist la revista „Cultura“, ea colaborând

la principalele ziare ale Argentinei  în calitate de

jurnalist de opinie ( „Clarín“, „La Nación“, „La

Prensa“, „Perfil“, „La Gaceta“, „Vigencia“, „Vuelta

Sudamericana“). Nu au întârziat nici semnele de

preþuire a valorii sale.  În anul 1985, cu o  bursã

Fulbright, a ajuns sã trãiascã în Statele Unite ale

Americii ºi în epistolarul acesta apar ºi alte încer-

cãri de a repeta o asemenea experienþã. În acelaºi

orizont de preocupãri, American Romanian Aca-

demy of Arts And Sciences (Academia Românã

de Arte ºi ªtiinþe din Statele Unite ale Americii) i-a

acordat un premiu în 1994.

    Trei dintre romanele sale, anume Penul-

tima cãlãtorie, apãrutã la Editura Univers, Noapte

bunã, domnule profesor, care a vãzut lumina

tiparului la Editura Cartea Româneascã ºi Ochii

albaºtri, care a fost distinsã cu Menþiunea de

onoare a Societãþii  Scriitorilor Argentinieni, circulã

traduse ºi în limba românã. În anul 2009 i s-a mai

tradus în limba românã ºi „Avatar”, prilej cu care,

aºa cum comenteazã prietena de o viaþã Veronica

Pavel Lerner în volumul Oameni pe care i-am

cunoscut, Ambasada Argentinei din Bucureºti a

omagiat-o, conferindu-i ºi ea câteva distincþii. Pe

lângã cãrþile traduse în alte limbi, se cere precizat

cã unele texte figureazã în antologii argentiniene

ºi strãine, ca dovadã cã autoarea ºtie care sunt

paºii siguri ce duc spre notorietate. Un  semn bun

este ºi faptul cã niºte lucrãri ale sale au fost

obiectul câtorva teze de doctorat în SUA, iar în

1993 a apãrut o carte de criticã despre romanele

ei, intitulatã Utopías, ojos azules y bocas suicidas:

la narrativa de Alina Diaconú (Utopii, ochi albaºtri

ºi guri sinucigaºe: povestea Alinei Diaconu),

compilatã de Esther Gimbernat González ºi

Cynthia Tompkins (SUA).

    Nici anii care au urmat nu au fost mai puþin

rodnici, cãci prima sa carte de poveºti, intitulatã

¿Qué nos pasa, Nicolás? (Ce ni se întâmplã,

Nicolae?) a apãrut în 1995 la Editura Atlántida. În

1998 Alina Diaconu a publicat Preguntas con

Respuestas (Întrebãri cu rãspunsuri - interviuri cu

Borges, Cioran, Girri, Ionesco ºi Sarduy) ºi

Calidoscopio – Notas acerca del amor, el poder,

el tiempo y otros espejismos (Caleidoscop – Note

despre dragoste, putere, timp ºi alte iluzii). În 2002

ºi-a tipãrit romanul Una mujer secreta (O femeie

secretã) la Fundaþia Internaþionalã „Jorge Luis
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Borges”, iar în 2005, Intimidades del Ser (Inti-

mitãþile existenþei), carte care conþine poezii

ºi aforisme. Palmaresul scriitoarei se îmbo-

gãþeºte ºi în prezent, dovedind cã atenþia pe

care o reflectã corespondenþa lui Emil Cioran

în perioada 1985-1989 este  cu totul îndreptã-

þitã. Trebuie precizat adevãrul cã prietenia

dintre cei doi nu ia sfârºit odatã cu ultima

scrisoare, ci ea va continua pânã la 2-3 ani

înainte de moartea lui Emil Cioran.

    Specific amiciþiei lor bazate pe respect

intelectual, fãrã vreun derapaj erotic, este

modul protocolar al formulãrilor epistolare, gen:

„Le conseil que je me permets de vous

donner“.  Dar atenþia prieteneascã a lui Cioran

nu este lipsitã de o afecþiune vizibilã, atunci

când mãrturiseºte:  „J´ai été vraiment content

de faire votre connaissance et je souhaite de

tout coeur vous recevoir un jour ici-bas ou

ailleurs“. Asemenea mãrturisiri sunt o evidentã

dovadã cã Alina Diaconu devenise o prezenþã

tonicã pentru Cioran, fapt pe care îl socotim

astãzi cu totul explicabil. Tânãra româncã din

Argentina era în acel moment o scriitoare ºi o

jurnalistã în plin proces de afirmare, ceea ce-l

îndreptãþeºte pe filosof sã-i dea interviurile

solicitate, mulþumit sã-ºi vadã portretul apãrut

în  scrisul ziaristei din Buenos Aires. Filosoful

îi mãrturiseºte în scrisoarea din 29 noiembrie

1985 satisfacþia unei colaborãri rodnice, prin

nimic dezamãgitoare pentru el: „Cela m´a fait

plaisir de lire notre entretien avec votre si

gentille introduction. J´ai été très touché que

vous ayez cité mon petit mot sur Alejandra

Pisarnik.“ Odatã ce dialogul lor avea temeiul

încrederii totale ºi chiar pe cel al prieteniei,

confesiunea  lui Cioran curge firesc, dezvãluind

dimensiunile „sentimentalismului“ sãu. Acesta

va fi concretizat în câþiva piloni ai afecþiunii,

tot atâtea punþi trasate peste spaþiul dintre

Paris ºi Buenos Aires, care îi desparte: „Au

fond, vous avez raison de croire que je suis un

sentimental. Je le suis vraiment, puisque j´aime la

grandeur, toute la Patagonie, la musique magyare et

le fado.“ Oricare întâlnire cu Alina ºi cu soþul ei, idee

punctatã ºi în scrisoarea din 31 martie 1987, este

primitã cu încântare.

    Pânã în prezent scriitoarea argentinianã pãs-

treazã tradiþia cãlãtoriilor la Paris. Nu pot sã nu regret

faptul cã nu am reuºit în vara acestui an sã rãspund

invitaþiei de a ne întâlni în capitala Franþei unde Alina

Diaconu a poposit pentru o lunã de vacanþã. Mi-am

dorit mult aceastã întrevedere, pe care am ratat-o. Chiar

dacã nu ne-am vãzut încã faþã în faþã, dialogul nostru

continuã în plan virtual cu tot entuziasmul unei comu-

nicãri rodnice. În mesajul care mi-a sosit de la Buenos

Aires recent, bucuria rememorãrii o motiveazã pe Alina

Diaconu sã retrãiascã emoþia prieteneascã a vizitelor

fãcute în mansarda lui Emil Cioran din Paris: „Vã

povestesc… un detaliu: vizitele mele în strada Odéon

le fãceam singurã, bãrbatul meu venea sã mã ia

totdeauna ºi sã vorbeascã un pic cu Cioran sau sã

facem poze la sfârºit. Asta era fiindcã exista o problemã

a limbii: bãrbatul meu nu vorbea franceza (numai

engleza) în afarã de spaniolã ºi eu nu vorbesc engleza.

Cu Cioran, când venea sã mã ia, vorbea în englezã.

Ultima datã când l-am vãzut, când ne luam la revedere,

Cioran i-a spus bãrbatului meu: „Elle este toujour jeune

et belle. ªi bãrbatul meu, l-a întrebat, râzând: „And me?”

Era firesc faptul atestat epistolar cã Cioran spera ca

viitoarele lor revederi sã fie pur prieteneºti, fãrã vreun

scop lucrativ, ca dovadã cã amiciþia devenise prioritarã

în raport cu profesionalismul jurnalistului de opinie care

era Alina Diaconu.

    Prins în acest dialog al vârstelor, filosoful nu

ezitã sã-i împãrtãºeascã exuberantei prietene tinere

ºi frumoase de departe starea sãnãtãþii lui precare în

toamna vieþii, cu revirimente fizice sau atitudinale, atunci

când intenþioneazã sã se aºeze sub pavãza „modestiei”,

departe de orice formã de glorie. Aceasta, pentru cã în

concepþia lui Cioran nu existã calamitate mai insupor-

tabilã pentru viaþa liniºtitã a unui om decât celebritatea.
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     Se cere pusã în discuþie ºi o altã expe-

rienþã existenþialã, tocmai încercatã ºi depã-ºitã.

Lectura misivelor cãtre Alina te edificã asupra

faptului cã septuagenarul Cioran realiza cu lucidi-

tate cã nu mai merita sã-ºi protejeze imaginea

falsã a unei masculinitãþi întârziate. Era cazul sã

renunþe la felul cum procedase în dialogul epis-

tolar cu doamna Friedgard Thoma din Germania,

care a preludiat acea „îndrãgostealã din vorbe“,

cum a definit femeia cu 35 de ani mai tânãrã criza

eroticã rãvãºitoare a filosofului de 70 de ani.

Singurul punct comun ar putea fi admiraþia sa

constantã pentru Patagonia, pe care Cioran i-o

mãrturisise  ºi nemþoaicei: „Aº vrea acum sã zbor

în Patagonia departe, departe de Dumnea-

voastrã, la polul opus“. O cu totul altã stare sufle-

teascã îl animã pe Cioran atunci când i se confe-

seazã Alinei, cãreia îi declarã cã iubeºte toatã

Patagonia, pe care i-o va propune ca posibil

subiect al unei viitoare cãrþi.  Realitatea este cã

experienþa unei îndrãgostiri atât de riscante a celui

care se declara „un mare vânãtor de fuste“ era

deja consumatã într-un alt plan al vieþii lui sufle-

teºti, drept care faþã de tânãra  partenerã de dialog

epistolar din Argentina, Cioran se aratã cu totul…

cuminþit. Prietenia lor are alþi parametri ºi chiar

þinte diferite, ea fiind pânã la urmã ºi în profunzime

un suport de susþinere intelectualã reciprocã.

    Pentru cã pe Alina Diaconu filosoful pari-

zian o aprecia ºi ca scriitoare, el socoteºte nece-

sar sã o consilieze cu sfaturi utile creaþiei literare,

care se cere nutritã din izvoarele cele mai auten-

tice ale realitãþii trãite. De aceea, ea va trebui sã

se fereascã de mediile universitare, la ideea cã,

pentru inspiraþie, mai beneficã îi poate fi discuþia

cu un ºofer decât aceea cu profesorii universitari.

Un asemenea punct de vedere plin de dispreþ

pentru mediile academice de oriunde nu-l va opri

mai apoi sã se ofere, plin de solicitudine, sã-i dea

o necesarã recomandare cãtre Fundaþia Guggen-

heim, ce urma sã-i asigure o nouã bursã la o

univer-sitate americanã. Îl recunoaºtem uºor pe

contra-dictoriul Cioran. Mai mult, mãrturia prin care

Cioran defineºte Paradisul  terestru drept „o bursã

continuã“ nu mirã defel, cãci aceasta era mereu ºi

pretutindeni afirmata lui strategie existenþialã.

    De prietenul sãu Eugen Ionescu, se leagã în

relatãrile lui Cioran, fie o aceeaºi stare de bãtrâneþe

stânjenitoare cu umilinþe greu de acceptat, atunci

când se descrie la un moment dat târându-ºi picioa-

rele, fie cu plãcerea de a declara cã el cunoaºte

mai multã spaniolã decât autorul lui Le roi se meurt.

Iatã un plan, cel al competiþiei lingvistice, în care

Cioran se vrea cu subtilitate victorios. Dintre cona-

þionalii întâlniþi de Alina în Statele Unite, filosoful îl

comenteazã cu încântare pe poetul ºi publicistul

Andrei Codrescu, ca bun reper pentru bursiera

argentinianã. Era ºi aceasta o pledoarie pentru

atenta alegere a persoanelor cu care o tânãrã ca

ea merita sã-ºi investeascã timpul limitat de care

dispunea, þintind ca în noua societate în care se

miºca sã se îmbogãþeascã spiritual ºi sã gãseascã

teme pentru scris beletristic.

       În general, misivele trimise de Cioran spre

Alina Diaconu ne apar cu totul mirabile, cãci deºi

scurte, ele se dovedesc foarte consistente, punc-

tând îndeobºte problemele curente ºi majore ale

momentului cultural, iar forma de salut final îi  consem-

neazã starea sufleteascã specificã, mergând de la

„Cordialement à vous deux“ pânã la „Avec mes

affectueuses pensées Cioran“.

   În scrisori se contureazã proiectele de creaþie

ale lui Cioran, nemulþumit în epistola din 31 martie

1987 de succesul de televiziune al recentei sale

cãrþi Exercices d’admiration, succes pe care el îl

resimte ca cea mai grea înfrângere a vieþii lui. Cioran

era cunoscut pentru raportul dintre onorurile care i

se acordau la Paris sub forma unor premii ºi refuzul

constant cu care el a înþeles sã le întâmpine. Despre

singura excepþie, anume Premiul Rivarol, acordat

cu mult timp în urmã de o comisie cu totul onorantã,

din care fãceau parte A. Gide, Jules Romains, Andre

Maurois ºi alþii, îi relata în epistola din 3 mai 1988

unui alt corespondent apropiat, anume lui Gabriel
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Liiceanu, concluzionând: „A fost prima ºi ultima

datã când am acceptat  acest gen de „onoare“.

Pe toate celelalte le-am refu-zat, în schimb am

acceptat alt gen de umilinþe.“ Iatã cã ºi Alinei

Diaconu i se confeseazã exact în aceiaºi

termeni ai reversibilitãþii dintre glorie ºi umilinþã.

Filtrul lui Cioran era deosebit de cel al

recunoaºterii oficiale, care primeºte de cele mai

multe ori în optica lui culorile umilinþei. În acest

sens, îi va ura Alinei: „Je souhaite que vous ne

connaissiez jamais la malédiction de la

notoriété“.

     Exact dupã un an de la comunicarea

precedentã, la 20 septembrie 1988, Emil Cioran

redacteazã o scrisoricã în care îºi manifestã

mulþumirea pentru modul cum Alina i-a portre-

tizat pe interlocutorii ei în interviurile realizate.

Maniera de dialog fusese comentatã ºi cu

Eugen Ionescu, scriitor care beneficiase ºi el

de aceastã formã de popularizare: „Merci pour

ce dialogue nullement imaginaire, bien au

contraire. Cette forme d´entretien donne à un

écrivain une image beaucoup plus véridique et

cohérente qu´une improvisation où il y a néce-

ssairement des propos plus ou moins frivoles.“

    Cioran nu se poate opri în proxima epis-

tolã din 20 ianuarie 1989 sã nu-i împãrtãºeascã

Alinei bucuria de a fi aflat cã în România a

apãrut o antologie cu fragmente din cãrþile lui

publicate în francezã. În sfârºit, se producea ºi

acest miracol! Iatã o deschidere care îl uimeºte,

dupã atâta interdicþie la care el fusese supus

în România comunistã. În acest context se

semnaleazã cu entuziasm „une excellente

brochure de Mariana ªora”, care publicase

Cioran jadis et naguère în 1988 la Editions de

L’Herne din Paris. Proiectul soþilor argentinieni

care urmau sã revinã la Paris în primãvara

anului 1989, când francezii sãrbãtoreau cu

mare fast Revoluþia din 1789 la bicentenar, era

pentru Cioran o mare bucurie, dar se izbea de

impo-sibilitatea de a gãsit un loc de cazare,

pentru cã „L´anniversaire de la Révolution tourne ici

à la démence.”

    Din comentariile epistolare premonitorii ale lui

Cioran aflãm cã în anul revoluþiei din decembrie,  þara

lui natalã era „un infern“, conaþionalii sãi fiind „poporul

cel mai nefericit din lume“. Excesiv în formulãri, filo-

soful descrie românii ca etnia cea mai umilã, în stare

sã suporte totul, fãrã a reacþiona prin revoltã. Ca

intuiþie, suntem aproape de „mãmãliga care nu explo-

deazã” a Anei Blandiana, dovedind cã aºteptarea unei

rãbufniri istorice se generaliza deopotrivã la românii

din þarã ºi la cei din strãinãtate în preajma lui decem-

brie 1989. Cu acest eveniment se ºi încheie dialogul

epistolar inedit dintre Emil Cioran ºi Alina Diaconu,

pe care þinem sã-l semnalãm aici.

       Dincolo de toate, dar strecurat printre altele,

apare aprecierea lui Cioran referitoare la modul

benefic ºi eficient în care Ea, tânãra corespondentã

de la celãlalt capãt de lume, se ocupã cu promovarea

lui ºi a altor confraþi de condei. Dupã Revoluþia din

decembrie 1989, dintre cele cinci întrebãri puse cu

febril interes de editorialista din Buenos Aires, Cioran

rãspunde la patru, foarte concentrat ºi, bineînþeles,

subiectiv. Cum altfel?



ArArArArArdealul literar dealul literar dealul literar dealul literar dealul literar nrnrnrnrnr. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017

88888
88888

8

lllll EVENIMENT lllll

Dragã Alina Diaconu,

O regretabilã omisiune: am uitat sã pome-

nesc numele Alexandrei Pisarnik. Locuise o

vreme în cartierul meu, mai exact, pe strada Saint-

Sulpice. De câte ori n-oi fi trecut pe lângã aceastã

necunoscutã copleºitã de o disperare, pe care o

înþeleg atât de bine!

Sunt încântat de convorbirea noastrã din

dimineaþa asta.

Cu cele mai bune sentimente pentru voi

amândoi,

                                                  Cioran

Paris, 13 iulie 1985

Dragã Alina Diaconu,

Îþi mulþumesc pentru amabila dumitale scri-

soare din 5 mai, prin care îmi anunþai iminenta

apariþie a convorbirii noastre. Nu ºtiu dacã s-a publi-

cat între timp; în orice caz, pânã acum eu n-am

primit nimic. De vinã este, cu siguranþã, ziarul sau

poºta.

Felicitãrile mele pentru bursã. Sfatul pe care

îmi îngãdui sã þi-l dau este sã eviþi mediile univer-

sitare – din America ºi de pretutindeni. Ca scriitor,

e mai profitabil sã stai de vorbã cu un ºofer decât

cu un profesor.

Am fost sincer bucuros cã ne-am cunoscut

ºi doresc din toatã inima sã ne revedem într-o

bunã zi, aici sau altundeva.

E. Cioran

Paris, 29 noiembrie 1985

Dragã prietenã,

Am citit cu multã plãcere relatarea discuþiei

noastre, însoþitã de amabila dumitale introducere.

M-a impresionat mai ales faptul cã ai citat spusele

mele despre Alexandra Pisarnik. În fond, ai drep-

tate sã mã consideri un sentimental. Aºa ºi sunt,

desigur, din moment ce iubesc tot ce e grandios,

îmi place Patagonia, îmi place muzica maghiarã

ºi fadoul.

Pânã la urmã, te-ai dus în America?

Îmi amintesc cã aveai o bursã la nu mai ºtiu ce

universitate. Oricare ar fi ea, nu o lua în serios,

fiindcã nu existã pericol mai mare pentru un scriitor

ca frecventarea acestui gen de instituþie.

Cele mai prieteneºti salutãri, dumitale ºi prie-

tenului dumitale.

                                             Cioran

Paris, 16 martie 1986

Dragã prietenã,

Îþi mulþumesc pentru scrisoare ºi pentru emoþio-

nantul poem al lui Borges despre Susana Soca

(care ar fi meritat, poate, mai mult, dar nici aºa nu

e prea rãu).

Eu mai înþeleg ceva spaniolã, dar Ionesco

deloc. Ar fi pãcat, aºadar, sã-þi dedici romanul unor

bãtrânei ignoranþi ºi pe deasupra ºi vlãguiþi.

În ultima vreme am avut unele necazuri cu sã-

nãtatea. Acum mi-e mai bine, dar rezultatul încercã-

rilor prin care am trecut o sã te decepþioneze: m-am

hotãrât sã nu mai vorbesc despre mine, sã renunþ

la interviuri, pe scurt, sã mã învãþ cu modestia. Asta,

nu înseamnã însã, cã nu voi fi nespus de bucuros

sã te revãd, numai cã, fãrã „dialog”, fãrã discuþii

aprinse, fãrã un scop anume...

Scrie o carte despre Patagonia. E un subiect

care mã obsedeazã ºi care mi se pare mai intere-

sant decât Balcanii ºi reprezentanþii lor.

Cu cele mai prieteneºti gânduri,

                                  Cioran

Paris, 31 martie 1987

Dragã prietenã,

Îþi mulþumesc pentru scrisoare ºi pentru arti-

colul lui Posse (straniu ºi complicat personaj, la care

þin mult). Dacã am înþeles bine, cãlãtoria dumitale

a fost o reuºitã deplinã.

E o bunã idee sã-l contactezi pe Codrescu, un

om foarte de treabã.
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Ultima mea carte este un best-seller datoritã

televiziunii (evident, eu n-am participat la emisi-

uni). Consider acest „succes“ o adevãratã înfrân-

gere, cea mai dureroasã din viaþa mea. Bãtrâ-

neþea e o înºiruire de surprize, adicã de tot atâtea

umilinþe.

ªi eu am fost tare bucuros sã te revãd; vã

adresez amândurora un foarte, foarte prietenesc

salut.

                                  Cioran

Paris, 9 iulie 1987

Dragã prietenã,

Mi-a plãcut mult traducerea dumitale, ba chiar

am simþit cã te-ai aplecat asupra sinistrelor mele

certitudini con amore...

Pentru a evita orice posibilã obiecþie din

partea Franþei ori a Spaniei, m-ai rugat sã spun

cã te autorizasem sã traduci Les Fractures înainte

ca ele sã aparã la Köln.

Îþi urez sã nu cunoºti niciodatã blestemul

notorietãþii.

Nu existã nimic mai umilitor ºi mai amar.

Cu toatã prietenia,

                                     Cioran

                         Paris, 28 septembrie 1987

Dragã prietenã,

Bineînþeles cã te autorizez sã mã desemnezi

ca fiind unul dintre suporterii (!) dumitale ºi bine-

înþeles cã voi rãspunde Fundaþiei Guggenheim

de îndatã ce o sã-mi cearã recomandarea cu

pricina.

Eºti perfect îndreptãþitã sã soliciþi o bursã;

eu am fãcut asta de când mã ºtiu...

Definiþia Paradisului?

O bursã pe viaþã.

Cu prietenie pentru amândoi,

                                    Cioran

Paris, 20 septembrie 1988
Dragã prietenã,
Îþi mulþumesc pentru acest dialog câtuºi de

puþin imaginar, ba, din contrã. Aceastã formã de
convorbire îi dã unui scriitor o imagine mult mai
veridicã ºi mai coerentã decât o improvizaþie în care
intervin, inevitabil, ºi unele mai mult sau mai puþin
frivole.

I-am explicat lui Sujère cã nu era nimic inventat,
deci nimic inexact în articolul dumitale.

Cu prietenie,
                                   Cioran

Paris, 20 Ianuarie 1989
Dragã prietenã,
Mulþumesc pentru scrisoare ºi pentru Les

Aphorismes. O veste care te va surprinde: în Româ-
nia s-a publicat un volum cu fragmente din scrierile
mele apãrute în Franþa. Nu l-am primit încã, dar
cred cã traducerea e bunã.

Ceea ca s-a publicat de curând despre mine
nu e propriu-zis o carte, ci doar o excelentã broºurã
de Mariana ªora.

Mã bucur sã vã primesc pe amândoi aici la
primãvarã. Vã previn, totuºi, cã gãsirea, unei garso-
niere sau mãcar o unei mansarde libere e curatã
utopie. Aniversarea Revoluþiei tinde sã ia la noi niºte
proporþii cu adevãrat aiuritoare.

Cu prietenie,
                                Cioran

Paris, 2 aprilie 1989
Dragã prietenã,

.
Ai norocul sã trãieºti la celãlalt capãt al lumii.

Noi însã, cei ce trãim aici, destul de aproape, orice
s-ar zice, de locurile noastre de baºtinã, suntem
inevitabil la curent cu tot ceea ce se petrece în
infernul natal. Astfel, dramei de a exista i se adaugã
drama de a aparþine celui mai nefericit dintre popo-
are. ªi nu e nimic mai umilitor decât sã-i auzi pe
unii – (iar asta se întâmplã frecvent, România fiind
de la o vreme încoace... la modã!) – vorbindu-þi cu
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5. Care vor fi, dupã pãrerea dumneavoastrã,
reziduurile comunismului? Antisemitismul, ºovinis-
mul? Se va manifesta tendinþa de afirmare a enti-
tãþilor regionale sau ce altã soluþie vedeþi pentru
þãrile din Est? Pe de altã parte, care va fi
contraponderea capitalismului pe plan mondial?

1 Pascal pare sã fi uitat cã epocile cele mai
zbuciumate ºi mai inumane au fost cele ale rãzboa-
ielor religioase. Pentru mine, e limpede cã orice
divinitate e dubioasã.

2. Românii au avut parte dintotdeauna de
nedreptãþi. Sunt un popor care a învãþat sã trãiascã
fãrã iluzii. De unde slãbiciunea ºi totodatã forþa lui.
Cred cã e poporul cel mai sceptic din lume.

3. Nu, nu cred. Revoluþia plutea în aer. Ar fi
izbucnit oricum, chiar dacã mai târziu. Pentru
români, însã, era umilitor sã vadã cã ungurii sunt
singurii care se revoltã. Iar aceastã umilinþã a
declanºat insurecþia, ceea ce i-a reabilitat în propriii
lor ochi ºi, deopotrivã, în ochii lumii întregi.

4. –
5. Nu încape îndoialã cã anii de sclavie trãiþi

de români au lãsat urme puternice – ºi în bine, ºi în
rãu. Vreau sã zic cã de acum înainte frivolitatea lor
va avea o altã dimensiune.

 Cu prietenie, amândurora,
                               Cioran

milã ºi au un uºor dispreþ despre orice etnie
care îndurã totul fãrã sã crâcneascã.

Dar sã lãsãm asta. Îþi mulþumesc pentru

interesul pe care ni-l porþi, acolo, la celãlalt

capãt al lumii.

Cu prietenie pentru amândoi,

                                      Cioran

1. Una dintre temele Cugetãrilor lui

Pascal se referã la „nimicnicia omului lipsit

de Dumnezeu”. Credeþi cã în aceastã

afirmaþie poate fi gãsitã una dintre cauzele

evenimentelor din Est?

2. Tot Pascal spunea cã, în absenþa

forþei, justiþia e neputincioasã, iar în absenþa

justiþiei, forþa este tiranicã. Dupã 45 de ani de

comunism ºi dupã 25 de ani de ceauºism,

justiþia va avea oare suficientã forþã într-o þarã

degra-datã ºi abrutizatã cum este România

de astãzi?

3. Credeþi cã, într-adevãr, revoluþia româ-

nã a fost mai ales o revoluþie a ungurilor din

Timiºoara?

4. Libertatea – care, în opinia lui Borges,

este o iluzie necesarã – va putea transforma

literatura românã, sau credeþi cã, în România,

creaþia a fost anihilatã precum în China lui

Mao?

Traducerea din lb. francezã

a scrisorilor ºi interviului a fost realizatã de

ILEANA LITTERA

INTERVIU
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               Transilvania (I)
În peisajul spiritului românesc, Transil-

vania reprezintã rigoarea.

Este ca ºi cum aº spune: în peisajul

românesc Transilvania reprezintã munþii. Munþi

au ºi Moldova ºi Muntenia. Oltenia însãºi are

munþi, dar crestele sunt strânse în jurul

Ardealului într-o afinitate geologicã fãrã început.

Munþii aparþin Transilvaniei pentru cã Transil-

vania se numeºte teritoriul aspru ºi grav al

sufletelor noastre. În spaþiul desfãºurat între

Mureº, Târnave ºi Criºuri, în timpul desfãºurat

între Gelu, Inochentie Micu ºi Iancu, noþiunea

de joc este necondiþionatã. Spiritul mobil ºi

strãlucitor, atât de propriu sudului, este aici

nedorit ºi inexistent, o seriozitate stângace, dar

sigurã stãpâneºte totul, suntem mai aproape

de Lunã decât de porþile Orientului. Casele se

lasã împrejmuite cu ziduri ºi oamenii se lasã

împrejmuiþi cu tãceri, la fel de greu de strãpuns.

O gravitate aproape greoaie ºi o nelabilitate

magicã aproape compun sentimentul constan-

þei, puternic cum puþine popoare îl ºtiu. Totul este

veºnic, cuvântul însuºi e neschimbãtor ºi nu

trebuie sã ne mirãm cã aici te poþi sprijini într-o

vorbã precum în alte locuri în peretele stâncii.

Stabilitatea ideilor ºi sentimentelor este

atât de mare încât eroarea nu intrã în socoteli

– atunci când apare, ea nu poate fi decât

catastroficã. Avram Iancu, înnebunit pentru cã

s-a putut înºela, este cutremurãtor ºi neverosimil

printre contemporane baricade de operetã.

Dacã vreodatã cineva, un spirit fantast ºi ne-

liniºtit, ar cãuta sã intuiascã rãdãcinile miraculoasei

unitãþi a poporului român, le-ar gãsi poate rãsucite ºi

în coordonatele noastre sufleteºti, care nu se asea-

mãnã, ci se adaugã una alteia.

    Muntenia ºi Moldova îºi izvorãsc exuberanþa

ºi visul din Ardealul tãcut, pentru cã, dincolo de porþile

înalte ºi de tãcerea creaþiei, Transilvania este leagãnul.

                  Transilvania (II)
Întâii voievozi ai Moldovei au coborât din

Maramureº, iar ai Munteniei zice legenda – din

Fãgãraº. Mult înainte, între Fãgãraº ºi Maramureº

palpitase statul lui Gelu. Imaginaþia cãrui istoric s-ar

încumeta sã reclãdeascã mileniul destrãmat aici de

la retragerea romanilor ºi pânã la întemeierea þãrilor

româneºti, excentric, dincolo de munþi? Ce alchimist

ar putea sã închipuie temperatura la care – înaintea

creºtinismului – douã popoare înfruntându-se s-au

contopit, dând naºtere unui aliaj purtând însemnele

naºterii sale misterioase? Cine ar putea sã refacã

mental fantastica mie de ani în care acest popor, de

o parte ºi de alta a Carpaþilor, a folosit munþii ca pe

un ultim scut împotriva începutului sau sfârºitului de

zi? Oricum ar fi fost acel neguros ºi necunoscut

Ana BLANDIANA

lllll ESEU lllll
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mileniu transilvan, în el – acolo, atunci – ne-am

nãscut ºi am învãþat sã vorbim, acolo ne-au murit

primii viteji ºi s-au trãgãnat primele bocete. Este

primul mare moment al Ardealului.

Cel de al doilea moment se numeºte Ino-

chentie Micu Klein. Conºtiinþa unitãþii româneºti

o au ºi cronicarii Moldovei, o duce în Europa

Dimitrie Cantemir ºi o trateazã savant Constantin

Cantacuzino. Dar conºtiinþa unitãþii româneºti

trece din manuscrise în confruntare ºi martiriu

odatã cu Inochentie Micu. De la acest sfânt începe

înãlþãtorul calvar, în acelaºi timp social ºi naþional,

urcat pe rând de savanþi, scriitori ºi þãrani, preoþi

ºi învãþãtori, urcat pânã la roatã, pânã la exil, pânã

la spânzurãtoarea improvizatã într-o magazie sau

pânã la pierderea minþii, urcat pânã în punctul

unde apoteoza a devenit posibilã.

        Nimic nu a fost dãruit.

Nu România ºi-a alipit Transilvania, ci

Transilvania s-a unit cu România, întregind nu

doar geografia ºi bogãþiile statului român, ci

întregindu-i istoria cu o vocaþie a dãruirii,

neobiºnuitã. Transilvania a adus þãrii cursul

dinspre izvor, dureros, al apelor ºi vârfurile

munþilor niciodatã comozi.

Transilvania a adus þãrii partea de nord a

sufletelor noastre.

Grigore VIERU

În limba ta

În aceeaºi limbã
Toatã lumea plânge,
În aceeaºi limbã
Râde un pãmânt.
Ci doar în limba ta
Durerea poþi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.

În limba ta
Þi-e dor de mama
ªi vinul e mai vin,
ªi prânzul e mai prânz.
ªi doar în limba ta
Poþi râde singur,
ªi doar în limba ta
Te poþi opri din plâns.

Iar când nu poþi
Nici plânge ºi nici râde,
Când nu poþi mângâia
ªi nici cânta,
Cu-al tãu pãmânt,
Cu cerul tãu în faþã,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.

lllll ESEU  lllll

Tu, iarbã, tot ai mamã?

Tu, iarbã, tot ai mamã?
De ai, de bunã seamã:
Atunci când înverzeºti,
De ea îþi aminteºti.

Tu, floare, tot ai mamã?
De ai, de bunã seamã:
Atunci când înfloreºti,
De ea îþi aminteºti.

Tu, steauã, tot ai mamã?
De ai, de bunã seamã:
Atunci când te iveºti,
De ea îþi aminteºti.
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LUPTA PENTRU UNIRE (II)1

Consiliul gãrzii naþionale din Arad ºi-a þinut

în 11 noiembrie adunarea de constituire sub preºe-

dinþia lui ªtefan C. Pop. Cu aceastã ocazie se

instituie un stat major al gãrzilor naþionale al cãrui

ºef este comandantul suprem al gãrzilor naþionale

Alexandru Vlad.

În cadrul statului major se instituie urmãtoa-

rele servicii ºi secþii:

– adjutant, locotenent Romul Rimbaº

– secretariat, locot. Cornel Albu

Apoi se numesc referenþii prezidiali, strategici,

economici, justiþiari, sanitari, de legãturã, sufleteºti

(preot) ºi biroul central.

„Referenþii militari îndeplineau ºi funcþiile de

organe executive ale Consiliului Naþional“ afirmã

Ion Clopoþel. Apoi „Toþi aceºtia erau ºi referenþii

Consiliul Naþional Român ºi ei îndeplinit sarcinile

ºi au rezolvat chestiunile tuturor administraþiilor

publice, înlocuind organele centrale ale statului

ungar, a cãror autoritate scãzuse mereu pânã ce

s-a stins total pe mãsurã ce au fost substituite de

organele româneºti“.

„… preluat imperiul administraþiei celor 22

judeþe locuite de români fãrã a fi vãrsat o picãturã

de sânge ºi am luat în stãpânirea noastrã pãrþile

româneºti ºi le-am organizat ºi administrat,

menþinând ordinea ºi continuitatea de drept, din

18. oct. 1918, când prin manifestul regelui Carol

al IV-lea, al Ungariei s-a început descompunerea

monarhiei, pânã la 1 dec. 1918, când la Alba Iulia

întreg poporul român de sub imperiul ungar, prin

delegaþii sãi, au declarat unirea necondiþionatã ºi

vecinicã cu Patria Mamã“.

Aurel Vlad, sosit la Arad în preajma

conferinþei cu reprezentantul guvernului maghiar,

ministrul naþionalitãþilor, Oskar Iaszi, care era

însoþit de o delegaþie numeroasã, a luat imediat

– urmare din nr.1-2/ 2017 –

contact cu ªtefan C. Pop ºi cu Vasile Goldiº,

cerând ca Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia sã

fie fãrã întârziere convocatã.

„Am întâmpinat însã din partea lui Vasile

Goldiº cea mai dârzã rezistenþã. În zadar am

invocat argumentele, cã adunarea trebuie þinutã

încã în noiembrie, pânã vine iarna, pentru cã

zãpada ºi frigul vor împiedica multã lume sã vinã

la adunare.

„În afarã de aceasta am invocat ºi argumentul

cã Adunarea trebuie þinutã înainte de a intra ºi

ocupa armata românã Ardealul.

Astfel hotãrârile adunãrii vor avea mai multã

greutate dacã ea se va þine înainte de a fi Ardealul

ocupat.“ – scrie Aurel Vlad în articolul sãu „Un sfert

de veac de la Unirea Transilvaniei“, publicat în

„Solia Dreptãþii“ nr. 8 din 30 martie 1944.

De fapt, adunarea naþionalã – afirma Aurel

Vlad – trebuia convocatã aºa cum se stabilise la

întâlnirea cu Karolyi în 18 oct. la Budapesta,

imediat dupã ce se stabilise Consiliul Naþional la

Arad. Însã Goldiº, neavând încredere în reuºita

ei, pentru a vedea cum evolueazã evenimentele,

propusese într-o ºedinþã a Consiliului Naþional, sã

se trimitã o notã guvernului de la Budapesta pentru

ca sã predea teritoriile locuite de români Consiliului

Naþional Român, pentru administrare. Aceastã

notã, în condiþiile date, implica prin discuþiile pe

care le provoca, o tergiversare a convocãrii adunãrii

de la Alba Iulia, ducând la tratativele dintre

delegaþia maghiarã condusã de Oskar Iaszi ºi

Consiliul Naþional Român  din zilele de 13 ºi 14

noiembrie 1918. Era o chestiune, afirma Aurel Vlad,

care depãºea sfera atribuþiilor Consiliul Naþional

restrâns ce funcþiona la Arad ºi care ar fi trebuit

discutatã în plenul Consiliului Naþional, înainte ca

nota sã se fi trimis.
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În realitate, nota trimisã era în spiritul

propunerilor fãcute de social-democraþi la

constituirea Consiliului Naþional Român în Buda-

pesta, însã în condiþiile date nu mai era oportunã.

Aceasta se poate vedea ºi din scrisoarea pe care

a trimis-o Ion Bãlan, viitorul Mitropolit al Ardealului

lui Vasile Goldiº din Iaºi, la mijlocul lunii noiembrie

1918, în care cerea ca într-o adunare, în timpul

cel mai scurt, sã se proclame alipirea la România

– aceasta era cerutã ºi de ministrul Franþei în

România ºi de Ion Brãtianu. „Lãsaþi orice

consideraþie la o parte ºi chiar dacã ar trebui sã

aduceþi cea mai mare jertfã, conformându-vã

întocmai“ – se spunea în acea scrisoare.

Iatã ce scria în aceastã privinþã Ion Fluieraº

în capitolul „Cum am ajuns la Alba Iulia“, din

lucrarea citatã a lui T. Albani, adicã „Douãzeci de

ani de la Unire“, la pag. 168: „Am cerut atunci ca în

vederea revoluþiei ce trebuia sã izbucneascã, sã

înfiinþãm un consiliul naþional al românilor, care sã

preia conducerea teritoriilor locuite de români ºi

sã înceapã imediat tratativele cu guvernul oficial

maghiar ºi cu consiliul naþional maghiar (aºa cum se

aratã ºi articolul „Cum am ajuns la Alba Iulia“ publi-

cat de Ion Fluieraº în „Adevãrul“ din 4 dec. 1936).

În acest context meritã sã citãm urmãtoarele

afirmaþii din Unirea Transilvaniei cu România – 1

decembrie 1918, Ed. Politicã, buc. 1970, pag. 544:

„Burghezia românã, de teama miºcãrilor

revoluþionare, ar fi dorit ca desãvârºirea dezide-

ratului naþional al poporului român sã se facã pe

calea pertractãrilor, a tratativelor cu clasele condu-

cãtoare ungare. De aceea reprezentanþii ei au ºi

luat contact cu contele Karolyi, cu Iaszi Oszkar ºi cu

alþi reprezentanþi ai democraþiei ungare. Negoci-

erile însã nu puteau da rezultate, deoarece aceºtia

se pronunþau în mod deschis pentru integrarea

Ungariei ºi menþinerea Transilvaniei în cadrul ei.

În aceste condiþii, eliberarea naþionalã era

posibilã nu prin tergiversãri, negocieri ºi pertrac-

tãri, ci numai pe calea luptei proprii a populaþiei

româneºti. Pentru acest deziderat s-au pronunþat

elementele înaintate din rândul socialiºtilor români“.

Din cele arãtate rezultã clar cã aceste afirmaþii

nu corespund în întregime adevãrului, cãci între

P.N.R. ºi Karolyi nu au existat tratative propriu-zise,

ci numai o luare de contact, iar tratativele de la Arad

au fost iniþiate de Vasile Goldiº, cu asentimentul

socialiºtilot, pentru a amâna luarea unei hotãrâri de

a convoca adunarea de la Alba iulia, de teama de a

nu compromite þinerea  adunãrii naþionale, aºa cum

afirma Auerel Vlad în articolul „Un sfert de veac de

la Unirea Transilvaniei“, publicat în „Solia Dreptãþii

nr. 8 din 30 martie 1944.

Vasile Goldiº ºi socialiºtii care au activat la

Arad: Ion Flueraº, Iosif Jumanca, Enea Grapini au

pus în faºa unui fapt îndeplinit pe Aurel Vlad ºi Iuliu

Maniu, când au trimis nota guvernului maghiar, în

urma cãreia s-au þinut aceste tratative care, dupã

cum am vãzut, s-au desfãºurat potrivit vederilor lui

Vasile Goldiº ºi în sensul vederilor exprimate de

socialiºti când au intrat în Consiliul Naþional. Aurel

Vlad considera aceste tratative ca un „intermezzo

inutil“ care putea lipsi ºi care a fost înscenat anume

ca sã justifice întrucâtva inactivitatea lui Goldiº ºi a

prietenilor sãi, care dintr-o precauþiune exageratã

n-au îndrãznit sã convoace la timp adunarea de la

Alba Iulia, care putea fi uºor þinutã între 12-15

noiembrie.

Cu drept cuvânt au displãcut aceste tratative,

fiindcã poporul trebuia ºi putea sã fie întrunit la Alba

Iulia pentru a decreta unirea, în loc de a discuta cu

Iaszi la Arad.

Cãci, afirma Aurel Vlad, „este evident cã

tratativele avute în seara zilei de 18 octombrie 1918

în palatul contelui Karolyi din Budapesta, s-au

terminat cu refuzul nostru categoric de a discuta cu

ungurii asupra chestiunii rãmânerii poporului român

în cadrul statului maghiar. ªi a rãmas stabilit cã

numai reprezentanþii românilor, întruniþi în „confe-

rinþã naþionalã“ au dreptul ºi atribuþia de a se

pronunþa în sensul declaraþiunii fãcutã în parlament

în dimineaþa aceleiaºi zile. În consecinþã este clar

cã a fost o mare greºealã, comisã de arãdeni, cã
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au admis sã fie pusã din nou în discuþie

chestiunea soluþionatã deja la 18 octombrie. Este

tot aºa de evident cã tratativele din 18 octombrie

(cu contele Karolyi în realitate au constituit numai

o luare de contact ºi discuþii, iar nu tratative

propriu-zise) au avut o importanþã cel puþin egalã,

dacã nu mai mare, decât discuþiile urmate în 13

ºi 14 noiembrie 1918 cu Iaszi în Arad“ (vezi

articolul „Inutilitatea tratativelor de la Arad“,

publicat de Aurel Vlad în „Solia Dreptãþii“ nr. 5,

din 24 februarie 1944).

Iar despre tratativele de la Arad, scria Aurel

Vlad în articolul „Un sfert de veac de la Unirea

Transilvaniei, publicat în „Solia Dreptãþii nr. 8 din

30 martie 1944 cã „Goldiº avea nevoie de

aceastã diversiune pentru a liniºti opinia publicã

nemulþumitã de învetineala ºi inactivitatea

arãdenilor, care cu excepþia  lui Cicio Pop ºi a

tineretului, nu aprobau atitudinea sa de cunctator.

Apoi, tot Aurel Vlad mai afirmã: „Dar ºi

ªtefan C. Pop, numai dupã ce a luat contact cu

Iuliu Maniu, care s-a declarat categoric pentru

þinerea cât mai urgentã a adunãrii, s-a hotãrât

pentru convocarea ei“.

Cu toate cã la Budapesta românii s-au

pronunþat în mod categoric pentru afirmarea

dreptului de autodeterminare ºi separarea de

Ungaria, contele Karolyi Mihali, în memoriile sale:

„Împotriva unei lumi întregi“, vol. X, Lupta mea

pentru pace (1923, cap. XXIX, în „Trativele mele

cu slovacii, românii ºi iugoslavii“ noteazã cã:

„între oamenii politici români, cu care am tratat

nu era o unitate necesarã înþelegerii cu reprezen-

tanþii maghiari. Românii cereau pentru poporul

român , respectiv pentru Transilvania, o extrem

de largã autonomie, care ar fi dus la o mult mai

slabã legãturã cu Ungaria decât noi am fi dorit-o“.

El menþioneazã totodatã cã a tratat din

partea românilor cu ªtefan C. Pop, Aurel Lazãr,

Vaida, V. Goldiº, Erdely, Aurel Vlad, ceea ce e

inexact, cãci Vaida, care îºi fãcea însemnãrile

zilnice în articolul sãu citat mai sus, afirmã cã la

întrevedere, în afarã de el, au mai luat parte numai

Aurel Lazãr, Erdelyi ºi Aurel Vlad, nu ºi ªtefan C.

Pop ºi Vasile Goldiº.

Imediat dupã publicarea acestor memorii ale

contelui Karolyi, Aurel Vlad a luat atitudine faþã de

afirmaþiile acestuia, în articolul intitulat „o lãmurire“

publicat în „Solia Dreptãþii“ ºi „Gazeta Hunedoarei

nr. 52 din 26 decembrie 1923, în care el scrie textual:

„Contele Karolyi prezintã în luminã falsã discuþia

urmatã. Subscrisul am fost numai o datã la contele

Karolyi ºi anume dupã ce Alexandru Vaida a citit în

parlamentul din Budapesta declaraþia cunoscutã. Cu

ocazia întrevederii noastre cu contele Karolyi ºi

oamenii sãi, nici unul dintre membrii comitetului

naþional nu a admis ideea autonomiei, ci cu toþii am

stat pe baza declaraþiei comitetului prezentatã la 18

octombrie de dl Vaida în parlament.

Aceste tratative au fost pe larg descrise de mine

în nr. 17 din anul trecut al „Soliei Dreptãþii“ (1922 n.n.)

Apoi Aurel Vlad afirmã în acel articol: „Întrucât,

îmi aduc aminte, eu am declarat categoric d-lui

Karolyi ºi soþilor sãi cã noi stãm neclintit pe baza

declaraþiei fãcutã în numele nostru de Vaida, în

parlament ºi cã naþiunea românã la tot cazul vrea

sã uzeze de dreptul de autodeterminare, încât numai

o adunare naþionalã ce se va convoca este

îndreptãþitã a decide asupra viitorului naþiunii

române. Iar la întrebarea contelui Karolyi, cã ce

credem despre hotãrârea pe care o va lua adunarea

naþionalã românã, rãspunsul meu a fost: „Eu aºa

cred, d-le conte, cã dupã experienþa milenarã pe care

a fãcut-o poporul român cu dominaþia maghiarã, adu-

narea naþiunii române nu poate lua altã hotãrâre decât

deslipirea noastrã de Ungaria.  Confirmând ºi ceilalþi

colegi expunerea mea, tratativele au fost rupte“.

„Nu ºtiu cum ºi pe ce bazã dl Karolyi a rãmas

cu impresia cã în toamna anului 1918 Comitetul

Naþional Român n-ar fi mulþumit cu o autonomie ºi

ar fi fost posibilã o rezolvare a problemei româneºti

în cadrul statului maghiar. Din felul cum a decurs

conversaþia comitetului naþional cu reprezentanþii

unguri era evident cã nici vorbã nu putea fi de
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salvarea unitãþii statului maghiar. Din contrã, toþi
bãrbaþii cu rãspundere erau deja convinºi cã statul

maghiar nu mai poate dãinui“.
Singura notã discordantã în atitudinea românilor

din acea vreme a constituit-o articolul lui Vasile
Goldiº, publicat la sfârºitul lunii sept. 1918 în Aradi

Hirlap, cu privire la reforma constituþiei austriece.
Din acest articol ungurii erau îndreptãþiþi sã creadã

cã românii nu vor sã rupã legãturile cu statul maghiar
ºi monarhia habsburgicã, cãci discuþia lui Goldiº

asupra reformei constituþiei îi ducea la concluzia cã
el urmãrea o autonomie naþionalã pentru români în

cadrul Ungariei.
Aceeaºi atitudine ºovãielnicã a avut-o V. Goldiº

ºi în timp ce se duceau tratativele cu Iaszi (vezi
notele d-lui Dr. Ioan Jovin ce se aflã depuse la fondul

de manuscrise al Academiei Române), cu toate cã
el a fost cel care a dat citire comunicatului oficial al

Comitetului Naþional Român dupã terminarea primei
zile de tratative.

Oskar Iaszi  propunea ca abandonând graniþele
comitatense sã se ia de bazã, ca unitãþi mai mici,

sã se formeze blocuri naþionale, întrucât se poate
de compacte ºi omogene, care dupã pilda elveþianã

sã-ºi formeze organe sã se adune într-o unitate mai
mare“. (v. T. Nes – Oameni din Bihor 1848-1918,

Oradea, 1957).
Faþã de aceste propuneri concrete care

pretindeau enclave maghiare icuite în masele
româneºti, prima luare de poziþie cu argumente o

face Aurel Vlad, care prezintã ca false, deliberat
denaturate, statisticile invocate de Iaszi, demon-

strând pe bazã de cifre „cã teritoriul reclamat de
Consiliul Naþional Român este un teritoriu geogra-

ficeºte compact românesc“.
Românii pleacã dintr-o realitate datã, aceea a

teritoriului lor naþional. În 18 din cele 23 judeþe reven-
dicate ei dispun de majoritate indiscutabilã. Ungurii

sunt difuzi ºi numai în trei judeþe secuieºti ar putea
constitui un canton ce ar putea fi investit cu atribuþii

autonome, dacã s-ar face abstracþie de strânsa lui
dependenþã economicã de mediul românesc

înconjurãtor.

În celelalte judeþe, ori cã reprezintã un

procent disparat de populaþie, ori cã sunt

amestecaþi cu românii de aºa fel cã nu pot

constitui nici mãcar cinci circumscripþii dintr-un

total de 114. Sistemul cantonal nu s-ar putea

introduce în Ardeal decât cu rãsturnarea privile-

giilor, care au fost un blestem al acestei þãri în tot

cursul evului mediu. Populaþia ungureascã din

teritoriul reclamat de români este urmarea

nenaturalã a unui sistem oprimator.

Enclavele alogene sunt fãrã îndoialã în

Ardeal, dar ele dispar în masa compactã a

poporului românesc, care este hotãrât a le investi

cu toate drepturile cu care ei înºiºi ºi le vor cere

în cadrul statului român. Consiliul Naþional

recunoaºte principiile wilsoniene ca valabile în

toatã puterea lor în ce priveºte popoarele alogene

de pe teritoriul românesc.“

În acelaºi sens a vorbit ºi Aurel Lazãr.

Tratativele au atins punctul culminant când

Bakanyi Dezso, conducãtorul socialiºtilor unguri,

a întrebat „pe ce bazã istoricã cred românii a sta

când cer cedarea þinuturilor reclamate ºi ce dã

legitimitate conducãtorilor români de a prezenta

pretenþiunile lor ca aspiraþiuni juste ale poporului

românesc”.

La care a rãspuns Iuliu Maniu, care printre

altele a spus: „Românii cer recunoaºterea

drepturilor lor în baza fapticã a existenþei lor ca

naþiune geograficeºte compactã, cu tradiþiuni ºi

aspiraþii unitare ºi bine precizate, dar cer aceastã

recunoaºtere ºi în baza drepturilor istorice ale

naþiunii române, pe care nu e timpul sã le desfã-

ºoare, dar a cãror existenþã o constatã în baza

tuturor declaraþiunilor politice fãcute din anul 1784

încoace. Legitimitatea noastrã ca reprezentanþi

adevãraþi ai aspiraþiilor adevãrate ne-o dã baza

largã democraticã a organizaþiei noastre de partid,

întãritã acum cu reprezentanþii partidului socialist“.

Apoi „Naþiunea românã vrea sã-ºi înfãptuiascã

suveranitatea sa naþionalã ºi de stat pe întreg

teritoriul locuit de români al Ardealului ºi al
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Ungariei ºi nu poate admite sã se punã piedici

acestei suveranitãþi prin enclave strãine meºte-

ºugit fãcute ºi susþinute. Ardealul ºi pãrþile mãrgi-

naºe din Ungaria e un teritoriu compact românesc,

pe care noi, românii, poporul românesc, îl socotim

ºi-l vedem ca stat românesc, asigurând de sine

înþeles deplina libertate naþionalã, politicã ºi

culturalã celorlalte popoare conlocuitoare. Noi nu

voim sã devenim din asupriþi, asupritori, dar nici nu

putem admite o ciungãvire a teritoriului românesc.

Chestiunea e clarã. Noi, ca popor suveran, voim

sã avem toate atributele suveranitãþii ºi în primul

rând – în vederea disordinei ce se înstãpâneºte ºi

pe care noi o putem împiedica – puterea administra-

tivã pe întreg teritoriul ce-l ºtim al nostru. E aceasta

urmare fireascã a dreptului de liberã dispunere“.

La întrebarea lui Iaszi: „În definitiv, ce vor

românii?“ Iuliu Maniu a rãspuns lapidar: „Ruptura

totalã“ (completa despãrþire de Ungaria, n.n.).

Acesta a însemnat ºi sfârºitul tratativelor.

Nu mai rãmânea altceva de fãcut decât

convocarea Adunãrii de la Alba Iulia.

Însãºi Alexandru Vaida, dupã cum afirmã

Miron Albani în lucrarea sa „Douãzeci de ani de la

Unire“, vol. I, p. 207, redactând un manifest semnat

de dr. Teodor Mihali ºi care a fost rãspândit pe

Valea Someºului, scrie în acel manifest la punctul

3:„Confraþii din Arad, membri ai Consiliului Naþional

Român Central sunt însãrcinaþi, ca îndatã se vor

gãsi potrivit sã convoace conferinþa naþionalã, care

va avea sã se pronunþe (în sensul declaraþiei),

luând poziþie în chestia privitoare la forma

constituþiei: monarhie ori republicã, a viitorului stat

naþional român“.

Iar mai departe, la pag. 209, Tiron Albani

scrie: „Sub presiunea teroriºtilor însuºi Teodor

Mihali, membru al Consiliului Naþional Român

Central, scrie Consiliului sã renunþe la Alba Iulia

cã se vor bombarda trenurile ºi se va face mare

vãrsare de sânge. Chiar ºi Vasile Goldiº a spus

cã numai atunci sã þinem adunarea dacã suntem

siguri de reuºita ei.“

Numai în urma atitudinii energice a lui Iuliu

Maniu, ªtefan C. Pop ºi Aurel Vlad s-a risipit teama

ºi îndoiala exprimatã la Arad de Vasile Goldiº ºi

Ioan Suciu, încât adunarea naþionalã a fost

convocatã pe 1 dec. 1918 la Alba Iulia, iar convoca-

rea a fost semnatã de ªtefan C. Pop.

Dupã terminarea tratativelor cu Iaszi, Aurel

Vlad mai rãmâne un timp oarecare la Arad pentru

a se ocupa de finanþarea gãrzilor naþionale ºi a

lucrãrilor de pregãtire a adunãrii de la Alba Iulia.

Cu pregãtirea ºi întocmirea condiþionalelor

pentru delegaþii diferitelor circumscripþii electorale

la adunarea de la Alba Iulia a fost încredinþat  Ioan

Suciu. În schimb, cu mobilizarea maselor s-au

ocupat consiliile judeþene. Aportul cel mai însemnat

în aceastã privinþa l-a adus consiliul naþional al

judeþului Alba de sub preºedinþia lui Ioan Pop ºi cel

al judeþului Hunedoara de sub preºedinþia lui Aurel

Vlad, cãci 70%  dintre participanþi la adunare au

provenit din aceste douã judeþe (v. Articolul „Un

sfert de veac de la Unirea Transilvaniei“, de A. Vlad,

publicat în Solia Dreptãþii nr. 5 din 1944).

Adunarea naþionalã de la 1 decembrie 1918 a

fost deschisã de ªtefan Cicio Pop, iar V. Goldiº a

prezentat proiectul de rezoluþie.

Proiectul de rezoluþie prezentat adunãrii a fost

revendicat în întregime de Vasile Goldiº. Iatã ce

scrie Goldiº în „Discursuri“, p.24, Cultura Naþionalã,

Bucureºti, 1928: „Rãspunderea istoricã ºi politicã

pentru hotãrârea de la Alba Iulia n-o are vreun partid
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politic (aici probabil el se referã la revendicarea

paternitãþii acestor propuneri de cãtre socialiºtii

din Consiliul Naþional, n.n.) ci o are înaintea

tuturor autorul, care s-a simþit alãturi de sufletul

poporului român  iubitor de libertate ºi dreptate“.

Aceste afirmaþii ale lui Vasile Goldiº sunt

considerate hazardate de Sever Stoica, în

lucrarea sa „Alba Iulia în umbra Trianonului“, ed.

Cartea Româneascã, Cluj, 1929, pag.12.

Pentru a ilustra netemeinicia afirmaþiilor lui

Goldiº, Sever Stoica aratã cã, susþinut de

socialiºti ºi de ªtefan C. Pop, V. Goldiº

preconiza, autonomia definitivã a Transilvaniei

pânã la nivelarea desãvârºitã a diferenþelor

produse prin evoluþia istoricã între teritoriile locuite

de români în  Transil-vania ºi Þara Ungureascã

ºi Regatul Român. Aceastã idee a fost combãtutã

de Alex. Vaida Voevod, Iuliu Maniu, Aurel Lazãr,

Silviu Dragomir, Zenovie Pacliºanu, pãstrându-

se doar utilitatea trecãtoare a autonomiei

provizorii. Adunarea Naþionalã rezervã teritoriilor

indicate autonomie provizorie pânã la întrunirea

constituantei aleasã pe baza votului universal.

Aurel Vlad considera greºitã aceastã din urmã

hotãrâre de a limita autonomia provizorie numai

pânã la întrunirea constituantei, cãci – susþinea

el – de aceastã stilizare neprecisã s-a folosit

politicianismul parti-delor politice pentru a

desfiinþa autonomia provi-zorie (v. Articolul „Un

sfert de veac de la Unirea Transilvaniei“, din Solia

Dreptãþii, nr. 9 din 1944).

De asemenea Sever Stoica mai aratã cã

punctul 1 din art. III al hotãrârii votate de adunarea

naþionalã diferã de felul cum a fost formulat de

Vasile Goldiº. Cãci rezoluþia avea urmãtoarea

redactare: „Deplina libertate naþionalã pentru

toate popoarele conlocuitoare“, ceea ce este cu

totul altceva, cãci autonomia naþionalã, cum arãta

Aurel Vlad, ar fi provocat o adevãratã anarhie în

guvernarea þãrii. Iar formularea lui Goldiº a fost

modificatã, în urma opoziþiei lui Iuliu Maniu ºi

Aurel Vlad, în sensul  arãtat mai sus.

„În cursul unei dezbateri parlamentare din acest

an – afirmã Sever Stoica – Iuliu Maniu a þinut sã

accentueze cã, la Alba Iulia nu s-a acordat

autonomie naþionalã pentru minoritãþi, explicând

aceastã hotãrâre rãspicatã prin argumentul cã

Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia nu putea conferi

minoritãþilor autonomie naþionalã, atunci când în

vechea Ungarie Partidul Naþional Român renunþa

la autonomia Transilvaniei“ <<Partidul Naþional

Român a renunþat la autonomia Transil-vaniei în

1905. De fapt programul acesta a fost pãrãsit odatã

cu inaugurarea activismului (aban-donarea

pasivitãþii) de cãtre Aurel Vlad, n.n.>>

Apoi paternitatea pasajului din proiectul lui

Goldiº, care a fost însuºit de Adunarea de la Alba

Iulia, cã „Fiecare popor se va administra ºi judeca

în limba sa proprie, prin indivizi din sânul sãu ºi

fiecare popor va primi drept de reprezentare în

corpurile legiuitoare ºi la guvernarea þãrii în proporþie

cu numãrul indivizilor ce-l alcãtuiesc“ – aratã Sever

Stoica –, nu aparþine lui Vasile Goldiº, cãci ideea se

gãseºte în punctul 3 al programului Partidului

Naþional Român, formulat la Conferinþa Naþionalã

din Sibiu în 1905 ºi care s-a elaborat fãrã participarea

lui V. Goldiº.

Dezbãtut ºi modificat a fost ºi punctul 5 din art.

III, acela privitor la reforma agrarã. Proiectul de

rezoluþie al lui Vasile Goldiº prevedea naivitatea de

a promite unui plugar atât pãmânt cât va putea

cultiva el însuþi cu familia sa, minimum 10 jugãre

cadastrale. Victor Bontescu, luând cuvântul a arãtat

cã nu existã atâtea proprietãþi funciare câte vor putea

satisface exigenþele plugãrimii. Trebuie deci, a spus

Victor Bontescu, sã se facã statistici exacte ºi sã

nu se facã promisiuni irealizabile.

Acest punct a fost modificat la propunerea lui

Victor Bontescu în felul urmãtor: „Reforma agrarã

radicalã. Se va face conscrierea tuturor proprietãþilor,

în special a proprietãþilor mari. În baza acestei

conscrieri, desfiinþând fidei-comisele în temeiul

dreptului de a micºora, dupã trebuinþã, latifundiile, i

se va face posibil þãranului sã-ºi creeze o proprietate



                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ardealul literar dealul literar dealul literar dealul literar dealul literar nrnrnrnrnr. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017

19

lllll RESTITUIRI  lllll

(arãtor, pãºune, pãdure) cel puþin atât cât sã o

poatã munci el ºi familia lui. Principiul

conducãtor al acestei politici agrare este de o

parte promovarea nivelãrii sociale, pe de altã

parte potentarea producþiunii“.

Iar ultimul punct din proiectul de rezoluþie

al lui Vasile Goldiº a fost suprimat – afirmã

Sever Stoica – prin acesta se fãcea apel la

armata românã de a ocupa teritoriile locuite de

români: „Pentru asigurarea ordinei publice, a

vieþii ºi averii, Adunarea Naþionalã roagã

Regatul Român, ca ºi pânã la Congresul de

Pace, sã ocupe prin trupele sale teritoriile locuite

de românii din Transilvania, Banatul-Timiºan

ºi Þara Ungureascã“.

Iatã ce scria Sever Stoica în aceastã

privinþã: „Atât de conºtient a fost Ardealul

românesc de importanþa adunãrii de la Alba

Iulia ºi atât de încadrat în ritmul marilor idei ale

continentului nostru, încât deºi bande de sãcui

anarhizate terorizau populaþia româneascã,

lãsând ca amintire baie de sânge în urma lor ºi

deºi ungurii au colportat zvonul cã vor bombar-

da din avion cetatea lui Mihai Viteazul, Iuliu

Maniu a cerut Marelui Cartier, prin emisari, sã

opreascã înaintarea armatei române, pentru a

pãstra neîntinatã puritatea plebiscitului de la

Alba Iulia ºi a preveni argumentul unguresc cã

Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia s-a þinut la

adãpostul ºi sub teroarea baionetelor româ-

neºti, falsificându-se voinþa populaþiei autono-

me“. Aºa de departe a mers aceastã grijã încât,

din hotãrârea de la Alba Iulia s-a suprimat acel

punct prin care se fãcea apel la armata românã.

Deci proiectul propus de Vasile Goldiº a fost

modificat în punctele esenþiale.

Afirmaþiile lui Goldiº prin care îºi arogã

paternitatea întregii rezoluþii a adunãrii din Alba

Iulia, sunt în contradicþie ºi cu declaraþiile lui

Ioan Fluieraº fãcute în ºedinþa din 18 ianuarie

1929 a Adunãrii Deputaþilor (v. Monit. Ofic. Nr.

13/ 6.ii.1929, pag. 450). Iatã ce afirmã el: „Noi am

susþinut cu tãrie rezoluþia de la Alba Iulia, ceva mai

mult, eu pot afirma aici ºi nu pot dove-di la nevoie cu

manuscrisul D-lui Goldiº scris în faþa D-lui Cicio Pop,

cã proiectul de rezoluþie a fost dictat de modesta mea

persoanã, cu revendicãrile Partidului Social Democrat

pentru a duce lupta mai departe faþã de orice eveni-

mente care ni se vor pune în cale“.

În realitate însã nici V. Goldiº ºi nici social-

democraþii nu-ºi pot revendica paternitatea acestor

hotãrâri, cãci propunerile acestora, cum aratã ºi Aurel

Vlad în articolele sale citate „Douãzeci ºi cinci de ani

de la Unirea Transil-vaniei“, conþineau o mulþime de utopii.

Totuºi, pentru a se amenaja susceptibili-tatea ºi

orgoliul lui V. Goldiº, care de altfel era un om de vastã

culturã ºi dispunea de un condei bun, lui i s-a dat posibi-

litatea sã prezinte adunãrii aceste propuneri ºi tot el

sã facã parte din delegaþia care a prezentat actul unirii

la Bucureºti ºi apoi sã facã parte ºi din Consiliul Dirigent

al cãrui preºedinte era Iuliu Maniu, ca vice-preºedinte

ºi ºef al resortului instrucþiunii. Vicepreºedinþi în Consi-

liul Dirigent mai erau, împreunã cu Goldiº, ªtefan Cicio

Pop, ºeful resortului de rãzboi, Alexandru Vaida Voevod

– ºef al resortului de externe ºi Aurel Vlad – ºef al

resortului de finanþe.

1 (Fragment din lucrarea „Aurel Vlad – Miºcarea
Naþionalã a României din Ungaria ºi Transilvania)
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 „Destine pentru eternitate” este numele
primei mele cãrþi, o carte de interviuri, cu mari
personalitãþi ale culturii româneºti. Oameni care
au marcat,  prin destinul lor special, locul în care
s-au nãscut – la câmpie, la deal, la munte, ori pe
vãile apelor....Pornind de la locul de baºtinã, în
timpul vieþii, ei ºi-au împlinit un ideal, care la
început era doar al lor, dar, cu timpul a devenit
al nostru, al tuturor românilor.

Asemenea destine am mai întâlnit în cariera
mea jurnalisticã. Unii sunt încã aici, cu noi, alþii
sus, la ceruri,  printre stelele luminoase. Am privit
Calendarul primei luni a Toamnei, din anul
acesta, ºi cu mare bucurie am aflat personalitãþi
deosebite despre a cãror existenþã voi încerca
sã povestesc. Eu voi îndrãzni, sub un unghi
tandru ºi  subiectiv, care poate va veni sã dea o
luminã în plus...

 Oameni din interiorul arcului carpatic,
oameni aleºi, adevãrate valori  naþionale,  aceºtia
sunt cei asupra cãrora voi zãbovi acum. Oameni
din þara Ardealului-transilvan, din acest pãmânt
blagoslovit, unde s-au nãscut, au trãit ori au ple-
cat la cele veºnice, în septembrie (în  ani ºi secoli
diferiþi), cãrturari de mare laudã ºi cinstire,  pre-
cum: TIMOTEI CIPARIU, (nãscut la Pãnade),
IOAN INOCENÞIU MICU-KLEIN, (nãscut la
Sadu) ori ALEXANDRU PAPIU ILARIAN (nãscut
la Bezded-Sãlaj).

...La 3 septembrie 1887, a plecat din lumea
noastrã TIMOTEI CIPARIU, legendã vie încã din
viaþã. Este cinstit în satul natal Pãnade, lângã
Blaj, cu un bust ridicat în faþa ºcolii, de unde el,
Cipariul, priveºte senin, ocrotitor, spre urmaºii
generaþiei  paºoptiste, din care a fãcut parte ºi
ale cãrei idealuri le-a slujit, cu credinþã. La
Pãnade, ca ºi la Blaj,  am vãzut ºi eu, dovezi ale
stimei pentru acest mare om, când am fost ca

reporter de la Radio România, în  toamna anului
2004, cu ocazia Sãrbãtorii solemne, închinatã unui
sfert de mileniu de la deschiderea ºcolilor din Blaj,
la anul 1754, a  primelor ºcoli secundare în limba
românã din þara noastrã!

Timotei Cipariu, un fiu de þãran blãjan, a fost
un mare cãrturar umanist, de talie europeanã ºi,
cum spune Sextil Puºcariu, a fost „ pãrintele filologiei
româneºti”. Din eseul scriitorului Ion Brad, numit  „O
ºcoalã care nu trebuie uitatã”, am mai aflat cã,
ucenicul la ºcolile Blajului, Timotei Cipariu, a devenit
apoi profesor aici, un om cu o vastã culturã care:
„...a învãþat singur, 15 limbi, pe lângã limbile clasice,
toate limbile europene, precum ºi câteva limbi orien-
tale (în care a ºi scris), cel care se ducea cãlare la
Constantinopol dupã cãrþi ºi manuscrise rare, a fost
chiar ºi vicepreºedinte al Societãþii Academice,
devenitã Academia Românã..”. Din dragoste pentru
cultura ºi istoria neamului, Timotei Cipariu a adunat
carte-cu-carte, o valoroasã bibliotecã, cu peste 4000
de volume ...astãzi este muzeu, iar eu chiar l-am
vizitat. Tot poetul Ion Brad, consãteanul lui Cipariu,
mi-a dãruit, pentru cartea „Destine pentru eternitate“,
o baladã dedicatã marelui om... Iatã câteva  versuri:
„Din satul cãþãrat pe dealuri de argilã/ Ca pe-o lunã
mâncatã pe jumãtate/ de ploi/Am pornit, într-o vreme
fragilã, pe urmele tale pietrificate/ În sufletele copiilor
din noi..../Din toate nopþile ce le-ai vegheat,/Eu
numai noaptea asta o am adus în sat/ Ca s-o împart
la morþi ºi la vii/ Sã nu te simþi cumva fãr-de copii...”
Din toatã fiinþa lui, Cipariu a iubit neamul sãu, istoria
ºi  „dulcea limbã româneascã”. Cu adevãrat, acest
cãrturar a fost un om cu un destin pentru eternitate...

Un alt nume de mare rãsunet în inimile locui-
torilor din Ardealul-transilvan, cu un destin de
excepþie, de mare valoare este cel al „episcopului-
voievod” - IOAN INOCENÞIU MICU-KLEIN, nãscut
într-un sat ardelean, la Sadu, în septembrie 1692.

Calendar pentru minte, inimã ºi literaturã...

Romaniþa Maria ªTENÞEL
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Viaþa ºi activitatea sa de cãrturar ºi slujitor al
Bisericii, a fost dedicatã unui ideal: lupta aprigã
pentru emanciparea poporului român. El este
cel care a deschis aceastã luptã a românilor
din Transilvania. A fost implicat, pânã la jertfa
de sine, în realizarea idealului. Pentru el luna
septembrie are o tristã semnificaþie. La 28
septembrie 1737, acum 280 de ani, Episcopul
unit al Transilvaniei a mers la Viena sã prezinte
Dietei un nou memoriu, în numele naþiunii
române din Transilvania. Dar, pentru cã Episco-
pul refuzã sã înlocuiascã termenul de „naþiune”,
prin acelea de român sau „plebea româneascã”,
cum i se poruncise, Dieta nu-i permite sã
citeascã documentul! Mai apoi, au urmat alte
interdicþii, alte  ºicane, ce l-au determinat sã se
autoexileze, timp de 24 de ani, la Roma, unde
a ºi murit. Sã pãrãseascã deci „Mica Romã”,
Blajul, el, cel care a construit aici Catedrala, fiind
„Întemeietorul”, motiv pentru care Nicolae Iorga
îl va numi „Episcopul-voievod”. Dupã mulþi ani,
în 1997, este adusã în þarã, urna cu rãmãºiþele
pãmânteºti ale Episcopului Ioan Inocenþiu Micu-
Klein. Este depus, cu mare cinstire în Catedrala
ctitoritã de el, locaº în care am pãºit ºi eu, cu
sfialã, acum câþiva ani ºi mi-am plecat fruntea,
ascultând, în ºoaptã, câteva versuri din poemul:
„Inscripie pe lespedea mormântului”, poem de
Ion Brad:

„S-a întors din Roma calmã/Spirit viu dintre
statui/ Ca-ntr-o frescã þine-n palmã/Blajul-
mânãstirea lui./ Mânãstirea lui – Ardealul,/
Mânãstirea lui – pãmântul /Dulce-al þãrii – idealul
/Veac de veac cãdelniþându-l”...„Doamne, m-am
întors! De-acuma/ Poþi sã TE învredniceºti/ Sã
pui flãcãri iar în huma /Osemintelor cereºti.”...

Om al Ardealului, poetul Lucian Blaga
alcãtuieºte un neuitat portret al Episcopului-
vioevod:

„Îl vedem prin zãri ºi ziduri, pe acest chinuit
cãlugãr, zbuciumându-se în chilioara sa de la
Roma, în suferinþele exilului. Îi auzim suspinul:
NU POÞI ÎNVIA DIN MORÞI DECÂT DIN

PÃMÂNTUL PATRIEI!  Prin ce disperãri ale spiritului
a trebuit sã treacã Inochentie spre a-ºi rosti în acest
chip iubirea de neam! Ce energie de simþire, ce
putere de viziune”...aºa îºi  încheie Blaga emoþio-
nantul portret al Episcopului!

...Acum 190 de ani, la 27 septembrie 1827, s-a
nãscut, la Bezded, judeþul Sãlaj, cãrturarul, istoricul,
filologul, revoluþionarul  paºoptist, membru titular al
Academiei Române, ALEXANDRU PAPIU-
ILARIAN, fiul unui preot român greco-catolic.

Animat de o conºtiinþã naþionalã puternicã, el
face parte, împreunã cu Avram Iancu, din „Societatea
de lecturã”, care milita pentru idealuri patriotice înalte,
iar odatã cu izbucnirea evenimentelor de la 1848,  el
participã la organizarea revoluþiei paºoptiste. Un
punct de referinã pentru cultura româneascã sunt
cele douã studii scrise: „Tezaur de monumente
istorice pentru România”  ºi „Istoria românilor din
Dacia superioarã” (se regãsesc aici ºi evenimente ale
revoluþiei paºoptiste). Alexandru Papiu Ilarian s-a
refugiat în Þara Româneascã dupã mersul nefavo-
rabil al revoluþiei, dar ºi aici a continuat sã fie un bun
român, un bun ardelean, un militant pentru drepturile
celor de peste munþi, dar ºi al tuturor românilor, din
toate colþurile þãrii, fiind chiar ministru de justiþie al
României, în cabinetul lui Mihail Kogãlniceanu (oct.
1863 – febr.1864). De aceea, iubit ºi preþuit, el a
fost numit: „Tribunul de la Blaj”. Pe aleea  Ansam-
blului monumental GLORIA, din Blaj am admirat ºi
eu, un bust în piatrã al marelui om, Alexandru Papiu
Ilarian, aºa cum o fac, cu veneraþie,  toþi cei care
trec prin „Mica Romã“, locul unde s-au nãscut, au
creat, în numele unor idealuri înalt-patriotice...
OAMENI MARI.

Þara Ardealului, pe care Carpaþii o înconjoarã,
cu drag, „precum zidul o cetate”, zice Bãlcescu...
a avut, are ºi va avea mulþi fii, oameni deosebiþi,
despre care ºi eu am scris, scriu ºi voi mai scrie,
considerându-i, cum spuneam la început, oameni

cu destine pentru eternitate!

lllll FILE DE ISTORIE lllll
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De iubire

Atît de comodã iubirea întinsã pe ºezlong
potopitã de Soare c-un moale nimb
de efemeride în jurul sînilor
carne pe carne cum aurul
pe strãlucirea sa
dar n-o poþi chema nici ea nu te cheamã
doar ºtii cã existã
cã e-o þesãturã din fire de sînge ºi nestemate
strãinã de tine-n splendida-i lene fierbinte
atît þi-e dat sã ºtii cã existã
în vecii vecilor.

Genezã

Omul ia naºtere din pãmînt ºi vãzduh

poetul ia naºtere din mirosul florilor
ºi din mirosul hîrtiei arse

amîndoi tac în rãstimpuri
pentru-a se asculta unul pe altul

amîndoi tac în rãstimpuri
pentru cã vor pur ºi simplu sã trãiascã.

Ilustratã din Tg. Cãrbuneºti

Sîngele strãluceºte cum apa cum dealurile

un zid traverseazã strada cum o pisicã

vîntul înecat într-o trepidaþie de motor

sudorile reci ale paginii necitite

memoria explodeazã ºi tu nu mai eºti
nicãieri.

Nud
Pe curbura ºoldului tãu
tivul umbrei încearcã
în fel ºi chip sã te-nveºmînte

la geam un cer cum un pat pliant
nerãbdãtor
ºi tu rãmîi goalã aidoma infinitului.

Venus

Lenevite ferestre
moi cum mãtasea

lasciv înaintezi
pas cu pas
în trecut ca-n viitor

pe creºtetul tãu
apele-adunate
aidoma unui coc.

Mitologie blocatã

Îngeri aºezaþi în coºuri cum ouã proaspete
uºi puse cu faþa la perete asemenea delincvenþilor
bile atît de lucioase încît tremurã de frig
nori din care poþi mulge lapte
trandafiri care exalã muzici cum casetofoane
broºe care plîng cu lacrimi de sînge
linguri cu care guºti abisurile
binecuvîntãri vesele cum bilete de teatru
Sirene care ies din valul paginii abia citite

ºi cîte alte minuni
care nu s-au mai putut ivi.

Despre real

Realul e mereu incomplet mereu îi lipseºte
cîte ceva ba un nasture ba o vrabie
ba un tren ba un deget
ba un arbust ba un ziar
e-asemenea unui om distrat
care uitã ce are de fãcut
dar care privindu-se-n oglindã
constatã mirat cã a rãmas el însuºi.

Gheorghe
GRIGURCU



                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ardealul literar dealul literar dealul literar dealul literar dealul literar nrnrnrnrnr. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017

23

lllll ANTOLOGIE LIRICÃ lllll

Cînd lumina

Cînd lumina cedeazã flãcãrii
cînd e astfel dezviriginatã
ºi rãmîne arsura
oboselii pe veºmînt
(nu mai e de adãugat
nici un cuvînt).

În local

ªi cîte pãsãri nu se dezlipesc
de Soarele Toscanei vãzut la tv.
cum niºte timbre pe plic fixate
de lumina lui
care orbeºte faþada o face de rîs

ºi nici o pasãre  nu mai soarbe încrezãtoare
din paharul tãu de-amiazã
nici o pasãre nu cade cu ciocul
în farfuria ta cu mîncare sleitã

treptat aerul se-adunã-n fereastra localului
ca-ntr-un plãmîn
aerul pe care sticla pãtatã de muºte
l-a inspirat ºi-ntîrzie sã-l expire.

Interior

Tragi norii cum un fermoar ºi-n fereastrã
se face senin dintr-odatã
dar ce mai dezordine-n odaie
foile de hîrtie în care-ai adormit
mototolite cum aºternuturile
curenþii subþiri de cãldurã nu se pot
aºeza pe mobile din pricina prafului
oglinda fileazã precum un bec defect
celularul abia pus în prizã
se-ncarcã de vocile care
încã nu l-au strãbãtut
ºi tu visezi
cã ai putea visa.

Ilustratã din Amarul Tîrg

Strãzi umede cum mîini transpirate

din ganguri vechi vine damful de muced
al Începutului Lumii

un reporter din Capitalã
ridicã deasupra capului un porumbel
sã filmeze cu el depãrtãrile.

LXX

Muntele se desfãcea cum poala unei rochii
o cheie uitatã nu ºtiu cum înãuntrul unei legi
un drum pavat cu aparate de radio vechi
vîntul trandafiriu cum o rozã-n fereastrã
Soarele se transforma-n fulgi se destrãma
apa rîului cotcodãcea se agita cum o gãinã
etc. etc.

dar am obosit am îmbãtrînit îmi umplu
zilele cu extraordinara migalã a melancoliei
îmi  restaurez iubirile cum o picturã veche.

Ilustratã din Amarul Tîrg

Fragilã-i viaþa cum un nor cum tunetul sãu
limba umflatã de teamã o bolboroseºte abia
e duminica morþilor ce-ºi înregistreazã vocile
nespus de grijulii pe banda magneticã
un munte cocoþat pînã la-nãlþimea turnului
Primãriei
un acord comercial aºternut cu-o cernealã
stîngace cum sîngele
case-ntregi pleacã-n Vest ziduri oarbe
cãutînd pe-ntuneric necunoscutul ºoselelor
speranþele cum pete prea vechi
pentru-a mai putea fi luate-n seamã
în localul din colþ peroreazã mici demagogi
cu creier de lînã
ºovãitor se scoalã poetul de la masã
sãtul de poezie ca de-o mîncare grasã.

Cunoscutul ºi necunoscutul

Sã gãseºti necunoscutul
în cunoscut
dar  (mai dureros)
cunoscutul în necunoscut
(ca ºi cum ai înþepa o minge
ºi-ai privi întristat
cum se dezumflã).

O zi între altele

Oasele geroase scîrþîitoare-ale norului
umbrele creierului joacã pe sticla ferestrei
verbele te muºcã de mîini cum niºte cîini jucãuºi
din umerii Îngerului îi þîºnesc aripile
aidoma unor ape.
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România nu duce lipsã de festivaluri de

literaturã (naþionale ºi internaþionale), concursuri,

colocvii ºi simpozioane, „zile” ale revistelor, reci-

taluri poetice, aº zice cã din contrã, uneori au loc

în aceleaºi zile ºi câte ºapte manifestãri literare

deodatã, în diverse localitãþi din þarã. E un semn cã

autoritãþile (nu conteazã culoarea politicã a celor

puºi în frunte, fie la consilii judeþene, consilii locale,

primãrii municipale, orãºeneºti sau comunale) spri-

jinã ºi cultura scrisã cu bani grei, nu numai cu vorbe.

Nu mai pun la socotealã finanþarea revistelor lite-

rare pe plan central ºi local. Plus târguri de carte

(patronate de bibliotecile sau centrele culturale

judeþene sau municipale). Acum, când scriu aceste

rânduri, 5 octombrie, au/sau vor avea loc manifes-

tãri literare de amploare la Iaºi ºi la Timiºoara

(festivaluri internaþionale de literaturã, cu invitaþi

de renume, exclusiviste), apoi: Zilele revistei

Familia la Oradea, de unde invitaþii vor merge la

Festivalul de Literaturã de la Cluj-Napoca ºi apoi

la Colocviul „Titu Maiorescu” la Timiºoara (organi-

zate de Uniunea Scriitorilor; e incredibil, condu-

cerile Uniunii Scriitorilor ºi a României literare vor

fi pe drum zece zile!). Urmeazã, venind vorba de

manifestãrile organizate de Uniunea Scriitorilor,

„Scriitorul anului” la Iaºi, în 2 noiembrie. Dupã ce

Uniunea Scriitorilor a organizat Festivalul de

literaturã „Douã state, o literaturã”, Chiºinãu-

Soroca, 21-24 septembrie 2017 ºi „Literatura

tinerilor”, Neptun, 14-17 septembrie 2017. Iar în

prima parte a anului, Uniunea Scriitorilor a organizat

Gala Poeziei Române Contemporane, ediþia a VII-a,

Alba-Iulia, 9 iunie 2017; Festivalul Internaional de

Literaturã „Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, 25-28 mai

2017; Turnirul de Poezie, ediþia a VII-a, Colibiþa,

Bistria-Nãsãud, 10-13 mai 2017; Colocviul Naþional

al Revistelor de Culturã, ediþia a IV-a, Arad, 6-8 mai

2017; Colocviul Naþional de Prozã, Alba-Iulia, 4-6

aprilie 2017. Uniunea Scriitorilor rãmâne un reper

al profesionalismului, Gabriel Chifu e „capul limpe-

de”. Participarea la aceste manifestãri organizate

de Uniunea Scriitorilor are limite – invitaþiile curg

pentru cei din conducerea ei ºi pentru cei nominali-

zaþi de filialele sale.

Altfel, dacã tot am fãcut o listã a festivalurilor

din ultima lunã, sã atrag atenþia ºi asupra festivalului

la care am participat la Satu Mare, „Poesis” în 14-

16 septembrie 2017 – în aceleaºi zile aveau loc: la

Neptun, „Literatura tinerilor”, la Oneºti, „Zilele

culturale cãlinesciene”, la Brãila, „Europoezia”,

urmatã de Festivalul „Poeþi din Balcani”. În aceeaºi

lunã au avut loc festivalul naþional „George Bacovia”

(cu premii ale revistei Ateneu ºi acordarea premiului

naþional „G. Bacovia” de un juriu care contestã

conducerea Uniunii Scriitorilor!), la Bacãu, apoi

Festivalul-concurs „N. Labiº” la Suceava, Festivalul

„Avangarda XXII” la Bacãu, sã mã refer numai la

cele de care am cunoºtinã (la care nu am fost invitat,

le ºtiu de pe internet-Facebook). În ianuarie ºi în

iunie la Botoºani, an de an, se þin manifestãri „Mihai

Eminescu” (se acordã premiul naþional pentru

Liviu Ioan STOICIU

Lumea literarã nu duce lipsã
de festivaluri
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poezie ºi premiile la concursul „Porni Luceafã-

rul…”). Am auzit de colocviile revistei Reflex de

la Herculane, din varã ºi de „Poezia la Iaºi”

(habar nu am ce e, dar mereu anunþã cã sunt

invitaþi 100 de poeþi; eu n-am fost invitat). Sau

de Serile de literaturã ale revistei Antares, la

Galaþi. Am participat la Festivalul Internaþional

de Poezie de la Bucureºti (organizat de MNLR).

Au loc „Serile literare de la Brãdiceni” ºi „Serile

literare de la Deseºti” în fiecare an, cu premii.

Sau Zilele revistei Caiete Silvane, la Zalãu ºi

Convorbiri literare la Iaºi (la ambele n-am

participat). La Bistriþa ºi Sibiu au loc festivaluri

internaþionale de poezie organizate de tineri

(care stau pe „cealaltã baricadã” faþã de Uniunea

Scriitorilor)… Au fost organizate manifestãri

literare ºi târguri de carte de biblioteci judeþene

ºi municipale (am participat la Focºani, la Adjud,

la Piatra Neamþ; din pãcate, la Piatra Neamþ, un

organizator de excepþie, Adrian Alui Gheorghe

a fost înlãturat din funcþia de director al Bibliotecii

Judeþene Neamþ din motive politice; sã sperãm

cã va fi repus în funcþie, dupã ce va câºtiga pro-

cesul deschis împotriva celor ce l-au înlãturat).

De evidenþiat e ºi Ioan Pintea, director la Biblio-

teca Judeeanã Bistriþa, cu zilele dedicate lui G.

Coºbuc, anul acesta. Sau zilele dedicate premiu-

lui naþional „Lucian Blaga”, la prima ediþie (iniþiatã

de Aurel Pantea) ºi cele dedicate premiului

naþional „Ion Creangã” la Tg. Neamþ (ediþie nouã,

gãzduitã de Cristian Livescu; premiu iniþiat de

Adrian Alui Gheorghe), la care N. Manolescu a

fost preºedinte de juriu (domnia sa e preºedinte

de juriu ºi la premiile naþionale „Mihai Eminescu”

ºi „Tudor Arghezi”). În spatele acestor manifes-

tãri stau scriitori care meritã elogiile colegilor lor

(aºa cum redactorii-ºefi ai revistelor meritã elogii,

fiindcã pun la îndemâna scriitorilor un loc unde

sã publice sau în care sã fie lãudaþi în cronici literare;

fãrã ei, viaþa literarã ar fi un pustiu), în afara celor

pomeniþi: Irina Petraº, Ioan Moldovan, Vasile Dan,

Leo Butnaru, George Vulturescu ºi D. Pãcuraru, C.

Th. Ciobanu, N. Grigore Mãrãºanu, Valeriu Stancu,

Adrian Jicu, Carmen Veronica Steiciuc, Victor

Munteanu, Gellu Dorian, Octavian Doclin, Cassian

Maria Spiridon ºi Adi Cristi, Corneliu Antoniu, Ion

Popescu-Brãdiceni, Gh. Pârja, Daniel Sãuca, Ioan

Cristescu, Radu Vancu, Dan Coman… Festivalurile

au rostul lor, chiar dacã sunt exclusiviste (invitaþii

trebuie sã fie în graþiile organizatorilor), sunt singurele

care reunesc scriitori (nu numai poeþi ºi critici), care

au ocazia sã „socializeze”, sã schimbe cãrþi noi ale

lor, sã fie eventual premiaþi sau sã participe la reci-

taluri, sã citeascã ºi sã asculte texte ale colegilor,

din bunãvoinþã reciprocã.

„Împãtimiþii cititori – consumatori de
poezie autenticã ºi câþiva exegeþi s-au aplecat
asupra existenþei ºi operei marelui dispãrut ºi
întreþin „prezenþa“ sa virtualã în orizontul adevã-
ratei poezii, demolând sfidarea, condamnarea
la indiferenþã ºi uitare pe considerentul cã Labiº
nu mai este la modã.

Premisa intenþiei noastre prin aceastã
evocare este cã Labiº nu trebuie ucis a doua
oarã prin uitare ori denaturare. Dupã 60 de ani
de la moartea poetului, învãluit în ceaþa uitãrii,
am vrut sã reînviem o amintire dureroasã, des-
prinsã din legenda unui cântec frânt ce poartã
numele de Nicolae Labiº.“ consemneazã
autorul pe coperta patru a cãrþii sale.

Gheorghe ROTAR

NICOLAE LABIº
între mit ºi

realitate

Semnal

    Ed. Grinta, 2017, p. 126
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       Dacã e sã dãm crezare lui Marcel

Raymond, care împãrþea poeþii în poeþi artiºti

ºi poeþi vizionari, Ioan Es. Pop face parte din a

doua categorie. Substanþialitatea poeziei sale

aserveºte întotdeauna o viziune liricã al cãrei

spaþiu e bântuit de un sacru malefic. Nãscut la

27 martie 1958 în Vãraii de Maramureº, absol-

vent al Facultãþii de filologie din Baia Mare în

1983, Ioan Es. Pop a fost, pe rând, profesor de

literaturã românã la Ieud, muncitor necalificat

pe ºantierul de la Casa Poporului, corector ºi

redactor la mai multe reviste literare bucureº-

tene dupã 1990, rãmânând însã în forul sãu

interior un apostol al Poesiei, pentru care a ºi

fost haruit. Cele trei cãrþi de poezie publicate

(Ieudul fãrã ieºire - 1994, Porcec - 1996 ºi

Pantelimon - 113 bis, 1999) destul de târziu

faþã de perioada scrierii, recomandã un „optze-

cist” perfect, un poet autentic ºi-l plaseazã fãrã

drept de apel în prima linie a liricilor din generaþia

în discuþie. Ca ºi Thomas Mann în Muntele vrãjit,

Ioan Es. Pop construieºte în Ieudul fãrã ieºire

un personaj, Mircea, care nu mai poate pãrãsi

un spaþiu încãrcat de semne, spaþiu al bucuriilor

ºi disperãrilor, al singurãtãþii („singur este acolo

cel singur”), al dramelor naturale sau livreºti:

„dacã aluneci acolo/ nici o hartã n-are sã-þi mai

fie de folos// zadarnic vei zori sã rupi linþoliul

spaþiului/ în care ai alunecat. Dincolo n-o sã dai

decât/ de urma piciorului tãu de dincoace, / fãrã

margini este ieudul ºi fãrã ieºire”. Venite dintr-o

culturã poeticã bine asimilatã, livrescul ºi supra-

realismul se integreazã în text cu un firesc de-a

dreptul cuceritor: „coboarã-n granada cãzii de

 IOAN ES. POP – UN APOSTOL
 AL BIOGRAFISMULUI CINIC

baie, doboarã/ fluturele de pe lampã este mostrul ce

ne pradã/ soarele din toaletã -// în bucãtãrie e cordo-

ba, s-au aciuat în ea ºoarecii/ îndoielii, rãpune îndo-

iala, am trãit cu ei prea multã vreme/ ca sã mai ºtim

cine pe cine vâneazã,/ ºi-n hainele noastre noi nu

suntem voi; ele singure/ fluturã disperate”. Sau: „eu

nu mã mai duc azi acasã, dar ºtiu:/ unul dintre voi

are sã mã trezeascã./ Unul din voi pe mine mie însumi

mã va vinde”. ªi: „cheamã muºtele-n izmene sã

aducã miros de frigãrui/ de la ospãþul celor mari/ ºi

îngerul casei noastre, burtosul cariu,/ care ne-a ros

pe-ndelete cãminul ºi ºansa”. La fel ca în La fanion

de Liviu Ioan Stoiciu (cu care Ieudul fãrã ieºire se

înrudeºte la nivelul viziunii într-un spaþiu ºi timp

sacrale), trebuie sã remarcãm dimensiunea mono-

logicã a discursului poetic, uneori dezabuzat sau chiar

apocaliptic, alteori înþesat de ironie, iar altãdatã sub

formã de ritual semantic sau de rugã, ca în Partea a

II-a, textul 2: „are sã-nceapã chiar acum teritoriul

psalmilor: peste tine doamne zidurile trupului meu

sunt zidite/ tu eºti absenþa pe care-o-nvelesc, tu -

somnul ce-l dorm; / dacã eu simt cerul tãu cel cãzut,

pãmântesc/ nu rãsãri pe ei decât în somn/ ºi aºa

mai departe vociferez pentru cã ºtiu/ cã nu sunt decât

un limbaj ºi-mi este permisã orice incursiune/ ºi nu

pot ieºi orice-aº face”. Zice Ioan Es. Pop, cu un vers

demn de invidiat de mari poeþi ai lumii: „Aici viaþa se

bea ºi moartea se uitã”. Prin urmare, vom da dreptate

distinsului critic Laureniu Ulici, descoperitorul ºi sus-

þinãtorul sãu, care-l considera „zugrav de singurãtãþi

dospite în ligheanul social ºi lampadofor al promiscui-

tãþii”, precum ºi Ioanei Pârvulescu, care considerã

Ieudul fãrã ieºire un „jurnal de închisoare, dovedind

cã în România postbelicã au existat mai multe feluri

Daniel CORBU
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de a fi prizonier ºi s-au þinut mai multe feluri de

jurnale”. Aceastã continuã raportare a poetului la

lume, prilej de autodefiniri, de dizlocãri ºi de con-

strucþie a unui spaþiu sacralizat, în care suntem

invitaþi doar ca turiºti trecãtori, o întâlnim ºi în a

doua sa carte, „Porcec“, formatã din patru poeme:

Micul Porcec, Casa, Toamnã la Capri ºi Oraºul.

Schimbind doar cadrul, spaþiul acþiunii (oraºul,

acum), poetul avanseazã aceleaºi obsesii ºi, cu

aproximaþie, aceeaºi simbolisticã. Prezente sunt

ºi aici mâinile, unghiile, sângele, transpiraþia,

zidurile (pereþii), pãpuºa de ghips, precum ºi viaþa

între patru pereþi ºi mereu o disperare neagrã,

augumentatã de neîncrederea în percepþia celuilalt

(„cititor infidel”). Spune poetul: „am zãcut odatã o

sãptãmânã întreagã, n-a ºtiut nimeni, / sângele a

bãtut la gazda mea în uºã/ întrebând dacã e voie,

unghiile mele/ s-au înfipt în-pereþi, aveam degete

puternice, îmi/ vârâsem unghiile-n palme, sã nu

iasã, dar s-au în-/ fipt în palme ºi din palme în

pereþi, // ºi acum, ca ºi atunci, cititor infidel, /

unghiile au intrat prin tencuialã, vecinul meu a

tresãrit, m-am chinuit o lunã sã le/ smulg de acolo,

dormisem prea mult, / întotdeauna dupã o moarte

ca asta/ mã culc devreme ºi dorm mult”. Neadap-

tabilul Porcec, personaj dintr-o altã lume, care va

muri cu perfecþiunea dansului (a artei, deci) în el,

un personaj excelent construit cu ajutorul unui ele-

phantiasis epic, este interesant în special prin

reflecþiile sale de dupã moarte. De altfel, obsesia

perfecþiunii, a sacrificiului total al artistului, îl

preocupã în permanenþã pe Ioan Es. Pop: „scriu,

pânã când litera se scufundã sub carne. Într-o zi

voi fi citit/ numai pe dinãuntru, voi fi o carie legatã

în propria-mi piele. / ºi de nepãtruns, ºi când mã

vor deschide/ am sã mã mut pe cealaltã parte a

mea, voi rãmâne/ mereu interior, vor cãuta, voi

râde”. Cu Ioan Es. Pop „putem ajunge primii în

cursele de tragism formula unu”. Spune poetul:

„în fundãtura vorbirii noastre rãspunsul nu poate

fi încã formulat”, „trupul abia dacã poate duce fiinþa

minimã prin care timpul suflã abia auzit”, „orice

boalã bine ascunsã e un leac pentru învinºi”, „locuim

dintotdeauna fiecare într-o groapã a lui” ºi „poate

doar lipsa de fericire mã face sã cred/ cã omul nu e

fãcut pentru ceea ce viseazã”. Disperat, el face la

un moment dat apologia nimicului, într-un text plin

de farmec parodic: „parcã ziceai cã tu, în doi ani, o

sã câºtigi câþi alþii în 4/ ºi uite cã acum n-aduci

nimic, // ba, uite, dragilor, chiar nimic am câºtigat. /

/ ºi aduc atâta nimic acasã cât n-a putut aduna

nimeni în ãºtia doi ani, / nici n-am putut cãra de unul

singur atâta/ nimic cât am câºtigat. // în urma mea

vin care-ncãrcate cu nimic, / gata sã se rupã sub greu-

tate / când o sã se deºarte toate-n curtea noastrã/

nimeni n-o sã aibã atâta nimic ca noi./ într-un an,

doi o sã fie mai cãutat decât aurul / o sã vindem din

el numai când va fi la mare preþ./ fiþi siguri, dragilor,

atâta nimic n-are nimeni,/ doi ani am tot adunat

numai cu gândul la voi” (12 octombrie 1992). Nu

ezitãm a spune cã poemul „iov. iova. iona. ion”, din

volumul Pantelimon-113 bis, poem exemplar,

antologic, poate fi considerat un model de scoatere

a poeziei adevãrate din nimic, este în acelaºi timp

o mare izbândã personistã: „la început a fost

sfârºitul. apoi agonia. apoi uscatul/ apoi, pe 16

noiembrie, l-am vãzut pe iova trecând aplecat/ prin

intersecþia victoriei cu lemnea. era vinerea ºi era

searã./ acum, ascultã: n-aveam bani ºi voiam sã

uit. l-am ajuns/ pe iova,/ i-am cerut bani ºi iova a

tãcut./ pesemne era-n divorþ pe atunci, pen’ cã ºi-a

luat deodatã/ cununa de spini într-o mânã ºi-a

trântit-o jos ca pe o cãciulã./ ce faci? am zis, lasã-l,

a zis bufniþa/ ºi a trecut peste creºtetul lui croncã-

nind,/ lasã-l, a zis, resemnare este numele lui de

alint.// azi am fost la ecograf, a zis iova. sunt/

locuitorul unei gropi. mi-au vãzut-o foarte clar

înãuntru./ lasã, am zis, or sã þi-o scoatã ei cumva,

n-avea grijã, afarã,/ ei au forcepsuri, au catgut, se

ºtiu bine la asta,/ mai bine hai, dã ºi tu o þigarã.//

bã, zice, groapa creºte pe zi ce trece, a-nceput sã-

nghesuie plãmânii/ ºi s-a dat acuma la ficat./ hai

atunci, zic, mergem la birt la berbecul ºi-o umplem/

ºi-o sã ai o mare la uscat.// nu acum, zice iova, de

lllll PORTRETE CRITICE lllll
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    ION CRISTOFOR SAU FERICITELE

        ÎNTÂMPLÃRI LIRICE DE PE

            GOLGOTA SCRIITURII
         Poetul Ion Cristofor (nãscut la Geaca,

judeþul Cluj, 22 aprilie 1952) este un discret alergãtor

de cursã lungã. Fãrã a participa la bãtãliile genera-

þioniste din întunecatul deceniu nouã, doar la aprigele

bãtãlii ale sinelui, el rãmâne aºa cum îl portretiza

Adrian Marino: „discret, interiorizat, politicos”. De-a

lungul anilor, avea sã spunã poetul: „mai singur ca

aurul unei mumii”, „pustiit, curat ca flacãra serii”, „tãcut

prin odãile fulgerului”, „las numele meu unei insule

scufundate”. Absolvent al Facultãþii de filologie din

Cluj-Napoca (secþia românã-francezã), echinoxist,

debutant mai apoi la prestigioasa Editurã „Dacia” din

aceeaºi urbe transilvanã, Ion Cristofor debuta editorial

în 1982 cu volumul În odãile fulgerului, urmat de

volumele de poezie Cina pe mare (1988), Marsyas

(Ed. Dacia, 2001), Casa cu un singur perete (2004),

Sãrbãtoare la ospiciu (2004), O ceaºcã pentru

poet (2007), Angore et Taedio (2008), Orchestra

de jazz (Napoca Star, 2012). A mai publicat criticã

literarã (Aron Cotruº, exilatul, 1999, Scriitori

belgieni, 2000, Scriitori din Þara Sfântã, 2000) ºi

interviuri (Senefe sau vocaþia dialogului, 2000).

      Trebuie sã semnalãm de la început douã obsesii

de fond care traverseazã lirica lui Ion Cristofor: mai

întâi condiþia poetului ºi a poeziei, care face ca

majoritatea poemelor sale sã aibã alura unei „ars

poetica” ºi, în al doilea rând, obsesia iginicã, prezentã

încã din cartea de debut, „În odãile fulgerului“. Întâlnim

aici toate elementele care vor fi prezente ºi în celelalte

cãrþi: fulgerul, flacãra, lumina, focul, purpura,

dogoarea, pletele în flãcãri sau lãmpile crepusculului.

Ca ºi la Heraclit, focul e dezlãnþuitor de energii

fiinþiale, Ion Cristofor având o realã fascinaþie a

purificãrii prin foc, întru distilarea trãirilor. Iatã, în acest

sens, Poem scris pe o paginã în flãcãri: „Voi scrie

acest poem pe o paginã cuprinsã de flacãrã/ într-o

bibliotecã cuprinsã de flãcãri/ (în timp ce vântul

luni întregi nu mai scriu, nu mai/ aºtept pe nimeni

dinspre megara./ ºi orice hârtie e prea subþire

când scriu ºi se rupe îndatã./ ia uite-aici: port

mãnuºi sã nu se vadã, pentru cã acum/ scriu

direct pe mâna mea: e mãtuºa mea decedatã./

/ scriu greu. vâr vârful creionului în piele pânã

unde/ dau sub ea de mine. scriu cât de-adânc

simt eu cã trebuie sã scriu./ zgârii þesuturile,

scormonesc în vene, râcâi în os pânã-aud/

grafitul cum îi trece prin sicriu.// scriu numai o

literã pe zi. atâta pânã dau de mine. restul/ e

tãcere. nici o scriere nu se comparã cu asta.

apoi,/ pânã se vindecã pielea deasupra, scriu

în palmã, cu scrisul pe dos./ de asta m-a pãrãsit

nevasta. scrisul e dureros./ scriu pânã când

litera se scufundã sub carne. Într-o zi voi fi citit/

numai pe dinãuntru. voi fi o carte legatã în

propria-mi piele./ ºi de nepãtruns, ºi când mã

vor deschide/ am sã mã mut pe cealaltã parte

a mea. voi rãmâne/ mereu interior, vor cãuta,

voi râde.// aºa cã hai la megara ori hai la

berbecul, bãtrâne,/ dar astãzi e ultima oarã, cãci

mâine/ n-are cum fi nicicând mâine”. Construind

un univers al disperãrii, al agitaþiei în gol, al

idealurilor retezate, al neantului de fiecare clipã,

beneficiind de o rostire poeticã fermã, de o rarã

distincþie ºi prospeþime a ideilor, Ioan Es. Pop

este unul dintre cei mai înrãiþi apostoli ai biogra-

fismului cinic din generaþia liricã ’80, un poet pe

care istoria literarã nu-l mai poate ignora.

1.Laurenþiu Ulici, Ieudul fãrã ieºire,

România liberã, nr. 1243, Buc., 1994.

2. Ioana Pârvulescu, Poetul Ioan Es. Pop,

România literarã, nr. 21, Buc., 1994.
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melancoliei ne fluturã mantia/ prin alei pe care se

aud pietrificatele pãsãri cântând)/ cu obrazul luminat

de degetul arãtãtor al lui Loyola// Se aud între timp

uraganele liniºtii, respiraþia morþilor/ deschizând

uºile paradisului, cu scârþâitul lor prelung./ La ora

asta în ochii câinelui steaua luceºte/ asemeni unui

os lustruit/ amicii mei poeþii cascã sub aripile

vulturului/ (ah, nimeni nu-i mai oferã ficatul)/alþii

scormonesc rime în creierul unui hoit”. Sau, aceeaºi

atmosferã în Poem de dragoste: „Prãbuºindu-mã

în flãcãrile din beznele poemului/ naiba sã te ia

bestie, târfã adoratã/ credincioasã mie precum

ciuma celui atins de ciumã/ alergând îngrozit prin

târgul pustiu cu clopotele/ legate de picioare”. ªi o

altã ipostazã, un instantaneu iconoclast, de mare

poeticitate: „Tãcut în odãile fulgerului/ e vremea

când îngerul citindu-þi poemul orbeºte/ iar mâna

pagina scribului consemnând întâmplarea devine

vânt”. Poetul e un participant activ la apocalipsa

de fiecare zi. El are un „frate geamãn cu plete în

flãcãri” care „îºi inventeazã inima”, denunþã „vinul

calpei realitãþi”, desconspirã „zeul cenuºiu ca o

vrabie care fluierã a pagubã/ pe o creangã uscatã

a minþii” ºi se adreseazã „bestiilor licitând conºtiin-

þele” sau „coribanþilor vorbelor goale”. Alteori poetul

stã la sfat cu himerele sau cu „pontifii cernelii”, în

timp ce „cade soarele de aur al mãrii/ ºi cazi cu

faþa obositã/ în cenuºa, în pulberea paginii”. „Mai

bãtrân cu o certitudine” sau „mai tânãr cu o iluzie”,

„bastard al cuvintelor”, cum se autoportretizeazã

în ultimul ciclu al cãrþii Marsyas, poetul danseazã

„gol în faþa Frumuseþii”.

        O remarcã specialã în poezia lui Ion

Cristofor. În O mie de corbi, pe un ton rilkean, poetul

spune: „E ora când Dumnezeu aleargã desculþ/ prin

crângul cu toporaºi ºi violete/ cu pãlãriuþa de paie

în mânã”. Sau, pe acelaºi ton: „Ore înalte ale mãrii/

cu clipe pe care arareori le meritãm/ exilate dorm

cãrþile/ la pagina judecãþii de apoi”. Dar Dumnezeu

îi apare poetului ºi în alte ipostaze: „ªi Dumnezeu

e umil cerºetor scormonind în gunoaiele/ unei

imense metropole” (Melancolie) sau „enorme bucãþi

de plãmâni expectoraþi/ de un dumnezeu

tuberculos”. (Un profesor umil îþi scrie). Iatã cum

ne apare într-un trist poem Dumnezeu ºi robul sãu

cel cuprins de îndoialã: „Doamne, tu nu ai nevoie

de slavã/ dar eu în faþa cerului stau/ ºi piatra de

rugãciuni o tocesc/ cu genunchii cucernici ca

Rahila, Aavram ºi Essau.// Sub cerul tãu de sticlã

bat mãtãnii/ la picioarele tale neîncetat mã pros-

tern/ viaþa e doar pulbere, umbrã ºi fum/ ca

grãunþele-n sitã gânduri negre mã cern.” Alteori,

Dumnezeu i se pare nepãrtinitor în ce priveºte

condiþia poeþilor: „Oricum Dumnezeu se descurcã

în ceruri destul de bine/ ºi fãrã versurile noastre

fãrã rime/ în definitiv Domnul îi gustã doar pe marii

clasici/ pe poeþii cu bãrbi de patriarhi pe ofticoºii

romantici/ pe cei care-au cântat înspãimântaþi

splendorile infernului/ în care ne va aduna pe toþi

pãcãtoºii”. Dar condiþia poetului este încã ºi mai

precarã în raport cu literatura: „Dar prinþesei prea

puþin îi pasã de metaforele tale/ tâmpite/ în catas-

tiful ei cu aurite cotoare/ nu eºti decât un turavura”.

(ªi tu fiul meu. Poem neterminat). Pentru Ion

Cristofor poezia este modalitate de cunoaºtere a

lumii ºi mai ales a regãsirii sinelui ºi punerea sa,

precum la Milarepa, în legãturã cu tarele divinitãþii.

Poetul elaboreazã viziuni ce vizeazã nu numai

viitorul, ci ºi arborele genealogic pânã la totem,

pânã la semne, zvonuri ºi cântece: „ªi iatã cum

pe nesimþite întunericul se înmulþeºte ca erizipelul/

ºi iatã cum prolifereazã lintiþa rogozul scânteiuþa

de baltã// Cum floarea-soarelui devine mai roºie

în apus/ decât urechea tãiatã a lui Van Gogh// Pe

mâinile noastre ca o pulbere finã/ rãmãºiþele

pãmânteºti ale stelei/ dau de gândit vecinei noastre

de palier// Tocmai acum când cineva demonteazã

în umbrã/ maºinãria finã a viselor noastre/ ca pe

un ceasornic cumpãrat/ de la târgul de vechituri

de-astã varã// Ne întrebãm în ºoaptã ce ne mai

pregãteºte melancolia ta Doamne/ cu valurile ei

negre spumegând în uºa de la intrare/ ce ne pregã-

teºte negresa asta îngrozitoare/ sãpunindu-ne de

zor în leºia întunecatã/ ca ºi când ar vrea sã ne
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cureþe barba ºi pãrul vâlvoi/ cu briciul bunicului

mort în copilãrie// În jur întunericul se înmulþeºte

ca lintiþa ºi iatã/ în albastrul ochilor noºtri se

iveºte deodatã un zeu cu arcul întins// ªi noi

stãm nemiºcaþi ascultând vântul ce freamãtã/

cum împrãºtie semne zvonuri ºi cântece/ în

ramurile arborelui nostru genealogic”. (Arborele

genealogic). Pânã la urmã poetul, anarhist al

melancoliei, rãmâne la condiþia golgoticã: „Tu

ia-þi coroana cu spini, cuiele ºi ciocanul în mânã/

ºi urcã-te pe cruce ºi scrie!” Aflat pe Golgota

scriiturii, sclav ºi rege al metaforei, scrib al

destinului, Ion Cristofor îºi asumã condiþia de

poet damnat cu autentic orgoliu ºi princiarã

luciditate, fiind una din originalele voci lirice din

România de azi.

RADU SERGIU RUBA – UN
ARISTOCRAT

AL OPTIMISMULUI SCEPTIC
        Un poet al generaþiei optzeciste, mira-

culos, vizionar, apostol al iluziei fãrã sfârºit este

Radu Sergiu Ruba. Poet original ºi absolut deo-

sebit prin condiþia sa (la unsprezece ani ºi-a

pierdut total vederea), el scrie o serie de „repor-

taje cu noaptea de gît în briza foii volante“. Astfel,

încã de la Spontaneitatea înþeleasã, cartea de

debut din 1983, Radu Sergiu Ruba avea sã-ºi

impunã formula liricã printr-o originalã texturare

a stãrilor interioritãþii ºi, mai ales, printr-un alt

mod de percepere a lumii, conºtient fiind cã

„tragicul existenþei/odatã ademenit în operã/

trece uºor în întâmplare bufã“. Prin 1994, într-un

articol din revista „Vatra“, Mihai Dragolea

încerca o raportare a poetului la generaþia sa:

„Radu Sergiu Ruba nu e strãin de poezia gene-

raþiei ’80, dar o cultivã cu detaºare, în sensul

unei distanþe evidente faþã de modelele ºi mo-

dele în vogã acum câþiva ani. El nu adoptã nici

aglomerãrile stufoase întâlnite la Cãrtãrescu,

nici profunzimea metaforicã a lui Traian T.

Coºovei, n-are apetitul parodiei precum Florin Iaru,

nici predilecþia pentru existenþialismul frust întâlnitã

la Ion Mureºan. Pe Ruba îl fascineazã cotidianul,

sursa însã nu numai a viziunii ironice, cât ºi a

miracolului.” Cãrþii de debut din 1983 i s-au adãugat

volumele de poeme: Iluzia continuã (1988), Iubirea

ºi Orientul. La Zodiac, birjar! (1994), Constelaþia

Homer (1996), Contrabanda memoriei (1997), Dacã

pleci în cãutarea mea (1999), Marginal (2001), Graþia

Dizgraþia (2003), Traversarea (2012), care au întregit

universul unei puternice individualitãþi poetice a

generaþiei optzeciste.

         Livresc, deseori caragialesc ºi funambulesc (a

se vedea La Zodiac, birjar!), poetul rupe bucãþi din

realitatea imediatã peste care lasã sã treacã, pânã

la impregnare, parfumul bibliotecii. Sã citãm în acest

sens Biblioteca rulantã: „Biblioteca rulantã prin cartier/

frâneazã brusc în faþa mea/ portierele se deschid

larg:/ Poftiþi! Urcaþi!/ Ea se ºtie cititã./ Urechi la fiecare

paginã/ o ajutã într-o culturã a iluziei / sã þinã locul

cãruþelor cu verze de Bruxelles/ dar ea se ºtie cititã./

Mã îmbie c-un volum necunoscut/o cãrãmidã/ cu

nume de femeie /intraductibil /la care ar fi ajuns

universul /pe motiv cã existã. /N-am citit încã toate

cãrþile din lume /ca sã mã pot apuca de aceasta. /O

dau la o parte deºi e clar /cã ºi singurã va continua

în versuri sã taie capete /sã punã foc rugurilor /încît

biblioteca pe roþi va porni instinctiv /sã înconjoare

cimitirul. /aº putea s-o opresc dar mai încolo /cãtre

iarnã /pîrlind porcul în intersecþie /sau sã abat

cruzimile cãrþii / asupra unei baghete de þinut rîndul

ca la hartã. /Dar roþile bibliotecii patineazã pe loc /în

lipsa unui cititor la bord care s-o punã în miºcare /

prin simpla rãsfoire a colecþiilor / patineazã de vreme

ce copiii aiuriþi /culeºi de prin cartier /amãgiþi cu

plimbarea /stau în 145 pagina cap ºi în fund /pe ediþii

de lux din „Originile sistemului solar”. /Ridic dintre ei

ºefi de clasã /la întîmplare /numai sã aibã cine sã se

roteascã în jurul soarelui /în numele altora /cine sã

atragã atenþia strãzii /pînã fur eu volumul în cauzã /

ºi biblioteca se ia dupã mine. /Cu fiecare meridian
traversat /altã carte de cãlãtorii necititã.” În acest fel,
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la Radu Sergiu Ruba livrescul devine un mod de
existenþã a poemului dar ºi a percepþiei lumii. Actul
scrisului e o intimitate publicã ºi de multe ori poetul
ia distanþa necesarã autoportretizãrii. Spune:
„Ecoul numelui meu cîntat cîndva /se învîrteºte /
se tot învîrteºte /înainte de a-i cãdea la picioare. /
Îi fac semn: /o faþã moale ca toate celelalte. / Nu
se apleacã. /Scriu alte ºi alte poeme /pînã cînd
truismele ei despre dragoste /infinite / se prind în
spiþele aiuritoare /ºtrangulînd-o cu timpul”. Poetul
probeazã o „alegere în sac”, pornind la drum „cu
feliile de viaþã în servietã”, cu „fluxul gîndirii luînd
cu sine case, biciclete, purcei cu lapte, stîlpi de
telegraf, cetãþeni. Pe urmã: „Ruba se topeºte în
zare / cu muncile lui aparente /aproape de zãpezile
veºnice /eu în schimb în curtea noastrã / trebuie
sã fac pe pierdutul /verigã cel puþin sã par / de
legãturã /între gãina Brahmaputra ºi gãina Rhode
Island /pe hãrþile cerului”. Sau: „Adormit pe
claviaturã /pînã cînd combinaþia de note îmi strigã
numele”. Altãdatã eroul liric stã în mijlocul propriei
aure fixe, asemeni priveghiului nebunului: „E
aceeaºi aureolã a mea /din mijlocul cãreia mã tot
mir /de unde nu pot sã ies /dar pe care oricine din
afarã /o poate strãbate /sã mã buzunãreascã /ori
sã dea cu mine cap în cap”. (Omul din aurã).
Aglutinãrile balcanice care compun la Radu Sergiu
Ruba ceea ce unii au numit „bufonada textualã”
(frizeriile, chioºcurile de ziare, unchi, mãtuºi,
prieteni de cernealã, tovarãºi de viaþã pe maidan,
mãturãreasa Erotilda, adicã un fel de revãrsare a
esenþei cartierului, care-ºi spãrgea seminþele cu
toþi sergenþii etc.), oferã cãrþilor sale aproape
acelaºi aer al Crailor de curte veche. Însã lumea
cartierului urmeazã sub ochii noºtri o disipare prin
livresc, prin bibliotecã, o trecere în iluzia continuã.
Ceea ce nu trebuie neglijat într-un astfel de comen-
tariu este povestea, adicã fiecare text primeºte
dinamica lui prin poveste. Chiar dacã uzeazã din
plin de ironie, de parodie ºi de starea bufonardã,
Radu Sergiu Ruba este un poet tragic, un decriptor
de sensuri existenþiale, un mare aristocrat al
optimismului sceptic.

lllll PORTRETE CRITICE lllll

BANCHET

Drumul  pânã la banchet
Mai liniºtit ca oricând
Chiar dacã plouã
Sau tocmai pentru cã plouã
Mãrunt ºi-n gând
Cu Platon cu tot
Când plouã ºi merg la banchet
Pot spune cã plouã ºi peste
Banchetul lui Platon
ªi pielea mi se umple de stropi
Tulburi, tulburatã
Ca o apã care nu-i în apele ei –
Banchetul decurge ºi el
Cu vechituri ºi cu noutãþi
Ca un târg, cu centru ºi margine,
Aliniate deteriorate,
Dansul ºi muzica
Muzica ºi visul
Discuþiile, cã doar aºa e banchetul,
Apoi fotografii ºi râsete
Ce trec de partea cealaltã a nopþii,
Cu lume desculþã ºi gãlãgioasã
Cu trupuri ce intrã în fotolii
Pânã la nevãzut,
Cu hohote potrivite
E finalul finalului
Un hohot de final de lume –
ªi drumul înapoi,
Prin parcul de noapte, unde o altã muzicã
Strãbate de la terasa cu nume spaniol,
Puþini oameni la ora aceasta,
Rãtãciþi de tot, aflaþi în întârziere
De pe undeva, ploaia a stat,
S-a uscat pe pielea mea, pe gândurile mele,
Pe banchet...

AUTOPORTRET

Dimineaþa
Mã decojesc
ªi rãmân
În lumina goalã...

Elena M.
CÎMPAN
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Valeriu  BÂRGÃU

21. Viaþa pe aceastã planetã –

luminã izbitã în barierele timpului;

pe câmpul atins nãprasnic de ghiulele

se-aratã fiul ºi tatãl.

Praf de puºcã a prunduit drumurile

pe fundul canalelor mucezite

Noapte – movilã de energie în somn

poetul obraznic îºi face mâinile din lut

în jur persistã gustul dulceag de oraº

                stând pe zmeurã roºie

cum e gura copilului

îmbrâncit în apa

unde peºtii au devorat pe-ndelete

înfãþiºarea provizorie a timpului.

22. Dimineaþa, pe marginea drumurilor

în haine albe de duminicã ies oameni

scuturând din þigarã banala lor contribuþie

de douã degete deasupra zãpezii.

Un tablou al poetului modern

a fost vândut la licitaþie prin grãdinile fluturilor;

nimeni nu se opreºte sã asculte balada

celui sãtul de literatura rozã a parcurilor.

Un câmp magnetic uitat în lanul

de floarea soarelui

face ravagii;

Se plâng albinele zeului lor

de puterea supranaturalã a calcarului

lãsat sã înfloreascã prin iarbã.

Epistolele tânãrului Theodosie,
       fiul lui Neagoe Basarab

23. Pârghia de care suntem legaþi ne desparte
    – un zid
în memoria fiinþelor apropiate
cuvinte cu margini zimþate rãstoarnã
automobilul secolului în afarã.

Pretutindeni – focul aprins ºi focul stins
stau faþã în faþã
ca douã paºnice bãtãi de aripi
peste nãrile animalelor dinaintea ieslei.

Copilul trist prin vechiul lan de porumb –
intrat în tulpinile verzi – muºchiuloase
pândeºte viaþa ascunsã a pãrinþilor.

24. Idei de a rugini stând pe lespezile cetãþii
fãrã sã baþi din aripi – sã deschizi uºile
copacilor din jur;
oamenilor cu burþi umflate de ploaie
în vasul istoriei cu gura în jos
atinge piatra de calcar.

Vasul de pe biserici abureºte,
creºte trifoi pe muºchii pãrinþilor
– în mijloc se trezeºte dorinþa fiului viitor.

25. Fiinþa naturii începe sã tremure pe roata
                                                       dinþatã
maºinãriile au coborât din plante –
fiul se ceartã în vârful muntelui cu tatãl.

Echilibrul lumii sau sfatul pãrintelui
din secol ridicat nu mai coboarã
niciodatã în crater
– pruncul creºte cât altu-ntr-o viaþã

(Din volumul cu acelaºi titlu, în curs de apariþie)
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din adânc primind fiinþa

o mâzgã nãvãlitã de pretutindeni.

Frunzele umezind obrazul pãmântului – spalã

rugina ºi fierea scursã-n rãzboaie –

buruienile cu sabia scoasã

pier

afarã din teacã unde dorm pãrinþii.

27. Copiii scriu pãrinþilor pe frunze de cireº

întâmplãrile zilnice prin lume

hotãrârea lor e-o pedeapsã a stâncii

secolul înviorat le plimbã mâna prin pãr

salutând trecerile de copii pe trupul patriei.

Noaptea spalã pe obraz Râul de Mori

umblã agale pe matca din munte

ºi totul se-ascultã departe

de inima arborilor.

Libertatea pãsãrilor mari cântând în mesteceni

ºtiind sã farmece umbletul cãlãtorului

în rarele clipe de vedere ºi visare

propunând poeziei muchia întinsã a cuþitului.

30. E cu neputinþã sã trãiesc în aceste imagini

ale noastre

caii mã scot cu botul afarã din secol

poezia

              ºoselele

pe unde treceau oºtile de þãrani

lucitoare.

Împart prânzul cu strãbunicul ucis

ºi spânzurat în târgul Vasluiului

printre dughene ce rãspândeau

un miros de vânt, cearã ºi sare

de pãmânt sãpat proaspãt

cu raza unui soare primãvãratic

Trãim în pieþe rotunde în palma unui zeu

somnoros – scos adesea din þâþâni

ne mutã din secol în secol

ca pe niºte saci burduºiþi cu merinde.

31. Nu pot alerga pe schelele munþilor

privirea soarelui mã cutremurã ºi mã încinge

cu lãcomie umblã minereul pe dedesubtul

arborilor

insuflându-le iarna cãldurã în vene.

Bate gerul în munte ca o toacã în sat

anunþând culesul porumbului

– un tãciune aprins în inima plantelor

fãrã fum, ce stau  pe culcuºul mamei ºi al tatãlui.

Buruieni tãmãduitoare frecate în palme

– sã se mute oraºele mai spre centrul pãmântului –

li se aprinde creasta ca un vulcan

de unde iasã degrabã imaginea lumii vechi

                                        afarã.

32. Ochii mi s-au tocit de atâta lume bizarã

în care se încâlcesc gândurile noaptea –

pipãindu-ne cu rãdãcini aspre.

În dialogul cu plantele pe întuneric

Se-ntâmplã sã greºeºti

ºi sã vorbeºti cu pãrinþii

sau cu puþinele lor versuri spuse în copilãrie

sub forma scrisorilor orale.

43. Bucurã-te de aceastã înserare

E a mea ºi a strãmoºilor mei

Turmele acestea sunt aºteptatele semne cereºti.

În cetate pe sub bãnci stau ascunºi cavalerii

ªoptind în graiul lor genovez.

ªi poate nu-i atât de departe

corabia atinsã de ruginã.
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Cu un lapidar Cuvânt înainte Constantin
Amãriuþei procedeazã la o deschidere abruptã a
orizonturilor sub care intenþioneazã – evident
polemic – sã restaureze sensul ºi implicaþiile
vaste ale creaþiei eminesciene în cultura ºi
spiritualitatea româneascã: „A considera, spune
el, cum s-a fãcut pânã astãzi, cã Eminescu este
un poet romantic din secolul al XIX-lea, influenþat
de filosofia schopenhauerianã ºi de ecourile
gândirii budiste (Nirvana) – ceea ce pentru o
simplã criticã literarã este evident –, nu justificã
cu nimic definiþia de poet naþional, ºi nici chiar
pe cea de poet universal (în mãsura în care
universalul trebuie sã decurgã dintr-o excelenþã
a individului, în speþã a specificului naþional).”
(Amãriuþei, 2000: 5) O primã consideraþie pune
tranºant problema receptãrii poetului (Metafizica
„stãrii pe loc”) subliniind cã filosofia lui “…a fost
consideratã în funcþie de fondul cultural, desigur
temeinic, acumulat de poet în Occident”. Dar,
dintr-o asemenea perspectivã, considerã el,
discursul exegetic a fost depreciat, prin greºitã
orientare, accentul plasându-se nu atât pe
„originalitatea româneascã a poeziei” cât pe
împrumuturi dintr-o gândire strãinã, ceea ce “…a
desrãdãcinat inspiraþia venitã dintr-un strãfund
ce ne este propriu.” (Ibid: 23) Reinventariind
influenþele arhi-cunoscute ºi prea ades comen-
tate, pesimismul schopenhauerian, iradiaþiile
perspectivei hegeliene (Spiritul absolut invocat
drept Veºnicul Demiurg), resemnarea stoicã (Nu
spera ºi nu ai teamã), nirvana budistã (Eu nu
cred nici în Iehova nici în Buddha-Sakya-Muni)
eseistul gãseºte cã amestecul acesta heteroclit
de gândire occidentalã ºi spiritualitate indianã nu
ilustreazã, nu sporeºte ºi – în fond – nu susþine
prin nimic originalitatea creaþiei eminesciene,
astfel cã totul rãmâne departe de a închega ori
de a constitui o filosofie autentic naþionalã.
Evident, poetul, “…n-a versificat idei filosofice
pentru cã i s-au pãrut adânci sau pline de
înþelepciune. Ci inspiraþia lui ne-a relevat ceva
tainic ºi absolut fãrã de care nu-i posibilã, nici
intuiþia filosoficã, nici iluminarea misticã, nici

 Constantin Amãriuþei1 Eminescu sau drumul de la poezie la metafizicã2

inspiraþia poeticã. Tocmai, pornind de aici – apare
revelaþia: “Eminescu a spus ceva nescris în cãrþile
de filosofie occidentalã, ne mai spus de nimeni pânã
la el în poezia româneascã. /..../ poet-metafizician,
nu s-a dedat discursului filosofic, fie el poemitizat,
cum s-a spus. ªi nici la fabricarea unei mitologii
personale, cum crede G. Cãlinescu. Din acest punct
de vedere “… poetul þãrii s-a situat în perspectiva
româneascã a Stãrii d’întîi ce reprezintã ethosul
naþional. Felul poetic, personal, prin care s-a
exprimat ºi care reprezintã adevãrata filosofie a lui
Eminescu, este Starea pe loc.” Iatã de ce valoarea
filosoficã a scrisului eminescian „nu mai poate fi pusã
în relaþie cu tema lui a  fi de tip occidental. Starea
d’întîi iese dintr-o intuiþie mult mai adâncã decât
manifestarea gândirii onto-noologice moºtenite de
la Greci./.../Fiind vorba de o poeticã a stãrii, izvorul
de inspiraþie rãsare direct din Starea d’întîi, ºi nu
din Schopenhauer sau din Lenau, cãci mijloacele
de expresie sunt în primul rînd stãri: de dor ºi de
urât./.../Aceastã gândire poeticã este structural
ecstaticã. Ea realizeazã starea pe loc a Lumii, fie
în farmecul fiinþãrii ei absolute/.../fie în melancolia
desfiinþãrii totale a lumii sortitã morþii.”(Ibid: 24-26)

Întru desluºirea susþinerilor sale, Constantin
Amãriuþei redescoperã în desfãºurãrile gândirii
româneºti (de la Cantemir, Neagoe Basarab ºi pânã
la Blaga ºi Vulcãnescu), o mare vocaþie metafizicã
ce s-a manifestat fie în termeni materialiºti (la Conta
ondulaþia universalã), fie într-o viziune misticã (a
ritmurilor la Vasile Pârvan) fie într-o simbolisticã a
unduirii cum se întâmplã la Blaga ºi Dan Botta, toate
la un loc fiind întemeiate pe o profundã intuiþie a
ceea ce, la el, se aflã cuprins în strania sintagmã
de Starea d’întîi. Sensul termenului se circumscrie
aceluia de „stare absolutã, pre-ontologicã în
spiritualitatea româneascã (nici Fiinþã, nici Nefiinþã),
/.../ înþeleasã ca stare pe loc. Spre ea tinde poetul:
setea liniºtii eterne, cântecul vechi ce obsedeazã
ºi pe Hyperion (mi-e sete de repaos). (Ibid: 16.)
Aceasta – se mai spune – se vãdeºte ca rezultat fie
al unui „cântec ce a încifrat realitatea/.../ prin
metaforã/..../fie a unui cântec ce des-cifreazã Starea
d’întîi ca Enigmã prin alegorie.”(Ibid: 17.)

 Dan ANGHELESCU
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Fenomenologia creaþiei poetice pe care
Eminescu o instaureazã ca discurs („deja
prezentã în spiritualitatea româneascã sub forma
de folclor)”  priveºte, potrivit autorului, o esteticã
a „stãrilor de dor ºi de urât.” Pentru Poet dorul
este infinit, ceea ce deschide orizonturi cãtre
imaginea Firei ilimitate; urâtul este legat de
starea de finitudine a lumii. Dialectica gândirii lui
poetice este deosebit de subtilã ºi permite stranii,
tulburãtoare treceri dintr-o ontologie în alta ca în
Mortua est, sau O rãmâi. Frumosul estetic
devine, din perspectiva amintitã, Starea d’întîi a
poeziei în creaþia eminescianã ºi „este chiar o
stare ontologicã: imagine absolutã, transceden-
talã. Dar nu ca Fiinþã exprimatã în idei (ca în filo-
sofia occidentalã) ºi nici ca Mister (redat de Icoana
divinului, ca în fenomenul religiosului în general)
ci ca Enigmã.” (Ibid:17.)

Devine astfel sesizabilã, dimensiune
specificã filosofiei ºi Poieticii eminesciene,
iluminarea stãrii originare din lucruri. Ilustrative,
pentru aceasta, în viziunea eseistului sunt, înainte
de toate, versurile din Scrisoarea I : „La-nceput,
pe când fiinþã nu era, nici nefiinþã, / Pe când totul
era lipsã de viaþã ºi voinþã,/ Când nu s-ascundea
nimica, deºi tot era ascuns.../ Când pãtruns de
sine însuºi odihnea cel nepãtruns.” Ceea ce (ni
se mai spune) transpare dincolo de ele este
tocmai „substratul (o sub-stare) metafizic” al unui
discurs ontologic de o „admirabilã ºi precisã
precuvântare a lumii, o spunere a ei înainte de
cuvinte.”(Ibid: 30.)

Nu fãrã o tentã de maliþiozitate, Amãriuþei îl
taxeazã pe Cãlinescu, cel care n-a rezistat ispitei
de-a explica cultural „ideile” cuprinse în versurile
amintite, identificându-le sursa în altã gândire
decât cea româneascã (Rigveda). Nici lui
Constantin Noica (considerat mai pãtrunzãtor în
ale metafizicii!) nu i se trece cu vederea faptul cã
ideea de nefiinþã e pusã pe seama influenþelor
cunoscute din gândirea indianã, opinând cã, la
fel de bine, episodul cosmogonic din Scrisoarea
I putea foarte bine sã trimitã ºi cãtre alte teritorii
culturale precum Teogonia lui Hesiod sau
Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai atât.
Reproºurile faþã de Noica se amplificã, pornind
ºi de la faptul cã acesta asimileazã nefiinþa din
versurile lui Eminescu cu Haosul, trecând „de la
nefiinþa ontologicã (negativã), la mitologie.” Or

– subliniazã eseistul – ceea ce Eminescu exprimã
prin Nepãtruns, haos omogen, nediferenþiat, sau
matrice cosmogonicã (haos-mamã pentru punctul
Tatã)” apare din temeiurile unei intuiþii cu totul diferite
de aceea a Haosului (Nefiinþã). Ceea ce devine
evident atunci când scrie: Umbra celor nefãcute nu-
începuse a se desface,/ ªi în sine împãcatã
stãpânea eterna pace. La Constantin Noica, se
spune în continuare, identitatea dintre Fiinþã ºi Haos
e deja stabilitã, astfel cã, practic, el „modificã versul
eminescian într-un sens ce aminteºte creaþia
continuatã de tip cartezian: Umbra celor nefãcute
nu-nceta a se desface/ ªi în sine neîmpãcatã
stãpânea eterna pace.” ªi Amãriuþei îºi amplificã
argumentaþia: „Cã eterna pace, adevãrat leit-motiv
de cãutare a poetului (ca ºi setea de repaus) era
neîmpãcatã, iatã ceea ce apare nu numai curios
dar ºi imposibil. Adevãrul este cã Fiinþa ºi Nefiinþa,
teme de ontologie (adicã de fundament noologic),
privesc Lumea în totalitatea ei fiinþatã sau des-
fiinþatã. Nepãtrunsul lui Eminescu nu are nimic
comun cu ontologia (el este pre-ontologic), ºi nici
cu mitologia cosmicã. În starea lui de eternã pace,
Nepãtrunsul de la Început este intuiþia Stãrii
d’întîi.”(Ibid: 32.)

Concluzia analistului se formuleazã în sensul
cã versurile care deschid Scrisoarea I reprezintã o
Precuvântare la discursul cosmogonic, iar în jocul
lor literar, realizat cu concepte din arsenalul filosofiei
„...apare clar efortul de depãºire a limbajului, a de-
construcþiei semantice”. Tot de aici, întorcându-se
la ideea sursei de inspiraþie din Rigveda, se afirmã,
tranºant, cã orice comparaþie – cât priveºte esenþa
– „se opreºte aici, dat fiind cã, gândirea liturgicã a
brahmanilor nu este gândirea ecstaticã a poetului
român. Din prima va ieºi mitul cosmogonic, din a
doua starea pe loc.”

Privitor la aceasta din urmã (starea pe loc),
Constantin Amãriuþei considerã  cã gândirea filoso-
ficã a profitat, într-un anume fel, de pluralitatea
semnificaþiilor cuprinse într-un cuvânt, fapt care „a
permis înþelegerea nu numai a obiectului vizat ºi spus
de cuvânt (ca un concept noologic), dar ºi a ceea
ce este ne-spus, sub-spus, sau pre-spus de el.
Aceste multiple ºi tacite cuvântãri, pe care limbajul
de toate zilele le-a uitat, cu toate cã ele se aflã în-
scrise în miezul cuvântului perticipã la bogata
invenþie poeticã/.../ aceste înþelesuri anexe con-
ceptului obiectiv sunt în realitate stãri.” (Ibid: 34.)
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Referitor la arta de a scrie ni se mai spune
cã ea are capacitatea de a trezi din somnul
dogmatic secretul unei noþiuni simple. Fiinþãrile
lumii vãzute pe care poeziile lui Eminescu le
aduc în percepþie, starea pe loc, ca stare intimã
a lucrurilor pe care poetul o presimte printr-o
gândire ecstaticã. Ceea ce aspirã sã facã, prin
poezie, se afirmã aici este sã punã în luminã un
miez de stãruinþã universalã care este starea
pe loc în forma ei originarã de sine, de stare
principalã (Ibid: 36). Ceea ce, într-o ultimã
instanþã echivaleazã cu o ieºire din timp, în
starea pe loc a lucrurilor unde: Nu era azi, nici
mâine, nici ieri, nici totdeauna. (Rugãciunea
unui Dac). ªi comentatorul precizeazã în
continuare: „Totdeauna are sensul de veºnicie
cantitativã a lucrurilor nu de permanenþã a lor.
Starea lucrurilor (sinea) este preontologicã, ea
nu poate fi gânditã speculativ sub pecetea
categoriei cantitãþii (ca la presocratici
Parmenide, Heraclit, Empedocle, Melisos,etc) /
.../ este starea stãruitoare de sine a tuturor
lucrurilor, ca în versurile urmãtoare: Pe când
pãmântul, ceriul, vãzduhul, lumea toatã/ Erau
din rândul celor ce n-au fost niciodatã.”
(Rugãciunea unui Dac).

Aici este  vorba despre o anume specialã
cunoaºtere: „gândul ecstatic cunoaºte starea
pe loc a Lumii în Nefiinþa ei”. ªi Amãriuþei,
preocupat de o descriere fenomenologicã a
acestei stãri considerã cã meritã sã fie subliniatã
frecvenþa clipei ca trãire a destinului ºi identi-
ficarea ei cu starea pe loc, ca formã de depãºire
în permanenþa stãruinþei, a Lumii: La ce simþirea
crudã a stinsului noroc/ Sã nu se sting-asemeni,
ci-n veci sã stea pe loc.(Despãrþire). Opinând
cã, într-o serie întreagã de rostiri poetice,
Eminescu aspirã la o oprire a desfãºurãrii
istorice a Lumii (panoramã a deºertãciunilor),
pentru a evita Rãul ºi a opri Clipa (!) pentru o
stare pe loc fericitã, analistul enumerã Memento
mori ºi Povestea magului cãlãtor în stele.
Aceasta, considerã Constantin Amãriuþei este,
în fond, filosofia lui Eminescu, cel care aude
mereu chemarea stãrii pe loc întrezãritã „ca o
fiinþare sau ca o desfiinþare absolutã, cu tot
farmecul ºi cu toatã melancolia vieþii ºi a morþii.”

În opinia lui Constantin Amãriuþei sensul ºi
finalitatea dorului la Eminescu sunt în trãirea
unei stãri absolute de iubire, acolo unde

frumuseþea (lumii) este purã, fãrã corp; fiinþare idealã
a stãrii pe loc. De aici funcþia ecstaticã a gândirii în
mersul ei transcendental spre dincolo de hotarele
clipei, reþinutã totuºi în ea ca stare de dor.  În sprijinul
acestor aserþiuni sunt citate versurile: „În ochii mei
acuma nimic nu are preþ,/ Ca taina ce ascunde a tale
frumuseþi.” Vorbind mai departe despre Fiinþa lumii
realizatã în stãrile de dor, comentatorul considerã cã
poetul preferã imaginile împietririi, ale încremenirii,
ale îngheþãrii lumii în clipa stãrii de dor pãtrunsã de
starea d’întîi, iar dorul eminescian face din iubire
modul ultim de fiinþare idealã. Pentru demonstraþie
autorul eseului extrage din texte un numãr semnifi-
cativ de exemple: fulger încremenit din nori (Mito-
logicale), ...ºi cu stânci încremenite printre nouri
de purpur (Memento mori), mare îngheþatã (Odin
ºi Poetul), de ghiaþã-nalta-i domã/... cã orice-i viu
în lume acum încremeneºte/   (Strigoii) etc. Erotica
lui Eminescu, continuã el, este o regãsire a lumii în
ideal, adicã în starea pe loc, dat fiind cã poetul
„iubeºte nu femeia ca atare, ci fiinþarea ei dincolo de
lume în frumuseþea ei idealã”.

Vorbind despre Luceafãrul lui Eminescu pe
care-l considerã „centrul de perfecþiune ºi
genialitate/.../(fãrã de care) creaþia noastrã literarã
ar pãrea nedesãvârºitã”, Amãriuþei considerã cã „o
esteticã pretenþioasã ºi pedantã/.../ s-a grãbit sã
caute, în genialitatea poetului ºi a poemului, izvoare
de inspiraþie ºi reminiscenþe din cultura universalã.
Rând pe rând, poeþi ca Ovidiu ºi Lucreþiu, filosofi ca
Schopenhauer ºi Kant, moraliºti greci ºi imnuri
indiene au servit de substrat (filosofic ºi etic) poetului
român. Ca ºi cum/.../Eminescu/..../ nu putea gãsi în
fiinþa neamului sãu, metafizica pe care voia sã o
exprime.” În consecinþã, eseistul denunþã
inacceptabila situaþie la care s-a ajuns prin faptul cã
„substanþa acestei capodopere lirice/.../ cea mai
româneascã operã literarã” sã fie pusã pe seama
unei inspiraþii strãine. ªi argumentaþia lui începe
prin a spune cã ceea ce poetul „a pus în temã ºi în
formã liricã” în Luceafãrul este o „metafizicã
preexistentã, nãscutã odatã cu fiinþa ºi limbajul
românesc”. Pentru român, continuã Amãriuþei,
„lumea este un cerc de luminã” ºi, în acest sens, îl
citeazã pe Mircea Vulcãnescu, cel care observase
cã „Lumea vine de la latinescul lumen, adicã luminã”,
ceea ce duce, în cele din urmã la ideea de loc
privilegiat „unde firescurile acestei orânduiri (divine)
intrã ca ursitã (Omul) sau ca menire (tot ceea ce nu
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este Om) pentru a constitui casa acestei lumi./.../
Metafizica popularã româneascã ne oferã multiple
exemple de ursire ºi de menire. Ceea ce vom reþine
aici, pentru a înþelege aspectul românesc al
Luceafãrului , este deocamdatã caracterul
incantatoriu al  acestei intrãri în lume, adicã în
orânduirea gospodãriei (ºi a categoriilor ei).”
Amãriuþei subliniazã aici repetarea (de  trei ori) a
chemãrii adresate de fata de împãrat cãtre Luceafãr,
cãtre cel „ne-lumesc”,  cel dintr-un „dincolo” sã
coboare, sã intre în casa lumii. Ceea ce, se spune
mai departe, constituie o ursire ca om, intrarea în
vremelnicia omului, pãrãsirea ne-omenescului de
Luceafãr „strãin la vorbã ºi la port”. Încercând sã
lumineze sensul ºi tâlcul lui a fi ursit ca om în
metafizica româneascã analistul aduce în discuþie
ideea de noimã a lumii acesteia. „Dorul de luceferi
precum ºi primirea în bãtãtura casei a lui Dumnezeu,
sau a unui sfânt sunt ºi ele orânduite de aceeaºi
luminã a lumii româneºti.” Însã restricþiile, se mai
spune, încep de la depãºirea „cercului (nostru)
strâmt unde norocul (ne) petrece pe toi”.  Iatã de
ce apare concluzia cã o legendã inversã a
Luceafãrului „este o imposibilitate”. Ca o
consideraþie esenþialã  asupra poemului, Amãriuþei
avanseazã ideea cã Eminescu se apropie aici „de
douã aspecte esenþiale metafizicei româneºti: 1)
Chemarea (incantaþie) a firescului transcendent lumii
în cercul luminos al ei; 2) Tema norocului sau a
soartei de om, în noima lumii.” Concluzia se impune
inevitabil: „Luceafãrul eminescian nu avea nevoie
de învãþãtura lui Schopenhauer pentru a vorbi de
dragoste, sau de Rig-Veda pentru a descrie
originea intenþionalã a lumii, tot aºa noi nu avem
nevoie de Husserl sau de Heidegger pentru a ne
înþelege rostul sau norocul nostru în lume.” (Ibid:
117 ºi urmãt...)

Din perspectiva prin care priveºte valorile
literaturii române, Constantin Amãriuþei considerã
cã „desvãluirea a ceea ce stãruie, ca frumos poetic,
se datoreºte fie stãrii de dor, fie stãrii de urât”,
poeticul, într-o astfel de situaþie, þinând loc de
gnoseologie dar nu a unui fond ontologic, ci
adresându-se exclusiv unei stãri absolute a lumii.
Astfel cã Geneza Frumosului Românesc îi apare
ca o bivalenþã a stãrilor revelatoare de absolut în
cadrul celor douã stãri enumerate mai sus: de dor
ºi de urât care sunt în acelaºi timp stãri reductive ºi

de extaz, prin funcþia lor reductivã, precizeazã
el, fiind înþeleasã cu sens de metodã asceticã ºi
de metamorfozare poeticã a lumii, funcþia lor
ecstaticã permiþând „contemplarea stãrii absolute
trãite ca frumos”. Dintr-o asemenea abordare prin
„...limbajul în mod inevitabil ermetic” se exprimã
„ Fiinþa (dacã starea este a dorului) sau Nefiinþa,
(în cazul cã absolutul este relevat prin urât).
Natura bivalentã a stãrilor revelatoare de absolut
de care se amintea mai sus îi pare deosebit de
revelatoare în momentul când este aplicatã la
analiza a douã dintre cele mai importante poeme
(capodopere!) din literatura românã: Luceafãrul
ºi Domniºoara Hus. (v. „Zborul” liric din „Lucea-
fãrul” ºi „Domniºoara Hus” p. 130) Atât în ceea
ce-l priveºte pe Eminescu, cât ºi pe Ion Barbu,
ambii, considerã eseistul, abordeazã aceeaºi
temã a iubirii absolute dar, observã el, „...Frumo-
sul acestei stãri, redate prin demersul exilului din
lume ºi a extazului contemplativ, apare însã ca
Rugãciune la Eminescu ºi ca Descântec la
Barbu.” Acestea, în consideraþiile lui Amãriuþei
devin „forme diferite de ermetizare prin limbaj a
stãrii supreme poetice, fruct diurn al dorului la
Hyperion, rod sterp al urâtului în Domniºora
Hus”, (Ibid. p. 132 ºi urmãt.) primul aflându-se în
starea de dor, cealaltã în starea de urât, ambii
condamnaþi la exil de lume. Pentru Hyperion, se
precizeazã, setea ce-l soarbe e setea de Fiinþã
ºi zborul lui e gând purtat de dor, în vreme ce
la  Domniºoara Hus ceea ce dominã e starea
de urât, adicã o plenitudine opresivã a lumii,
ceasul rãu ce a acoperit lumea, (cheag alb ºi
chip de coabe). Zborul (pe care eseistul îl vede
ca o „ascezã de lume”) fiecãruia este esenþial
diferit: pentru  Luceafãr este „întoarcere spre
Fiinþa absolutã, cãdere în Ziua fãrã început”.
Pentru  Domniºoara Hus zborul este de liliac,
de ºoarece sur,“cãdere în Noapte, cãdere spre
Nefiinþã”. Hyperion ajunge la Pãrintele celor ce
sunt în timp, Domniºoara Hus îl întâlneºte pe
„amãgitorul celor ce se cern prin sita nopþii”
Þiganul Aurar („expresie popularã pentru
Nefiinþa, aºa cum Þiganul este lucrarea Ne-
Fârtatului din Povestea lumii de demult), într-un
(„loc transcendent” pe care poetul îl ilustreazã în
versurile: „Hai în zbor de ºoarec sur,/ La alt
ciur /Des ºi rar; Clãtinat la râul nopþii/ De
Þiganul aurar,/ Ciuruitul prapur sur/ Ce-n azur
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strãvechi întinge/ Îngãlatul de Azur:/Rupta
lumilor meninge.“

Prin apropierea celor douã poeme,
Luceafãrul ºi Domniºoara Hus, comentatorul
aduce faþã în faþã starea de dor la Eminescu
ºi starea de urât la Ion Barbu încercând sã
ilustreze felul cum frumosul românesc,
destãinuit printr-o aceeaºi temã (dragostea)
apare diferit, dupã cum limbajul ermetizeazã
respectiva „starea stãruitoare”, considerând cã
„numai înþelegerea rolului pe care îl joacã dorul
ºi urâtul poate da socotealã, cu folos, de
geneza frumosului românesc.”

Dorul ca ºi urâtul constituie, în înþelege-
rea eseistului,  „starea afectivã pur româneas-
cã, revelatoare de Stare metafizicã./.../Dorul
este...dorinþã ºi drum, nostalgie ºi ascezã spre
Absolut./.../Sentiment al distanþei ºi înstrãinãrii”
ºi ca atare el revelã „valoarea absolutã a
obiectului dorit în starea de absenþã”. Opusul,
exilul, prin starea de urât, „provine din prezenþa
apãsãtoare a lumii ca silnicie istoricã”.

În decursul uneia ºi aceleiaºi poezii,
Scrisoarea I, Eminescu (spune Amãriuþei) ar
fi exemplificat „frumosul Fiinþei prin starea de
dor, ºi frumosul Nefiinþei prin starea de urât”.
Acolo, „absenþa de lume (haos originar) nu
înseamnã Nefiinþã, deoarece existã un punct
(un atom primitiv/.../) ce devine Tatãl. Or, prin
actul lui – dorinþã purã de lume – începe
existenþa: De atunci negura eternã se des-
face în fâºii,/ De atunci rãsare lumea, lunã
soare ºi stihii...De atunci ºi pânã astãzi
colonii de lumi pierdute/ Vin din sure cãi
de chaos pe cãrãri necunoscute/ªi în roiuri
luminoase isvorând din infinit,/ Sunt atrase
în viaþã de un dor nemãrginit.”

Pentru a ilustra opusul, starea de urât
Amãriuþei citeazã din cuprinsul aceluiaº poem
sintagmele ce sugereazã moartea, dezagre-
garea „ca viaþã ºi ca noimã” a universului când
„...planeþii toþi îngheaþã ºi s-asvârl rebeli în
spaþ/ Ei, din frânele luminii ºi ai soarelui
scãpaþi” . Aici, prin starea de urât eminesci-
anã se „descoperã ontologia inversã a Ne-
fiinþei” ºi imaginile pline de forþã ale poemului
sunt elocvente: „...Timpul mort ºi-ntinde
trupul ºi devine veºnicie,/ Cãci nimic nu
se întâmplã în întinderea pustie,/ ªi în

noaptea nefiinþei totul cade, totul tace,/Cãci în sine
împãcatã reîncep- eterna pace.”

Un aspect asupra cãruia Constantin Amãriuþei
revine – de mai multe ori în tentativa sa exegeticã –
este acela al influenþei/ non-influenþei culturii
occidentale ºi nu numai: „S-a spus, de altfel, cã refuzul
lumii la Eminescu este de facturã schopenhauerianã;
iar Nefiinþa doritã este propria Nefiinþã budistã. În ciuda
influenþelor strãine, trãirea exilului prin actul somnului
este la Eminescu un mod personal de existenþã.
Totdeauna limbajul poetic hermetizeazã o experienþã
de exil fundatã, nu pe doctrina învãþatã la curþi apusene
sau rãsãritene, ci pe starea de urât specific româneas-
cã. Nu plictisul sau spleenul baudelairian îl cuprind pe
poetul Þãrii de la Nistru pân-la Tisa, ci urâtul aprig al
lumii în ceea ce are ea mai adânc, mai biologic.
Somnul vameº al morþii este acel ce permite fuga
dincolo de lume, în adâncul ei arhaic. Somnul duce la
starea în care, de la origine, pietrele dorm cuprinse de
vis ºi extaz. “. (Frumosul nefiinþei,141 ºi urmãt.)

Referitor la semnificaþii ºi sensuri în ceea ce
priveºte somnul eminescian Amãriuþei distinge aici
un „instrument existenþial” cãlãuzitor cãtre (în)
„împãrãþia gândirii neînfiinþate” considerând totodatã
cã „actul de exil în starea de urât a somnului este,  prin
excelenþã act de ascezã, în sensul filosofic de reducere
a lumii la o anumitã faþã esenþialã a ei“ ºi pune un accent
aparte asupra „procesului eminescian al Nefiinþei”, care
(prin somn sau moarte) „duce de la urâtul lumii la starea
de extaz a lumii arhaice, lumea în absenþã de viaþã:
Tu stingere! Tu, chaos- tu lipsã de viaþã!/ Tu, care
c-o suflare stingi jocul cel feeric.”

Subliniere esenþialã, asupra cãreia insistã: nici-
un poet „...în afarã de Eminescu, nu s-a încumetat sã
fundeze lumea poeticã pe extazul Nefiinþei”. Dar, mai
accentueazã ºi cã „Nefiinþa eminescianã nu-i Neantul
dogmatic” ci „un Neant al cunoaºterii, nu al existenþei.
El poate fi chaosul originar nevizitat de Spirit, materia
neinformatã de Gând, starea absolutã ne-relevatã în
extazul dorului sau urâtului românesc.” Dincolo de
toate, definitorie se impune concluzia: „Eminescu/.../
rãmâne mai ales creatorul stãrilor de dor, al
Absolutului ca Fiinþã.”

Concluzii
Dacã – preluând una dintre seducãtoarele gândiri

ale lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaþi sã vorbim despre
acel Ceva ce se preteazã a fi nelimitat într-o lume a
poeziei (Dufrenne 1971.108) evident, vom spune cã
acesta devine identificabil în literatura românã abia
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începând cu Eminescu. Opera lui se vãdeºte în
deschiderile vaste cãtre mari orizonturi – inclusiv
cele din sfera cunoaºterii – configurându-se din
acea energie atât de singularã prin care  poezia a
devenit capabilã sã se cuprindã, sã se gândeascã
ºi sã se reflecte în sine pe sine. În cãlãtoria sa,
fascinantã, de la poezie la metafizicã Constantin
Amãriuþei opereazã o situare a Poeticului într-un
statut ontologic originar, capabil sã-ºi analizeze
configuraþiile, sã-ºi (re)punã în discuþie condiþia ºi
determinaþiile propriului mod de fiinþare. Evident,
numai începând cu Eminescu a devenit posibilã
apariþia acelui joc secund al energiilor spirituale
ce se cuprinde în evanescenta sintagmã de
conºtiinþã poeticã. Aceasta ºi pentru cã autorul
eseului concluzioneazã într-un mod care îi este
propriu: „Recea nemiºcare analizatã de critica
literarã, reprezintã la Eminescu conºtiinþa unei stãri
în care viaþa ºi moartea, fiinþa ºi nefiinþa, dorul ºi
urâtul, Ziua ºi Noaptea liricã, sunt unul ºi acelaºi
lucru./.../ Descrierea Stãrii d’întîi solicitã din partea
gândului ecstatic efortul nemaiîntâlnit în literatura
mondialã de-a trece dincolo de hotarele limbajului
poetic. Versurile devin Discurs metafizic, fãrã sã
cadã în retorism, sau în didacticism filosofic.
Luceafãrul reuºeºte sã dea în mod lapidar
(cuvintele sunt „pietre”) adâncul unei stãri fãrã
timp ºi loc. Versurile cu care se încheie Discursul
Stãrii d’întîi a Luceafãrului naþional sunt tocmai
afirmarea acestei  „stãri” absolute (în-locuitoare
de lumea relativã): Ci eu în Starea mea mã simt/
Nemuritor ºi rece” (Amãriuþei, 2000: 66-67.)

În Cuvântul înainte la volumul ce aduna la un
loc textele pe care, de-a lungul vremii, le scrisese
despre Mihai Eminescu, Constantin Noica lansa
(din ameþioare adâncimi de gând) tulburãtoarea
afirmaþie: „...cu un singur volum de versuri – e drept
rãscolitoare la culme – ºi cu unul sau douã volume
de prozã neîmplinitã, cititorul român crede a ºti
ce este fenomenul Eminescu ºi ce ne este el.”.
(Noica 2014. 7)

Într-o actualitate (a noastrã?) pretins post-
modernã, pretins nu se mai ºtie cum ºi nici ce,
ecoul dubitativ al interogaþiei lui Noica, astãzi, mai
mult ca oricând, ar trebui sã ne urmãreascã
întrebarea dacã noi, românii, mai suntem în stare
sã înþelegem ce ne-a fost, ce ne mai este ºi, cu
atât mai mult, ce ne va mai fi El?

(Footnotes)
1 Constantin Amãriuþei, (doctor în filosofie la Sorbona,
poet, romancier - Premiul Rivarol, 1955, pentru romanul
Le Paresseux ºi Prix de la Fondation del Duca pentru
La Fiancee du silence,1957) Preocupat de tipologiile
metafizice ale spiritualitãþii româneºti, Constantin
Amãriuþei le considerã esenþe ale dimensiunii identitare,
situate în adânimea pelagicã a universului nostru
spiritual, punând în luminã o volatilã specificitate
existenþialã ºi filosoficã a românitãþii.Publicate în
Revista scriitorilor români (în Germania, la München)
eseurile sale constituie un demers fenomenologic
menit sã trezeascã ºi sã activeze conºtiinþa de sine a
naþiei, într-o tentativã, în mare parte unicã, de configu-
rare a unui Letopiseþ metafizic al Þãrii Româneºti în
trei tipuri de cronici: cea a Firii, cea a  Cugetului ºi cea
a Exilului.
2 Constantin Amãriuþei, Eminescu sau lumea ca
substanþã poeticã, 2000, Bucureºti, ed. Jurnalul Literar

.
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În solda lui Gutenberg

                                  Lui H.G.
ªi ce dacã-i varã?
În capul meu ninge,
impersonal ninge...
Se succed pe meninge
s t a r t  ºi  s t r a t ...
R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broascã de timp
uzat...ab/uzat...”

ªi ce dacã-i senin?
În gândul meu plouã,
impersonal plouã...
Se rãsuceºte litera nouã
din cer pe pãmânt
ºi totul se-nnoroiazã
în clipa–cuvânt...
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
Din  s t a r t  iese  s t r a t,
se rãsuceºte ADN-ul
uzat...ab/uzat...”

Scriu,
ºi ce dacã scriu,
ºi cine citeºte?
Doar unul jeleºte
hârtia ajunsã sicriu,
cuvântul - un giulgiu pãtat,
mormântul  - o groapã-n pustiu,
cortegiul evaporat...
„Vivat computerul ºi Wikipedia,
vivat reclamele Media,
vivat vãzul nevãzãtor,
vivat scrisul de  necitit!...”

Ah, de-aia scriu,
doar aºa pot sã fiu,
cu gestul meu încãpãþânat

ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
poruncindu-mi  sã-nviu
cu sufletul jupuit,
la  s t a r t  ºi-n   s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l  a fost furat,
s t r a t u l  s-a nesfârºit!”

Passionaria
STOICESCU

Lucrul viu

Scriu despre lucruri,
nu e de învinovãþit...
Cum prietenii au plecat
sau au murit,
iar imageria,
boala copilãriei mele încã persistã,
însufleþesc nimicurile care mã înconjoarã
ºi mã provoacã : „Existã!”

Exist prin supra-vieþuire:
deasupra vieþii de zi cu zi
pluteºte o ceaþã subþire
în care gândul uscat ºi fierbinte
se-nmoie ca sã fiu altã fire,
sã pot naºte cuvinte...

Sub viaþa de zi cu noapte
mã-mbie câteva fructe rãscoapte
preamãrind sâmburi, seminþe,
sã pot naºte alte fiinþe,
sã mã descriu
cum am ajuns lucrul viu,
cum mi-a fost dat sã mã-ncherb
într-un verb
tãinuind foame ºi grabã
cu accentul pe prima silabã:
el lucrã,/ tu lucri,/ eu lucru...

Ca-ntr-o eroare
aici rima dispare
în ceaþa de mai înainte,
în sâmburii din cuvinte –
„încherb” devine „înierb”
ºi de la cerul sfânt
cad pe pãmânt...
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Despre caii verzi

Computerul s-a blocat,
hârtia s-a scumpit,
de aceea scriu acest poem
pe spatele unor poezii
tãlmãcite din Mesut ªenol, un confrate…
El nici nu ºtie asta,
dar între poeþi se poate…

Cai verzi pe pereþi –
rup sigilii, peceþi,
dau gândul înapoi
spre o  mansardã de pe Arbat,
unde îndrãgostitul bãrbat
al Bellei Ahmadulina, din care
iarãºi am tãlmãcit într-o suflare,
adicã m-am tradus,
decorase tavanul cu poemele ei
þintuite-n piroane, sus, sus…
Ea n-a fost de gãsit,
n-avea chef sã fie tradusã,
doar ea pe cei pe care i-ar fi iubit…
Dar era de citit neapãrat,
cu vãzul spânzurat,
cu sufletul spânzurat
într-un tavan pe Arbat…

La Lisabona n-am ajuns,
m-a purtat virtual computerul
tot pentru cã s-a scumpit hârtia,
dar ecranul mi-a îndatorat sufletul
adulmecând poezia,
cu pensiunea ieftinã unde a zãbovit Pessoa,

Eu nu mint când scriu
sã mã descriu,
ºi înviez
sã mã citez:
”ªi fiul meu sã ia odaia verde,
eu voi fugi,
prin iarbã voi fugi,
pânã când bunã
iarba mã va pierde...
Mai mult ca iarba
nu voi nãpãdi...”

cel cu mai multe identitãþi,
ca sã nu ºtie nimeni unde-a trãit,
pe cine-a iubit,
unde ºi-a scuturat roua…
Dar în “Aqui viven o poeta F.P.”
o camerã are în chip de tapet
poemele lui cu absconse francheþi…
Cai verzi pe pereþi!

Chiar într-o redacþie de lângã Primãrie,
în Bucureºtiul murdar,
era iscãlit pe albul din var,
poezie de poezie,
un talentat contemporan  -
Liviu Viºan…

Eu,
ca sã nu-mi simt versul plebeu,
l-am înnobilat în caligramã,
o gãselniþã care nu se mai poartã,
fiindcã cere încã o artã,
sã justifice pusul în ramã.

Cai verzi pe pereþi!
Bieþii poeþi…
Scriu pe unde apucã,
îºi transcriu sufletul pe tavan,
îºi zãgãzuiesc dorul de ducã
în ireala Poeziei cãtuºã,
transcriindu-se pe pereþi,
pe ferestre, pe uºã,
pe tot ce se-nchide,
pentru a se deschide,
despre tot ce proslãveºte,
dar viaþa desfide,
ºi stãruie, stãruie, stãruie
zidind noaptea ceea ce ziua se nãruie,
pe aer, pe apã,
pe râs, pe “a plânge”,
iscãlindu-se cu propriul lor sânge,
adicã versul curs în poeme,
adicã sângele verzilor cai,
sã mai existe încã o vreme,
sã traducã acel “Clipã, stai!”
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Nu înþelegea de ce mãtuºa Ira îi producea
acele stãri de panicã, de trãiri haotice. Ca de
fiecare datã, nici în acea searã nu se întâmplase
nimic anormal, absolut nimic, totul se derula în
mintea ei care, pentru o fracþiune de secundã, o
lua la vale. Deschise cu zgomot zãvorul cel mare
ºi spuse peste umãr.

–  Vreau sã mã uit la lunã.
În fiecare an era nelipsitã de la mãtuºa

Ira. Nu o obliga nimeni sã meargã la þarã, de fie-
care datã opþiunea era a ei. Casa mãtuºii era ceva
mai retrasã, sus în deal ºi toþi care veneau pe la
ea fãceau un drum destul de anevoios, aºa cã
ajungeau nãduºiþi ºi plini de neliniºti, iar mãtuºa
se grãbea sã aducã dulceaþã ºi apã rece, tava ºi
linguriþa, ºi din pricina acelui du-te-vino obosea
ºi ea, ºi când începea sã vorbeascã respira
ºuierat, iar oamenii comentau cã în timpul acela
ceva clocotea în trupul bãtrânei ºi acel ceva îi
ajuta la ghicit. Cei care veneau de obicei la mãtuºa
Ira veneau pentru a le ghici viitorul. De multe ori
bãtrâna nu fãcea decât sã le dea sfaturi, dar
oamenii interpretau vorbele ei ca venind din ceva
nebulos ºi de multe ori cãutau sã împlineascã
sfaturile bãtrânii de parcã erau mesaje venite din
necunoscut.

Într-una din zile, mãtuºa Ira s-a apropiat
de ea ºi a cercetat-o cu multã atenþie. Fata nu
îndrãzni s-o priveascã în ochi, în ea se stârnise
din nou furtuna gândurilor, îºi imaginã cã ochii
mãtuºii ard vâlvãtaie, aºa cã îºi fixã ochii pe nodul
basmalei legatã sub bãrbie, ca sã se protejeze.
Abia când mãtuºa Ira îºi înãlþã fruntea ºi începu
sã fixeze un punct în tavan, fata îndrãzni sã-i
priveascã faþa ºi vãzu cã rezultatul cercetãrii

asupra nepoatei era unul negativ, bãtrâna era
tristã, stãtea nemiºcatã ºi întreaga ei fiinþã expri-
ma dezamãgirea. Stãtu aºa multã vreme, nemiº-
catã, privind în tavan ºi fata simþi cum o ploaie
de ace se prãvãlesc asupra ei din locul unde
mãtuºa avea spânzuratã privirea, o ploaie

nestãvilitã, rece, înþepãtoare iar ea, în loc sã se
adãposteascã, împietri acolo primind fãrã sã
clipeascã ploaia de ace care îi pãtrundea în carne
– ºi apoi cãuta sã gãseascã calea fierbinte a
sângelui. Parcã erau doi pioni abandonaþi pe o tablã
de ºah. ªi teama aceea aberantã care o þinea pe
fatã împietritã. Într-un târziu, mãtuºa Ira s-a apro-
piat, a împins-o cu blândeþe cãtre pat, scãpând-o
de ploaia de ace, s-a aºezat ºi ea alãturi ºi i-a luat
palma în mâinile ei. Gestul semãna a afecþiune ºi
instinctiv fata a strâns degetele mãtuºii apoi a
îndrãznit s-o priveascã. Faþa mãtuºii era aproape
schimonositã de dezamãgire ºi fata conºtientizã cât
de aiurea fusese gestul ei afectuos. Îºi þinea atât
de uºor mâna, dupã ce încercase sã ºi-o retragã
din palmele mãtuºii, încât braþul începuse s-o doarã.

–  O sã te învãþ sã ghiceºti, a rostit mãtuºa
cu vocea ºuieratã.

Bãtrâna ºoptise cuvintele ºi în clipa aceea
fata ºi-a lãsat braþul liber, iar bãtrâna îl scãpã ºi
apoi îl culese din poalã.

–  De ce tocmai pe mine?
–  Poate pentru cã n-am altã nepoatã?
–  Dar eu oare vreau?
Nu-i luã în serios întrebarea ºi-ºi adânci ochii

în palma ei. Apoi desprinse de acolo, cu degetul ei
arãtãtor lung ºi subþire câteva linii al cãror sens îl
explicã ºoptit, ceea ce o fãcu pe fatã sã se uite în
jur. Apoi bãtrâna i-a poruncit: repetã ce-am spus,
ea a repetat ca un automat. Mãtuºa a privit-o cu
luare aminte, fata arãta blazatã, aºa cum aratã mai
toþi tinerii care se cred mai mereu atoateºtiutori ºi
neînþeleºi. I-a abandonat mâna, aruncând-o printr-un
gest greu de interpretat. În timpul acesta cineva
ciocãnea la poartã, aºa cã mãtuºa s-a grãbit sã

Doina POPA

MONEDA  PIERDUTÃ
(fragment)
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plece. Fata s-a ridicat în genunchi în pat ºi a privit
în curte. Bãtrâna ajunsese la poartã, unde aºtepta
o þigancã. A urmat un dialog însufleþit, pe care
fata nu-l putea auzi, mãtuºa cãuta sã explice,
aplecându-ºi des trupul ºi capul de parcã se
aproba pe sine, þiganca se muta de pe un picior
pe altul, strecurând câte o vorbã. Apoi a urmat o
pauzã ºi, fãrã veste, þiganca a lovit-o pe bãtrânã
în stomac, dupã care a plecat, cu fustele alea roºii
învolburându-se la poale, întorcând mereu capul
ºi gesticulând ameninþãtor. Puþin mai târziu s-a
auzit o cãruþã coborând la vale. Bãtrâna încã nu
se vedea, apoi a apãrut de dupã stâlpul porþii.
Când a ajuns în camerã fata a întrebat-o:

–  Cine era?
–  Nu ºtiu, o femeie, a venit ºi a plecat.
–  Din sat?
–  Nu, nu, femeie strãinã.
–  Mai vine?
–  Nu ºtiu, poate cã da.
–  Atunci sigur vine.
I-a întins mâna mãtuºii, iar ea a privit-o de

parcã nu înþelegea în ce scop îi arãta mâna.
–  Continuã.
Nu a vrut, nici nu a rãspuns, doar s-a

îndepãrtat oftând uºurel. Noaptea fata a gãsit lada
cu zestre, care de obicei era ferecatã cu lacãt, cu
capacul ridicat. A umblat acolo ºi a luat o rochie
subire, verde. Mãtuºa umbla numai în negru, cu
rochii întotdeauna groase. A scos-o si dupã o clipã
de gândire s-a îmbrãcat cu ea. Era lungã pânã la
jumãtatea pulpei. S-a învârtit în loc cuprinsã de o
stranie bucurie. Fluturaºi zglobii i s-au zbãtut în
piept. Se vedea în oglindã subþire ºi înaltã.
Cãutând încã în ladã a gãsit ºi pantofii pe care i-a
încãlþat. Nu ºtia cât a rãmas în faþa oglinzii dar
dupã un timp a simþit cã fericirea aia haoticã pãlea
ca o floare neudatã la vreme. În urechi auzea o
melodie, de parcã ar fi fost deja dimineaþã ºi abia
venise de la bal, un bal frumos pe care-l povesteau
femeile trecute. Balul mamei sale fusese iarna,
veneau din toate pãrþile sãnii cu clopoþei ºi totul
scânteia. Fetele râdeau ºi ascundeau rãvaºe în

plãcintã, iar sãniile continuau sã împresoare casa
luminatã ºi bogat ornamentatã pentru bal. Mai
departe casa continua sã rãmânã la fel de luminatã
ºi sãniile continuau sã soseascã aducând cu ele
sclipiri vesele ºi clinchet de clopoþei ºi totul rãmânea
neschimbat ca niºte veºnice pregãtiri pentru un bal
care nu mai începe. De fapt, balul mamei se sfârºise
de mult, dar mama nu voise niciodatã sã-i spunã
mai multe, deºi ea ar fi vrut sã afle continuarea, ar
fi vrut ca în casa aceea sã rãsune muzica, din sãniile
zgomotoase sã coboare cineva. Ar fi vrut sã audã
o poveste de dragoste. Oare mama nu a vrut, nu a
visat ca totul sã fie altfel? s-a întrebat ea. Rãmãsese
în faþa oglinzii ºi, dintr-o datã ºi-a dat seama cã, de
la balul acela, o însoþea cineva, o faþã agresivã,
urâtã care o privea în ochi prin oglindã. Capul ridicat
deasupra umerilor ei rãmânea nemiºcat ºi atunci
ea a întins degetele, peste umãr, ca sã pipãie faþa
lividã care la început stãtea þeapãnã, dar apoi
degetele ei au început sã lase urme. A dezbrãcat
rochia trãgând-o cu repeziciune deasupra capului
ºi, odatã cu rochia a dispãrut ºi melodia, ºi chipul
acelui om, ºi fluturii din stomac ºi nerãbdarea ºi
clinchetul clopoþeilor. A aruncat rochia înapoi în
ladã, a aruncat ºi pantofii acolo ºi a intrat în pat, iar
plapuma ºi patul erau calde de parcã cineva abia
se sculase de acolo.

Dimineaþa mãtuºa Ira a intrat în camerã cu
un zâmbet nedefinit pe faþã ºi a început s-o pri-
veascã nemiºcatã de parcã aºtepta ceva. Fata a
crezut cã dorea sã-i arate liniile din palmã. Dar dupã
un timp a observat cã zâmbetul i se rupsese, colþurile
buzelor atârnau acum în jos ºi tot obrazul i se lãsase
spre gât.

–  Vino sã mãnânci.
A mers în curte sub arþar, acolo unde

mâncau de obicei vara. Era o masã fixatã în pãmânt
ºi douã bãnci rudimentar fãcute, fixate în pãmânt
ºi ele. Mãtuºa s-a dus la sobã ºi prin fumul care
ieºea de acolo i-a spus:

–  Ai lapte ºi pâine acolo.
Fata a cãutat sub prosop ºi a gãsit cana cu

lapte ºi farfuria cu pâine de casã.
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–  Maicã-ta tot voinicã? a întrebat în timp
ce mesteca în ceaunul de pe sobã.

–  Nu voinicã, grasã, a precizat fata.
–  E acelaºi lucru, deºi...
Din josul uliþei se auzea duruitul unei

maºini, iar mãtuºa a tãcut ascultând.
– Mama ta a fost femeie tare vrednicã,

pãcat de ea cã nu a avut nici un dram de noroc.
Dar tu nu ºtii sã înþelegi lucrurile. Aºa eºti tu.

Mãtuºa o privi întrebãtor, stãruitor chiar.
Imediat ce fata duse pâinea la gurã, limba i se întãri
de parcã organismul se pregãtea sã respingã
alimentul.

– Ce mi-ai dat sã mãnânc?
Ea continuã s-o priveascã la fel, parcã ºi

cu o umbrã de amuzament. Fata stãtea cu pâinea
între dinþi pregãtitã s-o scuipe. Aºtepta ca, dintr-un
moment în altul, mãtuºa sã izbucneascã în râs.
Era aºa de frumoasã mãtuºa când lãsa chipul sã
se însenineze!

– Lapte cu pâine, rãspunse mãtuºa ºi
plecã ridicând din umeri.

Trecuserã cele trei zile ºi înainte de plecare
mãtuºa Ira a privit-o ºi i-a spus:

– Nu trebuia sã umbli în lada aceea. Maicã-
ta ar fi bine sã te facã poliþistã, prea cauþi peste
tot. Cât e ziulica de mare cauþi ºi cauþi. Oare ce te
aºtepþi sã gãseºti?

– De când e rochia?
–  De mult. E nouã ºi vreau sã mã îngrop

cu ea. Acolo, sigur, nu-mi va mai fi frig.

Ca o ventuzã se lipise
nepãsarea de mine

când n-am mai avut timp sã te iubesc
te-am pus la naftalinã
ca sã te am la bãtrâneþe
când tot omul are nevoie de un sprijin
cât de mic
de o persoanã
ci nu de imagine în oglindã
sau de un robot
ca la aeroport
care sã-þi spunã „bine-ai venit!“
pe toate limbile pãmântului
sau de un Moº Crãciun de jucãrie
care sã-þi cânte colindele altora

tu te-ai supãrat
vãzând cât de diferite sunt zilele noastre
ºi-ai plecat luându-þi din cui
ultima noastrã îmbrãþiºare
ca pe o hainã cãlduroasã
pentru vreme rea
când te-am revãzut
într-o iarnã
peste ani
purtai aceeaºi hainã învechitã
pãºeai cu capul înfundat în guler
murmurând cuvinte de dragoste
m-am înduioºat
chiar aº fi vrut sã facem o fotografie
împreunã
aºa cum încã te mai gândeai la mine…

…n-ar fi ieþit bine.

Cãci tu erai tu.
ªi eu eram eu.

Silvana
DEPUNTI
TODEA
(Grecia)
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Mariana Pândaru: Eugen Evu, ne cunoaºtem

de prin 1974, an în care am devenit ºi eu membrã

a Cenaclului „Flacãra“ Hunedoara. Încã de pe

atunci erai un poet cunoscut, publicând în impor-

tante reviste literare din þarã.Te întreb: ce þi-ai fi

dorit sã faci în viaþã, dacã n-ai fi avut harul poeziei?

Eugen Evu: Mi-ar fi plãcut sã fiu profesor de

literaturã românã, sau arheolog, sau pictor. Sã

fiu cercetãtor într-o ºtiinþã a viitorului, mai ales în

geneticã, unde simt cã este o mare tainã cos-

micã... Geneza perpetuã...

– Borges spunea la un moment dat cã „un

poet trebuie sã considere toate lucrurile ca fiindu-i

date; chiar ºi nenorocirile”. Nenorocirile, înfrân-

gerea, umilinþa, nereuºita, toate sunt ale noastre.

Care este pãrerea ta în aceastã privinþã?

– Cât se poate de tulburãtor! Borges a fost

orb, ca ºi Homer. Genetic a moºtenit cecitatea,

deci are dreptul sã afirme cele de mai sus. Dar ºi

noi, cei ce vedem, ºtim cã încercãrile ne sunt

ºansa. Deci admitem mereu cã frumosul, binele,

triumful marilor cauze umane, recucerirea într-un

fel a condiþiei sacre, îºi cer jertfa. Nu mã umileºte,

îmi pare rãu doar cã nu am conºtientizat mai

devreme, a fost un timp când aspiram, prin cântec

ºi poezie, doar spre rãsplata romanticã a admira-

þiei, seducþiei, iubirii semenilor...

Am cãutat iubire, mereu, dar ea este himerã

sublimã, care ne dã numai forþa de a rezista în lume,

a lãsa „amintiri frumoase”, a birui umilinþa de a ne fi

nãscut fãrã sã vrem noi asta... Cele îndurate, pe de

altã parte, sunt menite a ne face mai înþelepþi, a nu

ne sinucide, a lupta, a fi demni ºi – în cazul meu –

a nu îmi pierde raþiunea, când eram gata-gata sã

mã prãbuºesc. Deseori. M-am refugiat, dar m-am

ºi înarmat în creaþia artisticã, am regãsit un sens.

Am sfidat nenorocul existenþei mele; nu trufaº, ci

cu un fel de... ciudã de copil, care mai apoi a devenit

revelaþie a propriului meu rost în lume. Nu mi-e fricã

de limite, nici de nebunie, iar de putere m-a ferit

Dumnezeu: asta m-ar fi distrus, deoarece aº dori

„tiranic” sã fac binele, chiar când ceilalþi nu ºtiu cã

ar trebui sã-l doreascã...

Binele de a fi mai oameni, mai buni, mai liberi...

Aºa cã încerc prin cuvinte... Dar este de-a dreptul

sfâºietor ºi într-un fel autodestructiv.

– Tu, poetule, ca om te simþi fragil, vulnerabil?

– Fizic, sunt dotat cu un trup relativ „ascetic”,

datoritã unor ani numeroºi de sãrãcie, lipsã de

bucurii. Poate de aceea, încã de la 15-16 ani am

evadat, pentru a reveni. Fugeam de umilinþa traiului

greu, apoi reveneam, însã învãþam direct sã lupt.

Am fost muncitor, supraveghetor de noapte la un

liceu, lãcãtuº, oþelar, cântãreþ de local ºi de scenã,

EUGEN EVU (1944 - 2017)

„viaþa e doar o etapã, preponderent a încercãrii,
                       întru  învãþare ºi transcendere“

Eugen Evu – poet, prozator ºi publicist, s-a nãscut la 10 sept. 1944,
la Hunedoara ºi a plecat în veºnicie la 19 oct. 2017, în acelaºi oraº,
drag sufletului sãu.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România (1977). De-a lungul
anilor a primit nenumãrate distincþii ºi premii literare, atât în þarã cât ºi în
strãinãtate, ºi a adunat sub semnãtura sa o vastã operã literarã.

Viaþa i-a fost ca o flacãrã vie, din pãcate stinsã, la final, de o grea
suferinþã. Rãmâne în amintirea hunedorenilor ca un reprezentant de
seamã al literaturii române ºi o permanentã prezenþã în plan cultural.

Interviu *  Interviu * Interviu
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instrumentist, marinar salvamar, pedagog,

primitor-distribuitor, impiegat miºcare autobuze,

controlor de calitate, termote-hnician, metodist

artistic, referent cultural, adicã am învãþat

mereu sã ajung... scriitor. În actuala profesie

m-am astâmpãrat, poate, de peste 20 de ani.

Incredibil! Însã ulterior am evadat în scriiturã,

ca poet, eseist, jurnalist, ba chiar ºi prozator.

Deci nu sunt vulnerabil, deoarece în acest

trup hãrþuit de mine însumi, am avut ºi am o

energie superfluã, care dã impresia deseori

cã sunt agitat. Este ceva aproape ciudat,

aceastã „incompatibilitate” între fizicul meu

obligat sã suporte o aºa energie. Nu sunt

vulnerabil pe cât aº da impresia.

– Ce crezi tu despre viaþã, Eugen Evu?

– Grea întrebare! Viaþa mea este, o vãd

tot mai clar, o întoarcere. Ceva mã resoarbe,

odatã cu trecerea realã. Viaþa ne este, în sens

creºtin, pedeapsã (am fost alungaþi din paradis

ºi trebuie sã ispãºim prin suferinþe ºi moarte)...

Totuºi, viaþa nu am simþit-o nicidecum ca pe o

sclavie, ca pe o pedeapsã, ci ca pe o ºansã

de a dovedi, aici, în lume, cã nu meritã sã fim

sclavi nici ai vieþii, nici ai fricii de dispariþie...

Viaþa mea va continua prin copiii mei... Dincolo

nu simt nevoia sã vãd. Oricum, viaþa e doar o

etapã, preponderent a încercãrii, întru  învãþare

ºi transcendere. Viaþa e cel mai mare mister.

Nu doar cea umanã, viaþa a tot ce e viu. ªi

oare nu este mort?

– Care sunt tabieturile tale de poet? Cum

se desfãºoarã o zi obiºnuitã din viaþa ta?

– Dorm puþin, uneori îmi fur un ceas, ziua,

între douã ture de lucru salarial. Dar am o

cãsnicie, trebuie sã cresc ºi sã educ doi fii,

deci tabieturile mele sunt refugii de lux. Dimi-

neaþa beau cafeaua slabã, fumez mult; lucrez

cu inevitabilii nervi, la culturã. Merg pe jos,

am o groazã de amici, dar pentru echilibru (?)

ºi mulþi inamici. În general stârnesc, prin

jurnalisticã, ostilitãþi, multe ascunse. E normal,

e un risc asumat. Am obiceiul prost de a mânca doar

de douã ori pe zi. Pentru mine mai degrabã noaptea este

refugiul, adicã ea este obiºnuitã scriitorului. Scriu enorm,

nu pot scãpa nici în somn de idei, obsesii, schiþe care

trebuie dezvoltate. Bat lumea la maºinã, asta fac!

Citesc ºi învãþ, conspectez ºi ascult muzicã, orice, dar

bun!

– Hunedoara ºi-a pus amprenta pe sufletul tãu de

poet. Oraºul acesta demiurg (cum îl numeºti tu,

adeseori), defineºte rostul poeziei tale. Te-ai fi putut

acomoda ºi în altã parte de þarã, de lume?

– Hunedoara este, prin datul naºterii ºi amintirilor,

memoriei, vieþii, un pic ºi destinul meu. Dar ºi eu pot fi,

mai mult, destin al ei! Un destin nu doar siderurg, ci ºi

demiurg. Prin omenia oamenilor ei, una specialã. Prin

greul vieþii, parcã mai greu ca în multe alte locuri. Prin

nevoia dramaticã a istoriei ei de a cere un apostolat în

arte, culturã, de a lovi, sã sperãm, pãrinteºte, spre

binele de mâine. Aici particip cu nerv social ºi pasiune,

în felul meu, la viaþa publicã.

Orice loc are nevoie de legenda lui. Fãrã legendã,

lumea e moartã în materie, sudoare ºi frig. Amprenta

Hunedoarei asupra poeziei mele? Uneori umbra norului

negru, asfixiant, alteori umbra rozalbã a magnoliilor, a

fetelor frumoase, a prieteniilor neprefãcute; uneori

amprenta de ulei industrial, nu pe cãmaºã, ci pe pagina

de omãt care cere s-o tãmãdui cu poezie... În altã parte

mi-ar fi fost mai greu, oricum, în Transilvania, oriunde,

m-aº fi pãtruns la fel de patrie, în sensul sacru.

Aº fi fost mai eu însumi în Þara de Sus, între oºeni.

ªi aº fi vrut sã fiu locatar de veci în fantasticul cimitir

din Sãpânþa. Sãpânþa vine din latinã, înseamnã Sapien-

þã. Mi-ar plãcea sã mã odihnesc trupeºte în cuvântul

ãsta! În semnificaþia lui. Ca sãmânþa în brazda binecu-

vântatã. Ador filosofia unicã în lume a cimitirului vesel,

poate esenþa sufletului cel strãvechi al acestor þinuturi.

Dacã aº fi fost obligat sã trãiesc în altã þarã, aº fi

preferat Insula Paºtelui sau Olanda. Eventual Grecia,

dar cea anticã, a lui Platon, Aristotel. La Ierusalim, în

nici un caz: acolo suferã destinul actualei specii umane,

cum vedem, în cea mai teribilã crizã a speciei, deci...
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Uite, m-ai tulburat ºi vorbesc mult, în salturi...

Concluzie: Hunedoara nu ºi-a pus pecetea  pe

sufletul meu, nici al poeziei. România, DA. ªi

parcã totuºi, aº vrea sã renasc, pentru contem-

plaþie ºi Dor, altundeva. Numai cã pragul este

(doar) moartea. N-aº suporta sã ºtiu când. Deci

sunt doar om.

– Ce crezi cã þi-a influenþat de-a lungul vieþii,

destinul?

– Câteva întâlniri, cãci Dumnezeu  lucreazã

prin oameni. (Uneori îmi dã semne ºi prin vis):

decisiva lansare a mea, de cãtre ªtefan Augustin

Doinaº. Întâlniri cu scriitori valoroºi au marcat

benefic traiectul meu literar, mai ales cã aveam

nevoie, ca trãitor în provincie, de exigenþe majore.

Apoi a fost Laurenþiu Ulici, care m-a fixat exact în

privinþa primelor ºase cãrþi, în „Literatura româ-

nã contemporanã” (vol. I) ºi sumedenia de critici

care au scris despre mine în revistele de specia-

litate sau în cãrþi. Între timp, însã, am fãcut un

salt valoric ºi te rog sã nu mã suspectezi de nemo-

destie, eu ºtiu cel mai bine ce sunt...

Au fost ºi influenþe (corecþiuni) din voia lui

Dumnezeu, însã despre asta mãrturisesc, nu am

cuvinte „normale”... Am fost ocrotit, în repetate

rânduri, sã nu mã prãbuºesc. Am provocat, din

curiozitatea de a ºti, un destin straniu... Când era

sã pier, m-a dojenit ºi salvat Pronia Cereascã. E

prea tulburãtor, dar ºi sublim sã ºtii cã eºti apãrat,

dar trebuie sã faci binele.

– Dacã viaþa ta ar fi o poezie, care þi-ar plãcea

sã fie finalul ei?

– Viaþa, conþine poezie ºi poezia, oricare

poezie adevãratã, sintetizeazã viaþa Fiinþei. O

poezie nu are cu adevãrat nici final, nici început,

ea doar întrerupe o duratã din veºnicie ºi poate

cã încetineºte moartea.

Un final pe care nu doresc sã-l întrezãresc,

dar sper sã fie brusc ºi fulgerãtor, pentru a nu

pângãri, prin umilinþã, taina tãcerii...

– Te-a încercat vreodatã sentimentul urii?

– Probabil cã de mai multe ori, adicã de câte ori

am fost trãdat în iubire. Însã ura nu este aceeaºi

pentru toþi, eu am urât cu milã, apoi uitare.

– Existã lucruri care te dor? Cum le depãºeºti?

– Fizic, o droaie. Am fost operat de trei ori,

bolnav, ca orice om, de multe ori. Dacã mã doare

ceva psihic, este o tot mai accentuatã nevrozã „pro-

fesionalã”. Istovul explorãrilor mele psihanalitice,

autoexplorãrile, hipersensibilizarea care avanseazã,

mã face tot mai vulnerabil în faþa existenþei strict

biologice... Însã eu separ Fiinþa, de biologic. Sper

sã nu stupefiez prin aceastã afirmaþie. Într-un fel,

fizic, suntem niºte rãdãcini. Fiinþa este doar jumãtate

în corpul muritor. Durerea, de unde ºtiu asta? mã va

înãlþa, în compensaþie, spre revelaþii ºi acestea,

uneori, spre creaþie. Prin creaþie, mã rog pentru

mântuire prin jertfã, deºi mã revoltã condiþia asta.

– Ai tânjit vreodatã dupã mirajul capitalei?

– Nu, mirajele rãmân miraje. Poate dupã insti-

tuþiile care accelereazã afirmarea unui destin literar.

Da, însã, am pierdut ºi pierd tot mai insuportabil în

climatul inhibat, provincial, de ce sã mint? Aici am

un mediu cultural, nu avem percepþia prielnicã din

cetatea culturalã... Aici voi fi mereu la-ndemâna celor

care se cred mai patrioþi decât mine, mai nepãtaþi

(!) decât mine, mai apþi sã fie diriguitori ai „culturii”,

mai etcetera.

Aici abia de-mi bate umãrul, cu adevãrat frãþeºte,

unul sau doi dintre confraþi. E ciudat, dar am stârnit

numai invidie, prefãcãtorie, bârfe, ºi nicidecum iubire

sau respect, fie pentru preþul propriu al anilor nece-

sari pentru a mã afirma... „în ochii lor”... În loc sã

înveþe din ce am pierdut, aºa cum fraþii mai mici

trebuie sã înveþe, unii s-au repezit sã mã considere

ba un om bogat (când eu trãiesc la limita umilitoare

a zilei), ba vinovat cã am „fãcut” spectacole în

„Cântarea României” – deci am fost salariat ºi n-am

fãurit oþel, cocs, pâine, ºuruburi, ci m-am lãsat jefuit

de talent, de vreme ce-mi spuneam mereu: dacã

atâþia oameni ai muncii rabdã, eu nu am a mã
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plânge, ei sunt în minã, la furnale, eu câºtig un

sfert ca ei, dar mãcar nu mã prãbuºesc într-un

spital, ori casã de nebuni. Îmi cresc pruncii,

îmi scriu ºi opera de rezistenþã... O groazã de

inºi mã trãgeau la colþ, mã admirau(?), erau

bucuroºi cã strecuram „subînþelesuri” unde

puteam, le dãdeam mãcar speranþe, în bezna
laºitãþii generale, iar când a venit libertatea de

expri-mare m-au chemat la fostul consiliu local

unde m-au judecat ca pe hoþii de cai. A fost un

fel de „vot de blam” m-au acuzat cã fac ziar

„care agitã oamenii”, care scrie ce-l taie capul,

adicã m-au acuzat direct „ai fãcut spectacole

cu Ceau-ºescu, la casa de culturã, aºa cã eºti

compro-mis”... Apoi ziarul a cãzut, municipiul

Hune-doara, de 90 000 de oameni, are doar o

gazetã subþiricã, în care nu se regãsesc

adevãratele probleme ale urbei. De aceea, am

renunþat ºi la colaborarea de „muncã
voluntarã”; eu sunt fumãtor, dar nu câºtigam

nici mãcar pentru luxul ãsta pãcãtos. Provincia!

Cu alt înþeles, provincia e locul meu natal, raiul

în care uneori pãtrunde ºi umbra iadului, dar e

locul meu, cu mormintele alor mei, prin sate,

mai nou ºi în oraº... Cu cei vii ai mei. De aici

voi pleca doar atunci când se pleacã, deoarece

am ideea fixã de a-mi merita întoarcerea în sat,

în satul tatãlui meu, chiar ºi mort! Sã am un

podmol, acolo, într-o livadã, sub un mesteacãn,

la Vâlcele Bune. Încã de acum apelez cãtre
acest sat, sã nu creadã cã glumesc lugubru, ci

absolut cred ºi vreau asta!

ªtii ceva? Provincia nici nu existã, doar în

capul nostru nãucit de dorinþa normalã a

Spiritului, de a fi recunoscuþi valoric nu la

ministerele alea falimentare, ci AICI, acasã la

noi, în vatra noastrã; nu doar post-mortem. De

a fi lãsaþi în pace, sã ne împlinim destinul,

pentru cã noi suntem oameni cu destin, care

demult nu mai este doar individual... Doamne,

fã sã fim o restituire sfintei limbi române ºi

sufletului mãreþ ºi batjocorit de toate lichelele
din teritoriu al neamului. Cu lichelele de departe

n-am ce sta de vorbã, dau buzna mai pe-aproape. Nu

umbra loveºte, ci sursa ei!
– Care dintre cãrþile tale te reprezintã mai mult?

La care ai renunþa dacã s-ar putea?
– Þin la toate, ca la proprii copii. Nu sunt decât

etape ale aceleiaºi vieþi, decantate sau tulburate prin
ani. În fiecare carte, sunt eu, din mers. Fotografii

aparent stranii, cu cât cade timpul în urma mea. Adicã
mã-ntunec, cum genial spunea Eminescu... Dar el

spunea cã acel timp creºte, eu spun cã nu creºte, e
doar iluzia, ci creºte numai uitarea. Ea vindecã, altfel

am continua sã tot murim, prin alþii, prin suferinþa lor;
e bine în legea omului, aºa cum este!

– Ai spus nu de mult, la o întâlnire la Arad cã doar
o singurã carte de versuri mai doreºti sã tipãreºti ºi

apoi laºi la o parte poezia. O poþi oare trãda, aºa,
deodatã, dupã ce, sã recunoaºtem, ea te-a scos din

anonimat, din normalul unei vieþi?
– Dorinþa mea vine din criza de luciditate, din

conºtientizarea faptului cã – în acest ultim efort al
mileniului de a muri, pentru a renaºte, (dar cu ce

orizont?), poetul (ºi arta sa) este alungat din sufletul
celor mai mulþi. E ca o iubire. Fundamental tragicã,

unde „trãdarea” poate fi salvare. Am scris enorm, mult
mai mult decât am publicat. Voi mai scrie, dar am spus

cã nu voi mai publica poezie. Condiþia scriitorului, la
noi, dar nu numai, ci în societatea industrializatã ºi

politizatã, nu este drept sã fie a veºnicului sacrificiu!
Este un blestem sã fim noi mioritici? Sau manoleici?

Pãi astea-s mituri balcanice, s-a spus sincer, adicã
relicte ale primitivitãþii conceptuale de existenþã, în care

trebuie sã accepþi moartea celui mai drag (vezi
Meºterul Manole), doar pentru a-l sluji pe Negru Vodã

(ciudat nume sintetic, nu-i aºa?). Adicã sã tot suferi,
sã trãieºti ba în viitor, (epoca de aur de mâine), ba în

trecut (proslãvirea aproape cotidianã a eroilor... Bine-
bine, dar s-a spus ºi e corect: „Cine trãieºte mereu în

trecut, uitã prezentul”, deci se mistificã. Nu crezi cã
gestul meu de a-mi anunþa un repaos, este mai cinstit?

Oricum, nu trãiesc din poezie, la modul bãnesc (deci
pot sã nu tipãresc); oricum gestul meu nu e trãdare, ci

luciditate, cãci nu se poate dragoste cu sila...
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Iar dacã trãdare va fi, doar pe mine mã
trãdez, cãci poezia mã va þine în viaþã ºi dupã.

Eu am zidit ferestre, unele doar spre înlãuntru.

Marin Preda spunea cã „poeþii sunt sângele

unui popor”. Sângele vorbeºte, ba chiar strigã,

dar prea s-au înmulþit cei care-l lovesc peste

gurã, sau au convingerea cã poetul este...

nebunul regelui.

Eu nu voi înnebuni, participând la un  dialog

al surzilor! Urãsc „teza” maiorescianã...!

– La un moment dat muzica a trecut ºi ea

destul de pãtimaº prin sufletul  ºi chiar viaþa ta.

Ce a fost mai întâi, muzica sau poezia? Care

pe care a adus în sufletul tãu?

– Muzica acelor ani, când o compuneam

sau o cântam, a fost o furtunã pregãtitoare, o

fundamentare armonicã a impulsului superior

al creaþiei lirice. Dar aplauzele înseamnã într-un

fel ºi palme. Muzica adevãratã nu devine ºlagãr,

ca sã fie uitatã ºi sã devinã, cum se-ntâmplã,

chiar caraghioasã. (Vezi plãcile de gramofon

antebelice etc.) Altceva era muzica mare, cea

clasicã, simfonicã, însã nu aveam acces la ea,

doar ca ascultãtor. Am renunþat aºadar la

muzicã, dar am asimilat-o în creaþia literarã,

asta e clar.

Cred cã talentul este unul, un nucleu. El

este „captat” din lumea imperceptibilã, de cãtre

cel mai fantastic computer, creierul uman. Aici

lucreazã cele douã emisfere ale sale, dar

impulsul vine din aºa numitul corp calos, (cen-

trul creierului). Acolo este cea mai mare enigmã

umanã! Un echilibru de dorit între acestea douã,

face miracolul creaþiei, inclusiv celei artistice.

Nu visul teluric, din creierul instinctiv, reptilian,

ci visul sacru, primordial existent în Specie, de

la Creator. Avem ºansa a ne trezi, ori a pãrea

cã trãim. Artele sunt un prag, o fereastrã, o

ieºire, un orizont spre sacru; de aici bucuria

oamenilor de a le împãrtãºi, dar ºi mai mare,

de a le comunica semenilor, memoriei, vremii.

Artele au înlocuit superior toþi zeii sfãrâmaþi ai

vechilor spaime ºi extazuri umane. Fãrã vis, se ºtie,

am muri. Toþi visãm, dar unii nu-ºi amintesc. Aºa ºi

cu artele noastre, care dacã ar fi mutilate, distruse,

reprimate total, am muri, am înnebuni.

Unde arta a devenit o mascotã, drog sau consum

meschin de senzaþii primitive, „stimulatoare”, acolo e

nebunia speciei. De asta mã tem, cã ne va nãpãdi ºi

pe noi surogatul artelor, adicã fantomele zeilor, ºi nu

scântei din Dumnezeu, cum ar trebui...

– La vremea aceasta, ai tipãrit ºi o carte de prozã

pentru copii. Înþeleg de aici cã este o nouã dimensiune

a scrisului tãu. Cum ai ajuns la ea?

– Am scris-o cu multã uºurinþã, deci e o uºurare a

sufletului, a memoriei afective, emoþional, mult mai

lesne decât poezia. Mai e ºi motivul cã eu sunt, cu

adevãrat, foarte copil, în sinea mea. Eu sunt uimit cum

deºi îmbãtrânesc, simt strãfulgerãtor, cã spiritul (sau

ceea ce numim aºa), nu este atins de timp. Este o

revelaþie pe care toþi o simt, dar probabil nu au îndrãz-

neala, „nebunia” de a o exprima aºa de... copilãreºte.

Deci am scris prozã pentru copii ceva mai mãriºori,

pentru a surâde propriei mele copilãrii, dar ºi pentru a-

i îndemna ºi pe ei sã scrie, sã aibã niºte modele, (în

personajele din carte), sã nu fie copleºiþi doar de puho-

iul de videofilme al acestor ani. De asemeni, cred cã

e ºi aspectul practic: categoric existã pe piaþã (a cãrþii),

cerere mai sensibilã pentru prozã destinatã ºcolarilor;

deci pot fi util educaþiei, alãturi de ºcoalã, de dascãlul

de literaturã, pe care-l stimez dintotdeauna...

– Te simþi un om liber în construcþia ta interioarã?

– Scriitorul, paradoxal, este mult mai liber ca alþii.

Conflictul dintre propria-i libertate (uneori iritantã, mai

ales pentru... cei prizonieri fãrã ºtiinþã ai proprie-i

bezne), conflictul dintre libertatea lui, nonconformismul

lui, între oameni, se amplificã pânã la conflictul cu un

anumit fel de societate. A constrângerilor, a barbariei

numitã prostie, laºitate, despersonalizare, egoism,

lichelism, corupþie la toate nivelurile societãþii ºi fiinþei...

– Cum trebuie sã fie scriitorul?

– Scriitorul este, trebuie sã fie, un nemulþumit! Sã

ardã, cu ardoare ºi aici accept jertfa(!), pentru idealurile

omului, chiar ale celui care s-a întunecat, se rezumã
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la nevoile strict biologice. Deci sunt dator sã
fiu patriot prin curajul de a-mi recunoaºte
erorile, cãderile, dar ºi de a mãrturisi celorlalþi.
Mi-am asumat acest destin, deci voi fi martorul
unicei vieþi proprii, laolaltã cu cât înþeleg dintr-
ale celorlalþi.

Eu unul, dupã 1989, DA, sunt mai liber.
Doar cã, bizar, nu? simt nevoia ca statul român
sã-ºi ocroteascã artiºtii, fie ºi parþial, inclusiv
scriitorii, nu doar artele... comode. Rentabile.
Lãsarea de izbeliºte a noastrã, ce poate sã
însemne, decât dispreþ? De ce suntem conside-
raþi, la grãmadã, incomozi?

Iatã ce mã întreb. Iatã ce înþeleg, Iatã ce
aºtept sã se înþeleagã. Însuºi faptul (gestul)
de a scrie, dacã o faci bine, este libertate!

– De care dintre confraþii tãi scriitori te simþi
mai legat? Existã cu adevãrat prietenii literare?

– De mulþi, desigur, cãci aparþinem, fiecare
suntem, aceluiaºi ideal. Privitor la confraþii din
judeþ. Mã simt legat (e orgoliu? e ardoare?) mai
mult de cei cu talent, cu vocaþie. Ei îmi dau o
stare reconfortantã de conlucrare prin exigenþe,
incitantã ºi ziditoare, prin spiritul de competiþie,
adicã de performanþã. Nu am complexul cã sunt
hunedorean-ºi-atât. Eu, adicã sunt scriitor
român! Nominal? De câþiva tineri foarte meri-
tuoºi ºi siguri ca valoare, printre care cei din
cenaclul „Lucian Blaga”, apropiaþii mei, iar
dintre „bãtrâni”, evident, de grupul de la revista

„Ardealul literar”, de tine, de Valeriu Bârgãu (poetul

ºi criticul), de Constantin Stancu, Dumitru Hurubã,

Crepcia, Ioan Evu (ce straniu ºi... greu, un frate tot

poet!), Florina Jianu-Verona, Bãjan ºi încã alþii... Sper

sã nu-i supãr pe cei merituoºi, prin nenumire. Da,

am avut ºi încã pãstrez, structural, un cult al prieteniei

literare. Criteriul este însã al valorii, talentului,

compatibilitãþii (sau complementaritãþii) afective. Ce

bine ar fi sã existe scriitori probaþi profesionist la

instituþiile culturale! Însã, umbra deasã a trecutului

activistic, în spatele unora, îi trage înapoi. Dacã nu

eºti scriitor cu cãrþi, cum sã lupþi real pentru interesul

celor cu cãrþi?

Dragã Mariana Pândaru, aº rezuma: scriitorul,

dintotdeauna, este cutia de rezonanþã a contem-

poraneitãþii lui. Dacã sunt dramatic, ori „rãu”, este

cã eu rezonez, consum ºi reflectez acut, supra-acut,

drama întregii societãþi. Mã eliberez prin scris, îmi

menþin echilibrul, respir. Este deja vu cã scrierea este

catharticã. Sunt contradictoriu uneori, ca ºi reali-

tatea, viaþa. Exprim, prin fiinþa mea, o fiinþã suveranã.

Am conºtientizat cã nu sunt „straniu”, ci am can-

doarea sacrã a mirãrii, a copilului, indiferent de

reacþia proºtilor agresivi. Îmi apãr demn nu doar

persoana, ci ºi profesiunea, harul. Mã simt nu un

poet judeþean, ci român, adicã european. Sunt

conºtient zilnic, uneori sfâºietor, de inerþia morþii, deci

resimt accente disperate, nuanþez, nu neantizez,

psihicul speciei.

Îndur însã consecinþele de a trãi doar în spaþiul

strâmt al unei geografii suferind de provincialism. Ea

mã agreseazã mereu. Uneori scriu cu sânge. Poate

am excese (?) în a exprima angoasa socialã, de unde

aparenþa cã aº fi partizan. Se poate sã greºesc, dar

Fiinþa care se exprimã prin mine, nu poate greºi! Sunt

ºi sceptic, dar ºi decis sã lupt pentru viaþa artei. ªi îþi

mulþumesc cã m-ai rãscolit. Cum sãtenii spun, aºa

de fain: „Mulþumesc cã ai venit pe la noi”.

         Dialog realizat de

 Mariana  Pândaru Bârgãu,
         Hunedoara 1997
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Balada celui care vine

De lumina zãpezii mi-e dor
În izvoare când stelele mor
ªi când sufletul meu pe câmpii
Se loveºte de flori sângerii

În adânc, în adânc, fãrã leac
Frumuseþi, depãrtãri se desfac
Vai de pacea uitãrii mi-e dor
Când luceferi îngheaþã-n izvor

De cuvinte închise-n zãpezi
De iubiri fulgerând pe livezi
De privirile tale cicori
Viscolite-n cenuºi de cocori

În aceastã nuntire de-argint
Înverziri trecãtoare mã mint
Dar desigur, desigur curând
Vei veni, vei veni, luminând

ªi-n aceastã luminã uºor
Voi aprinde un cântec de dor
În adânc, în adânc, pe câmpii
Luminând vei veni, vei veni!

Cântec fãrã somn

Acolo-n dealuri sub lumine
Cade cântecul din mine
ªi se pierde ºi se duce
Fãrã somn ºi fãrã cruce

Colo-n basm sub zori m-oi duce
C-a înmugurit o cruce
A înmugurit din mine
Dintr-un plâns de nuºtiucine

Vai, vai pe-o gurã de rai
Pe-o gurã de dor
Vorbele mã dor!

Vai, vai, vai
pe-o gurã de rai
pe-o cruce-n april
mugur de copil!

Baladã de toamnã

Cine e mirele nopþii ce vine,
Cine se tulburã-n liniºte, cine,
Ard curcubeele nopþilor, vai
Cade cenuºa pe-o gurã de rai

Curge amarul în cearcãn de miere
Vai ºi cuvântul nu are putere
Marea nu ºtie drum spre izvor
Cine mã cautã când zãrile mor

Floare de umbrã floare de fum
Moare fântâna la margini de drum
Desigur, desigur are sfârºit
Cântecul trist în care-am venit

Dar cântecul plânge cântecul cere
Floarea de plânset vrea mângâiere
Tristeþe strãinã, basm tulburat
Cine pe-o gurã de rai mi-a lãsat

Cine e mirele cine sã-mi spunã
Ploaia se stinge-n ferestre de lunã
Cine e mirele meu pe pãmânt
Cântecul plânge fãrã mormânt.

Maica

Plouã –  vis bolnav din rouã
Picurã de lunã nouã

În alcoovul de-oseminte
Prind izvoarele sã cânte

…Ploile nãtângele…
Le îngânã sângele

Plouã – dor abrupt de cer
Creºte iarba-n adevãr

Dragostea se rupe-n douã
Peste suflet
           Plouã
              Plouã.

Din arhiva cenaclului „Flacãra“ Hunedoara, 1977.

Eugen EVU
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Bieþi poeþi risipiþi, uitaþi
prin colþuri de þarã
nimãnui nu îi pasã
ce respiraþi, ce mâncaþi, ce beþi
lãudaþi abia dupã ce dispãreþi
bieþi poeþi rãtãcind în cãutarea fraþilor,
surorilor, niciodatã gãsindu-i
ºi ei cãutând acel ceva la fel ca voi
dar mereu altundeva, altcumva
bieþi poeþi treziþi brusc de prima lopatã de
pãmânt
ca un acoperiº razant din cerul rãsfirându-ºi
stelele coapte pentru mâinile voastre înfrigurate
încleºtându-se uneori pe sticla verde
cumpãratã la primul colþ de univers
din care gâlgâie o lume mai omenoasã
bieþi poeþi  îngropaþi în tãcere
fãrã sã fi cunoscut gloria, laurii învingãtorului
singuri mereu de cum vã ridicaþi din aºternut
puneþi pe hârtie visul din care aþi fugit
împãrtãºindu-l primului om de pe stradã
ori chefliilor seculari
cu rãdãcinile înfipte în mesele lungi, geluite
purtându-ºi ratarea ca pe o medalie
strãlucitoare
dintr-un rãzboi nevãzut ºi neauzit
neºtiind ce sã facã
atunci când li se aduce dinainte o tipsie
cu o prea mare frumuseþe
peste puterea lor de rezistenþã la uimire
atunci aripile tocite  ies din geanta lor învechitã
ºi boabe de lacrimi de chihlimbar alunecã
dintre coperþile unui caiet negru, cu rãbojuri
bieþi poeþi necunoscuþi, nerecunoscuþi
de critici în vogã
dispreþuiþi pentru o silabã în plus ori în minus
în ars scribendi
amânaþi sine die la premii, stipendii, onoruri
voi ajungeþi ultimii la marea pomanã naþionalã
bieþi poeþi blamaþi doar
pentru cã la o magie a voastrã

se deschid mugurii cu  parfum, iar pãsãrile
încep sã cânte în limbile altor planete
nicãieri  nu sunteþi acasã
având tot ºi nimic
mergeþi cu îndemânare pe muchii
de foc ºi de gheaþã, zburaþi ca ciocârliile ºi ca
vulturii
aþi putea doborî munþii doar cu o privire
ºi întoarce râurile cu o ºoaptã auritã
voi sunteþi mereu alungaþi
sã nu ne contaminaþi de nebunia voastrã celestã
bieþi poeþi blestemaþi
jinduind sã fiþi ca ceilalþi
cu nostalgia paradisului prelingându-se pe sub
pleoape
dezrãdãcinaþi din familia îngerilor
alungaþi de vântul cosmic
din grãdinile de trandafiri printre care adiau silfide
bieþi poeþi orbi
trãitori pe un pãmânt flãmând, gol
unde haitele muºcã din voi pentru cinã
într-o þarã ce geme de sãrãcie dar e plinã
de poezie
adoraþi ºi defãimaþi, încrezãtori ºi dubitativi
curajoºi prin cogito, ergo sum
sfâºiaþi între to be or not to be
bieþi poeþi avizi de lumini
ce greu rãspund adevãrul, dreptatea
la chemãrile voastre de lirã
aici sunteþi într-o abundenþã suspectã
cu o asistenþã micã ºi surdã
bieþi poeþi vorbind  limba sulfinei, a privighetorii,
a leului, tigrului dar îngenunchind în faþa
unei furnici
voi nu încetaþi sã vã naºteþi
spre disperarea unei lumi din ce în ce
mai aglomerate, mai strâmte, mai strâmbe
bieþi poeþi  vãzând drumul bun,  dar
mergând pe-alãturi cu o ciuturã spartã
la rãscruce cântând ºi jucând ºi plãtind
lãutarului cu o inimã de aur pulsând în palmã
voi scrieþi cu sângele vostru
povestea fiecãruia dintre noi
rãspândiþi prin colþuri de lume, de univers
voi demult nu mai sunteþi
decât vers cãlãtor
bieþi poeþi risipiþi, ce habar n-au de puterea lor...

Victoria

MILESCU

POEÞILOR  NOªTRI

lllll  POEZIE lllll
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   Ce se întâmplã la început de secol XXI
literar cu Tudor Arghezi, cãruia unii critici, cum a
fost Pompiliu Constantinescu în 1967 în cartea
Tudor Arghezi, Scrieri, I, îndrãzniserã  cândva sã-i
dea creditul celui mai îndreptãþit urmaº al lui
Eminescu? Clasicizat ºi devenit scriitor canonic,
Arghezi a intrat practic într-un con de umbrã,
surclasat evident în gustul noilor generaþii de
Lucian Blaga, Nichita Stãnescu, Ana Blandiana
ºi alþii. Dupã opinia lui Nicolae Balotã „fiecare
generaþie, fiecare epocã trebuie sã-ºi merite poeþii.
A-l merita pe Arghezi înseamnã a gãsi acele cãi
de acces spre scrisul sãu, acele modalitãþi de
exprimare, de formulare, acele valori ºi structuri,
acele echivalenþe prin care sã ne putem apropia
aceastã operã, sau, altfel spus, prin care ea sã
devinã pentru noi o prezenþã.”1

  Cum se explicã plafonarea autorului
Cuvintelor potrivite, care apare în manuale ºcolare,
dar numai cu poezia Prefaþã la cls. a VII-a (doar
în manualul Editurii Humanitas), cu un Psalm la
cls. X-a ºi cu Testament la cls. a XII-a? Este
absolut insuficient acest „bagaj“ minim cu care
tinerele generaþii pornesc în viaþã. În schimb,
psalmul, ca specie literarã prin care rugãciunea,
adresarea cãtre Dumnezeu îmbrãcatã în haina
unor imagini artistice, se revitalizeazã. L-am
descoperit la Dumitru Ichim, la Th. Damian, la Aura
Christi de la „Contemporanul”cu cartea ei intitulatã
simplu ºi provocator Psalmi (Editura Contem-
poranul, Bucureºti, 2016). În ea Dumenzeu este
o prezenþã aleatorie, nefiind centrul meditaþiei, ca
în psalmii scripturistici sau în cei arghezieni. Aleg
psalmul Ca un sfârºit de elegie, pentru ca departa-
jarea sã fie clarã: „Ca un sfârºit de elegie-/aceste
încinse dimineþi/crescute din vacarmul/rostogolit
din noapte./Dintr-o picturã naivã/mã priveºte
Dumnezeu./Ce voi face mai departe?/ Silabisind
rãspunsul/iscat cu neînþeleasã întârziere,/ lunec
în vârtejul refrenului/  pânã atunci  ºtiut pe din-
afarã:/De mine însumi/ apãrã-mã, Doamne.“2

Dumnezeu este la Aura Christi o entitate certã,

devenind martora frãmântãrii lãuntrice a poetei,
care are propria încercare, fiind atrasã ca într-un
turbion de lupta cu refrenul, simbol al însãºi creaþiei.
Drama ei se desfãºoarã pe tãrâmul artisticului, nu
pe cel existenþial.

   O reluare prin lecturã a psalmilor arghezieni
este un deliciu. Versurile curg clare, aºezate de
poet într-un loc unic, ca într-un puzzle în care ele-
mentele componente nu se pot înlocui. Aceastã
tehnicã de bijutier al cuvântului face din ele o
capodoperã a genului. Tocmai acest adevãr eviden-
þiazã manipularea ideologicã, la care în învãþã-
mântul socialist noi, profesorii ºi liceenii noºtri, eram
supuºi în egalã mãsurã prin prezentarea drept
concluzivã a Psalmului  arghezian 3, încheiat într-o
accepþie materialistã, de totalã respingere a
credinþei în Dumnezeu cu versurile: „Înverºunat de
piedici, sã le sfãrâm îmi vine;/ Dar trebuie,-mi dau
seama, sã-ncep abia cu tine.” La Facultate de
Filologie din Cluj, ca sã dau  un singur exemplu,
profesorul Ion Vlad, o celebritate a domeniului,  îl
analiza drept Ultimul psalm ºi aºa l-au  pãstrat în
memorie zeci de promoþii de studenþi, deveniþi apoi
profesori, care  au dezinformat zeci de ani pe liceenii
români, care puteau înþelege cã în 1959 Arghezi a
ajuns la o convingere ateistã, ce convenea regimu-
lui comunist din România socialistã. Era vremea
când se organizau periodic sesiuni ºtiinþifice cu
profesorii de toate disciplinele pe tema educaþiei
ateiste.  A fost necesar sã citesc în 1979 cartea lui
Nicolae Balotã Opera lui Tudor Arghezi, reeditatã
dupã 20 de ani, ca sã înþeleg cã adevãrata cifrã a
ciclului este de 17 psalmi canonici, fãrã sã ne
referim ºi la textele în prozã în care apare atitudinea
religioasã a lui Tudor Arghezi.

   Se ºtie cã din punct de vedere etimologic,
cuvântul psalm (derivat din gr. psalmos) înseamnã
cântare de laudã, provenind de la cuvântul mizmor,
care era un text interpretat cu acompaniament
muzical. Istoria biblicã precizeazã cã regele David,
care era muzician ºi crea poezii, a introdus acompa-

ACTUALITATEA PSALMILOR LUI TUDOR ARGHEZI

Anca SÎRGHIE
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niamentul instrumental în rostirea psalmilor.
Specificul psalmilor ca specie este sã conþinã
elemente imnice împletite cu rugãciunea cãtre
Pantocrator, versurile fiind vestimentate artistic.
Psalmii biblici emanau o atitudine religioasã.
Maria-Daniela Pãnãzan4 consacrã în cartea
Poezia religioasã româneascã, o analizã unor
poezii religioase româneºti, pornind de la
identificarea chiasmului în interiorul structurii
lor poetice. Arghezi transformã ideea religi-
oasã, asupra cãreia se opreºte în meditaþia sa
din toate etapele creaþiei, într-o dramã existen-
þialã. Dependenþa ontologicã a omului de
Dumnezeu e explicatã clar de Martin Buber în
raportul dintre Eu ºi Tu: „Nu existã nici un Eu
în sine, ci numai Eu din cuvântul fundamental
Eu ºi Tu, ºi Eu din cuvântul fundamental Eu ºi
Acela.“5

   Ciclul psalmilor cuprinºi în volumul
Cuvinte potrivite, deci anteriori anului 1927, ºi
unul din Alte cuvinte potrivite (ediþia Versuri)
dovedesc o zbatere acerbã între îndepãrtarea
de Dumnezeu din primul Psalm (Aº putea vecia
cu tovãrãºie), unde printr-o formulare impera-
tivã i se adreseazã Creatorului, mãturisindu-i:
„Vreau sã pier în beznã ºi în putregai,/ Ne-
ncercat de slavã, crâncen ºi scârbit. /ªi sã nu
se ºtie cã mã desmierdai/ ªi cã-n mine însuþi
tu vei fi trãit.“ Poetul parcurge drumul spre
rãzvrãtirea din Psalmul (Sunt vinovat cã am
râvnit), unde îºi recunoaºte un pãcat prome-
teic-luciferian: „Cercasem eu, cu arcul meu,/
Sã te rãstorn pe tine, Dumnezeu!/Tâlhar de
ceruri, îmi fãcui solia/ Sã-þi jefuiesc cu vulturii
tãria.//Dar eu râvnind în tainã la bunurile toate,/
i-am auzit cuvântul, zicând cã nu se poate.”
Religiozitatea este în creºtere în Psalm (Tare
sunt singur, Doamne, ºi pieziº!), debutând cu
trecerea psihologiei poetului blestemat în plan
religios, unde el, cuprins de o demiurgicã sufe-
rinþã, implora dumnezeirea sã i se reveleze.
Faþã de Evanghelie unde apare întrebarea
„Dumnezeul meu, pentru ce m-ai pãrãsit?“,
Arghezi fãcea apel la clemenþã pentru robul
uitat de Pantocrator: „În rostul meu tu m-ai lãsat
uitãrii/ºi mã muncesc din rãdãcini ºi sânger./
Trimite, Doamne, semnul depãrtãrii,/ Din când

în când, câte un pui de înger,//Sã batã alb din aripã la
lunã, /Sã-mi dea din nou povaþa ta mai bunã.“ În
Psalmul (Te drãmuiesc în zgomot ºi-n tãcere) cãutarea
sisificã ajunge la extenuare ºi nemaimulþumindu-se cu
revelaþia, poetul îl someazã pe Dumnezeu sã i se arate,
ca o confirmare concretã a existenþei lui: „Pentru
credinþã sau pentru tãgadã,/Te caut dârz ºi fãrã de
folos./Eºti visul meu, din toate, cel frumos/ºi nu-ndrãz-
nesc sã te dobor din cer grãmadã.“ Acerba dorinþã a
întâlnirii face to face cu Pantocratorul ia forma unei
confruntãri: „Singuri, acum, în marea ta poveste,/
Rãmân cu tine sã mã mai mãsor,/ Fãrã sã vreau sã fiu
biruitor,/ Vreau sã te pipãi ºi sã urlu: Este!“  Faþã de
biblica luptã a lui Goliat cu David, cu care ar putea
semãna ca tensiune, constatãm cã raþiunea noii înfrun-
tãri a poetului cu Dumnezeu era alta, Arghezi mizând
tocmai pe o înfrângere. În antologia de Versuri,
realizatã în 1960 la Editura de Stat pentru Literaturã ºi
Artã în colecþia Biblioteca pentru toþi, nu mã mir cã
ultimul text inclus este Psalm (Cãlare-n ºa, de-a fuga pe
vânt, ca Fãt-Frumos). Ca un soi de quod erat demon-
strandum, acest psalm sintetizeazã întreaga experienþã
existenþialã arghezianã, îmbrãcând-o într-o impresio-
nantã hlamidã imagisticã, una de-a dreptul cinemato-
graficã. Prin asemenea imagini impresionante, Arghezi
reconstituie cãutarea sa sisificã: „Te-am urmãrit prin
stihuri, cuvinte ºi silabe,/Ori pe genunchi ºi coate târâº,
pe patru labe./Zãrind slugãrnicia ºi cazna mea umilã/
Ai sã primeºti flãmândul, mi-am zis, mãcar de milã.//
Încerc de-o viaþã lungã, sã stãm un ceas la sfat,/ ªi
te-ai ascuns de mine de cum m-am arãtat./Oriunde-þi
pipãi pragul, cu ºoapta tristei rugi,/Dau numai de
belciuge, cu lacãte ºi drugi.“ Bine justificatã prin argu-
mentarea prealabilã, apare ca o ghilotinã ce cade
neiertãtor ideea luptei finalizate prin contestarea
divinitãþii supreme în distihul conclusiv: „Înverºunat de
piedici, sã le sfãrâm îmi vine;/ Dar trebuie,-mi dau
seama, sã-ncep de-abia cu tine.”

   Nicolae Balotã a cercetat în volumul citat ºi ciclul
Printre psalmi, dupã cum semnaleazã un text intitulat
Psalm în Ce-ai cu mine, vântule? Spre deosebire de
marii poeþi religioºi ai lumii, T. Arghezi nu recurge la
imagini ale sentimentului amoros, ca mirele ºi mireasa.
Se cer diferenþiate religiozitatea textualã de cea  a eului
poetic, sens în care cele mai edificatoare le considerã
pe cele din ciclul Printre psalmi. Finalitatea rugãciunii
argheziene urmeazã sã fie una „net cognitivã“.6 Poetul
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scrie psalmi spre a-ºi înþelege rostul existenþial.
Cãutarea Sacrului se identificã la Arghezi cu cea
a sensului existenþei ºi rãspunsul la întrebãrile
retorice puse vine tot de la naturã, într-o viziune pan-
teisticã. Interogaþiile dialogului sunt formulate
printr-o parabolã: „-Ce-ai fãcut cât ai umblat? m-au
întrebat, întors acasã, greierele, ºoarecele ºi
ºopârla. -Mai bine nu mã duceam ºi m-aº fi mulþu-
mit cu glasurile voastre mici.“ Dojana vine de la
înþeleptele fãpturi nevinovate: „Ce-þi veni sã cauþi
pe Dumnezeu prin lumea toatã“. Poetul este
identificat cu Rãtãcitorul, cu Peregrinul pe care
vatra îl mustrã întrebãtor: „Ce vruºi tu sã iasã din
tine?...Cine te-a pus sã te iei dupã mine, dupã
vânt? Ce-þi lipsea ca sã fii fericit ca sfecla-rod
muncit în brazdã ºi îngrijit?“ 7 Fãrã sã ocoleascã
nici dimensiunea escatologicã a existenþei în ciclul
Printre psalmi, Arghezi terminã prin a exprima
mulþumirea pentru darul pe care Dumnezeu i l-a
fãcut, oferindu-i cuvintele: „Dar mi-ai dat cuvintele,
ca sã mã vaiet ºi sã te întreb./ Iartã, Doamne,
comoara asta e mai mare…“8

   În evoluþia poeziei româneºti,  dupã Mihai
Eminescu, autorul frumoasei poezii Rugãciune,
Tudor Arghezi a dat pentru prima datã în mediul
laic prestigiul exemplaritãþii temei rugãciunii, care
devine prin desacralizare un prilej de meditaþie
existenþialã. Timp de 40 de ani, Arghezi a publicat
18 psalmi, dintre care 3 au titluri dezvoltate:
Psalmul mut, Psalmul de tinereþe ºi Psalmul de
tainã, cu conþinut erotic. El nu se roagã implorator,
ci iscodeºte, cautã cu înfrigurare.  Este o „Vox
clamantis in deserto“, cum demonstrase Nicolae
Balotã cu intuiþie în cartea sa.

   Înþelegerea importanþei psalmilor pe care
Tudor Arghezi i-a scris fãrã intenþia de a constitui
un ciclu autonom, aºa cum fuseserã Pastelurile
lui Vasile Alecsandri, Nopþile lui Alexandru Mace-
donski sau Cântecele þigãneºti ale lui Miron Radu
Paraschivescu, nu se poate plãmãdi fãrã sã avem
în vedere, ca reper, ºi versificãrile psalmilor biblici
din Cartea Cântãrilor, din Cartea lui Iov, din Cartea
psalmilor, realizate în spaþiul literar interbelic de
Vasile Militaru, iar în contemporaneitatea noastrã
de ªt. Aug. Doinaº, Dorel Viºan, Eugen Dorcescu
ºi ªerban Foarþã, ca sã numesc doar pe cei mai
vrednici dintre poeþii implicaþi. Cu fantezie rever-
berantã, poetul Nicolae Bãciuþ stã La taclale cu
Dumnezeu ºi o face inspirat ºi cu vibrantã simþire.
Preluând cu o nouã pace lãuntricã dramatica

zbatere a lui Tudor Arghezi în Psalmi, poetul din
Tg. Mureº mãrturiseºte în Paralele inegale: „Numai
tu nu spui nimic,/ numai tu spui totul,/numai tu eºti
pleoapã,/ numai eu sunt ochiul,/ numai tu eºti iarnã,/
fãrã de zãpezi / eu sunt doar lucarnã/ când doar
ziduri vezi,/ eu sunt trup de aer,/ când tu eºti
veºmânt,/ eu sunt doar silabã,/ când tu eºti cuvânt.”
Dumitru Ichim scrie ºi el psalmi de o vãditã origina-
litate, chiar dacã din raþiuni estetice îi metamor-
fozeazã uneori în sonete. Tema aceasta poeticã
este o chemare permanentã pentru viitorul liricii
româneºti, aºa cum sunt ºi întrebãrile nedezlegate
cu care se înfruntã gândirea umanã.
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Daniel Corbu a realizat în anul 2013 la
Editura Princeps Multimedia din Iaºi o ediþie
despre G. Topîrceanu, OPERA POETICÃ
(Balade vesele ºi triste; Parodii originale;
Migdale amare; Poeme postume). A apãrut în
colecþia EDIÞII CRITICE, o carte care reamin-
teºte cititorului român itinerarul biografic,
bibliografia, poeziile poetului atât de cunoscut
ºi îndrãgit. Sunt înserate în carte poemele
antume ºi postume, publicate în volume, poeme
care nu au apãrut în cãrþi, cele rãmase pentru
urmaºi.

Daniel Corbu reþine la început: „Tempera-
mental, poetul G. Topîrceanu a rãmas în
conºtiinþa contemporanilor un opozant ºi un
antiliric, deºi începuturile sale poetice se aflã
sub semnul eminescianismului <<curent numit
astfel de G. Ibrãileanu>>, cultivând motive
apãsat romantice, rime singulare, ritmul clasic”
(p.5). Sunt câteva gânduri prinse în cuvinte de
suflet, trimiþând spre actualitatea poeziei lui
Topîrceanu. Itinerarul biografic este amplu, pe
ani, pe evenimente, pe oameni ºi locuri, þine
cont de viaþa unui poet, o viaþã bizarã ºi
luminoasã...

Iatã un exemplu:
„1932 – La 21 septembrie, poetul este

definitivat în calitatea pe care o deþinea mai de
mult, de inspector special al teatrelor din
cuprinsul Moldovei.

Devenitã popularã, cartea sa Parodii origi-
nale apare la „Cartea româneascã” în a IV-a edi-
þie. Parcã pentru a pune capãt posturii de <<chiriaº
grãbit>> a lui Topîrceanu, Demostene Botez
oferã poetului o cãsuþã pe strada Ralet” (p.13).

Timpurile trec, lucrurile cad în uitare. Aceste
momente au constituit sclipiri în viaþa unui poet.
Daniel Corbu, atent la fenomen, le pune în
paginile acestei ediþii critice, ºi iubitorul de
literaturã va înþelege miracolul din viaþa scriito-
rului. Totul va radia în opera scrisã, în cuvinte.

Constantin STANCU

Viaþa pulseazã în poeziile lui Topîrceanu, sunt
rapsodii, vibraþiile anotimpurilor, balade, natura cu
toate curcubeiele, romanþe, animale cu personalitate,
catrene. Acceleratul, aeroplanul intrã în peisajul
poeziilor sale, cocostârcul ºi broasca þestoasã,
iepurele, bivolul, leul, gâze cu fiþe etc. Este o democra-
þie a creaþiei, o paradã pe arca poetului, cuvintele au
energii nebãnuite, se leagã prin sonoritate ºi bucuria
scrisului, a zicerii...

Iubirea strãbate versurile lui, se simte fiorul ºi
gravitaþia din gânduri, ºtie sã punã în toate ceva
mirodenii de lux...

Actualitatea poeziei sale se revarsã simplu, direct,
cu umor: „Sus, pe gardul dinspre vie,/ O gãinã
cenuºie/ ªi-un cocoº împintenat/ S-au suit ºi stau la
sfat:/ - Ia te uitã, mã rog, þie,/ Cât de sus ne-am
înãlþat!... /.../ Dar de sus, din corcoduº,/ Pitulându-
se-ntre foi,/ Mititel ºi jucãuº,/ Le-a rãspuns un piþigoi:
- Cîþi-ca-voi! Cîþi-ca-voi!...” (p.314).

Cronologia operei (antume ºi postume) este
bogatã, cuprinzãtoare, pe edituri, colecþii, numãr de
pagini etc. Lectura ei scoate în evidenþã complexitatea
operei, munca asiduã, faptul cã poezia a fost ºi
rãmâne un lucru serios, complicat, profund ºi cere
mereu dedicare, pasiune, atenþie, rãbdare. Scrisul
se face cu bucurie, nu cu cerealã, cu diamantul
gândului pãtruns de lumini vechi ºi noi...

Ediþia cuprinde fotografiile poetului (în alb-negru,
ce provoacã la mister), se simte greutatea unei vieþi
din iconografie, priveºti chipul poetului, scrisul sãu
ordonat ºi atent, acte originale, coperþile cãrþilor sale
în ediþii simple sau princeps, scriitorii vremii strânºi
pentru lecturi sau apariþii publice, adrese oficiale,
jurnale literare, interiorul din casa unde a trãit poetul,
legitimaþii...

Critica literarã a fost atentã cu opera poetului, cu
poetul ºi temele sale. Au scris despre Topîrceanu:
Garabet Ibrãileanu M. Ralea, G. Cãlinescu, ªerban
Cioculescu, Constantin Ciopraga, Al. Sãndulescu etc.

Indicele poemelor este bogat ºi adunã viaþa unui
scriitor în cuvinte care au fost atinse de argintul vremii.

(G. Topîrceanu, Opera poeticã)

Mireasma de liliac din poeme...
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Topîrceanu este actorul principal, critica a fost
atentã cu operele sale, a fost considerat un poet
pentru toþi, a fost analizatã arta sa poeticã, proza sa,
parodiile sale au fost apreciate ca o atentã criticã
disimulatã în poezie, a fost fixatã imaginea lui în
conºtiinþa criticii, semne peste limitele epocilor.

Topîrceanu s-a nãscut la 20 martie 1886, în
anul 2016 s-au sãrbãtorit 130 de ani de la
naºterea sa... A fost îndrãgostit de Otilia Cazimir,
poetã, i-a cunoscut pe Sadoveanu, D. Botez,
Octavian Goga, Mihai Codreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu etc.

G. Cãlinescu reþine: „Toatã lumea este de
acord în a recunoaºte cã Topîrceanu avea o
îndemnare verbalã, unii vãd în asta o prestidi-
gitaþie, însã îndemânarea (care nu se învaþã
niciodatã) nu este altceva decât definiþia poeziei,
indiciul unei largi sensibilitãþi. Versificaþia nu este
o formã, ci conþinutul însuºi, ritualul liric ºi marii
poeþi au cultivat întotdeauna sonul în sine,
verbalitatea purã” (p. 403).

Al. Sãndulescu noteazã: „Nu tot ce a scris G.
Topîrceanu rezistã (e oare numai cazul sãu?),
dar, spre deosebire de mulþi alþii, a avut momentul
ºi chiar opera lui de glorie, dupã care a mai pãstrat
viguros un sâmbure de prospeþime liricã ºi a oferit
un exemplu, rar, de aceea ce înseamnã respectul
artei cuvântului” (p.p. 461-462).

George Topîrceanu scria:

Poetul

Frumos ca un erou de melodramã,
El se expune-n poze studiate:
Profil... trois-quarts... din faþã... de la spate.
ªi tuturor surâde ca o damã.

ªtiu pânã ºi vardiºtii cum îl cheamã,
A devenit o personalitate.
Cotidiana lui celebritate
Ca un balon se umflã din reclamã.

ªi scrie... scrie... ºi nimic nu ºterge,
Având mereu impresia cã „merge”
ªi cã-ntr-o zi va cuceri Parnasul.

Zadarnic, totdeauna, la intrare
Cu politeþe i se taie nasul,
Cã-i creºte iar, din ce în ce mai mare! (p.227).

Vine ºi sfârºitul...

1937 – Într-o stare fizicã destul de proastã,
istovit de boalã, beneficiind de o sumã obþinutã de
Mihail Sadoveanu de la Ministerul Artelor, poetul
pleacã la Viena pentru tratament, însoþit de devo-
tata Otilia Cazimir. Instalat la Hotel Schweitzerhof,
o pensiune de familie din strada Bauernmarkt, 22,
va rãmâne timp de ºase sãptãmâni (25 febr. – 30
martie) ºi va fi îngrijit de profesorii Jagic (Spitalul
Blautamulanzlinik) ºi celebrul Otto Porges.

Întors la Iaºi, în ziua de 7 mai, pe la orele douã
dupã amiazã, la vârsta de 51 de ani, în cãsuþa sa din
str. Ralet, poetul moare doborât de un cancer hepatic.

Ultimele cuvinte îi sunt adresate prietenei sale
de o viaþã, Otilia Cazimir: <<Închide fereastra cã
nu pot muri din cauza miresmei de liliac!>>” (p.14).

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll

 VINTILÃ HOREA

„... Vintilã Horia aduce în atenþie (cu o
frecvenþã ce demonstreazã un ataºament de
nezdruncinat) o zonã cu parfum de Eden, cu
locuri ca oraºul Râmnicul Sãrat, Valea Râmni-
cului, satele Poiana Mãrului ºi Necule... ori satele
Dãrâmaþi ºi Bãlþaþi.

Ce înseamnã, de fapt, toate aceste rememo-
rãri, multe episoade repetate obsesiv, reluate în
alte ºi alte forme, aceleaºi în esenþã, dacã nu
dorul de casã, de pãrinþi, de þarã, de propria-i
adolescenþã ºi tinereþe petrecute în locuri
devenite atât de îndepãrtate încât pãreau pe alt
tãrâm?

Un alt spaþiu ºi un alt timp!“ aflãm din
prezentarea acestui volum.

Din cuprins: Vintilã Horia – o importanta
conºtiinþã a exilului românesc; Peregrinãri prin
România Mare; antologie de texte selectate;
Vintilã Horia: Opera literarã ºi Biografie.

De lângã Escorial

cu Râmnicul în gând...

Studiu introductiv,

antologie,

note ºi comentarii:

Mihaela Albu

ºi Dan Anghelescu

(Ed. Rafet, 2017)
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Transilvanie, candelã veºnic aprinsã
Pe Doja-l mai usturã rana încinsã
Durerea lui îþi hrãneºte lumina
În care-ai tãi prunci azi îºi aflã hodina.

Transilvanie, candelã sãlaº de speranþã
Luminând în adâncuri pe orice distanþã
Vindecând orice ran-a martirilor tãi
Ce te-au ctitorit clocotind în vãpãi

Transilvanie, candelã cuib de cãldurã
Cum flacãra pãtrunde materia purã
Aºa ai pãtruns în Istoria lumii
Purtându-þi cu grijã pe braþe strãbunii

Transilvanie, candelã a nemãrginirii
Trãitoare a tainelor firii
Martirii ce þi-au ocrotit nestinsã fãclia
Te-au sfinþit spre rodire de-a pururea glia.

Ce deºert ciudat

ªi spinul ºi deºertul
mã privesc suspect
de parcã n-aº fi din lumea lor
ce spin ciudat e acesta
care mã bãnuie ºi mã cheamã
care-ºi ascunde vârful prelung
otrãvit
dar mã previne de ranã.

Ce deºert ciudat este acesta
care se face munte
sub picioarele mele
neînþeles animal

când Garizim ºi Ebel
sunt mereu la mijloc

Trebuie sã ghicesc întruna
ºi sã decid dacã vreau
un spin în cãlcâi
ºi-o logodire cu luna
sau o rãtãcire mângâietoare-n abis
ºi-un post de sclav în
palatul lui Dionis.

Florile mele, marea vieþii

Eram copil ºi desenam
o floare întâi, un cerc
cât se poate de rotund
ºi apoi alte cercuri mai mici
pe linia cercului
cu care mângâiam trotuarele
oraºului meu
petalele trebuiau sã fie
douã câte douã îngemãnate
pe bulbul din centru
nu ºtiam atunci cum florile acestea
îmi vor parfuma viaþa
ºi vor trece de pe hârtie
în mine
cum se vor înmulþi precum lãcrãmiorele
în grãdina mamei, spre stradã
ºi cã lacrimile mele apoi
nãpãdindu-mi rãdãcinile
cu albul lor virgin, transparent
ºi cu taina îngemãnãrii lor
încã pe linia cercului

Florile mele, marea vieþii
marea cu florile gemene
cu rãdãcini în viscerele unde
în interiorul liniei cercului
ce se închide în linia aceea
a vieþii ºi a morþii
ºi-acuma mi se ascunde.

Theodor
DAMIAN

Imn Transilvaniei

       l       l       l       l       l POEZIE lllll
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Dumnezeu
a fãurit Ardealul

Prieten drag, întinde mâna peste munþi
ªi mângâie-i duios pe frunþi
ªi spune-le cã mi-este dor
De tropãitul cerbilor!

ªi spune apelor din tãu
Cã simt parfumul zânelor
ªi brazii-nalþi, semeþi ºi drepþi
Cu-aiasma ploii sã-i rãsfeþi!

ªi vãilor îmbrãcate-n fânuri
Le simt coasa-n rânduri, rânduri.
Dumnezeu a fãurit Ardealul!
În piept dorul de el, ºi-a înfipt pumnalul.

Mi-e dor de scripca cerului de mai,
Cu stele ce le prind în palma serii,
De aerul ce-i doina dintr-un nai
ªi aº fugi spre tine-n pragul verii.

Mi-e dor de veºnicia pãdurii adormite,
În basme cu onirice fantasme,
De îngerii ce-adunã dorinþele mãrunte
ªi le-mplinesc când zorii-ºi cresc volute.

ªi ºtiu cã Dumnezeu a fãurit Ardealul
ªi-n pieptul meu durut e sângeriu pumnalul.

Din macula eternitate sobrã
Coboarã-n stânci limpezi de rouã.
ªi din exiluri clocotind de pãsãri,
Ce poate fi mai cast ca Universul?

Prin vers, ºi doar prin vers mã-ntorc la tine
Unde m-am nãscut din pântece de poezie.
Mi-ai dat un har, ce-mi fulgerã în sânge.
O, Doamne, fuiorul scrierilor nu mi-l frânge!

Daniela
TRANDAFIR

Amprenta cerului, divinã,
E-n gena sentimentului de vinã.
ªi ºtiu! Da, ºtiu!

Dumnezeu a fãurit Ardealul!

  În aºteptarea matelotului

Pe cerul sprijinit de candelabre,
Spre care pãsãri îºi înfig urcarea
Am desenat ºi far
Am pus ºi marea
Sã-i fie valul care-i creºte calea.
Între geamanduri de universuri
Vaporul alb îºi leagãnã visarea
ªi în siajul dantelat pe creste
Valseazã lebede
În unduiri celeste.
Atâtea zile s-au þesut în noi
Îmbãtrânind ca munþii-n defileuri
ªi-au croºetat în ceruri verzi, mileuri.

Din cetini revãrsate peste zori.
Tu, matelot din ape îmi creºti punþi
Spre reveniri ce nu se vor deºarte
ªi mã sãruþi pe tainicele frunþi
Ale cuvintelor ce clocotesc în noapte.

  De  toamnã

Eºti mirul dimineþii mele,
Eºti ruga ce îmi urcã în pupile,
Agheasma florilor o sorb din tine
ªi în cristelniþe de crini
Mã spãl de vine.
Octombrie!
În toamnã împletire
De brumã, de ruginã ºi de bine,
Mai urc în zi, pe solzi de ceaþã
Spre soarele ce versul mi-l rãsfaþã.
Muºc dintr-un mãr cu rouã ceruitã,
La geam muºcata este prãfuitã.
De praf e plin ºi buzunarul nopþii
Când vântul suflã laic,
Prin silueta porþii.
Mã scutur de pãcate, ca pãrul din grãdinã
ªi-n ofilirea frunzei vãd mugur de luminã.

lllll POEZIE lllll
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De 12 ani trecut în lumea celor drepþi,

obosit de umblet, Valeriu Bârgãu revine cu o

plachetã de postume realizatã prin grija soþiei

sale, Mariana Pândaru.

Devotata soþie care-ºi duce anii ºi respon-

sabilitatea moºtenirii literare cu pildui-

toare demnitate (ziarul Cãlãuza,

editurile Cãlãuza v.b. ºi Danimar,

revista Ardealul literar); aºa nu lasã

timpul ºi uitarea sã se aºtearnã peste

numele unui poet – simbol al genera-

þiei ºaptezecizecistã caracterizatã de

o poezie a structurilor asfaltice, floral-

solare, himalaice, structurã servitã de

un limbaj frust, postarghezian, de trãiri

plenare îndeavalma cu materia în prefacere sau

erodare, evocând o lume în deve-nire cu þãrani

ºi muncitori trãitori întru meserie, eludând un

secol ºi aminþându-l pe altul:  „Bunule tatã, îþi

scriu din îndepãrtatul secol XX – aciuat într-o

crãpãturã a sandalei tale uriaºe/ þara-i cum o

ºti îngãlbenitã de floarea soarelui/ unsã cu seul

de la osia lumii.“

Urieºescul hiperbolizeazã trãirile prin

metafore revelatoare, blagiene: „... þara-i cum

o ºti îngãlbenitã de floarea soarelui / unsã cu

seul de la osia lumii“ (Epistola 1).

Metafora „bunule tatã“ e mod propriu de

numire a zeitãþii cu care se gãseºte în intimi-

tatea scrisorii. Scrisorile poetului sunt hrisoave

de întemeiere trimise din munþi peste lume.

În Epistola 2 florile inundã casele, curþile

ºi promotoriile lumii.  În Epistola 3 zeul secolului

sapã la temeliile lumii, amestecã vetre de foc

ºi apã; pietrele sunt perne de cãpãtâi.

      Impresioneazã modul firesc în care con-

cepe universul cu care evocã marile prefaceri

ºi elementele esenþiale. În Epistola 4, epistola

„bunul tatã“ devine bunul om care-ºi asumã muncile,

doarme cu mulþimile cãrora le respirã sudoarea.

Mâinile muncitorilor bãtãtorite de muncã devine mod

de omagiere frustã a sacrificiului: „...pe mâinile munci-

torilor bãtucite de muncã/ rãsare o iarbã verde ca-n

pãmânturile grase...“

De remarcat cã structura stroficã

(metricã) e mãiestritã grupând 10-13 ver-

suri care converg de la adresarea intimã

la metafora finalã ca temelie a unei con-

strucþii piramidale, care se schimbã înce-

pând cu Epistolele tânãrului Teodosie,

sosia bunului tatã. Tânãrul primeºte

scrisori de pe pãmânt din care aflã ºtiri

bizare, apocaliptice: „istoria e trasã pe

roata zimþatã, roata mestecã munþii cei mari, din

ugerile animalelor curg râuri de lapte, rãdã-cinile

copacilor cad în somn greu: „Scrisori de la pãmânt

sã primeºti/ îmbrãcat în haine de lucrãtor la faptul/

vieþii;/ istoria se trage pe roþi dinþate/ care scrâºnesc

când le intrã-ntre dinþi/ Munþii cei mari;/ ugerele

animalelor lasã râuri de lapte/ încât se înãlbesc

copacii/ ºi rãdãciniule lor obosite de umblet/ adorm

din greu în imensul pãmânt.“ (Epistola 5).

Limbajul poetic servit de surprinzãtoare definiþii

poetice, pare a fi unul de sfârºit de lume care sfideazã

urieºescul, elementele Facerii. Glastrele ard în cupto-

rul patriei ºi sunt închipuiri ale capetelor Basarabilor.

În totului tot placheta este un imn închinat patriei,

într-un limbaj bizar, care devãlmãºeºte lumea; patria

e în tot ºi în toate cele ce se aflã sub soare, e râu,

cetate, copac, palmã durutã de muncã, temelie de

casã. Pãmântul de oase al þãrii ne învãluie, anotim-

purile au hotare, pãmântul e înveliº al originii, þara e

câmp al vieþii ºi arderii (Epistolele 8, 9, 10 º.a.m.d.).

Epistolele sunt formele predilecte de comunicare

la Valeriu Bârgãu; sunt glasul faptelor, puncte cardi-

nale, drumul maºinilor, termometrul care ia tempera-

Valeriu BÂRGÃU, terifiantele postume

Gligor HAªA

lllll CRONICÃ LITERARÃ lllll
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tura þãrii, pãmântul e obraz mare de om: Zeul seco-
lului acesta de tine neapucat/ se scoalã dimineaþa
sã intre în albia cea mare/ a muncitorilor ºi poeziei
pornitã pe drumuri/ sapã îndelung temelia munþi-
lor/ de unde scoate bucãþi mari de calcar/ nears.“

Un alt cuvânt – pilon al unei necontenite
apocalipse, începând cu Facerea, e Timpul, el e
suma epistolelor, cartea de învãþãturi a mamei,
temelie de secol. Epistolele poetului sunt moara
cu valþuri a secolului: „Bunule tatã, bunule om,/
mã aflu la muncile patriei grele/ cu coada ochiului
privesc cartea ta/ ªi-mi spun sã nu plec niciodatã
din mijlocul/ albiei mulþimii/ unde se doarme lao-
laltã pe covorul gros de/ sudoare/ ºi fiare;/ pe
mâinile muncitorilor bãtucite de muncã/ rãsare o
iarbã verde ca-n pãmânturile grase...“

Începând cu Epistola 14 structura metricã se
schimbã; poetul filozofeazã malrauxsian; el simte
mirosul timpului, trãieºte zborul peste vreme, îºi
începe cãlãtoria spre infinit printre pietrele astrale
ºi tot aºa. Revine, cu Epistola 16, motivul bunului
tatã; osatura întregii planete al cãrui fiu e inorog
pe Muntele Kogaion, care umblã printre sanctuare
ºi „se reazemã de câmpul magnetic al unui mare
popor“(Epistola 17). Epistola „de trecere prin lume“
este una cu bãrbaþi mari, cu tainele cetãþii, cu
copacul sau pãmântul toate devenind motive
poetice care încheie ciclul epistolar ºi-l deschide
premoþional pe cel al psalmilor. Poeziile din acest
ciclu de filosofie biblicã stau, ca structurã, în vecinã-
tatea haiku-urilor, mai cu seamã prin conþinutul
ideatic, cugetãtornic: Pulberea de pe nisipul
deºertului, neputinþa orbului, ºerpii din mâna
ucenicilor, stelara cugetare de la pag. 36 despre
patru stele, patru ucenici ºi patru femei care duc
în pântec proorocul – „Patru stele/ se aratã/
deasupra oceanului./ Patru ucenici/ duc vestea/
Patru femei/ duc în pântec pe Iacov.”

Cugetãrile „pãgâne“, neintitulate sau nume-
rotate, pun cititorul pe gânduri. Aici, cuvântul se
întrulpã, e vifor în Sodoma ºi tot aºa, fãrã a aminti
superba metaforã „în Nazaret mãslinii au inimã“.

Ciclul Infarct însumeazã experienþa trãitã
între viaþã ºi moarte. În viziunea poeticã infarctul

este explozia „hambarului cu îngeri“; veºmântul
morþii e steag alb, sângele cântã în artere: „Explozia
a avut loc/ deasupra hambarului cu îngeri/ Unii
cautã sã scape din strânsoare/ Moartea râde ºi se
bucurã/ toatã albã/ nu neagrã cum mi-o închipuiam/
/ Bãtute cu vergile/ Arterele se cautã una pe alta/
prin explozie/ cântecul sângelui se aude.“
Experienþa morþii clinice e terifiantã (vezi poeziile
din ciclul numerotate cu 2,3,4,5,6,7, º.m.d. Infarct).
Acest ciclu inedit ar putea fi numit „poetica
terifiantului“; „moartea pre moarte cãlcând“ „poema
nefiinþei întru fiinþã“ , (arterele sunt iepe nãrãvaºe,
bãtute cu funii, cu lanþuri, greu de þinut în ham,
zãdãrnicie e plân-setul lumii etc.) – Accident
cardiovascular.

Poemele acestui ciclu sunt notaþii pe treptele
altei lumi; ca structurã stroficã servesc tabloului
alcãtuit din imagini apocaliptice.

Bibliografia cu care se încheie placheta vor-
beºte despre un poet absolut original care meritã
sã fie cunoscut. El a ocupat un loc greu de cucerit
printre semeni, cultivând cu asiduitate ºi jurnalismul.
A fost încununat de binemeritate ºi prestigioase
premii. S-a cãsãtorit cu poezia, întrupatã, ºi a avut
urmaº vrednic. Pentru mine lecturarea repetatã a
plachetei Obosit de umblet a fost ca un loc de botez
între cer ºi pãmânt, între spirit ºi materie. E un intim
dar din har pe care poetul ni-l face nouã.

lllll CRONICÃ LITERARÃ lllll
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          O nouã carte e ca unda aceea, care în
cercuri din ce în ce mai largi se sparge la mal
în jocul de-a lacul ºi piatra. Lacul e întinderea
aparent calmã, dar mult adâncã a trãirilor
poetului, iar piatra e ce a rãmas din sfãrâmarea
a ceea ce a crezut el cã are de neclin-
tit, dar nu s-a dovedit aºa. Cartea înseam-
nã tot ce se cuprinde în acea arie tremu-
rãtoare a undelor tulburate ºi tulburã-
toare aflate  în disipare. Miezul ei exis-
tã adesea în cartea precedentã.
       Douã cãrþi preced „Întâia
poruncã – Psalmi necanonici”,
apãrutã la editura „eLiteratura”,siglã
grafiatã clar pentru a demonstra cã
în aceastã „casã a cãrþii” chiar „e Literaturã”,
scrisã cu literã mare, adicã de bunã calitate.
ªi cum ar putea fi altfel când editorul însuºi
este un poet de marcã, Vasile Poenaru? Poeþii
cred ºi îi înþeleg  pe ceilalþi confraþi poate altfel
decât criticii.
          Iatã de ce prezint cartea Danei Opriþã,
nu în calitate de exeget, ci de poet ºi de
prieten. De altfel, în „autoprezentarea” cu care
se începe cartea lansatã astãzi, autoarea are
o spovedanie liricã în faþa propriei conºtiinþe
ºi a cititorilor eventuali, în care se mãrturiseºte
cã „preferã ideea de solist decât pe cea de
corist”, dar ºi cã, în aceastã posturã, „nu am
oferit niciodatã  strategic cãrþile mele criticilor
literari, fapt pentru care ºi ei m-au  ignorat ºi
nu mi-au acordat nici un cuvânt sau premiu...”
        Reîntorcându-mã la cãrþile sale anteri-
oare „Scrisori dintr-o sãptãmânã imagi-
narã”, editura Eminescu, 1988 ºi „46.171 de
caractere”, editura Proxima, 2005, desco-
perim în prima  un scurt tratat de singurãtate
aproape maladivã, iar în a doua un lung tratat
de iubire, mai degrabã de neîmplinire a ei.
          Poetã  a singurãtãþii impuse, induse ºi
liberconsimþite, „cu sufletul trecut prin maºina

Între smerenie ºi trufie
de tocat” („Vinerea micã”), sensibilitatea Danei Opriþã
este una acutã, cu trãiri singulare, pentru cã lumea
din jur nu se poate racorda la ele din deficit de simþire,
de culturã, de lungime de undã: „Acum ºtiu, iubire
este atunci când tu (tot felul de forme de egoism),
comunici, te comunici. Altfel totul este istorii paralele
într-o fabuloasã singurãtate colectivã. Dragostea care
te absolvã de singurãtate? Nu înþelegeþi greºit. E o
iluzie desãvârºitã. Ea este o cauzã, un efect, o
provocare, dar nu este medicamentul ce vindecã. Doar
tu ai puterea sã te desprinzi din singurãtate. Dacã

vrei, dacã reuºeºti.” („fãrã titlu”, pag.29).
          Perseverentã în bine ºi în rãu, ca
orice zodie luptãtoare, aceea de Leu,
„Iluzia desãvãrºitã” e reluatã în  „46.171
de caractere”. Sã credem cã de literã,
adunate într-o carte, dar nu numai. Aceste
„caractere” pot sugera la fel de bine ºi
trecerile, ipostazele ºi ipostazierile firii
poetei, totul posibil ºi generat de iubire, mai

degrabã de neîmplinirea ei: „Cobor zilnic sã scotocesc
în cutia poºtalã/ e de altfel singurul drum pe care îl
fac/ corabia nu trebuie lãsatã prea mult singurã/ s-ar
putea sã-ºi uite adresa/ s-ar putea sã nu te mai
recunoascã/ s-ar putea sã-ºi ia lumea în cap/ în capul
ei cu patru pereþi / aºezaþi bine unul lângã altul./ Aºadar
în marele echilibru al vieþii/ puþinã asimetrie nu stricã
/ cum nu stricã sã te speli pe mâini / din când în când
/ înainte sã te aºezi la marele ospãþ/ al minciunii.”
(„Repetiþia finalã”).
          Poemele de aici sunt exerciþii pentru uitare, o
negare a tot ce a fost afirmaþie. O întãrire a cetãþii
solitudinii, unde s-a pregãtit întâlnirea cu supremul,
cu fiinþa supremã, poartã de intrare în „Întâia poruncã
– Psalmi necanonici”.
          Scrise „pe harfa de nisip a memoriei”, poemele
de aici se constituie într-un gen aparte, cel puþin în
lirica femininã contemporanã, având,  paradoxal, un
timbru neutru, mai degrabã masculin decât feminin,
cum la fel de paradoxal firãvenia trupeascã a autoarei
„se rãzbunã” prin forþã liricã în întreaga carte. Aºa
cum însãºi poeta nu se revendicã din vreo grupare
literarã, nici postmodernã, nici milenaristã, poezia sa
este atipicã, „necanonicã” în cel mai pur sens al
cuvântului ca ºi „Psalmii” cãrþii de acum.

lllll CRONICA LITERARÃ lllll

(Intâia Poruncã. Psalmi necanonici –
Dana Opriþa, Ed. eLiteratura, 2017, p. 100)
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       De un lirism tragic ºi profund, „Întâia poruncã”,
dupã iarãºi mãrturisirile autoarei, înseamnã „un
strigãt de bucurie – al meu, dar ºi al celor ca mine
care se regãsesc în aceste versuri – cã am izbutit
sã simt ceea ce cândva mi se pãrea absurd sã
accept,/.../ un strigãt cãtre cei care nu reuºesc
sã înþeleagã, dar se recunosc cu uºurinþã în
greºelile pe care le fãptuiesc. Priveºte pânã vei
vedea! spune Brâncuºi.” („Subsemnata Dana
Opriþã”).
          Cu o smerenie în atitudine, dar cu o trufie
de creator  în a completa citate din Biblie, Psalmi
ºi Sfinþii Pãrinþi, pentru a-ºi justifica supunerea,
dar ºi multele întrebãri la care nu a aflat  un
rãspuns, autoarea dã Cezarului ce e al Cezarului,
dar ºi sieºi, pe calea vindecãrii acelei rãni vechi,
a solitudinii:”Desculþ printre cuvinte/ fãrã sã le
înþeleg arcuirea de foc/ am vrut sã ating infinitul
sã-i miros transpiraþia/ am îndrãznit sã ascult
bãtãile inimii lui/ melodie ciudatã cu gust de violet/
arãtând cu degetul lui cel mic spre pãcatele mele
cele mari/ am aºteptat un timp / apoi o nouã viaþã/
ºi nimic din ce-a urmat nu mai conteazã/ acum
totul s-a sfârºit/ devreme târziu/.../ ºi totuºi Lumina
/ nu o stinge ultimul rãmas în Univers / ci se
topeºte singurã dacã nu o pãstrãm vie” („Lumina”).
          George Cãlinescu scria în a sa magistralã
„Istorie a literaturii române”: „Frumosul nu e o
stare a individului proiectatã asupra naturii, ci o
realitate obiectivã, dar nu în naturã, ci pe deasupra
ei, în principiul divin./.../ Desigur, frumosul artistic
e întruparea în operã a frumosului spiritual./.../
Omul e fãptura lui Dumnezeu, arta e fãptura
omului, arta e deci fãptura fãpturii lui Dumnezeu/
.../ Artistul aduce aparenþele naturii, strãbãtând
la prototip prin copie, dar scopul lui e
eternul”.(pag.874-875).
          În acest sens, Dana Opriþã închipuie un
soi de rugãciune a poeþilor: „...dar noi/ ºiroind
noroaiele pãcatelor ºtiute/ cu ghetele  pline de
zgura dorinþei neºtiute/ noi cei fãrã casã cu urme
de sânge pe fiecare cuvânt/ unde sã mergem/
noi/ pãcãtoºii acestei lumi/ ce nu gãsim scãpare
în nici o singurãtate/ de clopot sau de þigarã
aprinsã/ cu noi ce faceþi/ voi drepþii acestei
strâmbe lumi/ unde se duc visele noastre/ pe ce

colþuri de drum sã îngenunchem ºi sã ne cerem
iertare/ (iertare cã ce?! cã existãm?! uite! ªi noi
suntem!!!) „Priveºte pânã vei vedea cerul (Lux
lucis)”.
           „Întâia poruncã” anunþatã în titlu are ca motto
al cãrþii „Ascultã pânã vei auzi”. Cum fãptura umanã
e subsumatã simþurilor, iar poetul e un individ care,
conform dictonului caragealian  „vede enorm ºi
simte monstruos”, toate simþurile lui concurã la
perceperea, asumarea ºi înþelegerea acestei lumi
devenitã în contemporaneitate de neînþeles. Pentru
„balsamul întrebãrii fãrã rãspuns”, poeta mãrturi-
seºte:” /.../ în adierea lor am înþeles cu adevãrat
timpul/ i-am simþit mirosul ascuþit tãind în carne vie/
am auzit tobele lãtrând cuþitul renunþãrii retezându-
mi grumazul/ am vãzut depãrtarea/ am îmbrãþiºat
infinitul cu gesturi largi generoase/ poate prea
generoase/ ca ºi cum aº fi spus rugãciunea de
searã/”.( „Deºert”)
          O excelentã mulare a contemporanului în
religiozitate, atât cât i-a mai rãmas omului modern,
un soi de întrebare retoricã, transpare din poemul
„Atunci când”: „de ce Doamne trebuie sã Te
rãstignim în fiecare an/ ca sã uitãm de pãcatele
noastre/ cine ne dã dreptul sã fim adevãrul nostru
mic/ afiºat pe pereþii disperãrii cu/  litere mari cu
grimase obscene/ dând nãvalã spre stropul de
împãrtãºanie/ cu umerii amorþiþi de vânãtãile
greºelilor nemãrturisite/ cine suntem noi/ care dãm
din coate sã ne suim pe treptele îmblânzitorului de
oglinzi/ pelerini deºãnþaþi/ cu gheare de sârmã cu
suflet de cârpã/ .../ ai milã ºi iartã cã nu ºtim ce sã
facem cu atâta libertate pe cap/ am crezut cã avem
aripi am crezut/ cã putem cânta psalmii tãcerii/.../
fericiþi cei sãraci cu duhul/ dar noi ºtim/ nu mai avem
scãpare/.../ am auzit tobe chemând la eºafod umi-
linþa iertãrii/ dar Te vom rãstigni iarã în anul ce vine”.
          „A doua poruncã” , în ciuda titlului  anunþat,
derivã din prima ºi preamãreºte „Dragostea ºi
bunurile ei”, parafrazând cuvintele Sfântului Apostol
Pavel, exultând dragostea în sensul dumnezeirii:
„aºa am murit aºa am nãscut umilinþa cuvântului
dor/ am vãzut nevãzutul am ascultat liniºtea/.../ am
început sã iubesc/ un copac o floare o pasãre pe
cer/ nepricepând cã asta este chiar voinþa Ta/
IUBIRE / ne vor trebui însã câteva vieþi/ ca sã
înþelegem cã dragostea acoperã mulþime de pãcate/

lllll CRONICÃ LITERARÃ lllll
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ºi cã aproapele nu ne va da pace/ pânã ce nu
vom învãþa sã iubim  întru Legea lui Dum-
nezeu/ ca pe noi înºine”. („A doua poruncã”)
          „Ca o întrebare rãspunsul”, „Ca un nou
început sfârºitul” sunt titluri de poem închipuite
oximoronic pentru un final asumat – „Cãile
Domnului sunt de-a pururi minunate ºi nepã-
trunse” („ Ca un nou început sfârºitul”) recunos-
când cu smerenie sãrãcia întru cuvânt ºi
bogãþia întru duh. Ca o asumare a feminitãþii,
care nu se declinã decât în final, poeta îºi
permite sã parafrazeze titlul eminescian
„Rugãciunea unui dac” în „Rugãciunea unei
dacã”, „dacã” putând fi în sens poetic ºi
substantiv, ºi conjuncþie implicând condiþia,
opþiunea. Lejeritatea folosirii jocului lingvistic
ºi de sensuri dovedeºte mãiestrie stilisticã,
conflict de idei, o bunã stãpânire a condeiului.
          În toate cãrþile sale, Dana Opriþã îmbinã
armonios realitatea cu fantezia, dar adevãratul
suport pentru existenþã, cel puþin în „Psalmii
necanonici”, rãmâne sentimentul religios
nicidecum habotnic, ci mai degrabã cu rol
taumaturgic. În singurãtatea individualã, poeta
îºi lecuieºte tristeþile ºi neîmplinirile cu fãrâma
ei de dumnezeire, pe care o deceleazã ºi ºi-o
asumã cu talent ºi conºtiinþã de sine din
Dumnezeul nostru, al tuturor.
                                      P. STOICESCU

În falangã

Doamne
lasã-mã în lume

atât cât se întinde lumina
ºi nu mã duce

în departele departelui
unde nu mai eºti vizibil.

Dincolo de hotarul palid
întunericul des

striveºte
amintirile

cu toatã zestrea de zâmbet
ºi milã.

Din împãrãþia de dincolo
se revarsã

frisoane de moarte
peste caierele de luminã.

Ghemele falangelor macedonene
la distanþã

þin neliniºtile.

În falangã
ca într-o ºestoasã uriaºã

circular
calci pe urmele altora
spre o nouã putere.

Marcel MIRON
Eroii

Visãtori
pentru patrie

biruitori
pentru þãrânã

sfinþi
pentru cer.

Florile

Florile
ochi de luminã

zâmbet de curcubeu
parfum în vieþile noastre.

Prin  ele
þãrâna

vorbeºte cu Dumnezeu
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Nãscut în toi de legendã ºi vârtejuri istorice
milenare, haþeganul CONSTANTIN STANCU îºi
reînnoieºte dezvãluirile ºi revelaþiile, în noua sa
carte monumentalã, „ARHIVELE DE LA HAÞEG
– Monografii, legende ºi vivisecþii”, Editura
CronoLogia, Sibiu, 2017 (care o continuã pe prima:
Arhivele de la Haþeg: de la Neantia la Vâltoarea
Sufletelor, Editura Realitatea Româneascã,
Vulcan, 2010).

Cartea sa cea nouã nu este, cum s-ar crede,
la o privire superficialã, doar o reluare de recenzii,
publicate, în timpuri trecute, prin reviste – ci, în
primul rând, o viziune cronicãreascã ºi criticã,
deosebit de temperatã (deºi „patima topos-ului”
clocoteºte, sub crusta obiectivitãþii!): CONSTAN-
TIN STANCU îºi iubeºte ºi-ºi respectã, ca nealtul,
locul naºterii, care coincide cu punctul ZERO al
pornirii istoriei daco-valahe ºi, de ce nu, chiar
mundane.

De aceea, nu ne mirã deloc, ci considerãm
ca urmând logica memoriei Haþegului, când autorul
dedicã mai bine de 60 de pagini scrierilor ºi
cercetãrilor acribioase asupra istoriei ºi mitologiei
originar-haþegane, ale lui IANCU BADIU: „Badiu
Iancu, un pasionat de istoria Þãrii Haþegului” (p.
16), „Cultura de Haþeg: Mistere, arheologie,
suferinþã...” (p. 19), „Haþeg, un turn de veghe
pentru o mie de naraþiuni” (p. 22), „Valea Sargeþiei,
povestea Þãrii Haþegului în vremuri complicate”
(p. 28), „Haþeg, epopee ºi farmec” (p. 35), „Istoria
de Haþeg” (p. 43), „Despre <<DISTRICTUL>>
Haþeg” (p. 51), „Haþeg, un oraº între douã lumi“
(p. 60), „Haþeg: Cheia unui oraº în tranziþie“ (p.
65).

Se spune cã Haþegul ar fi fost, la începuturile
istoriei dacice, capitala Daciei...Nu se ºtie adevãrul
adevãrat despre aceastã afirmaþie, încã neprobatã
suficient, dar se ºtiu niºte realitãþi lingvistice:

„<<Terra Harszoc>> avea un statut special,
f[cea parte din voievodatul lui Litovoi. Era locuitã
de <<olahi>>. (...) Era un castelan de Haþeg, era
o cetate, un district, a fost un sat, a devenit un

Adrian BOTEZ

NOI ARHIVE, NOI COMORI, NOI DESCOPERITORI:

„ARHIVELE DE LA HAÞEG – Monografii, legende ºi vivisecþii”, de

CONSTANTIN STANCU
(Editura CronoLogia, Sibiu, 2017 – 204 pagini)

oraº, târg însemnat, a fost un <<fluvium Haczac>>.
Sursele sunt profunde, denumirea trimitea la un
<<haþeg>>, pãdure mãruntã, hãþiº, dar nu ºi
denumire coruptã de funcþionarii din cancelariile
vechi, interesaþi sã facã stãpânilor pe plac.

Poate o familie de frunte a dat denumirea
localitãþii – Haczoku –, apoi a pierit în negura
vremurilor. Unii au considerat cã Haþegul a fost
<<colþul din spate>>, un umãr de deal – o localitate
de margine de lume! Denumirea putea proveni de
la un loc de judecatã, <<ºase scaune de
judecatã>>. Capitala Daciei romane se numea
<<Sarmazege>>, o denumire mai puþin remar-catã
de istorici, dar posibilã sursã pentru numele actualei
localitãþi. Cumanii puteau sã-ºi fi lãsat urmele pe
aici – <<hârs>>, însemna URS (n.n.: de fapt, nu
cumanii, ci dacii simbolizau casta rãzboinicilor, prin
URS!). În Europa Evului Mediu exista un titlu nobiliar:
<<herzog>>, <<herst-sog>>, <<herceg>>,
<<herþeg>> (n.n.: însuºi Mircea cel Bãtrân se intitula
„herþeg al Amlaºului ºi Fãgãraºului...”)” – cf. Iancu
Badiu, Haþegul, din cele mai vechi timpuri, pânã la
anul 1700, p. 22).

Suferinþele haþeganilor au continuat, înafarã
de ocupaþia romanã, sub austrieci: Haþegul era zonã
grãnicereascã! „Pentru cã Haþegul a fost un oraº
grãniceresc, a fost nevoie de o abordare a fenome-
nului regimentelor din Haþeg, cu toate regulile,
drepturile ºi obligaþiile care rezultau din aceastã
activitate specialã, într-un imperiu care se apãra
de celelalte imperii, cu analizarea vieþii de zi cu zi,
cu problemele care mãcinau traiul grãnicerilor din
aceastã cetate (...) Haþegul era controlat în stilul
marilor imperii!“ – cf. Iancu Badiu, Oraºul Haþeg
sub stãpânirea austriacã, 1688-1867, p. 28).

Dar Haþegul a fost ºi zonã de culturã, iluminatã
de trecerea unor personalitãþi de geniu, ale daco-
valahilor de altãdatã: AUREL VLAICU, OCTAVIAN
GOGA, familia DENSUªIANU, ION POP RETE-
GANUL, NICOLAE R. DANILESCU – dar ºi
EMINESCU, sau BOGDAN PENTRICEICU
HAªDEU ºi NICOLAE IORGA. Pe aici a trecut

Adrian BOTEZ
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MIHAI VITEAZUL, în drum spre Praga ºi, apoi,
spre Alba Iulia…la Prislop este locul minunat,
în care are sãlaº de veci Duhul Sfânt al lui
ARSENIE BOCA…

„Þara Haþegului a fost vizitatã intens de
Nicolae Iorga, marele istoric, care a ajuns în
posesia unui document important: CONDICA
HAÞEGULUI, unde au fost însemnãri în limbile
românã, germanã, maghiarã, latinã (…).
Nicolae Iorga a deplâns, în anul 1923, modul
în care era administratã mãrturia despre o lume
care a fost, în antichitate, în acest þinut.
Cãrturarul a revenit în Þara Haþegului în anul
1940, a cãlãtorit prin  zonã ca un cuceritor,
fotografiile sale din acea perioadã sunt, ºi acum,
pãstrate în casele oamenilor“ (cf. Iancu Badiu,
Oraºul Haþeg în perioada interbelicã, 1914-
1944, p. 45).

Dar Haþegul înseamnã ºi ciocniri (uneori,
sângeroase…!) ºi armistiþii religioase, între
romano-catolici, ortodocºi, greco-catolici,
lutherani, penticostali, baptiºti…înseamnã ºi
societãþi cultural-literare (Haþeg – filialã a
ASTREI!), biserici, reviste, viaþã literarã, mai
obscurã sau mai activã…înseamnã adeziuni la
miºcãrile sociale ºi naþionale valaho-ardeleneºti
(anii rãscoalei lui Horia ºi ai revoluþiei 1848-
1849, a lui Avram Iancu, sunt scrise, în Cronica
Haþegului, cu sânge ºi luminã!)…

…În anii comunismului stalinist incipient,
„au apãrut la putere pãturi sociale anisto-rice:
evreii, maghiarii, þiganii, minoritãþile naþionale,
sãracii, refugiaþii de rãzboi, trimiºii de la centru
(…). În anul 1948, a început fenomenul de
captare a Bisericii Greco-Catolice, în cadrul
Bisericii Orto-doxe…într-o reîntregire forþatã,
din motive politice ºi de strategie comunistã” –
cf. Iancu Badiu, Oraºul Haþeg în regimul
comunist, 1944-1965).

…Azi, Haþegul trãieºte mari nedumeriri ºi,
de multe ori, dezamãgiri istorice…dar, alãturi
de tragedii, ei ºtiu sã nãdãjduiascã în victorii
viitoare: „…marile unitãþi din domeniul agro-
alimentar au dispãrut, nu au rezistat în faþa
cerinþelor pieþii naþionale ºi internaþionale.
Abatorul de prelucrarea cãrnii, Fabrica de bere,
unitãþile industriei locale, o parte din
meºteºugari dispar sau îºi reduc mult
activitatea.  (…) O nouã lume se naºte, încet,
oamenii trãiesc dupã noile reguli, respirã

libertate, responsabilitate, tragedii, victorii nesperate“
(cf. Iancu Badiu, Haþegul, un oraº în tranziþie, între
douã lumi – 1989-2015).

C-aºa-i românul: “cel mai adaptabil animal
terestru…”.

Dupã recenzarea analiticã ºi creatoare de
perspective „de mare altitudine ºi sintetice“, ofertante
de viziuni mai clare, asupra istoriei ºi destinului
haþegan – scriitorul CONSTANTIN STANCU pune în
evidenþã potenþialul creator-artistic al „topos-ului
sacru“, Haþegul natal. Adicã, nu doar recenzeazã, ci
prezintã personalitãþile ºi opera unor scriitori de „primã
mânã“, truditori ai Duhului ºi condeiului, din „zona
sacralã“: RAUL CONSTANTI-NESCU (pseudonimul
lui Constantin Constanti-nescu), nu doar scriitor, ci ºi
eminent folclorist („Ca la o adevãratã judecatã a satului
sunt strigate  toate fetele ºi nevestele din sat, fiind
luate în râs defectele ºi viciile acestora, în diferite feluri
de batjocuri, la adresa lor, apoi se iau în râs gospodarii
beþivi, mincinoºi, leneºi, lãudãroºi, zgârciþi, fãloºi etc.,
având ca scop îndreptarea nãravurilor rele“ – cf. Raul
Constantinescu, Strãvechi tradiþii ºi creaþii populare,
din Þara Haþegului, p. 91) – apoi, apreciatul profesor
de Românã, monograf ºi scriitor haþegan, „meditativul
ºi generosul“ RADU IGNA, apreciat de EUGEN EVU
ca posedând, în romanele sale, „o luciditate
insuportabilã“(Vâltoarea, Valea proscriºilor, Nimic
deosebit în timpul serviciului meu – cf. p. 97) – dupã
care urmeazã un „intermezzo“ poetic stancian:  Þara
Haþegului, Cer de iarbã la Ponorici, Toamnã latinã,
Sarmizegetusa…

Mai sunt evidenþiaþi, întru Gloria de Duh Haþegan:
PETRU ISTRATE (profesor de Chimie, în Haþeg, între
1967-1971 ºi Cetãþean de Onoare „al oraºului Baia
Mare, în anul 2010“), scriitor de prozã scurtã ºi cronicar
al vieþii cultural a Haþegului – DACIAN MUNTEAN,
DANIEL PIªCU – dar ºi, „cu osebire“, TIBERIU
LÃPÃDÃTONI („Tibi, cum îi spun prietenii“), cu
multiple vocaþii: profesorale, teologice, lingvistice,
semantice, omiletice, de hermeneuticã biblicã etc. „A
cãlãtorit mult, fiind pasionat de peregrinãri, într-o lume
în miºcare, ºi ea“… - dar, mereu, s-a întors la obârºia
sa haþeganã. Decedat în 2016: “A lãsat o vie amintire,
pentru oamenii care l-au cunoscut ºi apreciat. Spirit
elevat, a suferit în tãcere, în unele moment ale vieþii,
pentru cã viaþa i-a rezervat ºi umbre, invidii, dureri.
Cãrþile sale sunt importante pentru cã pun în valoare
principiile creºtine de viaþã ºi cunoaºtere ºi reflect
lumea vãzutã prin ochii unui dascãl pasionat, iubitor
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de cãlãtorii ºi prieten curat…“ – cf. CONSTANTIN
STANCU, Tiberiu Lãpãdãtoni, un gând ºoptit:
Spre culmi…

Cartea lui CONSTANTIN STANCU se
sfârºeºte printr-o vie ºi dinamicã prezentare a
propriei vieþi ºi opere evolutive, a activitãþilor sale
de tip monahal-culturale (medioevice, dar ºi
renascentiste!), completate de aprecierile unor
critici consacraþi ºi de  imagini foto ale cãrþilor ºi
prietenilor sãi, scriitorii analizaþi ºi psihana-lizaþi,
în cuprinsul acestei cãrþi-monument.

Carte-monument pe care, întru lãmurirea
unor probleme de identitate spiritualã ºi naþionalã,
ar face tare bine s-o citeascã (ºi sã mediteze,
adânc, asupra celor citite…) cât mai mulþi dintre
daco-valahi…sau dintre cei care, încã, se mai
pretind a fi…a aparþine…a exista, întru Daco-
Valahime.

          Menuþ Maximinian ºi
     savuroasele sale povestiri

Menuþ Maximinian – „Poveºti româneºti din
New York”. (Ed. Nico, Târgu Mureº, 2017)

În acest an, scriitorul ºi jurnalistul Maximinian
Menuþ a fãcut o cãlãtorie în Statele Unite ale
Americii, la invitaþia Institutului pentru Teologie
Ortodoxã ºi Spiritualitate Româneascã, coordonat
de preot prof. univ. dr. Theodor Damian.

Impactul primei cãlãtorii a scriitorului Menuþ
Maximinian în SUA, a fost major, ca atare, fixarea
în memoria sa ºi a cititorilor a momentelor semni-
ficative, a intrat în demersul realizãrii unui volum
cu amintiri, cu însemnãri relevante ºi chiar mai mult
decât atât. Scriitorul are o relaþie specialã cu SUA
prin antecesorul (strãbunic), stabilit cu aproape un
secol înainte, peste Ocean, gândul sãu, ºi poate al
familiei sale fiind îndreptat spre rudele îndepãrtate
de acolo. Dupã o lungã cãlãtorie cu avionul, autorul
„Poveºtilor…“ nu simte oboseala, ci este stãpânit
de dorinþa cunoaºterii New York-ului ca o iniþiere în
altã lume, al cãrei „mister“ îl deþine pr. prof. univ.
dr. Thedor Damian, un om cu rare calitãþi de
animare a vieþii culturale româneºti din metropolã,
prin Institutul Românesc ºi Ortodox pe care îl
conduce, prin cenaclul literar „Mihai Eminescu” ºi
revista de literaturã ºi spiritualitate „Luminã linã –
Gracious light” care face cunoscutã comunitatea
româneascã new-york-ezã în ceea ce are mai bun.

Volumul are o primã parte care realizeazã un
istoric al prezenþelor româneºti în New York pentru
a cãrei scriere se face apel la numele trecute în
memoria comunitãþii originare din þara noastrã.
Caracterul secþiunii a reclamat persuasiune ºi
erudiþie din partea autorului, efort în structurarea
unei sinteze în care sã se regãseascã fapte ºi
personalitãþi ale românilor newyorkezi.

Din lista toposului nu puteau lipsi Manhattan,
podul Brooklyn, fascinantul peisaj Broadway, cu
puzderia de teatre ºi cu un incredibil ritm al spec-
tacolelor; Biblioteca Centralã  sau locul memorialului
fostelor Turnuri Gemene, cãzute în actul terorist
din 11 septembrie 2001, datã care a schimbat  lumea.
Evocarea acestor locuri este fãcutã cu un ascuþit
simþ al observaþiei pe care îl are exersatul jurnalist,
dornic sã cunoascã scriitorii din cenaclul „Mihai
Eminescu“, sã cunoascã nivelul a ceea ce scriu ºi

Victor ªTIR

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll

„... am acumulat o serie de
repere importante privind viaþa
ºi activitatea pãrintelui Arsenie
Boca... Cel pe care îl descoperi-
sem puþin câte puþin, se nãscuse
la 29 septembrie 1910, în satul
Vaþa de Sus, dar se pune între-
barea unde? Cãci comuna Vaþa

este mare ºi numãrã nu mai puþin de 13 sate.
Hotãrâsem în sinea mea, cã trebuie sã vãd

mãcar câteva dintre locurile prin care ºi-a purtat
paºii „omul lui Dumnezeu“, ºi mi-am zis cã e
normal sã încep cu începutul, adicã sã aflu vatra
în care a venit pe lume cel îmbogãþit de Prea-
puternicul cu credinþã tare, iubire de semeni ºi
har pe mãsurã...

Pe Dealul Bujoara, acolo unde a vãzut
lumina zilei cel ce avea sã devinã Sfântul
Ardealului, gãsim o cruce de marmurã pe care
se aflã aºezatã o coroanã împletitã din flori de
câmp, proaspete, neofilite, iar la baza ei câteva
candele cu urme de fum ceea ce aratã cã cineva
vine din când în când sã îngrijeascã acest me-
morial.“ sunt mãrturisirile autorului la începutul
cãrþii sale.

PE URMELE UNUI SFÂNT –
autor Ioan Pârva

(Ed. Cãlãuza v.b., 2017, p. 168)
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sã relaþioneze literar cu ei ca parte a culturii
române din America.

Partea a doua a volumului cuprinde istoria
parcursului carierelor conaþionalilor în viaþã,
care au reuºit, cum se spune, dupã stabilirea
în New York, un fapt deloc uºor. Cu câþiva, nu
puþini, dintre românii cu care s-a întâlnit, autorul
a realizat interviuri alerte, cu un conþinut intere-
sant, relevante pentru viaþa care a necesitat o
foarte serioasã aplicare la realitate pentru a
reuºi. În capul listei se gãseºte pr. prof. univ.
dr. Theodor Damian, scriitor ºi teolog, factor
coagulant al comunitãþii româneºti, stãruitor în
pãstrarea profilului românesc al grupului etnic
pe care îl pãstoreºte, dând coeziune ca preot
paroh enoriaºilor sãi prin „familia de duminicã“,
prin Sfânta Liturghie oficiatã, prin agapa frã-
þeascã ºi momentele de socializare. Foarte bun
ni s-a pãrut din perspectiva conþinutului ºi a
construcþiei interviul cu scriitoarea Doina
Uricariu, fost director al Institutului Cultural
Român de la New York, care a fãcut ferme-
cãtoare mãrturisiri despre cariera de scriitor
în SUA ºi despre condiþia scriitorului în general.
Dintre alte personalitãþi intervievate îi amintim
pe jurnalistul de radio, televiziune ºi presã
scrisã Vasile Bãdãluþã, nu în ultimul rând
proprietar al restaurantului românesc „Bucu-
reºti“ sau organizator de spectacole cu mari
artiºti din România; interpreta de muzicã popu-
larã bãnãþeanã Lia Lungu, mãrturisitoare a
interesului pentru folclorul din þara natalã a
compatrioþilor stabiliþi în SUA; scriitoarea Elena
Mitru, autoare a zece cãrþi; jurnalista de la
publicaþia bilunarã ,,Roumanian Journal”
Mariana Terra; proprietarul ºi directorul ziarului
de limbã românã „New York Magazin”, Grigore
Culian; profesorul Mircea Ghiþã, doctor în mate-
maticã, plecat în situaþia politicã tulbure de
dupã 1989, în SUA, unde ºi-a refãcut studiile.

Menuþ Maximinian a prezentat cu numele
de mai sus destinele unor români care au reuºit
în þara în care „nu îþi este ruºine cã eºti român“,
o patrie pentru toþi cei cu o mentalitate dezin-
hibatã, spre deosebire de derizoriul specific
european.

Volumul este alert, se citeºte cu interes ºi
folos ºi se înscrie în ºirul – firul care se „toarce“
– cãrþilor lui Menuþ Maximinian, jurnalist ºi scrii-
tor, a cãrui activitate  literarã meritã urmãritã.

Aº fi înþeles liniºtea

dacã te-aº fi gãsit atunci
când toate drumurile se desprindeau
din tãlpile neîncercate-n ascunziºuri
nisipul fãcea dungã subþire pe fundul talerului
nerãbdãtor sã adune memorabile treceri
ºi ispita arginþilor
poate acum n-ai fi rãmas
poveste de searã
în gura bunului

Între florar ºi rãpciune

alaltãieri eram precum pãsãrile sãlbatice
azi fir de pãpãdie
mâine alt soi de desfrunzire
mã aºteaptã-n prag

dacã ai sorbi cu grijã
licoarea apusului netãinuit
printre ideograme ºterse
ai înþelege cãlãtoria
pe coapsa unei secunde boltite

Se alãturã insomniacilor
de la miezul nopþii

ascultã jazz ºi trage pe nas praf de stele
caruselul se învârte prosteºte
nici nu ºtie când s-a urcat
nici de câte ori a revenit în aceeaºi poveste
cineva aruncã petarde le simte mirosul
de praf de puºcã ars
o mânã o smulge din tornadã
vârtejul dispare
              muzica luminile
zgomotul de iarmaroc nocturn e-nghiþit
de liniºtea unei inimi.

Mirela
ORBAN

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll
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Alexandru Cristian MILOª
la 65 de ani

lllll ANIVERSARE lllll

     „Cosmopoet, prozator SF, dramaturg ºi inginer lingvist“ - dupã propria-i
prezentare, Alexandru Cristian MILOª s-a nãscut la 23 septembrie 1952,
în oraºul Bistriþa, unde trãieºte ºi scrie ºi în prezent. Fãcând parte dintr-o
familie de intelectuali (tatãl ofiþer al armatei române, mama învãþãtoare), Al.
C. Miloº urmeazã clasele primare la Oradea, apoi liceul la Bistriþa. Între 1971-
1974 este student la Facultatea de Medicinã Generalã din Cluj-Napoca. Din
1994 este membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România. Face parte din mai multe asociaþii internaþionale ale scriitorilor ºi oamenilor
de artã din SUA, Japonia, Franþa, Italia. Colaboreazã la mai multe reviste din þarã ºi strãinãtate. Are 37
de cãrþi apãrute ºi este prezent în Biblioteci Universitare din peste 30 de þãri. Colaboreazã cu Academia
Poeþilor Americani din New York. Cosmopoeziile sale sunt traduse în limbile: englezã, francezã,
germanã, greacã, italianã, spaniolã. A primit de-a lungul anilor, mai multe premii naþionale ºi
internaþionale de poezie.
       Considerat fondatorul ºcolii de cosmopoezie, este ºi membru al Societãþii Scriitorilor Români de
Science-Fiction. Despre cãrþile sale au scris numeroºi critici literari printre care: Alex. ªtefãnescu,
Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Laurenþiu Ulici, Nicolae Prelipceanu, Horia Gârbea, Constantin
Cubleºan, Adrian Aluigheorghe, Gelu Dorian, Dan C. Mihãescu, Ioan S. Pop etc.

„Noutatea, sã recunoaºtem, îndrãzneaþã, a acestui poet, constã în faptul cã opereazã cu
conceptele ºtiinþei ºi tehnicii, prin intermediul cãrora gândeºte imaginativ ºi îºi compune cu dezinvolturã,
metaforele adecvate.“ (Gheorghe Grigurcu)

Vizitatorii

Ei erau Copiii cei Mari ai Cosmosului
Oamenii cu Capul Mare ºi Ochii Imenºi
Puteai citi în ei imensitatea albastrã
A Spaþiilor Siderale.
Locuinþele lor de pe Staþiile Orbitale
Rotindu-se paradoxal de tãcute în jurul
Pãmântului nostru,
Într-o stranie supraveghere sau ocrotire
Sau corecþie geneticã, ultra-dirijatã, depinde
Cât te duc neuronii sã-i detectezi cu radarele
Din Zona 51 ori din tine,
                        din memoria cromozomialã!
Pune degetul pe Hãrþile Cereºti ºi adu-þi aminte
De unde vii, ai venit, cãlãtor în timp,
De milioane ºi milioane de ani-Luminã
Care þi-e Mesajul, Misiunea ºi cum poþi respecta
Într-o miºcare brownianã a strãzii de pe Terra,
Etica galacticã.
Îi vezi, îi auzi cum bat cu Iubire la Porþile
Dinspre Stele ale Pãmântului?! EI, VIZITATORII...
Din navele lor spaþiale ne salutã, în zbor

Jalonându-ne Drumul Întoarcerii în Stele,
                                                  al Umanitãþii,
Spre Învierea ei, în Zbor Neîntrerupt,
                                          cu Viteza Luminii,
Între Naþiunile Cosmice cu Dreptul ei Cosmic!
Sunt unul dintre Urmaºii Zeilor Zburãtori
                                      Oameni din a 12-a
Planetã în Sumer!

Portret

Stea a depãrtãrii sunt
Cade frunza în pustiu,
Rãsãrit peste Cuvânt
Scriu ce sunt
ªi sunt ce scriu!

Cosmonauþii albi

Studenþi cosmici, zburãtori,
La ºcoala Infinitului,
A Zborului Interstelar cu Rachete
Între Fraternitate ºi Pace Cosmicã!
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OMAGIUL ALBATROªILOR

Livia FUMURESCU

         Preocupatã de contribuþia literar-
culturalã mai puþin cunoscutã a unor
scriitori, despre care se ºtiu puþine
informaþii, în ciuda talentului promiþãtor,
polivalenta scriitoare Maria Toma-
Damºa, membrã a USR, propune
reiterarea activitãþii ºi operei celor mai
rar amintiþi în contexul vremii. Dupã
apreciata antologie care grupeazã
personalitãþi feminine afirmate pe
tãrâmul culturii, în general, ºi al literaturii
în special, scriitoarea aduce în atenþia
cititorilor alte aspecte interesante din istoria
noastrã literarã. Atrasã de soarta unor scriitori
cu har poetic, a cãror ascensiune pe tãrâmul litera-
turii a fost seceratã nemilos de boli sau de acci-
dente, scriitoarea propune cititorilor interesaþi
crâmpeie din viaþa ºi opera a opt poeþi, grupaþi
sub semnificaþia metaforei albatrosului rãpus.
       Volumul  Cei opt „albatroºi cãzuþi” -
antologie (Editura Cetate, Deva, 2017), de Maria
Toma- Damºa, pe a cãrui primã copertã apar
poeþii din cuprins, iar pe coperta a patra e
admirabil surprinsã imaginea albatrosului cu
zborul frânt, deschide noi perspective de
cunoaºtere a promiþãtoarelor disponibilitãþi
poetice ale celor plecaþi prea curând pe drumul
Veºniciei, fãrã sã-ºi fi împlinit proiectele.
Structurat în cele opt planete circumscrise
tragismului existenþial, împletind realitatea cu
aura misterului, volumul completeazã lacunarele
cunoºtinþe ale celor interesaþi.
          Aºa cum rezultã din Cuvântul de
întâmpinare, care precedã conþinul propriu-zis,
cartea rãspunde peste ani propunerii din 1975 a
criticului literar Alexandru Oprea de a se realiza
o antologie „a albatroºilor cãzuþi-apariþii meteorice
care au lãsat dâre neºterse pe firmamentul
literaturii române, fiind talente pline de promisiuni”
(Alexandrul Oprea – Incidenþe critice). Aºadar,
demersul doamnei Maria Toma-Damºa împlineºte
un deziderat mai vechi al celor convinºi cã istoria
literaturii româneºti se cuvine a fi completatã ºi
cu contribuþia unor speranþe al cãror destin a fost
frânt asemeni albatrosului din poezia premoniþialã
a lui Nicolae Labiº. Cu responsabilitatea ºi cu

competenþa profesionistului, doamna Maria Toma-
Damºa precizeazã ordinea consemnãrilor dupã
criteriul cronologic al existenþei celor opt poeþi, spre
a evita speculaþii privind o eventualã ierarhizare
valoricã a celor cuprinºi în antologie.

          Apropiaþi nu numai prin destin, ci
ºi prin  tematica abordatã (iubirea, dra-
gostea de þarã, de naturã, premoniþia
sfârºitului, fascinaþia trecutului etc.) în
manierã romanticã sau simbolistã,
cochetând uneori cu expresionismul, fie-
care poet amintit reprezenta o speranþã
a poeziei. Unii au fost deschizãtori de
drumuri într-o anumitã perspectivã litera-
rã, precum Vasile Cârlova (autorul primei
elegii în literatura românã), Iuliu Cezar
Sãvescu (precursor al poemului în prozã),
ªtefan Peticã (primul poet simbolist,

estet ºi teoretician al poeziei moderne) etc.
           Apreciem schema repetitivã a evocãrii celor
opt poeþi, constând din precizarea numelui, a
datelor naºterii ºi morþii, fotografia, sumarele date
biografice, activitatea literarã, poeziile publicate,
colaborãri, aprecieri critice, urmate de comentariul
profesionist al autoarei ºi de poeziile atent selectate.
Elementele biografice succinte dezvãluie detalii
care alimenteazã fascinaþia vieþii particulare
exercitatã asupra cititorului, iar discursul analitic
competent întinde punþile înþelegerii ºi sensibilizãrii
cititorului. Ceea ce conferã greutate afirmaþiilor de
pe parcurs ale autoarei sunt citatele semnficative
din Dicþionarul literaturii române de la origini pânã
în 1900, Antologia poeziei româneºti,1974, dar ºi
aprecierile, valorificate oportun, ale unor
personalitãþi, precum Zoe Dumitrescu Buºulenga,
Lidia Bote, Garabet Ibrãileanu, Nicolae Iorga,
Marian Papahagi, Alexandru Macedonski etc.
       Sumarele date biografice ale lui Vasile
Cârlova, a cãrui viaþã s-a frânt la numai 22 de ani,
dar mai ales cele cinci poezii reproduse ºi
comentate de autoare confirmã un mare adevãr : „
Poeziile sale încorporeazã atât aspiraþiile sociale,
cât ºi cele patriotrice ale contemporanilor poetului,
dar convertesc în artã trãiri spirituale complexe,
vibraþia unei excepþionale sensibilitãþi pe teme
precum natura, propriile trãiri, „ruinurile”, soarta þãrii,
„slãvirea oºtirii”.
         Prezentarea lui Iuliu Cezar Sãvescu,
decedat la doar 37 de ani, aduce detalii interesante
privind activitatea poetului (scoate o revistã
împreunã cu profesorul Bonifaciu Florescu),
colaboreazã la diferite publicaþii, ca traducãtor

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll
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contribuie la cunoaºterea literaturii universale.
Poeziile sale sunt tributare romantismului: „ ...eul
liric ...cu frecvente pendulãri între euforie ºi
deznãdejde”, precum rezultã ºi din cele opt
poezii anexate ºi competent comentate.
           Pornind de la aprecierea Lidiei Bote,
care-l considerã pe Traian Demetrescu (a trãit
doar 30 de ani) „ printre primii poeþi români cu
nervi ºi flori”, autoarea  insistã asupra generoa-
sei sale opere, care-l confirmã ca fiind precur-
sorul lui Bacovia. Cele cinci poezii selectate ºi
comentate îi confirmã talentul ºi „atitudinea
poeticã nouã” ( Zoe Dumitrescu Buºulenga).
         Polivalenta Iulia Hasdeu, a cãrei
precocitate, pânã la cei 19 ani ai dispariþiei, se
confirmã pe deplin, este prezentatã ca  având
un loc justificat în lirica femininã, atât prin
scrierile în limba francezã, cât ºi în limba
românã. Cele unsprezece poezii confirmã
adevãrul cã: „ Adeptã credincioasã a
romantismului, dublatã de o sensibilitate cu
autenticã vibraþie liricã, personalitatea Iuliei
Hasdeu are semnificaþia unui destin deschis
spre posteritate” (Crina Bocºan-Decusarã).
       ªtefan Peticã este prezentat ca „perso-
nalitate complexã ºi contradictorie, cu o
inteligenþã sclipitoare ºi cu un talent impresio-
nant”. A trãit drama singurãtãþii ºi a eºecului,
murind la 27 de ani. Comentariile celor cinci
poezii însãilate sunt infuzate de aprecierile unor
personalitãþi literare, care-l considerã primul
nostru poet simbolist.
        Coleg de facultate cu Eugen Lovinescu ºi
apreciat de acesta, Panait Cerna, cunoscãtor
ºi traducãtor din literatura francezã ºi germanã,
sprijinit  de Titu Maiorescu, pleacã în Germania,
unde îºi ia doctoratul cu „Magna cum laude”,
dar moare la scurtã vreme, la doar 32 de ani.
Cele ºapte poezii selectate fac dovada talentului
sãu, apreciat de Nicolae Iorga ºi de Garabet
Ibrãileanu. Este considerat de cãtre Valeriu
Râpeanu ca aparþinând unui „moment care
încheie un proces istoric”.
        Magda Isanos „a deschis zãgazurile marii
poezii feminine cu  lirica ei palpitantã de iubiri ºi
spaime, pline de chemãrile unei umanitãþi
adânci“ (Zoe Dumitrescu Buºulenga). Apreciatã
de George Cãlinescu, Camil Baltazar, Alexandru
Piru, Mihu Dragomir,  Pompiliu Constantinescu
ºi de alþi critici literari, poeta îºi confirmã sensibi-
litatea ºi harul prin cele nouã poezii anexate, cu
o tematicã generoasã, dar ºi prin comentariile
competente ale autoarei acestei interesante

antologii. Dispariþia ei la doar 28 de ani a sfârtecat
un talent cu mare potenþial în lirica femininã.
        Devenit un mit, care „...n-a încetat sã creascã,
sã domine datele biografice...ºi prin talentul sãu
excepþional nu a încetat sã se dezvolte” (Eugen
Simion), Nicolae Labiº, cel de-al optulea „albatros
cãzut” în plinã afirmare creatoare, la numai 21 de
ani, a lãsat în urmã-i poezii care vizeazã „ rãzvrãtirea,
miturile esenþiale, suflete nemângâiate, fiinþa sa
interioarã, patriotismul..., iubirea, lupta cu inerþia” etc.
Considerat ca fiind „poet pe deplin exprimat” (George
Cãlinescu), care „a lãsat în urmã o poezie de
fãgãduinþi geniale“ (Zoe Dumitrescu Buºulenga),
comprimând „o jumãtate de veac de evoluþie a
lirismului nostru“ ( Gheorghe Grigurcu), Nicolae Labiº
rãmâne poetul original, în care filonul reflexiv ºi
adeseori nostalgic se þese în urzeala unui talent
unanim recunoscut ºi apreciat.
           Toþi cei opt poeþi au trãit intens, dar s-au stins
prematur, lãsându-ne moºtenire poezii create cu
talent ºi cu multã sensibilitate. În locul unei biografii
extinse, dupã ei au rãmas poeziile care le definesc
personalitatea, originalitatea conceptualã ºi talentul.
Oscilând între bucurie ºi tristeþe, între neliniºte ºi
acceptare, creaþiile lor poetice reprezintã momente
importante în itinerariul liric al poeziei române. În
comentariul analitic, autoarea surprinde lirismul
emoþionant prin autenticitate, amplificat de sincere
rezonanþe afective.
         Aceastã antologie a doamnei Maria Toma-
Damºa completeazã admirabil numeroase lacune din
evoluþia poeziei ºi din evantaiul poeþilor români, favo-
rizând receptarea fiorului liric inovator.
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Printre prozatorii hunedoreni contemporani,
Radu Igna ocupã un loc privilegiat. Fin observator
al naturii umane ºi al realitãþii palpabile, domnia
sa este un cãutãtor minuþios ºi neobosit al insigni-
fiantului semnificativ, al banalului relevant,
scrierile sale fiind inconfundabile prin umorul fin
ºi dimensiunea poematicã, dar mai ales prin
implicita lor simbolisticã existenþialã. Maestru al
conciziei ºi acurateþei rostirii, omenescul
reprezintã, în toatã splendoarea agoniei sale, una
dintre coordonatele esenþiale ale prozelor pe care
le semneazã, fie acestea schiþe, povestiri ori
romane.

Deºi scrie din tinereþe (în 1973 predase un
roman Editurii Eminescu fãrã a primi rãspuns,
iar în 1986 publicã o povestire în Orizont), Radu
Igna debuteazã editorial în 2000, la vârsta de
ºaizeci ºi ºase de ani. Într-un rãstimp de opt ani,
publicã trei volume de prozã scurtã – Armonia
Snack-Bar (2000), Nimic deosebit în timpul
serviciului meu (2003) ºi Lazãr nu mai vine
(2005), fiecare urmat de un roman: Vâltoarea
(2001), Valea proscriºilor (2004) ºi Condamnat,
(2007). În plus, scrie cãrþi de eseuri (Cãrþile
Haþegului), precum ºi note de cãlãtorie (Culturã
ºi civilizaþie suedezã).

O operã de deplinã maturitate, încântând
prin înþelepciunea abordãrii, perfecþiunea scriiturii
ºi densitate ideaticã. În 2008, trecându-ºi
povestirile „prin filtrul unor revizuiri ºi cizelãri”,
scriitorul le reuneºte într-o antologie care
pãstreazã titlul primului sãu volum: Armonia
Snack Bar (Editura Agerpress, Bucureºti), în
prezent, pregãtind ediþii revizuite ale romanelor
sale (în 2016 a apãrut deja ediþia a doua a
romanului Condamnat).

Antologia de prozã scurtã a lui Radu Igna
este structuratã pe trei secþiuni, fiecare purtând
titlul unei povestiri: Paznic la nuntã (I), Armonia
Snack-Bar (II) ºi Lazãr nu mai vine (III).
Observator atent al destinului semenilor sãi,
prozatorul noteazã fapte, surprinde replici, face
introspecþiuni în mintea ºi sufletul personajelor,
monologul interior constituind modalitatea
predominantã de manifestare a acestora.

Orice fapt mãrunt, orice întâmplare poate
deveni, la un moment dat, subiectul unei povestiri:
tãierea unui nuc de cãtre un bãtrân (Simbiozã), o
retrogradare sau dorinþa unei promovãri (Cariera,
Persuasiune), pregãtirea unei nunþi (Paznic la
nuntã), încercãrile unor adulþi de a-ºi reface viaþa
(Supeu pentru refacerea vieþii), drama unor pãrinþi
care-ºi vãd copiii divorþând (Mergeþi cu bine, Cum
vã spun), condiþia, deseori penibilã, a unor scriitori
(Drumul mare, Piramida, Drumul spre subterane, Cum
sã te încurci singur), destinul tragic al unei familii
(Steagul negru) sau aspecte din viaþa unor cadre
didactice (Cei mai buni ceapiºti, Vivat professores).

Personajele sunt de toate vârstele, pãrinþi ºi
copii, tineri ºi bãtrâni, funcþionari dornici de promo-
vare, ºefi sau subalterni, patroni de localuri,
afaceriºti, emigranþi, indivizi singuratici, marcaþi în
general de provincialism, cu nume semnificative
pentru caracterul lor: tovarãºul Nãmolatu (ºeful),
doamna Felina Dragu (adjuncta), subinginerul ªpan,
tovarãºa Nuþy (vânzãtoarea la Loz în plic), maestrul
C. L. Cãruntu (prozator prezent în lucrarea Portre-
tele prozatorilor productivi, emigrat în Statele Unite),
poetul Butuc (autor al poemului Lumea vãzutã din
tren), Prãdescu (holtei ºi „autor”), dar ºi Spumescu,
ªurub (poreclit omul-sacoºã) ºi mulþi alþii.

Dincolo de savoarea situaþiilor comice ºi
ridicolul acestor caractere, Radu Igna se dovedeºte
a fi un veritabil pictor de suflete surprinse în
simplitatea mãreþiei lor, într-o oglindã sincerã,
empaticã, cu blândeþea ºi înþelepciunea celui care
a fost martor în trei orânduiri (înainte de ’44, dar ºi
dupã ’89), convins cã viaþa noastrã e asemenea
unei frunze purtate de vânt, contând cuminþenia ºi
seninãtatea cu care ne acceptãm soarta, eroii
impresionând prin demnitatea resemnãrii lor, prin
frumuseþea lor sufleteascã.

În ciclul Secvenþe („stropi” prin excelenþã), se
axeazã deopotrivã pe tipuri semnificative aflate în
ipostaze-cheie. Un excavator sapã în mijlocul unui
râu, rãvãºind albia ºi ameninþând o casã, obligându-
l pe narator sã pãrãseascã locul, iremediabil marcat
de obsesia pericolului (Evoluþie), un angajat îºi vede
cariera compromisã, concediat pentru cã a strigat
într-un bar „Jos puterea”, în cele din urmã fiind trimis

PROZA SCURTÃ A MAESTRULUI RADU IGNA

Ladislau DARADICI
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la o carierã de piatrã, rãmânând „cu unele
ciudãþenii” (Cariera), un individ provoacã
stricãciuni într-o casã sub privirile neputincioase
ale gazdelor (Musafirul) sau un funcþionar îºi vede
compromisã munca de-o viaþã, aceea de a
strãbate un coridor, trãgând linii într-un registru
(Subalternul). Absurdul devine adesea kafkian,
ironia finã amintind de schiþele lui Caragiale. De
altfel, personajul Berceanu, din Cum poþi sã te
încurci singur, îºi va numi prozele stropi,
subdiviziuni ale schiþei, constând în picãturi de
viaþã, „secvenþe din existenþa muritorilor de rând”.

În cazul lui Radu Igna însã, fiecare dintre
stropi devine relevant pentru întregul destin al
personajelor. Alte douã lucrãri ale antologiei
(Întors de pe lumea cealaltã ºi O zi neobiºnuitã)
sunt alcãtuite din câte cinci, respectiv, patru astfel
de secvenþe, subdiviziuni, stropi de viaþã din
imensa comedie umanã în care autorul se regã-
seºte, savurând-o, observând-o cu sinceritate ºi
sensibilitate, cu înþelegere ºi înþelepciune. Pentru
cã orice faptã de viaþã poate deveni pentru scriitor
subiectul unui strop. Dar cum picãturã cu picãturã
se adunã marea, considerate în rotunjimea lor,
povestirile pot fi privite ca un roman al condiþiei
umane, o comedie a provincialului, unele perso-
naje reapãrând în povestiri, totul gravitând în jurul
aceluiaºi bar Armonia.

Unele situaþii (ca cele din O emoþionantã
poveste cu un borcan de vopsea, Ori mori, ori
rãmâi tâmpit, Vã trecem pe listã, Maºinã de
ocazie, Confesiunea doamnei Mãriuca Pistol,
Proprietar cu acte în regulã, Grevã individualã
etc.) amintesc prin tâlcul lor de povestirile satirice
ale lui Dumitru Hurubã, deºi registrul stilistic ºi
atitudinea faþã de personaje diferã. În timp ce
cunoscutul umorist devine ades nemilos cu
personajele sale, sacrificându-le pe altarul ironiei,
dascãlul Radu Igna îºi trateazã protagoniºtii ca
ºi pe învãþãceii sãi, cu simpatie ºi cãldurã, dând
astfel istoriilor sale, dincolo de nota comicã, o
puternicã notã umanã ºi o dimensiune (adesea)
poematicã.

Lumea pe care ne-o prezintã este cea în care
trãim, marcatã de mediocritate, micime, interes
ºi ratare, atitudinea prozatorului fiind însã una
de compasiune faþã de aceastã mare familie a
semenilor. Astfel, discursul epic e mai degrabã
confesiv, Radu Igna transferând cu generozitate

personajelor simplitatea firii sale, vulnerabilitatea
sufletului sãu, surprinzându-i în puritatea omenes-
cului lor, cu un admirabil echilibru ºi o limpezime
de admirat a observaþiei. Proza scriitorului din Haþeg
este prin excelenþã a omului, ºi nu atât a comple-
xelor metafizice (deºi semnificaþiile existenþiale se
regãsesc la tot pasul), cât a problematicii destinului
de toate zilele al individului simplu, nesofisticat,
acesta fiind numitorul comun al „stropilor” sãi.

Fineþii observaþiei i se adaugã acea dimensiune
a umorului fin, mai degrabã oblojind decât rãnind,
spiritul rãmâne liber, neînvins, dar în faþa nedreptãþii
ºi umilinþei toþi devin egali, indiferent de vârstã, de
statut (în Cei mai harnici dintre ceapiºti, sãtui de
adunat cartofi, elevii fac cerc în jurul profesorului,
devenind spirituali în contrast cu mediocritatea
preºedintelui sau brigadierului ceapeului, delec-
tându-se cu inteligente ºi copioase jocuri ale minþii).

Într-o schiþã intitulatã Piramida, povestea se
învârte în jurul euforiei provocate de construirea,
în vitrina unui magazin, a unei piramide din 450 de
volume semnate de poeta orãºelului de provincie
unde trãiesc personajele lui Radu Igna. Dezbaterile
declanºate de acest „eveniment cultural” fãrã
precedent devin furtunoase, oamenii împãrþindu-
se în piramidiºti ºi antipiramidiºti, ajungând sã se
jigneascã, în dimineaþa lansãrii poeta plecând în
capitalã, decisã sã nu se mai întoarcã.

În unele povestiri, tendinþa e de schematizare
ºi abstractizare a situaþiilor ºi chiar a personajelor.
În Subalternul, protagonistul ocupã un loc important
în Coridor, pe care-l strãbate opt ore pe zi,
observând ºi trãgând linii în câte un registru, iar în
povestirea Persuasiune, pentru a ieºi din „Vãgãuna
de la marginea sistemului”, încurajat de a func-
þionarã (care transportã Instrucþiuni), un stagiar
doreºte sã promoveze, râvnind Centrul Perfect (deºi
îl considerã imperfect). Totul depinde de Înaltul
Demnitar ºi, pentru a-ºi atinge scopul, e gata sã
treacã prin orice (între el ºi treptele de marmurã
strãlucitoare dospind „o baltã cu noroi în fierbere”).
Finalul e simbolic: protagonistul urcã scãrile,
contopindu-se cu individul din faþa sa.

Povestirea Armonia Snack-Bar este reprezen-
tativã pentru întreaga antologie a lui Radu Igna.
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Barul Armonia (localul oamenilor „cu cele mai
intelectuale preocupãri din oraº”) este prezent
în majoritatea lucrãrilor, aici se înfiinþeazã (ºi
des-fiinþeazã) partide politice sau se strigã „Jos
puterea!”, aici se dezbat problemele arzãtoare
ale urbei (cele legate de „piramida lui Keops”
din vitrinã, de misterioasa dispariþie a lui ªurub,
barul fiind prin excelenþã locul de unde încep ºi
unde se terminã toate, aici adunându-se
personajele importante ale orãºelului de
provincie: Nuþy, patroana sexi; cele douã
angajate: domniºoarele Mary ºi Nely (cea dintâi
încurcatã cu ªurub, soþul patroanei), subingi-
nerul ªpan, proaspãt disponibilizat (neºtiind cum
sã-ºi investeascã cele 20 de milioane primite),
frizerul Spumescu (servindu-ºi în fiecare dimi-
neaþã cafeaua ºi vodca), Coºoleanã, patronul
magazinului „Green House” SRL (fostul Apro-
zar), Profesorul (citind Lettre Internationale), M.,
scriitorul masiv cu plete bogate (mare
consumator de bere ºi cafea), Prindescu
(manager la Societatea Agricolã „Lumea Nouã”
din comuna Strâmba) ºi aºa mai departe. O
galerie pestriþã, dar reprezentativã de indivizi
mãrunþi, fiecare cu speranþele, frãmântãrile ºi
dezamãgirile sale. Radu Igna nu este adeptul
finalurilor spectaculoase, scena ultimã a poves-
tirii Armonia Scack-Bar (dupã toatã suita de
emoþii ºi încurcãturi) fiind relevantã în acest
sens: „Scriitorul stã cu bãrbia sprijinitã în pumni
ca ºi gânditorul din preistorie, încercând sã con-
ceapã scena finalã, una neaºteptatã, ºocantã,
dar conchide în sinea lui cã nu meritã sã-ºi batã
capul cu asemenea lucruri din moment ce viaþa
le potriveºte pe toate cum ºtie ea mai bine.”

Zugrav fidel al naturii umane, al atitudinilor
în faþa încercãrilor mãrunte sau esenþiale ale
vieþii, Radu Igna ne oferã, prin povestirile sale
(aceste miniaturi epice desãvârºite stilistic), o
prozã semnificativã ºi de mare acurateþe,
reprezentativã atât pentru deceniile de dinainte
ºi de dupã 1989, cât ºi pentru zilele noastre.

Dorel
COSMA

Plouã în Cargano

Mã opresc aici
îmbibat de fantezii, culori ºi sunete
La orizont tumbe lungi,
înfierbântate cu armurã de sare.
Printre gardurile vii
din pãdurea secularã,
furtuna rupe ziua
în fâºii subþiri.
Plouã în Gargano
cu bucuria secretã
din nopþile cu lunã plinã
ºi luciul stropilor
transformã gândul
într-un infinit luminos.
Ploaia toarnã-n Gargano,
impactul dã un zgomot surd
ce se aude
în gongul gol ºi rece
bãtut de stâncile cu scenã ºi decor.
Ploaia – fãrã direcþie ºi fãrã de scop
ascunde cuvântul omului
în furtunã,
râsetul la pãdure ºi munþi,
cristalinul ºi verdele
din Foresta Umbra.
Plouã-n Gargano.
Înaintãm încet,
cu paºi prudenþi,
în dâra jocurilor apei,
în cerul încãrcat
de-o respiraþie
purtatã de vânt, de-o rãsuflare adâncã
pentru timpurile viitoare nedefinite.
Sub vraja furtunii
cadenþa destinelor
întinde umbra cuvintelor
cuvinte ce spun sau nu spun
precum Gargano acum
inaccesibil ºi
atât de aproape.
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               Cãrþile copilãriei se nasc din  dragoste.
Când eºti cadru didactic ºi lucrezi cu cei mai
mici copii, preºcolari sau din clasa pregãtitoare,
eºti animat de iubire ºi grijã faþã de puii de om,
din dorinþa de a le satisface curiozitatea vie, de
a-i pregãti cu reguli sumare dar de bazã pentru
viaþã, pe înþelesul lor, suplinind adesea prin  poezie
ºi  prozã, lipsa materialelor didactice ajutãtoare.
         Elena Bolânu, cadru didactic de excepþie,
mamã bunã pentru prichindeii altora, ca ºi
pentru  propriii copii, a dedicat cele trei cãrþi ale
sale apãrute în 2016 – „Lumea magicã a
copilãriei” ºi  „De ce s-au supãrat pãpuºile”
la Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti,
precum ºi  „ Pastel de culoare” la Ed. Delta Cart
Educaþional, Piteºti, ºcolãreilor ei, având ca
pretext transmiterea noilor cunoºtinþe din viaþa
copiilor, a animalelor ºi plantelor, a fenomenelor
naturii, a regulilor de comportare civilizatã în
societate, iar ca text nãstruºnicele întâmplãri
din viaþa preºcolarã ºi ºcolarã micã, legate de
toate cele de mai sus.
          Acest segment de vârstã e cel mai dificil
de surprins în haina poeziei sau prozei, prin
cuvinte simple, dar încãrcate metaforic, pe
înþelesul auditoriului (!), deoarece în aceºti primi
ani de viaþã cititul propriu este exclus, iar
ascultatul ºi învãþatul este fãcut graþie celor
mari, pãrinþi sau, cel mai adesea, educatori,
învãþãtori.
          Autoarea cunoaºte foarte bine psihologia
infantilã, vede în nãzdrãvãniile copiilor pilde
pentru a nu repeta mici greºeli, pentru a corecta
de la început tare comportamentale.
          Poeziile ºi povestioarele celor trei cãrþi,
susþinute excelent grafic - „Pastel de culoare”
având ca subtitlu „Sã învãþãm, sã recitãm ºi sã
colorãm” – descriu universul copilãriei din
interior, prin chiar felul de a fi al personajelor,
mizând pe ambiguitatea jocului infantil.
         Poezioarele aduc cel mai ades o laudã
curiozitãþii („Tot ce simt”), graþiozitãþii („Steluþã
pentru mama”), ludicului („Riþa-Gãrgãriþa”). Ele
au farmec, prospeþime, apetenþã pentru joc,
muzicalitate, simþ moralizator, puterea de a se
copilãri.

          Influenþa lor educativ-modelatorie este
covârºitoare, pãstrând în mare mãsurã atât devizul
estetic, cât ºi pe cel civic. Latura instructiv-educativã
e aproape programaticã, având uneori un „cuprins”
edificator: „În universul magic al grãdiniþei”, „Universul
de acasã”, „Totul despre corpul meu”, „Fenomene
naturale”, „Mirajul anotimpurilor”, „În lumea
necuvântãtoarelor”, dând uneori informaþii ce
depãºesc nivelul de înþelegere al vârstei preºcolare,
latura literarã mai dãruitã fiind pe partea prozei, a
povestioarelor, care ulterior pot fi ºi dramatizate în
mici scenete pentru serbãrile ºcolare.
      Povestioarele, cu caracter de pildã uneori („Furni-
cuþa-fuguþa”, „Strop de rouã”, „Cuvinte magice”), au
cursivitate, dezinvolturã, cu un stil când oral, sugerând
spontaneitate, când uºor elaborat, artistic. Ele nu sunt
basme, în sensul clasic având personaje fantastice,
ci fragmente vii din viaþa prichindeilor de grãdiniþã ºi
a primului an de ºcoalã. Ele au mai multã realitate ºi
mai puþinã fantezie, scene edificatoare pentru o
însuºire a unui comportament sãnãtos, civilizat,
ordonat, învãþat din faptele reale proprii sau  din ale
altora. „A fost odatã” este înlocuit cu „este”, pentru
un „va fi” mai bun, mai moral, mai sãnãtos, mai util
pentru individ ºi societate („De ce s-au supãrat
pãpuºile”, „Iulia ºi semaforul”, „Codiþe buclucaºe”etc).
       Astfel, autoarea a înþeles cã literatura pentru
copii, dacã vrea sã fie educativã, trebuie sã facã o
justã proporþie între exemplaritatea faptelor imaginate
ºi elocvenþa lor în raport cu sensibilitatea ºi receptivi-
tatea micului cititor.
          Stilul poeziilor ºi povestioarelor din cele trei cãrþi
demonstreazã coerenþã, aptitudini pentru joc, simþ
moralizator fãrã a cãdea în didacticism ºi aplecare
cãtre lumea primei copilãrii.
          Cãrþile Elenei Bolânu marcheazã o etapã de
succes în activitatea literarã ºi didacticã a autoarei.
Ele nu dezvoltã doar limbajul, imaginaþia ºi spiritul
artistic, ci ºi conduita, promovând valorile etice
pozitive, tratând copilãria  relevant, considerând-o ca
pe o vârstã inimitabilã în care primeazã metafora
simplã, pilda ºi jocul, dar unul serios, având reguli ºi
norme cu care copiii sã se obiºnuiascã de foarte mici.

                                         P. Stoicescu

 În slujba „Mãriei sale, Copilul”
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Romanul „Veniþi, privighetoarea cântã…!“
de Al. Florin Þene, apãrut la Ed. Napoca-Nova,
continuã seria de cãrþi despre viaþa „între realitate
ºi poveste“ a scriitorilor români începutã de acest
scriitor anul trecut cu romanul „La braþ cu Andro-
meda“, unde îl regãsim pe Gib I. Mihãescu ºi va
continua cu romanul „Romanþa celui ce se-ntoarce –
viaþa poetului Ion Minulescu între realitate ºi
poveste.“

Contradictoriu ºi controversat, rãzvrãtit ºi
intolerant, turbulent ºi complexat, egocentrist ºi
egoist, invidios ºi conflictual, pripit ºi tranºant,
insolit ºi dificil, cu o operã în care platitudinile
coexistã cu sclipirile geniale ca în paradoxism,
Alexandru Macedonski este, indiferent din ce parte
ºi perspectivã ar fi abordat, o personalitate
fascinantã.

Opera sa literarã, fie cã este vorba despre
poezie, prozã sau teatru, articolele sale de criticã
sau programatice, pamfletele ºi analizele sociale
ºi politice etc. pun în relief un artist pentru care
Arta este însãºi viaþa.

Raþiunea supremã a existenþei, cea care
dã sens ºi culoare existenþei, iar, în speþã, poetul,
este îngerul care aduce divinitatea în lume, pe care
o înfrumuseþeazã ºi  înnobileazã, armonizând-o.

Pânã a ajunge la aceastã imagine, poetul
„Nopþilor”, al „Rondelurilor”, al „Cãrþii de Aur” etc.
îºi construieºte un arbore genealogic care sã-i dea
strãlucire ºi prestanþã. Într-adevãr, mama sa,
Maria Macedonski, îºi avea originea „într-o veche
ºi strãlucitã familie de peste Olt”, însã ascendenþa
dinspre tatã este totalmente fabulatã: „Prin tatã,
neîntrecutul poet coboarã dintr-o familie polonã
care a domnit în Lituania ºi care îºi gãseºte origi-
nea din familia princiarã din Biberstein, una dintre
cele mai puternice de pe Rhin”.

Dacã, în ceea ce priveºte studiile, tânãrul
Macedonski rãmâne în domeniul incertitudinii, deºi

Al. Florin Þene, între realitãþile ºi poveºtile
vieþii lui Alexandru Macedonski

Florentin SMARANDACHE

fabuleazã frumos, atitudinea sa antidinasticã se
manifestã din plin. Dupã satira „10 Mai”, atacurile
sale asupra dinastiei nou instaurate se înteþesc,
mai ales, în ziarul politic „Oltul”, atât în poezie, cât
ºi în publicisticã. Din 1873, este urmãrit de autoritãþi,
iar în 1875 este cercetat pentru câteva luni, ceea
ce va produce o vie agitaþie în lumea politicã ºi lite-
rarã a vremii. Achitarea sa de cãtre tribunal este
primitã cu manifestaþii de simpatie.

Dar, mereu necugetat, de un egocentrism
maladiv, dupã o lecturã în cenaclul Junimii ºi relaþii
protocolare cu Titu Maiorescu, Macedonski îl atacã
vehement, ca ºi pe Alecsandri, de altfel, pentru cã
a acceptat premiul Academiei (1882).

Credem cã, dupã ampla monografie al lui
Adrian Marino, ca ºi a paginilor dense ºi compre-
hensive ale lui Cãlinescu, Vianu, Vladimir Streinu,
Caracostea sau Mihai Zamfir, ca sã citãm doar
câþiva dintre exegeþii lui Macedonski, cartea lui Al.
Florin Þene este cea mai solidã ºi viabilã lucrare
dedicatã vieþii ºi operei macedonskiene.

Am putea spune, împreunã cu Adrian Marino,
cã Macedonski creeazã, în plan spiritual ºi social,
un stil, „o tipologie moralã, fãcutã din miraj ºi himerã
lucidã, voluptatea mistificãrii ºi totodatã a demisti-
ficãrii, trãitã alternativ ca o damnare, dar ºi cu
profundã satisfacþie idealã”, creionare a persona-
litãþii macedonskiene pe care ºi Al. Florin Þene o
realizeazã la parametrii cei mai înalþi cu o bunã
dozã de iubire ºi devoþiune, documentat ºi echili-
brat, perfect racordat la scopul propus: acela de a-l
înfãþiºa pe inadaptabilul Macedonski prin propria
aserþiune: „Poeþilor nu li se poate pretinde sã
trãiascã sufleteºte în viaþa realã. Este de ajuns cã
sunt, ca oameni, victimele ei”, dupã cum se aratã
în „Viaþa lui Alexandru Macedonski”, de Adrian
Marino, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966.)
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Gligor Haºa revine la ideea sa anterioarã
privitor la enigma cetãþii Sarmisegetusa de lângã
localitatea Haþeg, afirmând cu tãrie cã adevãrata
capitalã politico-administrativã a Daciei a fost
lângã Haþeg. Cartea publicatã Haþeg, adevãrata
Sarmisegetusa, este o reeditare actualizatã a
primei ediþii publicate în anul 2009. Noutatea
mesajului, însã, se pãstreazã intactã.

O ipotezã interesantã ºi incitantã, o carte
provocatoare apãrutã sub impulsul unor des-
coperiri de primã mânã. Cartea se doreºte a fi
una a curajului de a vedea altfel istoria ºi are un
scop nobil ºi neliniºtitor pentru români: Sarmi-
zegetusa Regia, capitala Daciei, a dacilor liberi,
a fost la Subcetate-Haþeg ºi nu în Munþii Orãºtiei
– ªurianu,  aºa cum s-a încetãþenit ideea în istoria
ultimilor decenii. O altã locaþie, un alt loc acolo
unde poezia pãmântului atrage tainele. Autorul
se opune dogmelor ºi aduce argumente, pornind
de la o idee susþinutã de Constantin Zagoriþ, fost
colonel în armata românã, în specialitatea
topografie militarã, despre locaþia fostei capitale.
Colonelul a fost o persoanã care a avut ochi sã
vadã mãreþia locului, la Haþeg. Ideea cãrþii se
opune tezelor susþinute de Constantin Daicoviciu,
cunoscut cercetãtor, cu o poziþie solidã în lumea
istori-cilor, o personalitate care a dominat perioada
de început a socialismului – comunism în
România, dar ºi demnitar al statului român în
aceeaºi perioadã.

Pentru prima datã aceste informaþii au fost
prezentate de scriitorul Radu Igna în cartea sa
Vocaþia culturalã a Haþegului, carte apãrutã tot la
Deva, Editura „Gligor Haºa”, 2009, la paginile 86-
95. Ulterior, ideea a fost preluatã, dezvoltatã ºi
lansatã de Gligor Haºa în cartea sa din anul 2009,
tot atunci cartea colonelului Zagori a trecut din
biblioteca lui Radu Igna în biblioteca lui Gligor
Haºa pentru documentare aprofundatã ºi pentru
coagularea ideilor istorice pertinente ºi pentru
lansarea ipotezelor în sfera istoriei trãite. Haºa
este un împãtimit de istorie ºi un înflãcãrat om al
vremurilor complicate.

Istoria de lângã noi

Reþinem: Cartea din
anul 2017 are mai multe
paliere, autorul þine sã
mulþumeascã sponsorilor
generoºi, apoi insereazã un
motto pertinent din Ioan-Aurel Pop ºi Ioan Bolovan
din Istoria Transilvaniei, citãm: „Provincia imperialã
Dacia avea capitala în noul oraº Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, întemeiatã de Traian într-o
depresiune din sudul Transilvaniei, la câþiva zeci
de kilometri de vechea capitalã a lui Decebal”(p.5).
Argumentele istoricilor vin sã tre-zeascã imaginaþia
cititorului ºi interesul celor care iubesc istoria pânã
la ultima consecinþã.

Urmeazã apoi o prefaþã semnatã de Vladimir
Brilin-sky, acesta subliniazã o idee care a strãbãtut
vremurile ºi viaþa culturalã a românilor – Curajul de
a te împotrivi istoriei. Brilinsky îl considerã pe Haºa
un rebel, un bãtãios, un om care scuturã dogmele
pentru a ajunge la miezul adevãrului. Citãm: „Marele
merit al acestei cãrþi rãmâne însã acela de a fi adus
în discuþie o locaþie pe nedrept vãduvitã de cerce-
tãrile arheologice de anvergurã, o locaþie care stu-
diatã pluridisciplinar în registrul performanþelor
tehnologice ale secolului al XXI-lea ar putea furniza
surprize dintre cele mai mari, cine ºtie, poate atât
de mari încât sã adevereascã presupunerile lui
Gligor Haºa” (p. 9).

Autorul are ºi el un cuvânt de spus despre
cartea sa în paginile urmãtoare, Gligor Haºa
recunoscând cã aceasta provoacã doctrina istoricã
ºi cã se aºteaptã sã stârneascã polemici dure legate
de ipotezele propuse. Din pãcate, autorul omite sã-l
citeze pe Radu Igna în notele de început deºi face
trimiteri la oamenii locului care au semnalat presu-
punerile legate de Sarmizegetusa din imediata
apropriere a Haþegului, precum Ioan Florescu din
Subcetate-Haþeg, învãþãtor pasionat de istorie,
Octavian Floca, angajat al Muzeului de Istorie din
Deva, Constantin Daicoviciu, istoric eminent, pre-
cum ºi de ªcoala de Istorie din Cluj-Napoca.

Cartea este complexã. Autorul analizeazã
faptele, ipotezele, ne invitã pe teren, analizeazã

(Gligor Haºa, Haþeg, adevãrata Samisegetusa, p. 205,
Deva: Editura „Gligor Haºa”, 2017*)

lllll CRONICÃ LITERARÃ lllll



ArArArArArdealul literar dealul literar dealul literar dealul literar dealul literar nrnrnrnrnr. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017

7878787878
7878787878

78

vechi monede bãtute în acele vremuri, legendele
locului, comorile din Valea Streiului, minele de aur
din Dacia, arta prelucrãrii metalelor, comorile
regilor daci. Cu alte cuvinte, analiza istoricã se
întinde asupra vieþii dacilor liberi ºi asupra modului
de trai pe aceste meleaguri din Þara Haþegului.
Gligor Haºa nu omite falsele ipoteze, conjuncturile
com-plicate din istoria noastrã, aratã concluzii
premer-gãtoare, de etapã, pledoariile în favoarea
dacilor, întrebãri despre modul de conducere al
fostei societãþi antice. Aruncã pe piaþa istoriei idei
cura-joase despre fenomenul „Noua Troie”, la
limita dintre adevãrul istoric ºi marketingul
domeniului.

Cartea se susþine ºi prin anexele sale: plan-
ºele, fotografiile, hãrþile ºi fotografii de pe Columna
lui Traian. Meritoriu, Haºa ataºeazã ºi o copie a
cãrþii lui Constantin Zagori din anul 1937 (paginile
171-192), cititorul putând sã lectureze, în original,
ipotezele legate de locul adevãrat al capitalei
Daciei, definitã ca una politico-administrativã.

Þinem sã precizãm cã faptele susþin ideile:
Colonelul topograf Constantin Zagoriþ a fãcut
cercetãri în zona Haþeg din necesitãþi militare în
anii 1920 -1937, iar în urma cercetãrilor ºi-a scris
cartea, nu voluminoasã, dar documentatã, intitu-
latã SARMIZEGETUSA. Ideea colonelului român
se întemeiazã pe argumente militare, geografice,
topografice, fortificaþiuni gãsite pe teren ºi bun
simþ. Cartea a fost editatã în anul 1937 ºi a fost
gãsitã întâmplãtor de Gligor Haºa la un cãrturar
din Haþeg, la scriitorul Radu Igna, aºa cum am
arãtat mai sus, un om pasionat de miracolele
locului. Se pare cã au existat oameni de-a lungul
timpului care au adunat informaþii reale, în sensul
cã Sarmizegetusa Regia a fost la Haþeg, o flacãrã
care a luminat minþile multor români care doreau
ºi doresc sã aibã o atitudine corectã în þara lor, cu
riscurile necesare, dar curajos asumate.

De reþinut cã scriitorul Gligor Haºa a fost
permanent preocupat de istoria Daciei ºi a dacilor
ºi a scris nenumãrate cãrþi despre acele vremuri
ciudate, cu bãrbaþi curajoºi ºi demni.

Cu alte cuvinte, Gligor Haºa are o nebunie
frumoasã, o atitudine plinã de forþã ºi eroism,
luptându-se cu un anumit curs al istoriei, cu ªcoala
de Istorici de la Cluj-Napoca, cu un întreg sistem
care a generat doctorate, a fãcut valuri în Aca-
demie, a atras fonduri considerabile ºi a dat
direcþia în istoria de ieri ºi de azi a românilor.

De menþionat cã Haºa nu neagã abrupt cã în
munþii de lângã Orãºtie s-ar afla capitala spiritualã
a dacilor, dar existã o deosebire între capitala
spiritualã ºi capitala politico-administrativã. Acesta
este punctul de torsiune în istoria locului. Capitala
din urmã a fost menitã sã dea sens lumii Daciei din
punct de vedere pragmatic, de conducere fermã a
poporului ºi de apãrare împotriva cuceritorului venit,
Imperiul Roman, dar ºi de apãrare împotriva popoa-
relor migratoare, în vremuri barbare.

Cartea  Haþeg, adevãrata Sarmisegetusa se
citeºte cu interes pentru cã tema este captivantã ºi
pentru cã ºi scriitorul are ºtiinþa de a provoca cititorul
ºi mediul academic. Argumentele sale sunt ale unui
cunoscãtor, sunt pertinente ºi practice. Gligor Haºa
recunoaºte cã Munþii Orãºtiei reprezintã Tibetul
Sacru al dacilor, dar e o deosebire care trebuie
avutã în considerare, la Grãdiºtea de Munte nu
încãpeau prea mulþi soldaþi, zona cetãþii era limitatã,
acolo se aflau ºi se aflã altarele de cult, calendarele
dacilor ºi alte vestigii interesante, dar care, în vizi-
unea autorului, nu constituie argumente pentru ca
acolo sã fie ºi capitala politico-administrativã a
dacilor.

Sunt câteva argumente prin care Constantin
Zagoriþ ºi Gligor Haºa susþin cã la Haþeg a fost
adevãrata capitalã politico-administrativã a Daciei:

– Sarmizegetusa de la Subcetate – Haþeg are
o poziþie intermediarã între cetãþuile din Munþii
Orãºtiei ºi Sarmizegetusa Ulpia Traiana.

– La Haþeg se adunã marile drumuri de acces
dinspre Târgu Jiu, Mureº ºi Banat, ca într-un triunghi
miraculos al curgerii dacilor spre centru.

– Aici se vede clar funcþia strategicã a întregii
regiuni.

– Sunt trei izvoare care nu seacã ºi permit
viaþa în condiþii vitrege.

– Pe harta lui Ptolemeu din secolul al II-lea
apare localizatã Zarnizegetuza Basileion
(Sarmizegetusa Regalã) exact pe coordonatele
geografice ale Haþegului, cetatea din Munþii Orãºtiei
este mai depãrtatã cu vreo 60 km faþã de localizarea
fãcutã în vechime.

– Aici s-a descoperit tezaurul dacilor, în albia
Streiului, se pare, existând documente în acest sens.

– Sunt certificate descoperiri arheologice
importante în zonã.

– Sunt mai multe planºe care aduc argumente
de naturã topograficã pentru localizarea adevãratei
capitale a dacilor la Haþeg.

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll
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– De ce numele atât de straniu a satului de
lângã Haþeg, Subcetate ?

Desigur cã sunt ºi alte argumente, dar
cartea va trebui cititã ºi înþeleasã, cu toatã opoziþia
conservatoare care persistã în lumea academicã.

Argumentele forte ale autorilor sunt cele de
ordin practic, atât colonelul Zagoriþ cât ºi Gligor
Haºa au pãºit pe meleagurile din Þara Haþegului
ºi au simþit locul, oamenii, miracolul care pluteºte
permanent în aerul tãrâmului. În pãmântul vechii
Dacii porcii mistreþi mai descoperã monedele de
aur din vechime, râmând brazda pãdurii martor.
Demersul lor este unul care se face prin efort ºi
resurse personale pentru cã sunt mânaþi de ceva
mai înalt în aceastã cãutare de suflet.

Aceastã nebunie frumoasã poate determina
autoritãþile locului sã declanºeze o cercetare mai
amãnunþitã în zona Haþeg-Subcetate ºi pentru a
pipãi istoria la faþa locului. Opoziþia mediului istoric
va fi puternicã, dar cercetarea se impune pentru
cã sunt argumente ºi, la final, poate genera
surprize. Haþegul este un loc de legendã ºi
vestigiile ºtiute ºi neºtiute pot gene-ra noi situaþii
ºi noi concluzii de specialitate.

Un curcubeu leagã Haþegului de restul lumii
ºi, de reþinut, în vremurile Celui de al Doilea
Rãzboi Mondial, a existat o tentativã de mutare a
capitalei României moderne la Haþeg. Oare de
ce s-a luat aceastã decizie în situaþii de limitã?
O întrebare care se impune sub arcadele istoriei.

Textul lui Gligor Haºa este unul intens, autorul
pare a nu fi avut rãbdare, uneori repetã ºi insistã
pe anumite idei ºi argumente, fraza este frustã ºi
demnã, transmite un mesaj de forþã ºi patriotism
implicit, pe linia cãrturarilor români Nicolae Densu-
ºianu, Octavian Floca, Timotei Ursu ºi alþii.

Studiul conþine câteva informaþii legate de
Gligor Haºa, scriitor nãscut la 2 ianuarie 1938 în
satul Tãu, comuna Roºia de Secaº, Judeþul Alba,
din care descoperim pasiunea sa constantã
pentru istoria românilor reflectatã în cãrþile de
istorie, în romanele sale cu iz istoric, în activitatea
de profesor ºi prin prezenþa constantã în viaþa
culturalã a judeþului Hunedoara ºi în þarã. A
publicat în revistele de specialitate, în cele literare
ºi a lãsat scrieri despre identitatea românilor.

Constantin Zagoriþ scria în cartea sa: „Pentru
a prezenta cât mai clar ºi mai convingãtor moti-
vele care m-au fãcut sã cred cã Sarmizegetusa

C-tin Stancu

s-a gãsit aºezatã pe masivul triunghiular deluros
de la rãsãrit ºi din imediata apropiere a oraºului
Haþeg – am gãsit cu cale a arãta poziþia locului,
precum ºi aºezarea strategicã ºi tacticã a acestei
cetãþi prin mai multe hãrþi; ºi de aceea am anexat
lucrãrii de faþã 4 hãrþi de diferite scãri ºi cuprinzând
din ce în ce mai multe detalii. De altfel, arãtarea pe
o hartã, chiar ºi rudimentar executatã, este oricând
mai preferabilã unei descrieri textuale” (p. 174 –
n.n. – grafia textului este actualizatã).

Pragmatismul ºi rigoarea aduc argumente
pentru a accepta cã istoria este o naraþiune care
meritã parcursã cu pasiune.

*Grafia localitãþii Sarmizegetusa/ Sarmisege-
tusa am pãstrat-o aºa cum a fost ea utilizatã de
fiecare autor în parte ºi de felul cum apare în cãrþile
abordate în prezentele note.

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll

Poezia creºtinã în prima jumãtate
a secolului al XX-lea. Oraºul Cãlan

– Daniel LÃCÃTUª
(Editura STEF, 2016, p. 120)

„Volumul de faþã repre-
zintã atât o incursiune în
istoria literaturii creºtine pe
acest meleag, cât ºi o anto-
logie de versuri religioase...“
scrie autorul în cuvântul
sãu de la începutul volumu-
lui, iar Paul Aretzu adau-
gã: Poetul Daniel Lãcãtuº
face o adevãratã explorare
antropologicã, în sensul cel
mai larg, angajându-se într-un proiect amplu (...)
de salvare a „patrimoniului cultural, istoric,
etnografic, natural ºi turistic al zonei, creionarea
unor profiluri ale oamenilor de seamã ai localitãþii,
precizarea locului ºi rolului ce l-a avut ºi îl deþine
localitatea Cãlan în istoria þãrii, de la con-semnarea
primelor norme de locuire pe aceastã vatrã ºi de
la atestarea ca aºezare în epoca medievalã pânã
în perioada actualã ... el are ca þintã recuperarea
poeziei creºtine din prima jumãtate a secolului al
XX-lea“...
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Bunã cunoscãtoare a poeziei
bazate pe valorile creºtine, Maria-
Daniela Pãnãzan abordeazã într-o
analizã pertinentã opera lui Dumitru
Ichim, preot ºi poet, om de o aleasã
culturã ºi pasionat de exprimarea
adevãrului etern. Carte de referinþã în
domeniu, Poezia lui Dumitru Ichim.
Eseu monografic, apãrutã la Sibiu,
Editura CronoLogia, 2017, propune un
demers prin complicata lume a poetului atins de
aripa harului.

Putem reþine, la sumarã lecturã, cã temele
lui Dumitru Ichim sunt profunde, au ceva din tãria
marilor opere universale ºi notãm câteva linii
directoare pe care se miºcã:

- Inspiraþia poetului se bazeazã pe naraþi-
unea biblicã, pe fundamentele existenþei aºa cum
ni le-a dãruit Creatorul.

- Poezia este o modalitate de mediere între
om ºi Dumnezeu, poetul ºi preotul se întâlnesc
sub umbrela cuvintelor care exprimã adevãrul.

- Taina dintre bãrbat ºi femeie este de origine
divinã, cântecul este haina celor doi.

- Întoarcerea în Grãdinã este mereu posibilã
prin curãþie sufleteascã, prin rigoare, prin
dedicare.

- Iubirea este singura modalitate prin care
relaþiile omului cu sine, cu lumea, cu Dumnezeu
se pot realiza. Este proiecþia legãturii dintre
persoanele divine.

- Îngerii sunt mesageri ai omului în cãlãtoria
lui prin Univers.

- Creaþia trebuie acceptatã aºa cum ne-a fost
datã, nu putem strivi minunile pe care le-am primit
prin har.

- Limbajul poate reflecta complexitatea
creaþiei ºi omul se poate elibera prin rugãciune,
artã, credinþã.

- Cultura permite omului sã înþeleagã modul
cum Dumnezeu lucreazã în istorie ºi cum
comorile strânse de fiecare civilizaþie pot sã ofere
experienþe lirice profunde.

- Între viaþa artistului ºi opera sa existã mul-
tiple vase comunicante, viaþa nu poate fi ruptã
de operã, opera este oglinda unui suflet
zbuciumat în ninsoare.

-Existã simboluri care exprimã
profunzimea lumii în care ne miºcãm
dinamic, glisând pe liniile de forþã ale iubirii.

-Prin cuvinte minime se pot exprima
universuri lirice nebãnuite, complexitatea
lumii în care locuim cu pasiune sub arca-
dele frumuseþii absolute.

Am enumerat câteva din temele prefe-
rate de poet, fixate de istoricul literar prin
eseul monografic ºi prin exemplele din

opera acestuia. Cititorul va putea descoperi mult
mai multe, se va putea redescoperi sub misterul
versurilor date de scriitor cu atâta pasiune.

Un simbol surprinzãtor asimilat de poet este
melcul, creºtinul care-ºi duce în spinare crucea în
fiecare zi, singurãtatea omului în cãlãtoria sa prin
lume, sugerând moartea ºi renaºterea, tema eternei
reîntoarceri, suferinþa asumatã ca mod de cunoaº-
tere. Este o modalitate de abordare liricã ineditã ºi
profundã.

De la început remarcãm ºi subliniem curajul
autoarei de a face un salt spiritual în lumea poetului.
Viaþa ºi opera acestuia se împletesc armonios,
sinceritatea ºi modestia lui, pasiunea pentru tainele
sufletului omenesc vãzute prin ochi spirituali, sunt
atent studiate. Autoarea are o imensã apreciere
pentru poet, pentru modul în care ºi-a clãdit opera
de la debut, sub ritmuri divine, arcuite în sãrbãtori
spirituale. Abordeazã coordonatele spaþio-timpului
liric, calea iubirii, grãdina cu miracole, ipostazele
liricii lui Dumitru Ichim. Sunt reþinute palierele de
forþã: Îngerul, îndrãgostiþii, mirele ºi mireasa,
Regina, drama personajului Iov. Maria-Daniela
Pãnãzan insistã în analiza peisagisticã literarã:  apa,
cireºul, crinul, melcul, culminând cu poezia-rugã-
ciune, o adevãratã sintezã a operei poetului. La
final, autoarea pune concluzii pertinente, are un
glosar de termeni literari specifici operei, conºtientã
cã receptorul poeziei are nevoie de repere în înþe-
legerea poeziei abordate, de puncte de forþã care
sã susþinã întregul edificiul liric, unic ºi special în
literatura românã. De remarcat ºi referinþele biblio-
grafice asupra operei lui Dumitru Ichim, nume im-
portante sunt citate, principii teologice necesare
subliniate, teorii filozofice ºi analize literare bogate.

Noul Iov, despre poezia lui Dumitru Ichim
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Prin cartea anterioarã Poezia religioasã
româneascã. O istorie comentatã (Editura
CronoLogia, Sibiu, 2016), autoarea a pãtruns
în tainele liricii româneºti de înaltã þinutã
spiritualã, sub aripa îngerului cãlãtor între cer ºi
pãmânt. Din aceastã poziþie de cunoscãtoare a
fenomenului, arcuit sub umbra principiilor
teologice de primã importanþã, Maria-Daniela
Pãnãzan dedicã 153 de pagini dense, tensionate
elegant de viaþa ºi opera unui poet aparent mai
puþin cunoscut în lumea literarã de astãzi.

Cartea are mai multe straturi dense, o
prefaþã de suflet semnatã de Anca Sîrghie, o
notã asupra ediþiei emisã de autoare, apoi
analiza literar-teologicã a operei lui Dumitru
Ichim desfãºuratã pe mai multe capitole.

Anca Sîrghie, în prefaþã, ne atrage atenþia
asupra acrobaþiei imaginarului în opera poetului,
a rigorii din gândirea acestuia, a limbajului
special ºi bogat, asupra energiei poetului, mereu
în cãutarea luminii din cuvintele brodate, asupra
poeziei de excepþie, de la poezia minimalistã
(tanka, haiku), la poezia simfonicã dedicatã
destinului omului în acest Univers. Despre
poezia de dragoste semnatã de scrib, Anca
Sârghie noteazã: „Omul este unica fãpturã care
poate accede la condiþia de Înger, iar exerciþiul
pe care îl realizeazã Dumitru Ichim este cel de
a îngeri lumea prin poezie. Omul descris de poet
se defineºte drept <<cel care a devenit Înger>>”
(p. 12).

Lumea poetului este una complexã, densã,
esenþialã: Marile teme teologice abordate în
lumea creºtinã, criza lumii moderne, omul între
pãmânt ºi cer, marile simboluri ale literaturii,
femeia în paradigma salvãrii lumii, filozofia
religiei, sursele operei de artã, poezia ca fruct
pârguit în iubire, taina dintre bãrbat ºi femeie
sub umbra divinã, istorii literare cu poeþi atinºi
de har, resacralizarea poeziei de azi sub impusul
marilor drame din lumea postmodernã (dupã unii
postumanistã). O temã preferatã de autoare ºi
de poet este iubirea care se þese sub energia
necreatã, radiind din Dumnezeu.

Despre autoarea eseului monografic, în
prefaþã se susþine: „Ca autoare a acestui eseu
monografic, Maria-Daniela Pãnãzan se antre-
neazã cu entuziasm în interpretarea motivelor
ºi simbolurilor din universul liric creat de Dumitru
Ichim, intuindu-le înãlþimea întru spirit ºi
profunzime întru trãire” (p.13).

Istoricul literar precizeazã în nota asupra ediþiei:
„Poezia este rugãciune. De la primul la ultimul vers
vibreazã esenþa divinitãþii regãsitã în sufletul omului
postmodern, însã trãind emoþia pe care doar starea
de sfinþenie o poate atrage ºi exprima în cuvinte.
Am pãºit în templul divin al poeziei lui Dumitru Ichim
cu multã sfialã. ªi am rãmas în rugãciune, realizând
cu adevãrat cã mã aflu în faþa uneia dintre cele mai
profunde ºi originale creaþii lirice prin care autorul
devine o voce excepþionalã în literatura românã de
astãzi” (p.17).

Despre poet putem reþine cã trãieºte în Canada,
este la o vârstã a maturitãþii depline, scrie poezie în
limba românã sub aripa Îngerului, are o familie fru-
moasã, este doctor în teologie, preot, om al cuvin-
telor de luminã, a studiat cu Dumitru Stãniloae, unul
dintre cei mai importanþi teologi europeni. A fost
cãsãtorit cu Floica Baþu Ichim (cãreia îi poartã o
amintire caldã), a debutat cu volumul De unde începe
omul, 1970, o introducere curajoasã în discursul liric.
A promovat douã specii literare  de sorginte japonezã
în literatura românã: haiku ºi tanka ºi a scris
numeroase volume de versuri, cu o evoluþie remar-
cabilã, tot mai profunde ºi punând în luminã marile
drame ale omului în faþa eternitãþii.

Titlurile cãrþilor sale sunt emblematice, au ceva
din forþa poeþilor vizionari, valorile creºtine le dau
prestanã ºi farmec: Sub umbra sfinxului, 1975; Valea
nisipului de aur, 1977; Dar în silaba Luminii plângeam
orfan ºi greier, 1987; Pasãrea cu ºapte aripi, 1993;
Floarea fântânilor pierdute, 2003; Adânc pe adânc,
2006; Psaltirea apocrifã a dreptului Iov, 2012; Apa
morþilor, 2013; Cireºe amare, 2015; Cântece
sumeriene, 2015 etc. Aceastã enumerare sumarã,
exemplificatorii, nu epuizeazã geografia liricã a
poetului, doar atrage atenþia asupra temelor sale.

Maria-Daniela Pãnãzan simte aceastã poezie
cu toatã deschiderea, reþine versuri profunde, lumi
subtile, energii lirice, geometria iubirii sub cireºul în
floare: „În noaptea asta ninge/ Tot sufletul din mine”
(p. 33); „Unde-i greierul/ Ce toarce întru mine/
Curcubeu sonor?” (p. 39); „Un acasã existã pentru
fiecare din noi, dar pentru/ toþi o Sãptãmânã a
Patimilor” (p.45); „Tot cerul dãduse în floare/ de sus
pânã la ultimul rând” (p.59); „Lumina treptelor de
searã…”(p.68); „…ci-n lut de om îndrãgostit/ e
drumul cel mai scurt spre Dumnezeu” (p.70) etc.

Din poezia-rugãciune, autoarea reþine cu sfialã:
„Învaþã-mã cum sã mã rog ºi iartã/ cã n-am cerºit,
ci-am vrut sã tâlhãresc/ veriga tainei cum s-o
înfloresc; deºi-s în toate tânãr/ ºi-n duh de-a pururi
teafãr” (p.117).
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Subiectivã în unele locuri, dominatã de perso-
nalitatea poetului, Maria-Daniela Pãnãzan intrã
în jocul istoriei literare cu mult curaj, deschide
drumuri ºi propune, iatã, un poet exemplar. Ea
înainteazã cumva împotriva curentului actual,
fermecat de gãselniþele postmoderne, de jocurile
dintre ºcolile literare aflate în centre doctrinare
diferite. ªi-a luat rolul în serios ºi, peste timp, va
lansa alte provocãri, alþi poeþi, alte paradigme.

Privind spre eseul monografic, constatãm cã
Dumitru Ichim îºi asumã originalitatea discursului
divin prin mijloacele de comunicare puse la
dispoziþie de Creator: Limbajul, natura, iubirea
dintre oameni, tãcerea luminatã, despãrþirea dintre
ea ºi el, rugãciunea fãrã cuvinte, modelatã de
bãtãile inimii…

Dumitru Ichim prin viziune ºi prin receptarea
mesajului divin, vede pe omul Iov ca Noul Iov,
cel care trimite spre Iisus, omul desãvârºit, din
aceeaºi substanþã cu Dumnezeu. Citãm: „Iov este
în fiecare din noi. Îl vedem pretutindeni. În faþa
cireºului înflorit, în bobiþele de rouã, în rugãciunile
noastre, în candelele inimilor, în cântecul alb de
greier, în mãrul din care am muºcat…” (p.99).

Maria-Daniela Pãnãzan ne sugereazã: poetul
are legãturi profunde cu poeþii din toate timpurile,
români ºi strãini. El se situeazã în prima linie liricã
a literaturii române alãturi de Al. T Stamatiad, Ioan
Alexandru, Marin Sorescu, Vasile Voiculescu,
Lucian Blaga, Valeriu Anania etc. În concluziile
prezentate în carte, autoarea noteazã cu realã
emoþie: „Poemele scrise de Dumitru Ichim amin-
tesc de marile creaþii ale literaturii universale. Este
vremea ca istoria ºi critica literarã din România
sã descopere opera impresionantã a unui poet
singular în literatura românã de astãzi, singular
dar nu singur, fiindcã Poezia pe care o dãruieºte
lumii este fascinantã ºi ea va influenþa, negreºit,
noile orientãri estetice” (p. 134).

Cu puþine cuvinte, citãm din Dumitru Ichim,
concluzia acestui eseu monografic:

Stãteam amândoi în faþa cireºului înflorit
„Cred cã l-a jefuit pe Dumnezeu
(am zis ºi eu)
când s-a nãscut în Betleem”.
„ - Nu spune asta, e pãcat!
Au nu þi-e fricã de blestem?”
ªi-n faþa lui ne-am sãrutat (p.107).

            C. STANCU

Flacãra iubirii

Se-aprinde ºi se stinge prin cuvânt.
*
Nepãmântene
chemãrile dorului
înalþã scara –
vin pe drumuri pãgâne
ecouri neorânduite
*
Se însteleazã –
în câmp  semãnãtorii
cineazã rouã.

Tainele

Ascunse în suflet încolþesc.
*
Semn nepreþuit,
dincolo de cuvânt
copilul zãrilor  –
rugãciunea pildelor
veºniceºte lumina
*
Cãutând drumul
pe calea fãptuirii
se cern grijile –
plãmãdesc din cuvinte
carte amãgirilor
*
Fãrã zãbavã
strigã sufletu-n cuvinte
ia din luminã!
primãvara revarsã
din cupa plinã cu mir
*
Cãrþile-s din ploi –
doar  forma lor o schimbã
ochii stelelor

Victoria FÃTU
NALAÞU
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       DEMOGRAFIE ÎN

       VREME DE CRIZÃ

În urmã cu ceva vreme, nu se ºtia cu opt luni

ºi douãzeci ºi nouã de zile înainte dacã viitoarea

mãmicã avea de adus pe lume fatã sau bãiat, ci

se mergea la risc aplicând inconºtient principiul

hamletian: to be or not to be, adaptat ºi adoptat

liber-olteneºte sub forma fie ce-o fi, iar ceva mai

târziu, fãrã atestare documentarã, sub forma resem-

nat-ardeleaneascã: apoi, ce-o da Domnu’, numa’

fain sã fie!

Aºadar, la voia întâmplãrii…

Nici într-un caz ca în zilele noastre când, abia

se încheie bãtãlia cumplitã dintre spermatozoizi

la încifrata intrare în ovul, cã se ºi aleargã la

ginecolog…

– Nenea dom’ doctoru’, sãru-mâna! ªtiþi? Noi

suntem la prima, la… cum sã vã zic… ªtiþi, noi abia

ne-am mariajat, se zvârcoleºte prin exprimare

viitoarea mãmicã.

– Ce-aþi fãcut?!?

– Ne-am…, adicã alaltãieri am avut nunta,

ca iubitori de þarã ºi de neam, aºa cã, fin’cã cam

scade demografia, noi vrem sã ne preocupãm,

sã…, intrã ea într-o bâlbâialã tot mai adâncã ºi

ireversibilã…

Iar tânãrul viitor tãtic, devenit brusc bãrbat în

casã, se repede:

– Pãi, dom’ doctor, io cre’cã am zãmislit-o…

– I-auzi! Bine, mãi, copii, bravo! ªi care-i

baiu?

– Adicã am vrea sã ºtim dacã o sã fie fatã

sau bãiat…

– Ce, cum? Deja? A, bravo-bravo! ªi când,

cam cât timp e de când aþi…? Înþelegeþi ce vreau

sã zic…

– Nu…

– Cam când a avut loc… zãmislirea, ca sã zic

aºa…

– O, dar noi demult am plãnuit sã contribuim,

sã dãm dovadã de patriotism…

– Nu, nu asta: când crezi cã ai rãmas gravidã,

domniþã?…

– Pãi… Cam când, iubi?, îl întreabã, oarecum

neliniºtit-speriatã, tânãra soþie pe viitorul tânãr tãtic.

– Cre’cã azi-noapte…

– Aha! Adicã noaptea trecutã. Sigur?

– Da, domnu’ doctor!, i se lumineazã faþa

proas-petei gravide, sunt precisã…

– Da-da, dom’ doctor, adicã acu vro ºase ore,

lãmureºte definitiv situaþia viitorul tânãr tãtic, devenit

cap de familie.

– Oho! Bravo, numa’ cã trebuie sã mergeþi întâi

la psihiatru…

– De ce?

Medicul rãmâne cu gura înþepenit-deschisã,

ca electrocutat…

Sigur, un priceput ginecolog ar lãmuri situaþia

rapid rãspunzând:

– Pentru cã sunteþi tâmpiþi, d-aia!

Însã tinerii fiind la primul test de acest fel în

viaþa lor, trebuie procedat cu tact, cu mult tact, altfel

drepturile omului ºi ocrotirea mamei ºi copilului,

recte a tinerei familii, îºi vor da mâna împingând

soarta medicului direct spre boxa acuzaþilor...

The rest is silence!, ar fi exclamat Hamlet, chiar

uitând sã-ºi mai dea ultima suflare...

…Dacã întâmplarea are loc la þarã, chestiunea

devine ºi mai interesantã: naºterea este asistatã

de moaºa comunalã, altfel o prãºitoare harnicã,

uºor smucitã la minte, însã cu principii puternice,

între care ºi acela cã e igienic sã se spele consãtenii

Dumitru
HURUBÃ
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cât mai rar pentru a nu se subþia pielea care

ar duce la bãºicarea palmelor de þinut coada

sapei, greblei, furcii…

În aceste condiþii, pânã la urmã vine pe

lume o vietate continuu-urlãtoare, coloratã roz-

viºiniu, cu faþa schimonositã, fãrã pãr pe cap,

ºi nervoasã pentru cã dã de-o lume aflatã în

plinã crizã economicã. Din acest motiv, noul

membru al familiei nu pare sã se bucure de

momentul istoric, dimpotrivã, schimbarea

deasã a scutecelor demonstreazã pãrerea lui

despre perspectiva noii societãþi. Adevãrul e

cã nici ceilalþi membri ai familiei nu dau semne

de mare entuziasm la apariþia unei guri în plus

de hrãnit, în condiþiile sãrãciei de dupã ’89,

pauperitate pe care lumea satului o trãieºte la

cele mai înalte cote psiho-gastronomice.

Problema, însã, era alta: noul produs demo-

grafic, urla aproape tot timpul ca bãtut cu

urzica, doar afarã, în ogradã, se liniºtea.

Mister total.

Pacostea poate þine pânã într-una din zile

când, aflatã în vizitã de bârfã, o mãtuºicã de

peste douã dealuri ºi-o fostã pãdure secularã,

întreabã aºa, într-o doarã:

– Mã, copii, da ce-i cu grãmada asta de

chipuri pe pereþii voºtri?

– A, tablourile, tuºico? Pãi, e preºedintele

partidului nostru, din care facem ºi noi parte,

tablouri pictate de bãrbatu-mi-o, Giony…

Adicã, fost Nuþu lu’ Cârcioabã din Dosu

Higii…

– Pãi, mã, copiilor, bãieþelul suferã de

sperieturã, d-aia tace când îl scoateþi afarã…

– Adicãtelea, se sperie de ºefu nost de

partid?! Hai, mãi, tuºico!...

– Eu v-am spus – aºa cred…

Disonanþe

Drumul unora în viaþã
Este asemenea unei frânghii,
Bine întinsã dintr-un capãt în celãlalt
al unei triste iluzii,
Ce se poate curma în orice clipã,
aidoma unui fir de aþã…
pe când al altora – nesfârºitã petrecere,
la care protagoniºtii ciocnind
cupã dupã cupã,
uitã, cã pe pãmânt sunt într-o scurtã trecere
ºi pe Dumnezeu nu trecerea mãruntã
a timpului îl preocupã.

Poamele mele nu se vãd  cu ochii minþii

Poate ºi eu, ca ºi voi sunt un pom
cu poame bune-ncãrcat,
dar diferenþa dintre noi este cã,
poamele mele nu se vãd cu ochii minþii,
ele apar la ceas de tainã,
doar când descântecul iubirii este invocat;
de-aceea pe mine mã pândesc
niºte zmei cu inimã de cremene înzestraþi
ºi cum dã-n pârg vreun fruct de-al meu,
mã lovesc cu o bâtã-n inimã, ca nu cumva
sã rodesc mai mult decât ceilalþi fraþi.

O singurã cheie

Precum furtuna ce se iveºte din senin
ºi reuºeºte sã tulbure luciul mãrii,
învolburându-i valurile greu de atins,
aidoma ºi singura ta vorbã a fost de-ajuns,
ca sufletu-mi adevãratã mimozã, sã fie cuprins
ºi aºa cum o anume cheie poate descuia
o singurã lãcatã
ºi eu mi-am ferecat sufletul cu cheia lui Isus,
ca numai el, sã-l mai poatã descuia vreodatã.

Liliana Elena
MUSTIUC
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Pentru cei mulþi, care au apreciat-o ºi au
iubit-o, recunoscându-i calitãþile, este dureroasã
ºi greu de înþeles plecarea pe drumul Veºniciei a
doamnei Ileana – Lucia Floran, la doar 57 de ani,
lãsând încã multe proiecte neterminate. Pe neaº-
teptate, clopotele au bãtut în oraºul Paliei pentru
cea care a impulsionat viaþa culturalã a Orãºtiei,
aºa cum, cu extraordinarã sensibilitate poeticã
ºi intuitiv, prevãzuse în poezia „Ultima zi”:

 „ Se nãruie copacii/ în mistuirea dimineþii/
ºi-n curând,/flãcãri vor fi în vatra cerului/...Clopo-
tele nu bat doar a sãrbãtoare”.

Rãsucesc ceasornicul vremii ºi-mi amintesc
cã, la revenirea în Orãºtie, în oraºul copilãriei
mele, pe lângã bucuria de a-mi regãsi rude dragi
ºi mulþi prieteni vechi ºi noi, am cunoscut ºi familia
Floran, oameni deosebiþi, pentru care în viaþã a
primat latura spiritualã, a frumosului vieþuirii ºi a
marilor ºi eternelor adevãruri. M-am simþit atrasã
la sediul Editurii Emma din strada Aurel Vlaicu,
unde se intersectau noutãþile culturale ale ora-
ºului, precum într-un adevãrat cenaclu al celor
care încercau sã afle rãspuns la marile întrebãri
existenþiale, valorificându-ºi talentul literar, în
prozã sau în versuri. Aºa s-au nãscut scriitori ºi
poeþi, care au fost beneficiari ai Editurii Emma,
al cãrei director era Ileana-Lucia Floran, fiinþã
inteligentã, cu cert talent literar, plinã de energie,
cu sensibilitate, dar ºi cu mult umor. Mã numãr
printre beneficiarii care ºi-au tipãrit cãrþi aici, la
editura care ºi-a fãcut un renume din calitatea ºi
exigenþa cu care-ºi onora comenzile. Fãrã eferves-
cenþa ºi emulaþia create de cea plecatã acum în
Marea Cãlãtorie, Orãºtia ar fi fost mult mai sãracã
din punct de vedere cultural, spiritual ºi uman.

Ileana-Lucia Floran a fost un adevãrat
promotor cultural, continuând tradiþia bogatã în
realizãri spirituale din oraºul ei natal. Dupã 1990,
s-a numãrat printre primii editori ºi tipografi din
þarã, conºtientã de rolul pe care cultura ºi cuvântul
scris îl au în optimizarea vieþii oamenilor. A fondat
reviste literare apreciate în întreaga þarã, a realizat
volume antologice de prozã ºi de poezie, cu larga
contribuþie a unor scriitori talentaþi. Volumul „Un
secol de poezie în oraºul Paliei” rãmâne mãrturie

lllll IN MEMORIAM lllll

peste ani  de viziunea largã a omului de culturã,
conºtient de importanþa pe care o are pãstrarea
realizãrii înaintaºilor, dar ºi încurajarea ºi promo-
varea celor preocupaþi de exprimarea în scris a
gândului ºi a simþirii.

   Ileana-Lucia Floran a fost dotatã ºi cu har
literar, lãsând în urmã valoroase creaþii proprii,
volume de poezii, de prozã scurtã, romane, eseuri,
criticã literarã, colaborând la publicaþii de renume
din þarã ºi din strãinãtate. La nivel local, judeþean ºi
naþional, s-a remarcat prin talent literar ºi oratoric
nativ, prin spontaneitate, sensibilitate, spirit de
observaþie ºi spirit critic, prin perfecta stãpânire  a
normelor gramaticale ºi a registrului lexical. S-a
dãruit comunitãþii, în general, ºi celei natale, în
special, cu pasiune ºi tenacitate, convinsã de rolul
constructiv al culturii în viaþa semenilor.
       Ileana-Lucia Floran a ars pe altarul desã-
vârºirii, prin tot ceea ce a fãcut pentru familie ºi
pentru cei din jur, ca om „al cetãþii”.

 A fost o soþie iubitoare ºi o mamã devotatã,
mândrã de realizãrile copilului ei, Mihai, apreciat în
þarã ºi peste hotare, fiu care i-a fost mereu alãturi,
aducându-i numai bucurii. În urmã cu 5 – 6 ani, am
ajuns la firma familiei Floran înspre sfârºitul
programului. Au insistat sã mergem la un local, unde
am aflat cã soþii sãrbãtoreau nunta de argint, cei
25 de ani petrecuþi împreunã, în bunã înþelegere
ºi-n armonie, precum în versurile poetei din poezia
„Noi”, în care vibreazã iubirea cuplului, în toate
complementar:

„ Eu/sunt subiectul,/ metafora,/ farul care
învolbureazã vãzduhul/, luminându-þi calea./Tu /
eºti predicatul,/ evadarea din cotidian,/ viaþa în care
m-ai îmbrãcat/, învãþându-mã s-o trãiesc./ Noi/
suntem palmele/ care aplaudã cãlãtoria/ prin
tãrâmul nesfârºit al dragostei,/ cele douã jumãtãþi
ale unei clepsidre/ din care nisipul se scurge în
cascade înspumate...”
           Cã activitatea ºi creaþia literarã i-au fost
apreciate, stau mãrturie referinþele critice ale unor
personalitãþi, dar ºi numeroasele premii ºi distincþii

ILEANA – LUCIA  FLORAN

Livia FUMURESCU

(1960 – 2017)
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obþinute în þarã ºi în strãinãtate, precum premiul
acordat în anul 2014 de cãtre Academia Inter-
nazionale „Il Convivio” din Italia. O diplomã de
excelenþã i-a fost oferitã ºi de cãtre Consiliul
Judeþean Hunedoara pentru remarcabila activi-
tate publicisticã. În semn de recunoºtinþã
pentru întreaga activitate culturalã desfãºuratã
în judeþul Hunedoara, Biblioteca Judeþeanã
Hunedoara - Deva, a coordonat aniversarea
celor 55 de ani de viaþã ai omului de culturã
Ileana-Lucia Floran, într-un admirabil cadru
festiv la Deva, oferindu-i ºi o plachetã cu bio-
bibliografia impresionantã a scriitoarei, dar ºi
o diplomã de excelenþã.
         Dupã decesul soþului, taifun care i-a
clãtinat viaþa, poeta ºi-a asumat ipostaza
aºteptãrii în grãitoare metafore, convinsã cã
întregirea cuplului este posibilã doar prin
chemarea celui plecat cãtre cel rãmas:
          „M-ai lãsat în urmã, / cu ochii scrijeliþi de
osânda secetei/ care mi se rostogoleºte sub
paºi/. Dincolo de râul/ pe care-l treceam împre-
unã.../Cuvintele nespuse/ mi se sting în ochi,/
vinovate/ de-a mã fi lãsat singurã,/ într-un
prezent/ devenit, amãgitor, trecut./Rãmân aici/
ºi-þi aºtept chemarea”.( „De-acum mã numesc
aºteptare”).
       Ea lasã în urmã amintirea luminoasã a
omului sensibil, modest ºi devotat comunitãþii,
activ ºi eficient, atât ca membrã a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, a Ligii
Scriitorilor ºi a Asociaþiei Scriitorilor din jud.
Hunedoara, a Asociaþiunii Astra, a Societãþii
Limba noastrã cea românã - filiala Orãºtie, cu
activitate prodigioasã ºi în cadrul Bibliotecii
locale ºi judeþene, dar ºi a Casei de Culturã,
din oraºul cu care ºi-a împletit întreaga viaþã.
      Spre regretul tuturor celor care am apre-
ciat-o ºi a celor pe care i-a lansat în viaþa cultu-
ralã a localitãþii, Ileana- Lucia a plecat la Cluj,
lãsând în urmã noianul amintirilor – multe
frumoase, dar ºi multe dureroase, presimþin-
du-ºi parcã o primã desprindere de tot ceea
ce a însemnat viaþa ei, a creatorului, al cãrui
destin i-a spulberat proiectele, precum în
poezia ca o premoniþie, sugestiv întitulatã:
„EPITAF”:
      „Alunecã durerea cu încetul,/ din ochi, spre
suflet, ca o poezie,/ pe care, oricât ar fi vrut,
poetul/ nu a mai aºternut-o pe hârtie,/ Cãci a
plecat spre locuri fãrã nume,/ sã vadã ºi pe-acolo
ce se-ntâmplã,/ lãsându-ºi versurile triste-n
lume,/ ca sã-i înmugureascã lângã tâmplã”.

  Ileana-Lucia FLORAN

Sancta simplicitas

Poate cã mi-am uitat
rãnile descoperite
prilej de cruzime ºi lacrimi
sau, poate, am stat
prea mult în întuneric,
iar lumina
deºi ghicitã,
mi-a întins nervii ºi mi-a închis ochii,
cu o simplitate
inocentã,
dar înfricoºãtoare.

Viaþa m-a îmblânzit;
mi-am pierdut tãria
de-a mai întreba cuvintele
ºi de-a le gusta
rãspunsurile
ce-mi pot ostoi setea.

Nu mai existã iertare
pentru cei ca mine,
trecuþi în cea de-a 13-a zodie
ºi nici oferte de pace
nu mai sosesc
dinspre cãile necunoscute
ale sublimului.

Dacã aº mai avea silabe
mi-aº cumpãra o clipã
lipsitã de griji,
dezmierdatã
de-o sfântã simplicitate.

Înfrângere

Uneori, m-am întâlnit
cu aparenþa,
rãsfrântã
în oglinda veacului,
ca într-un eleºteu
acaparat de mâl,
dar încãrcat de nuferi.
N-am înþeles
ispita minciunii timpului
ce-mi plângea de milã
ºi m-am lãsat înfrântã.

lllll IN MEMORIAM lllll
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ªtiam

ªtiam cã oamenii nu pot sã-ºi ofere mai mult
Decât un orizont spre care pleacã împreunã
când ninsoarea este adusã în burguri
de o ºaretã albastrã trasã de vrãbii
ºi pare cã fiecare zgomot
este asemenea clinchetului paharelor
                              la onomastici
iar surâsul tãu are ceva în plus
                              faþã de cel al Anitei Ekberg
lângã Fontana Trevi

ªtiam cã uneori adevãrul personal va converge
în adevãrul celor mai mulþi
ºi cã mereu existã ceva pe care eºti dispus
sã-l pierzi ºi apoi sã-l cauþi
când stau casele sub  zãpezi
ca sub un aºternut pregãtit
                          de o femeie frumoasã
printre copacii strãjuind hieratic potecile
când dragostea noastrã iartã o lume ºi
inventeazã o alta
zãrind prin omãtul fin
urma paºilor unui înger
care mergea înainte

Alexandru
CAZACU

Un ºir de bâtlani

Fructele stau în arbori
ca niºte bile pe stinghia numãrãtorii
ce ne adaugã zãbava
în acest Noiembrie unde poliedrul zilei
îºi modificã mereu laturile
iar norii sunt niºte pagini diafane dintr-o carte
despre fericire ºi lipsa ei
prin aerul amãrui ºi uscat
unde un ciclu biologic coincide cu unul istoric
ce te îndeamnã sã accepþi o soluþie
decât sã tot cauþi cu înfrigurare mereu alta
printre florile asemenea ochilor unor zei
                          ce ne sorb cu privirea
odatã cu întrebãrile
ºi partea de rãspuns ce nu doream
                          sã o aflãm niciodatã
când aleile se varsã în cerul albastru
pistruiat cu un ºir de bâtlani
ducând pe aripile lor lucioase
ceva din sãrbãtoarea ascunsã
în tripticele lui Hieronymus Bosh

Ceasuri de plumb

Fiecare dragoste are ceasurile ei de plumb
cu tânguirea ºi lepãdarea de sine
când inimile rãmân datoare unei rãni
iar unghiul braþelor nu mai poate primi pe nimeni
Nu se mai ºtie cine are mai multe amintiri
ºi cine mai multã memorie
când intervalele zilei se târãsc peste lucruri
asemenea unui cãþelandru bucuros
               sã ajungã la picioarele stãpânului

Cu o precizie bergmanianã putem vedea
cât mai suntem noi în viaþa noastrã
când vinului îi este dor de struguri
iar pâinea se viseazã grâu
ºi clipele sosesc cu toatã
buna lor credinþã ameninþãtoare
ca un fum înnecãcios peste o pãdure tropicalã
unde cineva s-a rãtãcit ºi astfel
                  încearcã sã ne vesteascã

Miere ºi venin

Atunci ni se pãrea cã asemenea unui  imperiu
iubirea se naºte discret în provincie
apoi se sfârºeºte grandios la centru
în camera standard a hotelului abia renovat
când totul era de partea noastrã
ºi pâcla amiezii
ce acoperea vitraliile catedralei de peste drum
ºi parfumul franþuzesc intrat în lucruri
ºi fardul gata sã acopere lungi destãinuiri
când lãsai sã cadã peste mozaicul balconului
rochia verde ºi vaporoasã
sub briza  zgâriatã de crengile castanilor
iar stelele abia ivite pãreau niºte ochi levantini
ce ne mãsoarã cu privirea
dozajul de miere ºi venin din inimi
când trupurile încercau sã dea contur
                       dansului de samba
din filmul cu Sara Montiel ce rula pe canalul retro
al televizorului
iar o despãrþire senzualã ºi lungã
era tot ce ne puteam oferi

lllll POEZIE lllll
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MIron ÞIC

Nu ºtiu, dar aº vrea sã cred cã ºi alþi copii au
avut în acest sat, preocupãrile mele… Iatã, despre
ce e vorba: împreunã cu un prieten ce locuia
dincolo de râul satului, în serile de varã, stãteam
tolãniþi pe niºte cãpiþe de fân, de unde, priveam
cerul împânzit de stele ºi urmãream cu tainic
interes, acea stea luminoasã, numitã Luceafãr.
Luceafãrul era, de fapt, Eminescu. Nu ºtiu de ce,
dar eu am rãmas cu aceastã amintire în suflet, ºi
mai ales, cu cea a ochilor umeziþi de roua
dimineþilor, ce o simþeam ca pe un firicel subþire
de gheaþã, ca o amforã uriaºã a lumii.

Aceste cãpiþe de fân, mi le amintesc ca pe
niºte adevãrate leagãne, ce ne bucurau ºi ne
desfãtau ochii, într-un târziu cosmic, în care s-a
adâncit ºi a crescut Poezia Timpului… Recitam,
când eu când prietenul meu, versuri din poemul
Luceafãrul ºi ne hrãneam, deopotrivã, cu
nesomnul din bucuria acelei nopþi, contopitã în
neuitarea acelei veri. Poate, doar îngerii pãzitori
sã ne fi fost martori, la toate frumuseþile nopþilor
din cerul copilãriei nesfârºite… Poate, doar dorinþa
noastrã, purã ºi adevãratã, sã ne fi primit sub
acest timp. Aºa a fost copilãria mea, aici la Ilia,
când am adormit pe cãpiþe din fânul cosit de tatãl
meu, în grãdina casei. Câþi oare dintre copiii
satelor, mai trãiesc asemenea miracole? Sã
doarmã pe cãpiþe de fân, ce emanau miros rupt
din rai... Satul de azi, a intrat în lumea
postmodernistã, într-un timp când rar mai auzim
bãtutul coasei pe nicovalã ºi oare, ce mai ºtiu
copiii din ziua de azi despre uscatul ºi adunatul
fânului? Ce bine cã acele locuri ale copilãriei de
altãdatã, le mai pot întâlni ºi le mai pot vedea,
bucurându-mã de acest privilegiu. Prietenul meu,
nu mai este, a plecat, de câþiva ani, pe drumul
fãrã de întoarcere. Poate, de acolo, simte ºi vede
ºi el, acele locuri de care se îndrãgostise ºi el,
peste mãsurã. Bunã seara, prietene Iosif Mic!
Uite, azi m-am gândit sã scriu despre frumuseþea
preocupãrilor noastre, din vremea copilãriei, din

VORBIND CU EMINESCU
DE PE CÃPIÞELE DE FÂN

vremea în care, trãiam cu floarea limbii române
apropiatã de suflet, de tot ceea ce licãrea în privirile
ochilor noºtri. Într-o dimineaþã, când am intrat în
casã, tatãl meu m-a întrebat, cu seninãtate în ochii
lui limpezi ca zarea dimineþii, ce am vorbit cu
Luceafãrul lui Eminescu, dacã i-au plãcut versurile
rostite de pe cãpiþele de fân? I-au plãcut versurile
pe care i le-am recitat ºi m-a rugat, ca ºi-n aceastã
searã sã fiu prezent din nou, pentru a ne vedea
sub cerul nopþii plin de stele, unde el ne va asculta
cu toatã plãcerea. ªi a mai trecut o searã de taifas
cu Domnul Eminescu, cu Luceafãrul poeziei
româneºti, de care ne bucurãm, cã îl avem ºi îl
putem declama toatã viaþa noastrã, de azi ºi de
mâine. ªi a treia searã, a fost la fel, dar în cea de-a
patra searã, n-am mai putut sã urcãm pe cãpiþele
de fân, deoarece a început sã picure mãrunt ºi astfel
ne-am întrerupt dulcile noastre întâlniri cu neasemu-
itul Domn Eminescu.

Acum stau ºi mã gândesc la ceea ce fãceam
în copilãrie ºi mã întreb ce lecþie mai frumoasã ar
putea fi pentru un copil, decât aceasta, de a vorbi
cu Eminescu, cu Împãratul poeziei noastre, de pe
niºte cãpiþe de fân cosit de tatãl lui? Îmi amintesc
cã, la ora solstiþului de varã, într-un apus de zi, l-am
gãsit pe tata pe un scãunel, citind poeziile lui
Eminescu. Am stat câteva clipe ºi abia dupã aceea
mi-a simþit prezenþa. L-am întrebat dacã iubeºte
poezia lui Eminescu. Rãspunsul a venit, declamând
cu voce domoalã, ca a lui Sadoveanu, poemul
Luceafãrul. „Când voi pleca în lumea de dincolo,
sã-mi pui aceste versuri, împreunã cu romanul lui
Nicolae – „Pânã mã întorc, viseazã“ – în sicriu,
mi-a spus. Când a venit acea vreme, m-am þinut de
cuvânt, punându-i în coºciug, versurile poetului
Eminescu ºi romanul scris de Nicolae. Poate, cine
ºtie, tata mai citeºte ºi azi, cu aceaºi bucurie,
poemul Luceafãrul cum îl citeam eu ºi cu prietenul
meu, de pe cãpiþele de fân. Aceste cuvinte sunt
parte dintre bucuriile pe care le-am trãit pe aceste
meleaguri ºi care s-au legat de sufletul meu; ele
vor dura mult ºi bine, neputând sã mã despart
nicicând de ele.

lllll CONSEMNÃRI lllll
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De la scriitorul-preot
Theodor Damian, am primit
recent douã cãrþi autografiate,
conþinând jurnale inedite
despre viaþa ºi activitatea au-
torului, din anii 2014 ºi 2015.
Primul volum e intitulat „Vraja
emigraþiei“, cel de al doilea –
„Un alt jurnal newyorkez”.
Autograful din 6 septembrie, de pe pagina de
titlu a jurnalului newyorkez, este adresat astfel:
„Scriitorului care îºi locuieºte cuvântul, George
Bãjenaru, acest volum despre cum stai, în
speranþa cã nu cazi”. Aceastã exprimare
incitantã, venitã parcã din partea unui gimnast
specializat la bârnã, mi-a stârnit de la început
curiozitatea de a afla în ce mãsurã aserþiunea
autorului este justificatrã de textul cãrþii.  În
invitaþia sa, autorul îºi avizeazã astfel
prezumtivii cititori:

 „Prin comentariile mele pe temele cuprin-
se în acest volum, doresc totodatã sã invit citi-
torii la un dialog constructiv, axat pe probleme
actuale de interes major, iar în cazul în care
acest dialog se materializeazã în studii ºi
articole, sã-i invit pe autori sã le publice în
revistele pe care le editez la New York, Luminã
Linã, Symposium, ºi Romanian Mediavalia.“

„Problemele actuale, de interes major”,
transpar din unele reacþii la diverse lecturi, ori
din dialoguri cu diferite persoane prezente în
viaþa diurnã a autorului. Omul de azi în relaþie
cu Dumnezeu e o temã generalã, cu trimiteri la
filozofia teologicã. „Îmi place afirmaþia cã „omul
e orientat (am zice azi, „programat” ) sã tindã spre
înãlþimi, precum ºi ideea legatã de transcendenþã”.

Teistului creºtin-ortodox, Theodor Damian,
i se pare naivã, simplistã ºi expiratã, afirmaþia

anateistului Richard Kearney, cum
cã Dumnezeu nu este omnipotent,
dacã ne referim la atrocitãþile
petrecute în secolul trecut ºi deci
nu ne mai putem încrede într-un
Dumnezeu omnipotent. Cu privire
la dreptatea divinã faþã cu sufe-
rinþa ºi rãul din lume, Th. Damian
lanseazã ideea cã „Religia este

speranþã ºi dorinþã de imposibil; Dumnezeu este
numele imposibilului”.

În altã ordine de idei, autorul gãseºte interesant
un articol din revista First Thtings – aparþinând unei
asociaþii ecumenice de catolici ºi protestanþi americani
–, o luare de poziþie împotriva cãsãtoriilor dintre homo-
sexuali. Faptul cã pe actul de naºtere al copiilor din
familiile de homosexuali cuvintele mama ºi tata sunt
substituite cu pãrintele 1 ºi pãrintele 2, este considerat
de autor ca fiind un lucru ciudat, semnul exclamãrii de
la sfârºitul comentariului evidenþiind poziþia clarã a
comentatorului creºtin.

Recenziile din revista menþionatã, sunt apreciate
ca interesante. Dragostea misticului faþã de absolut ºi
credinþa într-un Dumnezeu milostiv, concretizatã prin
rugãciune ºi inspirat numitã drept „interpret al speran-
þei”, strãbat ca un fir roºu lucrãrile respective.

În calitate de promotor ardent al creºtinismului
eminescian, într-un articol trimis istoricului literar,
Theodor Codreanu, Damian argumenteazã împotriva
unui text semnat de Rãzvan Codrescu, în care acesta
susþine cã „Eminescu nu a fost un credincios creºtin”
ºi se bucurã cã articolul sãu a fost gãsit „foarte bun”.
Despre acelaºi articol, intitulat To be or not to be,
eminescologul Nicolae Georgescu spune cã i-a plãcut
foarte mult ºi propune ca împreunã cu Damian ºi
Codreanu sã semneze un studiu pe aceastã temã.
Publicat în limba englezã, acest studiu ar contribui la
o mai clarã înþelegere a lui Eminescu de cãtre un public
mai larg de cititori.

George BÃJENARU

„Cum stai, în speranþa cã nu cazi”

       ( Invitaþie la un dialog constructiv)

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll
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 Numai o lecturã atentã a acestui jurnal,
bazatã pe interesul personal al cititorului într-una
sau alta dintre problemele majore evidenþiate,
poate conduce la realizarea unor studii efective ºi a
unui dialog constructiv în paginile revistelor Luminã
linã, Symposium ºi Romanian Medievalia.

Mãrturisirea autorului cã în acest jurnal este
vorba „despre cum stai, în speranþa cã nu cazi,”
este susþinutã de la prima pânã la ultima paginã,
în cele mai diverse ipostaze ale vieþii ºi activitãþii
acestui intelectual bine informat ºi cu pasiunea
de a cerceta ºi de a crea noi breºe în câmpul mag-
netic al culturii.

În jurnalul intitulat Vraja emigraþiei, fenomenul
emigrãrii apare ca o fata morgana, o himerã
imposibil de atins, un fel de vrajã, îndemnând la o
trecere fascinantã spre nicãieri. În periplul sãu prin
lume, emigrantul-autor, având totalã încredere în
mila lui Dumnezeu, propovãduieºte iubirea de
aproapele, pe care o concretizeazã în crearea unui
univers uman favorabil, capabil sã-l ajute în proiec-
tele sale riscante, proiecte care cer înfrângerea
inerþiei ºi a obstacoleleor ivite în cale. Conºtiinþa
morþii, prezentã la pãrinþii sfintelor scripturi, îl
determinã sã dea vieþii sale un scop bazat pe o
singurã pasiune, virtute care îl poate propulsa spre
înãlþimile succesului dorit. Din acest punct de
vedere, Vraja emigraþiei este jurnalul unei conºtiinþe
superioare, ºi o invitaþie la cunoaºtere. Autorul îl vede
ca pe o „vizitã în viaþa mea ºi în America. Fãrã vizã.”

Viaþa personalã a autorului se integreazã în
cea mai mare parte în viaþa comunitãþii americane,
începând cu sfintele liturghii duminicale, urmate
de dialoguri în cadrul cenaclului literar Mihai
Eminescu ºi de articole ºi scrieri literare din revista
cu nume sublim, Luminã Linã, pânã la cãlãtoriile
în România ºi din lume, de unde îºi trage seva
proiectelor sale, inspirat fiind de  confraþi, rude ºi
prieteni. Vizitele de la Botoºani, Suceava, Gura
Humorului, Bistriþa, Sibiu, Deva ºi din alte localitãþi,
sunt însoþite de manifestãri culturale, cu participa-
rea unui public numeros. La Bistriþa, unde a fost
lansatã revista Carmina Balcanica, dar ºi Jurnalul
Mihaelei Albu, a venit de la Satu Mare scriitorul

Aurel Pop, anunþând cã pregãteºte pentru anul
viitor, evenimentul Zilele Revistei Luminã Linã de
la Satu Mare. Sunt amintite foarte multe nume de
colaboratori, scriitori, activiºti culturali, primari ºi alþi
prieteni de suflet. Memorialist ºi reporter talentat,
Theodor Damian ºtie sã prindã clipa ºi emoþia
umanã declanºatã de circumstanþe excepþionale.
Sã-l ascultãm pe autorul-reporter: „La Hordou, la
casa lui Coºbuc, ne-a întâmpinat un ghid care ni l-a
prezentat pe Coºbuc într-una din cele mai pasionate
lecþii de istorie literarã româneascã pe care am
auzit-o vreodatã. Sandu Vasile se vedea cã vorbea
cu vorba înecatã în plâns, recita cu o duioºie ºi o
dragoste neobiºnuitã, cã pe mine mã podidea
interior plânsul ( ºi am vãzut cã ºi alþii îºi ºtergeau
câte o lacrimã). Nu am gãsit vederi ( nici mai târziu,
la casa lui Rebreanu), cãci am vrut sã cumpãr, sã-i
trimit lui Mircea (MN Rusu-nota mea) la New York,
semnatã de mai mulþi prieteni, care-ºi aminteau
frumos de el. Pe tot parcursul acestei lecþii speciale,
când ghidul începea sã recite, Paula Romanescu
recita ºi ea, clar, simþit, secondatã de Passionaria
Stoicescu, ºi, desigur, tacit, de noi toþi.“

Amintindu-ne de un meºteºug al scriitorilor
noºtri clasici, de a crea momente psihologice de
relaxare a cititorului în scrieri tensionate, Damian
îºi întrerupe firul jurnalului sãu, cu scurte descrieri
pitoreºti, inspirate de natura înconjurãtoare: „Plouã.
Cireºul japonez din faþa casei ºi-a scuturat floarea,
în schimb, a început sã înfloreascã trandafirul roºu
de lângã el. Pe strada mea, la alte case, sunt tufe
de stânjenei albaºtri, care miros splendid.”

Din amintirile autorului, nu lipsesc nici cãlã-
toriile prin alte þãri, în Portugalia, pentru o conferinþã,
Gemania, unde îl aºteptau soþia Claudia ºi fiul lor,
Andrei, ori în Italia, unde s-au bucurat de o vacanþã
splendidã, în calitate de turiºti, având, printre altele,
ca þintã, Marea Adriaticã ºi  aºezãrile pitoreºti de
pe coastã, unde  „Claudia a dorit sã vadã trulli, niºte
case speciale, din piatrã, fiecare cu câte 2, 3, 4, 5,
6 turle mici, tot din piatrã, ca niºte iurte sau vârfuri
de con, nu înalte, dimpotrivã, teºite. Aceºti trulli sunt
specifici zonei ºi oraºlui Alberobello, din regiunea
Puglia (…) Un oraº superb, ciudat, cã nici nu am

lllll NOTE DE LECTURÃ lllll
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auzit de el. De fapt, Italia are peste tot oraºe ºi
orãºele de o frumuseþe magicã, de care nu se
vorbeºte prea mult, din pãcate. Italia e în
întregime un muzeu în aer liber.”

Memorial Day, Ziua Eroilor, în America, e
o zi sfântã ºi pentru enoriaºii bisericii româ-
neºti, predici slujite de preotul Damian. Iatã cum
a decurs aceastã sãrbãtorire din ziua de luni,
7 mai, 2015: „Luni a fost Memorial Day. Potrivit
planului, la 11:00 A.M., am fost la bisericã sã
ne întâlnim, cei care urma sã mergem la cimitir
(Cypress Hill, în Ridgewood), la lotul românesc
al Societãþii „Dorul”, cu mormintele membrilor
Societãþii, aºa cum din 1993, de când am
construit parohia, am obiºnuit sã merg (singurul
preot dintre cei vreo 10 din New York ), ce în
mod oficial fac acolo parastasul de rigoare).
Am plecat la 11:30 de la Bisericã. (…). Am fãcut
slujba, au cântat Marius ºi Claudia, am fost la
fiecare mormânt pentru a stropi cu vin. A venit
ºi decanul de vârstã al Societãþii, dl. John
Predescu (88),ºi a filmat, a venit ºi Pr. Mircea
Dobre ºi ne-am simþit bine – vremea splendidã
–, ca la o serbare câmpeneascã.”

Familia, preoþia ºi literatura, lectura unor
ziare ºi reviste de larg interes în lume, lucrul la
pregãtirea pentru tipar a revistei Luminã Linã,
ajutat de soþia sa, Claudia, de marele sãu
mentor ºi prieten, M.N. Rusu ºi de scriitoarea
Mihaela Albu, fac parte din viaþa de toate zilele
a autorului acestor jurnale.

La finele lecturii m-am convins cã autorul
ºtie cum sã stea pe bârna vieþii, în speranþa cã
nu va cãdea. Într-o lume înfricoºatã de teroare,
preotul-scriitor Theodor Damian îºi trãieºte viaþa
ca pe un vortex, alergând de la o margine la alta a
Pãmân-tului, reuºind sã-ºi facã simþitã prezenþa
prin lucrãri personale ºi participare la dezbateri
în cadrul unor simpozioane ºi întâlniri, purtând în
suflet credinþa fermã în puterea divinã a Cuvântului.

  Adi TRAVATI

         Vãzut-am

Vãzut-am
un frate

suferind.
Cuvintele

îi atârnau
pe braþe,
pe picioare...

Îi încununau capul
din care

creºteau
slovele rimate.

Umbla hai-hui
cãutând

un loc
Sã-ºi odihneascã

gândurile.
Nimeni

nu-i vedea
sângele
fierbinte

Picurând
pe caldarâm.

Fericirea

Fericirea
spre care alergãm

Cu mâinile
larg deschise

O fi pasãrea
albastrã

în zbor
spre înãlþimi?

Sau
nu-i decât

balonul
colorat,

Ce se sparge
la bruscãri,
chiar ºi la atingeri.
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Rugã… de suflet

Lasã-mi sufletul
sã-þi treacã
pragul în astã searã!
Nu eu, femeia,
doar sufletul meu
îþi va fi musafir.
Nu e nevoie sã-l inviþi sã se aºeze.
Vizita va fi scurtã
ca o ploaie de varã.

Ne vom numãra tãcerile
Încercând sã simþim
…ce-am mai fãcut,
ce ne-a mai durut
cât de mult ne-am lipsit.
Vezi? … doar
Proiecþii energetice între gazdã ºi musafir.

Te va întreba sufletul meu,
despre nopþile de nesomn
înrãmate în calendarul tristeþii.
Despre mersul în genunchi
învãþat sã nu perturbe
liniºtea înjunghiatã de amintiri,

despre visul gãsit dimineaþa pe pernã
singur, el-lacrimã cu formã de cord
… vis stins.

Nu vom respecta ritualuri
(niciodatã n-am respectat).
Gândurile le vom sorbi dintr-un singur potir,
atingerile vor fi de conþinut,
doar ochii vor putea vorbi
despre durerile comune
despre umbrele lor.

Apoi, de bun rãmas,
peste pleoapele-þi plecate,
îþi va aºeza sãrutul lui
de suflet bun
sã-þi vindeci cu el toate întrebãrile…

Trandafirul alb

Extaziatã,-n juru-mi, admir frumuseþea rarã:
Luminã, Stele, Soare, Plantea albastrã, Luna,
E minunat, surâde zeiþa, ea, Fortuna,
Nasc fericite clipe din zori ºi pânã-n searã…

Alegrã viaþa-mi este, iar eu o albã floare,
Sunt ºi visez în marea,  frumoasã a Ta grãdinã
Purtând Cuvântu’-n suflet ºi sensul ce împlinã,
Ah, eu iubesc ce-nfloare, ºi om, ºi lucruri rare.

Te caut, nu arare, vreau sã te vãd, oh, Sfinte,
Acolo, între stele, ascuns printre petale,
Rãmâi sã-þi spun, fidelã cã-Þi sunt, pe a Ta Cale
Urcând întru iubirea ce-þi port ºi cã-s cuminte!

Iubirea mea cea mare

Trãire sfântã, purã, ºi ararã, ºi seninã
Rodit-a iar copacu’-n splendoarea vieþii mele,
Are-n coroana-i muguri ºi flori cu clip de stele,
Nepreþul lor, misterul, e-o tainicã luminã.

Din preaiubirea-i mare, cu -’naltã preaiubire
Am veºmântat aparte a sufletului casã,
Flãcãri, parfum, culoare, o floare albã,-aleasã
Inundã împrejurul, inundã-orice fiire.

Risipã, voi a face cu a mea bunãtate,
Sã îmbunez ºi spinii, cum ºi a lor otravã,
Intarsia-voi, darã, spre a petalei slavã
Mirabile cuvinte: PUR ºi FRATERNITATE.

Prieteni, fraþi ce-mi sunteþi în clipa-mi de poveste,
E loc pentru iubire de voi, nu-i a mirare,
Tempeste alunga-voi ºi nori din al meu soare,
Rãsfrângeri aurite,-n iubire,-or trece peste.
Unul e El, e una Iubirea mea cea mare!

Diana
OLTEANU Maria

NICULESCU

lllll POEZIE lllll
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            Curios cum cu lucrurile elementare se

întâmplã sã ne fie cel mai greu. De plidã, nu ºtiu

sã existe manual, îndreptar ori dicþionar pentru

stãrile sufleteºti intense. Aºa cã ne rãmâne

speranþa încercãrilor care nu pot sã dea greº în

mod indefinit repetat, important e ca teoria probabi-

litãþilor sã ia în calcul timpul vieþii noastre. Sau,

putem ºi sã lãsãm la o parte orice imbold de

organizare riguroasã dintr-o eventualã tehnicã a

sentimentelor, pe considerentul cã pânã le numã-

rãm ºi ne mirãm de ele, s-ar putea ca ele tocmai

sã fi trecut deja foarte repede prin locul ºi timpul

care ne sunt. Alternativ, gândindu-mã cã ar fi

imposibil simultan, ambele variante rãmân viabile.

            Cu aplicabilitate directã la problematica

iubirii ºi parafrazându-l înainte de vreme pe

Nicolae Silade cu „iubirea nu bate la uºã”, aº

îndrãzni sã spun: e chiar mai bine astfel, pentru

cã Doamne fereºte, sã batã la uºã ºi sã nu fii

acasã tocmai atunci ºi acolo! Ce-i drept, scenarii

pentru iubire ne facem fie cã vrem sau nu, neºtiind

care sã fie sistemul valoric integrat potrivit mira-

colului veritabil. Dincolo de definirea iubirii esenþã,

ºi de cuprinsul deseori invizibil al acesteia, poetul

vine sã ne propunã o calibrare rezonabilã, astfel

filtratã încât sã fie confortabilã fiinþei, ºi pe care

inspirat fãrã pretenþii inutile de punctualizare, o

intituleazã „toatã averea mea de simþãminte”.

           Acesta fiind în sine un poem concentrat într-

o formã incipientã, un bulb din care vor da ramurile

rând pe rând intuitive, enunþiative, descriptive,

explicative, într-o succesiune când aleasã, când

autoimpusã. Autorul încercând, cel mai degrabã

în baza percepþiilor de nuanþã, sã le confere

coordonatele necesare regãsirii lor cât mai fireºti.

E un algoritm foarte interesant, care m-a derutat

de câteva ori pânã sã-i dau de cap, iar dacã într-

adevãr am nimerit cum trebuie, oricum  nu-l voi

dezvãlui acum ºi aici.

          Alcãtuirea în douã secþiuni a cãrþii, fãrã a-i

slãbi unitatea, poate fi caracterizatã drept o aven-

turã repetitivã într-un slalom cu obstacole, prin

oglinda amintirii despre efervescenþa rãsfãþului

cãutând o maturitate conclusivã a trãirilor, care nu

vrea sã se instaleze ºi pace. Se trãieºte în douã

dimensiuni temporale, una invocând-o pe cealaltã.

Pentru aceastã permanenþã tranzitorie, îmi pare

emblematic: „Azi-noapte te-am visat întâia oarã,/

Veneai din vis, în visul meu, visând,/ Mai mult

femeie, mai puþin fecioarã,/ ªi îmi fierbeai dorinþele,

pe rând.// Spuneai cã visul meu se potriveºte/ Cu

visul meu ºi mã cutreierai,/ ªi poftele mi le-mplineai,

orbeºte,/ De parcã nu în vis eram, ci-n rai!// Cred

 NIcolae Silade: Iubirea ca ºansã, mecanism, atitudine

Daniel MARIAN
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c-am visat o vreme, împreunã,/ Un mare vis,

al unei mari iubiri,/ Cum numai inimile pot sã

spunã,/ În zori, înlãnþuite de-amintiri.// ªi-acum,

dacã în visul meu eºti treazã,/ Nu mã trezi,

cât inima viseazã!” (LVII).

          Împreunã cu contrapunerea: „prima

bucurie pe ziua de azi eºti tu ºi prima bucurie/

în fiecare zi eºti tu bucurie a zilelor ºi nopþilor

mele sub soare/ sub stele se bucurã ziua ºi se

bucurã noaptea ºi roua de pe/ trandafiri se

bucurã ºi pãmântul pe care calci se bucurã//

când vii spre mine când zâmbeºti când râzi/

când te deschizi cum se deschide trandafirul/

sub razele de soare când te închizi în mine în

inima mea/ cu tot cu stele cu cerul tot cu lumea

toatã cine// cine se bucurã mai mult ca mine

cine suferã mai mult/ în aceastã clipã plinã de

bucurie din plin trãitã care în curând/ va trece

hei cine nu se bucurã ºi nu suferã cu mine/

acela nu iubeºte nu va iubi vreodatã// prima

bucurie pe ziua de azi eºti tu/ ºi ultima” (31).

          Cea de-a doua secþiune continuã efortul

de rezolvare a imposibilului existenþial. Cu un

proaspãt programatic, „din zece ani  în zece/

te cheamã marile iubiri”, de fapt se produce reci-

diva în perspectiva unei noi ascensiuni prin pro-

funzimea sinelui ce nu acceptã autosuficienþa ºi

oferã argumentul continuitãþii incontestabile.

          În paralel cu frumuseþea liricã, la Nicolae

Silade mai are loc ceva, ºi anume dovedirea

faptului cã iubirea reprezintã singurul sentiment

care are nevoie de acþiune ºi reacþiune pentru

a nu sãri din matca-i semanticã. Altfel, ar trece

în celelalte faze ale percepþiei, comparabile prin

intensitate, dar nu atât de grave!

lllll DEBUT lllll

Pasiuni-avalanºã
Mã izbesc nemilos de stâncile destinului

Îmi sufocã sufletul

În mii de bucãþi îmi împrãºtie fiinþa.

Dar oare am o speranþã

Sã scap de aceastã avalanºã

Pot ºi vreau eu oare sã mã depãrtez din calea ei

Sã rãmân în viaþã, nevãtãmatã

Sau sã sfârºesc

Apoi precum Leonardo da Vinci

Sã mã reîncarnez în omul universal.

Zborul
Zborul...

O aripã adânc înrãdãcinatã în mister

Fericirea care te cheamã ºoptit

Departe de pãmânt

Printre nori purtat de-o adiere de vânt

Fãrã nici un cuvânt.

Fotografia
Este clipa-luminã care traverseazã lentilele

De diferite distanþe focale ale ochiului,

C-un timp de expunere de la câþiva

miliardimi de secundã

La câteva zeci de secunde

Cu o diafragmã sensibilã la iubire

Direcþionatã de oglinda destinului

Cãtre senzorul sentimental al sufletului

Pentru a se forma în final

O picturã pe hârtia foto a inimii.

     Cristina
MOLDOVAN

DEBUT * DEBUT * DEBUT



                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ar                                                 Ardealul literar dealul literar dealul literar dealul literar dealul literar nrnrnrnrnr. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017. 3-4/2017

95

        În zori

Dincolo de iazul de tainã din faþa casei mele

se-ntind parcele cu orz pentru caii regimentului.

Schele de vegetaþie densã orbesc zarea. În copi-

lãrie erau câmpuri vaste, înlocuite acum de case

masive cu grãdini.

O pâclã lãptoasã zãboveºte deasupra haturilor.

Iau dulãii la plimbare pe poteca în luptã cu

spicele de orz.

Aburi þâcnesc din pãmânt. Aerul se zvârco-

leºte ca-ntr-un ceaun de alchimist. Un iepure de

câmp sare din tufe ºi se repede în mareea de orz.

Tufe de mãturã brodeazã haturile. Pãºesc

agale pe potecã. Dulãii-s pe undeva departe. ªuier

ºi-mi rãspund cu lãtrãturi vulcanice.

La capãtul potecii traversez vadul uscat ºi-s

în dumbravã. Pânze de paianjen înfãºoarã copacii

în lumina nou-nãscutã.

Dulãii se pun pe schelãlãit.

Accelerez pasul.

Îngheþ. Privesc fix. Rãmân împietritã.

O zdreanþã atârnã în briza dimineþii din

stejarul gardian al dumbrãvii. Recunosc pe

fermierul din cãtunul vecin. Mi-a vândut ouã de

gâscã în februarie. Mi-a povestit mâhnit cum ºi-a

pierdut soþia înainte de Sãrbãtoarea Crãciunului.

Arãta prins în capcana singurãtãþii. N-am dat

atenþie când mi-a spus cã a ajuns la capãt, cã

pãmântul pe care-l arenda cu anul fusese vândut

pentru construcþii.

Pâcla zãboveºte.

Îmi caut celularul.

Deasupra, berze plutesc pe termale albastre.

Fluier dulãii. Trei forme ce apar în vitezã,

cozile flamuri ºi o rãþuºcã în dinþi.

             La drum

Ceaþa o învãluie ca o plapumã. Autobuzul

se face auzit tot mai aproape. Îºi strânge poalele

fustei de culoarea curcubeului. Tãlpile-i   deapãnã

asfaltul protejate de cizmele nou-nouþe.

Ploaia îi sapã ºãnþuleþe prin stratul generos

de pudrã de pe faþã.

Aude clar pe hãitaºul care o urmãreºte.

Hainele-i sunt lipite strâns de trupul zvelt, rezultatul

a multor ore de ciclism ºi Zumba la salã.

Autobuzul se opreºte cu o hurducãturã.

– Mã eviþi, Ana? aude glasul hãitaºului când

face primul pas pe scara autobuzului.

-A, tu eºti, George! Am crezut cã era...! ºi

glasu-i este înecat de zgomotul motorului.

Se aºeazã pe un scaun de la fereastrã ºi-ºi

elibereazã pãrul castaniu din pãlãria de culoarea

cireºei pe care o împletise la vârsta de unsprezece

ani la orele de lucru manual ºi pentru care primise

nota maximã.

Autobuzul porneºte protestând.

Ochii-i sunt fixaþi pe faþa lui George. Nu i-a

plãcut niciodatã de dânsul. O pisase de la ºcoala

generalã. ªtia cã fusese ucenic la un mãcelar din

satul vecin. Apoi tãcere, precum se întâmplase

cu mai toþi colegii la finele liceului.

Îi aude glasul filtrându-se prin zgomotul

motorului.

– De ce, Ana? Eºti a mea în întregime acum!

ªi simte o înþepãturã profundã în braþul stâng.

Buzele ei groase se deschid ca o insectã

gata sã decoleze. Periºorii de pe braþe fac drepþi.

Nu mai aude tropãitul cailor care se pierd pe

ºosea.

– Ce-i, ce-i? Este tot ce poate sã murmure.

Iar profilul ei grec perfect se apleacã precum o

crenguþã de viºin într-un borcan cu murãturi.

Mariana ZAVATI
GARDNER

lllll PROZÃ lllll
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Matei Mircioane: Pornesc cu o întrebare
directã: Ce este un artist?

Torino Bocãniciu: Greu de definit. Eu spun
despre mine cã sunt ceea ce sunt, nu sunt ceea
ce am. Paradoxal, nu? Pentru cã, în acelaºi timp
am spus cã artistul este reprezentat de opera sa.
Este adevãrat, însã eu consider cã adevãrata
imagine a artistului este cea lãuntricã, este
arderea internã. Eu sunt cu adevãrat artist când
pictez. Atunci parcã simt cã mã ridic la cer. Dupã
ce am terminat lucrarea revin pe Pãmânt ºi nu
mai sunt mulþumit de ceea ce am fãcut. Pe artist
îl reprezintã drumul, aceastã frãmântare internã.
Vorbesc despre artiºtii creatori, care adaugã ceva
acestei lumi. Pentru aceasta e nevoie de har, de
dãruire, de sensibilitate, de o anumitã culturã. La
fel cum este nevoie de o parte din toate acestea
ºi din partea publicului. Aici am eu o mare
dezamãgire, pentru cã suntem foarte departe de
publicul receptor. Din nefericire, publicul, pentru
artiºtii contemporani, este alcãtuit mai mult din
colegii de breaslã. ªcoala, nici la noi, în România,
dar nici în altã parte nu formeazã capacitatea de a
analiza vizual. Oamenii privesc, dar nu vãd.

– În general, publicul nostru aºteaptã sã-i spui
o poveste...

– Da, din pãcate publicul nu prea înþelege cã
arta plasticã nu este literaturã. Dimpotrivã, eu
spun cã în arta plasticã nu conteazã povestea.
Arta pe care o fac eu, sã zicem expresionismul
abstract, în general arta contemporanã nu poves-
teºte, ea nu face decât sã declanºeze o stare, sã
facã niºte propuneri. Tu, ca spectator trebuie sã
duci mai departe propunerea mea. Dar, ce, dacã
asculþi Ceaikovski, Beethoven, Rahmaninov, ei
îþi povestesc acolo despre flori, despre case ºi
copãcei? Nu, imaginile ºi stãrile, sugerate de
muzicã, prin mijloacele proprii, se creazã în mintea
ºi sufletul tãu. Nu trebuie, sub nicio formã sã

Matei MIRCIOANE

facem ca muzicanþii ãºtia, producãtorii pe bandã
rulantã ai muzicii populare orãºeneºti, care, cu
douãzeci de cuvinte siropoase ºi de prost gust ne
oferã poveºti banale cu iubire, mare ºi soare.
Muzica simfonicã, ce ne place atât de mult, nu
povesteºte. Îþi oferã sugestii cu mai multe deschi-
deri, care te stimuleazã sã-þi imaginezi tot felul de
lucruri, cã de aceea omul are capacitatea de a
abstractiza ºi trebuie sã-ºi foloseascã aceastã
calitate.

– Totuºi, obiºnuieºti sã dai titluri lucrãrilor tale
expresionist abstracte...

– Da, uneori, mã obsedeazã anumite lucruri.
Cum ar fi, de exemplu, timpul. Obsedat de ideea
de timp, în urma unor lecturi, am fãcut o expoziþe
cu titlul „Timp - Contratimp”, în care am avut unele
elemente care sugereazã instrumentele de
mãsurat timpul, roþi dinþate, lanþuri, pendule. Acolo
am avut ºi sculpturã, tot pe aceastã temã. Cu altã
ocazie am fãcut o expoziþie cu titlul „Roºu”. Roºu
este o culoare, dar roºul conþine multe alte
înþelesuri, unele trimiteri culturale, simbolizeazã
sângele, trandafirii, rãsãritul dar ºi apusul, simboli-
zeazã o anumitã atitudine faþã de societate, asta ºi
în legãturã cu unele idei ale mele, mai de stânga...

”...Torino a pictat la Vãliug zece lucrãri din
ciclul pe care îl pregãteºte de peste zece ani ºi
care poartã numele de „Concert pe lac”. De altfel
picturile lui Torino sunt un fel de simfonii de culoare,
pete, linii, gesturi dinamice sau calme, care pot fi
asemuite cu niºte piese muzicale, simfonice sau
de jazz, în care secvenþele exuberante, vii, strãlu-
citoare, alterneazã cu pasaje calme, lirice, uneori
luminoase, alteori melancolice sau chiar sumbre.
Totuºi, în general, lucrãrile lui Torino sunt
generatoare de energii pozitive, sunt tonice ºi...
prietenoase. Sunt pur ºi simplu radiografii ale unor
stãri, în care emoþiile personale ale artistului se

lllll INTERVIU lllll

Torino Bocãniciu: ... adevãrata imagine a artistului
este cea lãuntricã, este arderea internã.
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interfereazã cu memoria sa afectivã ºi culturalã,
dar ºi cu energia locului. De altfel Torino spune
despre lucrãrile sale cã sunt picturi conceptuale,
pe care le gândeºte ca pe niºte simfonii ºi în care
se fereºte, pe cât posibil, de figurativ, deºi, uneori,
vegetaþia, norii, pãmântul, unele obiecte fantastice
îºi fac simþitã prezenþa.

„Nu vreau sã pictez natura, lucrurile, oamenii.
Eu pictez stãri, dar, adesea, nu pot rezista tentaþiei
de a lãsa figurativul sã se insinueze fulgurant în
dreptunghiul de linii ºi culori. E ca atunci când
într-o simfonie intuim cã este vorba de curgerea
unei ape, deºi instrumentele muzicale nu imitã
vuietul sau clipocitul valurilor”.

Sã amintim câteva dintre titlurile tablourilor
semnate de Torino Bocãniciu: „Luminã de plumb”,
„În amurg”, „Melancolia unei dimineþi”, „Ploaia”.
Torino spune despre titlurile sale cã sunt doar niºte
posibile chei de interpretare, însã ele sunt rezul-
tatul contemplãrii ulterioare a lucrãrilor, acestea
nefiind gândite iniþial din aceastã perspectivã.

„Eu nu îmi propun sã pictez nici peisajul, nici
tristeþea, nici bucuria, dar dacã rezultatul simfoniei
de semne ºi suprafeþe colorate, modulate, suge-
reazã o anumitã stare, înseamnã cã aºa m-am
simþit eu atunci ºi am surprins ceva din aceastã
stare, care, cu siguranþã nu se va mai repeta,
identic, niciodatã. Eu, când pictez, simt cã am
urcat la cer. Dupã ce am terminat lucrarea devin,
din nou, pãmântean ºi dau titluri pãmântene lucrã-
rilor mele. Dar aºa cred, sper, cã ele spun mult
mai mult.”

                     ***
Pavel ªUªARÃ:

Torino Bocaniciu sau
despre pictura salvatã

     Ca orice organism viu, pictura îºi gãseºte
resurse de a se regenera chiar ºi atunci când pare
a trãi momente majore de impas interior sau, dupã
caz, de agresiune exterioarã. Acum, când repre-
zentarea a suferit modificãri esenþiale, când imagi-
nea ºi-a redefinit statutul ºi sensul, deplasând
interesul de pe motivul exterior pe arhitectura

lãuntricã, pe geometria intrinsecã a formei, dar ºi
când noile medii ºi mereu înnoitele tehnologii submi-
neazã chiar raþiunea ei de a fi, pictura face un gest
radical: se reinventeazã. ªi cum se poate reinventa
mai autentic ºi mai convingãtor decât refãcând
drumul invers, adicã de la imaginea coagulatã, de
la forma recognoscibilã, înapoi la culoarea în sine,
la materia cromaticã în varianta ei purã,  placentarã.
    În pictura noastrã de astãzi, alãturi de gestualis-
mul lui Corneliu Vasilescu,  al lui Vasile Tolan, al
lui Adrian Chira etc. ºi de expresionismul visceral,
suficient sieºi, al lui Gheorghe Dican, Torino Bocã-
niciu este unul dintre cei mai radicali exponenþi ai
luptei implicite pentru regenerarea picturii prin
recursul direct la limbaj, fãrã medierea vreunui motiv
exterior. Asemenea vieþii proaspete care se aºeazã
pe ruinele celei abia expiate, el ia totul de la capãt,
fãrã complexe, fãrã memorie, dar ºi fãrã  menaja-
mente. Întorcându-se la limbaj, la ton, la tubul virgin
de culoare, pictorul nu mai angajeazã în imagine
nimic din afarã,  nicio formã,  nicio structurã,  niciun
reper cu o identitate preexistentã, fiindcã singurele
lui resurse, dincolo de cele  tehnice,  sunt exclusiv
de naturã subiectivã, acele nuanþe infinite pe care
le genereazã coliziunea repetatã a unui tempera-
ment vulcanic, flamboaiant, cu o sensibilitate de o
extremã delicateþe ºi încãrcatã liric pânã la limita
fragilitãþii. Lumea pe care el o creeazã,  astfel, doar
din propria lui energie lãuntricã,  este una în care
nimic nu capãtã un statut definitiv, static sau închis,
totul înscriindu-se pe marele traseu al devenirii, al
cãutãrii, al cãutãrii de sine ºi al faptului de a fi de
dincolo de sine.
    Aici, în pictura lui Torino, în exploziþile ºi în
combustiile sale lãuntrice, imaginea iese deopotrivã
din spaþiul real ºi din temporalitatea oricãrei forme
previzibile, din simplul motiv cã pictorul, din instinct
sau dintr-o conºtiinþã suveranã, îºi priveºte propria
sa creaþie ca pe un proces continuu ºi  nicidecum
ca pe un fapt încheiat sau care se va încheia
vreodatã cu adevãrat.

lllll INTERVIU lllll
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lllll POEZIE lllll

Aºteptare
Aºteptarea devine fertilã
Prin zile ºi nopþi fãrã sfârºit,
Mi-e frig lângã porþile mele,
Mi-e frig.

Sângele meu se dilatã
Prin metamorfoze de vis,
Trebuia sã calc peste ierburi
Dar, în aºteptare,
Mi-e frig.

Fumegã visul
Aleargã o luminã purã
Peste umãrul meu
ªi fumegã visul,
ªi nu-mi pare rãu.

Rãtãcit îmi este jocul
Ca o tãcere prin ploi,
Neºtiutã sãmânþã,
Undeva în noroi.

O creangã se frânge
Prin rugãciunea omizii,
Se îmbracã timpul
În faþa oglinzii.

Aleargã o luminã purã
Peste umãrul meu
ªi fumegã visul,
ªi nu-mi pare rãu.

Gheorghe
TAªCU

Rãnirea nu doare...
Drumul aruncã privirea
Iar timpul se arcuieºte,
Paºii þipã peste pietre cubice;
Rãnirea nu doare:
Se lumineazã numai.

Acolo, undeva departe,
Se-aude flautul cântând,
Se-aude melodios,
Cuprins de un rãsunet prelung.

Liniºtea a fost aruncatã
La margine de drum,
Se ºterge orice urmã
Prin vechiul cãtun.

Prin aer se simt otrãvuri,
Lumina lor devine difuzã;
Rãnirea nu doare:
Se lumineazã numai.

Doi actori

Ca doi actori dintr-o
piesã Kabuki,
cu ochii plânºi,
sub mãºtile râzând,
jucãm un rol dictat de alþii,
rimele proprii arzând.
Ne-ascundem chipuri de luminã,
sãrmani copii fãrã curaj,
pândiþi de-a necredinþei vinã.
Pãsãri suntem,
cu aripi frânte, în picaj.
Ce-amar e zâmbetul rãnit,
de vorbe mincinoase care dor,
aºteptarea-n noi a obosit,
se stinge-ncet ºi ultimul fior.
Aº vrea o scenã doar a noastrã,
fãrã mãºti ºi textul învãþat,
prea multã tristeþe sihastrã,
în amândoi s-a adunat.

Vioarã fãrã corzi

Vioarã fãrã corzi mi-e sufletul.
O Petra, fãrã coloanele corintice.
Canionul, culorile îºi schimbã.
Un Ovidiu mã simt, la Pontul Euxin.
Virgulele nu le mai ºtiu pune,
nici rimele nu îmi mai ies,
mã bântuie o boalã anume,
visuri nu vor sã þes.
Plânge poetul la margine de mare,
neîmplinirea fãrã de hotar
ºi lacrima-i plinã de sare,
filigraneazã roci, în cânt de lãutar.

În chihlimbare

În chihlimbare zac zboruri de fluturi
ºi în cenuºã, doarme praful de stele.
Dorinþele se ard în pâlpâiri lucioase,
paºii se pierd pe scãri din pietre grele.
Noaptea, în zori, s-a strecurat în zi
ºi roua a-nghiþit aurul din soare,
încet, încet, mã voi topi
cu amintirile-n sân ºi-o lacrimã ce doare.

Adriana
TOMONI
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De-a lungul anilor, mânat de o nestinsã sete
de cunoaºtere, am bãtut cu piciorul numeroase
drumuri de þarã, ºleauri ºi poteci bolovãnoase de
munte, ce leagã între ele aºezãrile atât de pitoreºti
ale Apusenilor ºi nu numai; am poposit adesea
lângã troiþe cioplite cu barda în lemn ostoit de
gorun ori fasonate cu dalta ºi ciocanul în blocuri
de piatrã, desprinse cu greu din pieptul milenar
al muntelui, ce vegheazã din veacul veacurilor
asupra vetrelor sãrãcãcioase de pe fir de vale ori
de pe creºtet de deal, sub poala de pãdure; ºi
mi-am stâmpãrat setea cu cleºtarul izvoarelor ce
susurau la rãdãcina vreunui fag majestuos sau
ieºeau la lumina zilei din tainiþele subpãmântului,
prin crãpãturile pereþilor abrupþi  de stâncã.

Troiþele mi-au atras atenþia, în primul rând,
prin vechimea lor, atestatã nu numai prin grosimea
stratului de muºchi ce le îmbracã într-un verde-
palid, dar ºi prin caracterul textului ori tipul scrierii,
executatã de cãtre meºterul rãmas de cele mai
multe ori un respectabil anonim care, cu  uneltele
sale arhaice, cu multã trudã ºi rãbdare de Sisif, a
tãiat în trunchiul lemnului ori în tãria pietrei, gândul
de credinþã în cel Atotputernic, „Cu ajutorul lui

Dumnezeu…“, numele unor credincioºi-ctitori ori
mai rar, fapte petrecute prin acele locuri, tãinuite în
dosul câtorva cuvinte, al cãror înþeles îl pricepi doar
dupã clipe lungi de cugetare profundã; ºi anul când
acelaºi semn creºtinesc a fost sfinþit de cãtre un
popã cu odãjdii cernite ºi cu chip de arhanghel,
coborât parcã printre închinãtori dintr-o frescã
zugrãvitã pe pereþii unei vechi bisericuþe de lemn.

Pe Duºu, deasupra Grohoþelelor, am poposit
îndelung lângã o troiþã plecatã sub vremi, încercând
sã desluºesc textul sãpat cu dalta „în potcoave“,
dar dintele veºniciei a tot ros din lemnul gorunului –
cât este el de rezistent prin timp – ºi truda mea a
fost în zadar, dar asta nu m-a împiedicat sã-mi trimit
gândurile spre cei ce au aºezat acel însemn al
credinþei în marginea drumului de car, îngust ºi tot
mai puþin umblat, pe care „prietenii“ îºi purtau paºii
ºi greul desagilor de pe umeri, la târgurile ºi bâlciurile
Þãrii de Piatrã, la Abrud, Roºia ºi Câmpeni, Bistra
ori tocmai pe Arieº la vale, pânã la Lupºa ori Poºaga,
dacã nu ºi mai departe, pe râu în jos, pânã la Turda.

M-au purtat paºii pânã ºi-n ograda micii biseri-
cuþe din Grosuri-Deal, unde am descoperit o troiþã
de piatrã „cu pãlãrie“ – ca ºi cea de pe drumeagul

Ioan PÂRVA în dialog cu
Nicolae I. ZERIU, veteran de rãzboi

ÞEBEA – satul troiþelor de piatrã

Veteranul Zeriu I. Nicolae,
lângã troiþa din 1826

Mormântul lui Simion Florea Lângã mormântul lui Avram Iancu se
aflã crucea ridicatã în memoria eroilor

cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial

lllll GEOGRAFII SPIRITUALE lllll
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spre Bãi – îmbrãcatã ºi ea în veºmintele vremu-
rilor trecute, ºi vreau sã cred – parcã inima mea
aºa îmi spune –  cã adeseori, lângã ea va fi
îngenuncheat ºi se va fi rugat cu glas învãluit în
veºmintele suferinþelor, ºi omul de culturã,
academicianul Nichifor Crainic – unul dintre marii
poeþi creºtini ai lumii – atunci când, urmãrit ºi
hãrþuit de autoritãþile comuniste, s-a refugiat în
anonimat, gãsind adãpost în mica aºezare de
munte, cocoþatã deasupra vãii adânci a Criºului
Alb, pentru a i se pierde urma1.

Undeva, pe Þarinã, nu departe de frumoasa
bisericã de zid ce vegheazã cu turnul ei zvelt
peste colonia „bãieºilor“ de la Musariu, am
descoperit la margine de pãdure o troiþã de piatrã
pe care se aflã sculptate în relief douã ciocane
minereºti, încruciºate, ºi un localnic, baciu Turcin
– pãstor la câteva capre cu patru iezi-cucuieþi –
avea sã-mi desluºeascã faptul cã pe acolo era
drumul de picior, „calea“ pe care umblau sobolii
subpãmântului pe orice vreme, fie iarna, cu
geruri dintre cele mai aspre, fie vara, pe cãlduri
mai uºor de suportat decât cele ce ne chinuie
pe noi, în ultimii ani – trecând peste deal, pe la
Puica ºi Bloju, pentru a ajunge la intrarea
principalã în complexul minier de sub vârful Barza.

Troiþe de piatrã cu însemnul celor douã
ciocane încruciºate am întâlnit ºi pe la Hãrþã-
gani, Câinel, Bãiþa, Luncoi ori pe drumul de car
pe care, cei de la Visca veneau la târgul de
sãptãmânã, ce se þinea din vremuri strãvechi în
vatra Bradului.

Drumuri înguste ori de picior, pe care moºii
ºi strãmoºii noºtri ºi-au purtat multele necazuri,
puþinele bucurii ºi credinþa nestrãmutatã în
puterea divinã; troiþe de lemn ori din piatrã,
mãsurând veºniciile lumii…

Nicãieri însã, ele nu sunt aºa de nume-
roase, ca pe întinsul hotarelor vetrei istorice a

Þebei, ºi aceasta mi-a atras atenþia în ultimii ani.

Iar dupã ce am cunoscut pe cel mai vârstnic

locuitor al acestei aºezãri, veteranul de rãzboi

ZERIU I. NICOLAE – nãscut la 19 februarie 1920

– am putut sã abordez ºi sã aprofundez tema, cãci

omul Zeriu s-a dovedit un pasionat al istoriei locale,

în primul rând, bun cunoscãtor al trecutului aºezãrii

în care a deschis ochii asupra lumii, în urmã cu 98

de ani.

La umbra unui trunchi de nuc secular ce-i

strãjuieºte ograda, sub cupola de viþã ce împrãºtie

în jur miresme de ciorchini ce stau sã se coacã, ori

lângã o troiþã de piatrã, dialogând, am putut sã aflu

povestea crucilor de piatrã pe care le-am descoperit

în cele mai neaºteptate locuri, pânã dincolo de hota-

rele satului, ai cãrui locuitori nu au participat la eveni-

mentele din 1784 petrecute pe Valea Criºului Alb,

datoritã sfaturilor „înþelepte“ ale preotului Mariº.

Aºadar, dialogul dintre mine ºi interlocutorul meu

– ajuns cândva cu rãzboiul pânã la porþile Stalingra-

dului – a început sub cele mai bune auspicii.

– Stimate domnule Zeriu, cunosc faptul cã

sunteþi un pasionat de istorie ºi bogata dvs bibliotecã,

cu numeroasele volume – este 600 de titluri – ºi

colecþii de ziare ºi reviste, dovedesc acest lucru.

Ajuns la o vârstã respectabilã care, acuºi-acuºi

se va preface într-un secol de existenþã, presupun

cã aveþi ce povesti ºi despre satul acesta în care

gorunii – ai lui Horea ºi Avram Iancu, în primul rând

– biserica cu tricolor, mormintele unui grup de eroi

cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, gorunii plantaþi în

1924 de cãtre regele Ferdinand, regina Maria ºi

generalul francez Henri Berthelot, toate se constituie

în repere deosebit de importante ºi semnificative

pentru istoria noastrã modernã ºi contemporanã.

Eu unul, sunt nedumerit de numãrul mare al crucilor

de piatrã, al troiþelor pe care le-am descoperit aici,

pe uliþele  satului, dar ºi pe hotar, pe þarinã, printre

holde ºi fâneþe.

Cât am umblat prin þara asta nu am întâlnit o

situaþie asemãnãtoare ºi faptul a nãscut în sufletul

meu un mare semn de întrebare, ce aºteaptã un rãs-

puns din partea dvs, un localnic competent, bun

cunoscãtor, presupun, al problemei.
Povestea acestor troiþe mã intereseazã în mod

cu totul deosebit.
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– Dragul meu, crucile despre care vrei sã
afli, troiþele de piatrã se aºezau de cãtre consã-
tenii mei pe margini de hotar, în crucea drumurilor
– adicã acolo unde se împãrþeau uliþele – în grãdini
ori în capul holdelor cu semãnãturi, lângã fântâni,
izvoare sau prin locuri unde se petrecuse o moarte
mai ciudatã ori o altã întâmplare de þinut minte.

Se înþelegeau mai multe familii, hotãrau locul
unde s-ar cuveni aºezatã o cruce de pomenire,
ce dimensiuni sã aibã ºi ce sã fie scris pe ea.
Strângeau banii ºi dãdeau comanda la pietrar,
înþelegându-se cam în cât timp sã fie gata
lucrarea.

– De unde se scotea piatra pentru troiþe ºi
unde se prelucra?

– În marginea satului, în stânga drumului
ce urcã pe Valea ªteampurilor, se aflã un deal
de-i zice Feredeu. ªi acolo se gãseºte o piatrã
specialã, o gresie cuarþoasã ce se dã tare bine
la cioplit ºi de aceea or deschis þãbenii în Feredeu
câteva cariere, cã pietrarii aveau multe comenzi
ºi nu ciopleau numai cruci…

– Mi-am dat seama , cãci într-o cercetare
pe care am întreprins-o pe coastele Feredeului,
într-o fostã carierã am dat peste o bucatã mare,
aproape jumãtate dintr-o piatrã de moarã, faso-
natã doar parþial…

– Da, se fãcea acolo ºi piatrã spartã pentru

aºternut pe drumuri, pe unde erau gropi, se fãceau

trepte pentru case, mii de trepte, stâlpi pentru

porþi, butuci pentru fântâni, vãlaie pentru adãpat
vitele, râºniþe ºi câte altele.

Cã gresia aia se lucra uºor ºi era foarte rezis-
tentã. Aºa cã meºterii puteau ciopli din ea ºi cruci
de mari dimensiuni, pânã la peste trei metri înãlþime,
dintr-o singurã bucatã de piatrã, lucruri care ºi acum
se mai pot vedea, dupã atâta putere de ani.

Crucile se fasonau pe loc, în carierele de pe
Feredeu, dar de transportat, se coborau cu sãniile,
iarna, cã erau mai uºor de dus pânã la locurile unde
urmau sã fie aºezate ºi sfinþite apoi de cãtre popa
satului din anii aceia.

ªi ºed crucile acolo, unele de sute de ani, dupã
cum zici cã ai vãzut!

Numai cã le-o îmbrãcat muºchiu ºi pe destule
nu se mai cunoaºte scrierea.

Cele mai multe dintre troiþe au fost sfinþite de
cãtre popa Tisu, om de-al nostru , de aici, din sat,
care o slujit în altar vreo 52 de ani.

– Dar textul de pe cruci?
– Cuvintele îs din limba noastrã româneascã,

numai literele în chirilice; la altele, slovele îs ameste-
cate, ºi slave ºi latine.

– Ele vestesc trecerea spre folosirea numai a
celor latine.

– Asta se poate vedea chiar la troiþa de peste
drum de casa mea. Îi veche, din anul 1826…

– Cine va fi fãcut acea trecere ºi când?
– O fi fost tot un pietrar localnic de-al nostru,

unu Florea Simion, cel care a fãcut ºi crucea de la

Troiþã lângã
fântâna cu cumpãnã Crucea preotului Mariº Crucea de pe Valea Caraciului,

din 1864
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Vãiugã, aºezatã acolo ºi sfinþitã în 1865, o cruce

înaltã de peste trei metri – una dintre cele mai

înalte troiþe de pe raza satului Þebea, fasonatã

dintr-o singurã bucatã de piatrã – pe care, pe lângã

text, s-o mai sculptat flori, soarele ºi luna, adicã

rãsãritu ºi apusu lumii ãsteia!

Simion acesta o fost primu’ care, aici, la

Þebea, s-o pãrãsit de scrierea textelor româneºti

cu slove chirilice, „în potcoave“, pe troiþele lucrate

la Feredeu, aºa cum înaintea scrisorii lui Neacºu

de la Câmpulung (1521), în Maramureºu’ istoric

se scria româneºte.

La început, literele erau amestecate în text,

aºa cum am spus; ºi chirilice ºi latine.

Apoi, Simion o trecut la sistemu’ nou de

scriere. ªi prima troiþã la care a folosit scrierea în

grafia latinã, o fost cea de pe Dealu’ Sfeºnicului,

nu departe de locu’ de-i zice „la Cetãþea“. Cã ºi

acolo se afla o troiþã de piatrã din anul 1790, da’

nu ºtiu ce s-o fi ales de ea. Pe unde o fi; cã or

sãpat  pe acolo dupã cãrbune, cã le trebuia plan!

Crucea de pe Dealu’ Sfeºnicului se aflã în

locu’ acela, din anul 1872.

Pietrarul Florea a fãcut multe troiþe aºezate

prin sat ºi toate le-o scris cu litere de-astea,

româneºti.

S-o dus pe cea lume Simion, în plinã putere

de muncã. Avea numa’ 55 de ani. O fost însurat

cu o Ilina, nãscutã Pârva…

– Interesant! O fi fost din cãtunul Pârveºtilor,

de la Tomnatecul de Sus, de unde se trage ºi

spiþa bãrbãteascã a strãbunilor mei!

– Asta, zãu cã nu o mai ºtiu, da’ s-ar putea…

– Altceva despre acel meºter pietrar mai ºtiþi?

– Îþi mai spun cã el o avut trei copii: un prunc

ºi douã fete. Bãiatu’ o murit betesug la plãmâni,

de hãpticã2, în august 1865, dupã nouã luni de

suferinþã. Avea numa’ 11 ani ºi era elev în clasa

a treia normalã, „din locu“. Aºa scrie pe crucea

din cimitir, având reliefatã în porþiunea superioarã

o mânã ce þine între degete o panã de scris.

Mormântul familiei Florea se aflã lângã un brad

înalt, alãturi de locu’ de veci al familiei noastre cu

care de altfel erau înrudiþi, cã una dintre fetele lui

Florea, Ludovica, o fost mama tatãlui meu, adicã

bunica mea, ºi o locuit aici, în casa în care trãiesc

eu acum!

Ludovica o avut doi copii, pe Ioan, tatãl meu ºi

pe Isac Ilieº – frate cu tata numa’ dupã mamã.

Unchiul acesta al meu, o înfiinþat în sat o

„societate“. Se numea „Sfântul Gheorghe“ ºi coru’

ei, pe câteva voci, era alcãtuit din bãrbaþi ºi femei;

cânta în biserica cu tricolor, duminica ºi-n sãrbãtori,

da’ mergea ºi pe la alte lãcaºuri de rugã ºi închinare,

unde cântau la slujbe ºi erau peste tot bine primiþi,

cu bucurie ºi dragoste frãþeascã.

Unchiul Ilieº o fost ºi cu ideea sã aºeze între

gorunu’ lui Avram Iancu ºi mormântul prefectului

Buteanu, o cruce în amintirea þebenilor cãzuþi în

prima încleºtare mondialã, departe de satu’ lor de

baºtinã, pe câmpurile de bãtaie din Franþa, Galiþia

ori Italia.

Crucea s-o fãcut cu contribuþia în bani a coriº-

tilor, dupã desenul ºi modelul fãcut de unchiul meu.

ªi el o contribuit cu bani ºi o ales locu’ unde sã fie

aºezatã crucea, da’, din pãcate, o murit în timp ce

lucrau pietrarii la ea. Aºa cã alþii i-or împlinit voia!

– Am vãzut crucea monumentalã, domnule

Zeriu, ºi textul pe care-l reþin, alãturi de numele

celor 46 militari-eroi, m-a impresionat profund!

„Recunoºtiinþã eroilor comunei Þebea cãzuþi pe

câmpul de luptã, pentru apãrarea Patriei ºi între-

girea neamului, în rãzboiul mondial 1914-1918.“

Omagiul Soc. Sf. Gheorghe din Þebea 6 XII 1031

„SÂNGELE MORÞILOR LUPTÃ ÎN INIMA

VIILOR“

De-acum, domnule Zeriu, vã propun sã ne

continuãm incursiunea noastrã prin istoria acestor

troiþe deosebite…

– Aºa cum ziceam, o parte din textele de pe

crucile de piatrã sunt scrise „în potcoave“. Þebea

este unicul  sat din þarã, care are pe întinderea lui
un numãr aºa de mare de troiþe, 84, eu le-am
numãrat! – ºi la un moment dat m-am gândit cã ar
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fi bine ca textele acelea sã fie copiate într-un caiet,
sã rãmânã pentru viitor, pentru urmaºi, cã, cine
ºtie, odatã ºi odatã cineva le va folosi.

În ideea asta m-am sfãtuit ºi cu cel mai bun
prieten al meu, cu Indrei Horea – Dumnezeu sã-l
hodineascã acolo unde se aflã – cã era om citit,
iubitor de istorie, de Densusianu, Iorga, Pârvan
ºi alþii. Am trudit împreunã la „baie“. La Ulman ºi
la Adamu Nou.

Horea a fost de acord cu ideea mea ºi am
început în timpu’ liber sã identificãm toate troiþele
din sat, de pe uliþe, apoi de pe hotar, cu textul de
pe cruce, anu’ ºi locu’ unde se aflã aºezate.

Le treceam fiecare în caietu’ lui! Adicã le scria
Horea într-un caiet ºi eu la copiam într-al meu.

– Cât a durat munca de cercetare ºi identifi-
care a troiþelor?

– O durat destul de mult, din 1968 pânã în
1975, cã aveam puþin timp liber. Gândeºte-te,
lucram la minã, lucram ºi-n gospodãrie, aºa cã
timpu’ liber era tare puþin, da’ cât o fost, l-am folosit
din plin!

– Caietele, ce s-a ales de ele?
– De caietu’ lui Horea nu ºtiu ce s-o fi ales,

da’ eu îl pãstrez pe-al meu cu mare grijã!
– Înþeleg cã cele douã caiete erau identice!
– Da, erau exact la fel, unu ca ºi celãlalt!
– S-a interesat cineva de conþinutul caietului

dvs; mã gândesc la vreun cercetãtor, la un istoric…
– Nimeni nu mi-o bãtut la uºã ca sã-mi

cerceteze caietu’!

Ba sã nu mint, o fost la mine de câteva ori un
consãtean ce trãieºte în Bucureºti, ingineru’ Dan
Mut, el s-o interesat de troiþe, cã vrea sã scrie ceva
despre ele, da’ omu’ nu-i istoric!

ªi sã ºtii cã fiecare cruce, fiecare troiþã de la
Þebea are povestea ei. Dacã vrei, am sã-þi poves-
tesc despre câteva care mie mi s-or pãrut mai
interesante…

– Ascult cu cea mai mare atenþie!
– Sã încep cu una de la izvoru’ Feredeului,

din anu’ 1871. Apa care iese la ziuã din izvoru’ acela
de sub Feredeu, are o temperaturã constantã; iarna
îi chiar caldã, de poþi sta desculþ, cu picioarele în
ea. Mai jos de izvor se aflau pe vremuri trei tãuri,
adicã trei „toptile“, niºte bãlþi amenajate de sãteni ºi
acolo, muierile din sat aºezau la „topit“ legãturile
de cânepã.

ªefã peste toptile era Treja Tomii care primea
în grijã cânepa, sã nu o fure cineva peste noapte ºi
sã urmãreascã procesu’ de „topire“. Asta era sarcina
ei! ªi tot Treja scotea cânepa din baltã, când ºtia
ea, ºi o punea pe iarbã, la soare, sã se uºte. Apoi trimi-
tea vorbã în sat, sã vinã proprietara, sã-ºi primeascã
cânepa. Pentru „truda“ asta, fiecare îi lãsa câte o

legãturã de cânepã. Era un fel de „vamã“ a cânepii!

În locu’ de-i zice „la Zbeg“, lângã ºoseaua

Orãzii – în apropiere se aflã o ramificaþie de patru

drumuri – îi o troiþã din anu’ 1876. Dupã câte am

citit, cuvântul „zbeg“ ar fi de origine turceascã, el

însemnând aºezare, cã or fost turcii pânã aici!

Crucea Mãriºtii, de la 1895 Troiþã de la 1849 Troiþã sub Gorgan
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În vârfu’ Sfeºnicului se aflã o troiþã de piatrã

pe locu’ de odihnã a minerilor, cã pe acolo tre-

ceau ei, „bãieºii“ ce mergeau la Ursoi, la „baie“,

ãi din Ribiþa, Baia de Criº, Lunca, Ribicioara,

Uibãreºti, Baldovini, Bulzeºti, Riºculiþa ºi…

Þebea.

Era acolo, la Ursoi, baie de aur!

ªi gândeºte-te, cã vineau sãrmanii ºi din

Tomnateca ori de prin cãtunele Bulzeºtilor!

ªi eu mergeam pe acolo, la baie!

Ãia trebeau sã se scoale de pe la douã-trei

ceasuri, ºi sã plece în miezu’ nopþii la drum.

Ne întâlneam cu toþii la crucea de pe Dealu’

Sfeºnicului. Acolo ne aºteptam unii pe alþii. Cã

pentru cei ce veneau de departe, pe deal era al

treilea loc de odihnã, în drum cãtre bãile din

Mãgura Þebii, cã cei ce lucrau dincolo, în Mãgura

Cãraciului, la Ulman ori la Sfinþii Petru ºi Pavel,

umblau pe vale.

Îi vedeai numa’, cum apãreau ortacii tot câte

doi-trei! Se aºezau pe bancã, îºi trãgeau cât de

cât sufletu’, fumau o þigarã, schimbau câteva

vorbe între ei, mai zvârleau ºi câte o glumã, apoi

unu’ întreba:

– No, sântem tãþi? Gata, no hai, cã merem

mai departe!

Plecau pe la Cornet, Lazu Popi, Vârtop, cã

erau multe guri de bãi, ºi-n toate se lucra! ªi

deasupra Runcului, la grãdina lui Marcu, pe

drumu’ ce duce la Visca, în apropierea casei lui

Ilarie, se aflã o cruce veche pe care se pot vedea

încã cele douã ciocane minereºti încruciþate ºi

are trecutã data de 23 mai 1865. Are ºi ea

povestea ei!

La locul acela îi zice Potopu.

Vorbeau bãtrânii cã acolo s-o prãbuºit

cândva baia ºi or murit mulþi mineri în ea.

În 1940 la Stok se lucra câte 12 ceasuri, cã

aºa vinisã ordinu’ ºi din tavanul unei galerii s-o

desprins un bloc de stâncã de vreo trei tone.

Era pe la cinci ceasuri ºi în abataj lucrau în

schimbu doi, bãrbaþi de peste deal, de la Visca. Doi

or murit pe loc, alþii or fost rãniþi ºi degeaba s-o revenit

la ºut de opt ceasuri, cã minerii n-or mai vrut sã lucre

nici în ruptu’ capului , cã o intrat groaza în ei!

– Care este cea mai veche troiþã din sat, pe

care aþi aflat-o în cercetãrile fãcute?

– Îi o troiþã din anul 1794 ºi se aflã în locu’ numit

„Sub coaste la Vâlu“. La crucea aceea este interesant

faptul cã în text, anu îi scris în litere. Nu în cifre, ca la

toate celelalte. ªi povestea ei îi mai deosebitã.

– Aº fi curios sã o aflu!

– Povestea zâce aºa: cã pe vremea împãrãþiei,

feciorii satelor erau prinºi cu arcanu ºi duºi la cãtãnie

pe 7-8 ani, ºi-n atâta vreme nu-ºi mai vedeau casa

deloc!

Într-o zi de sãrbãtoare, în satul Vaca (actual-

mente satul Criºan, fiind locul de naºtere al eroului

din rãscoala de la 1784) era joc ºi numai ce apar

tisturile2 împãrãteºti cu cãtanele ºi înconjoarã locu’

unde petrecea tineretu satului. Prind feciorii, îi leagã

în funii ºi-i îndeamnã la drum. Da unu dintre ei, mai

aprig, o reuºit sã scape ºi o tulit-o la fugã! Slugile

împãrãteºti, o iau cu câinii dupã el. ªi o fugit fecioru’,

urmãrit pânã cãtre dealurile împãdurite de deasupra

satului nost’; sã scape. Da, de atâta efort, o pleznit

inima-n el ºi o cãzut jos, sfârºit. Pe locul acela, „Sub

coaste la Vâlu“, pãrinþii feciorului mort, împreunã cu

sãtenii noºtri ºi cu popa or ridicat ºi sfinþit crucea

aceea de pomenire. Da povestea, vezi, s-o pãstrat

pânã în zilele noastre!

– Ar fi interesant de ºtiut ºi unde se aflã mor-

mântul ºi crucea de la cãpãtâiul popii Mariº, cel cu

rãscoala de la 1784. Eu am vãzut o cruce de piatrã

cu un braþ rupt, lângã gorunul reginei Maria, în

Pantheon…

– Crucea aceea am aflat-o ºi eu cu prietenu

Horea, da mormântu popii Mariº de la 1784 nu-i acolo.

Cel care o primit o medalie de aur ºi douã sute de

florini – dupã cum scrie N. Densusianu în istoria rãs-

coalei  – pentru cã gãzduise pe nobilii unguri fugari

ºi sfãtuise pe þebeni sã nu se amestece în tumultu
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lui Criºan, îi sub podeaua bisericii de zid – cea

cu tricolor în naos – ridicatã pe locul celei vechi,

din lemn, care o fost vândutã luncanilor3 din satul

Lunca Moþilor ºi transportatã iarna pânã la ei în

sat, cu sãniile.

Bãtrânii povesteau cã ea o fost  dusã nede-

molatã, da’ subtoile or rãmas la Þebea ºi or fost

duse mai târziu, dupã ce or dat cumpãrãtorii toþi

banii.

Aºa cã mormântul lui popa Mariº, de care

vorbeºte Densusianu în scrierea lui, acolo îi, sub

biserica de zid!

– Bãnuiesc cã ºi crucea de pe mormântul

lui Avram Iancu trebuie sã aibã o poveste a ei…

– Mi s-o pãrut aºa, un lucru tare curios

faptu’ cã erou’ ºi martiru’ moþilor o fost înmormâ-

ntat fãrã sã i se punã o cruce, mãcar din lemn,

la cãpãtâi. ªi popa Tisu Ioan – cel care o fost 52

de ani slujbaº al Domnului în satu’ nost’ – când

se cuvenea ridicarea primului parastas pentru

hodina Crãiºorului, i-o aºezat la cãpãtâi crucea

de piatrã ce se vede ºi acu’. O comandase popa

pentru el, da’ o dat-o pentru Iancu, sãrmanu’ cã

în 2 noiembrie 1872 s-o þânut primu’ parastas!

Popa Tisu, ãla, o slujit ºi când o fost înmormântat

Avram Iancu, împreunã cu alþi 35 de preoþi.

ªi scrisu’ de pe cruce o fost fãcut tot de

cãtre unu’ din neamu’ lor, Tisu Petru; acela era

avocat în vremea aceea!

– Domnule Zeriu, meºterii-pietrari, cei care

lucrau în carierele de la Feredeu, executând

diferite comenzi, erau localnici?

– Or fost ºi câþiva „vinituri“, da’, cei mai

pricepuþi ºi mai vestiþi pe toatã Valea Criºului

Alb, or fost fraþii Trifan, Ioan, Costan ºi Petru;

fraþii Piruc, cã aºa le era porecla!

Odatã cu moartea lor s-o gãtat ºi meseria

de cioplitor în piatrã, cel puþin aici, la Þebea. Nu

mai ciopleºte nime. S-o gãtat tradiþia. O murit!

– Aºa s-a terminat povestea ºi cu pietrarii

de la Gura Stãnijii. ªi totuºi, eu am mai dat de

un pietrar!

– Unde o fi ãla?

– Peste Criº de Lunca Moþilor se aflã un grup

de câteva case. Acolo i se zicea „la Buha“, dar numele

acesta de pasãre vestitoare de moarte a fost

schimbat conform bunelor tradiþii comuniste, în

Vãleni, denumire care se menþine ºi în prezent.

Acolo trãieºte Gligor Aurel care o fi cu adevãrat

ultimul cioplitor în piatrã de prin zona noastrã. Cu

câþiva ani în urmã, am însoþit o echipã a televiziunii

care filma un serial documentar „Prin Þara Zânelor“

– coordonat de cãtre inginerul Mihai Rãducã – ºi aºa

am dat peste fostul muncitor de la Întreprinderea

Minierã Barza.

L-am gãsit în curte fasonând cu dalta ºi ciocanul

o troiþã frumoasã, cioplitã tot într-un fel de gresie

adusã de la Lunca Moþilor, o troiþã pe care – aveam

sã aflu mai târziu – dupã finisare, a dus-o cu carul

tras de cele douã vãcuþe ale sale ºi a aºezat-o la

capãtul unei holde, pe care semãna porumb…

– Se poate sã fie cum zici, da’ eu pe omu’ ãla

nu-l cunosc; ºi nici nu am auzit de el!

– Câte cruci-troiþe aþi identificat împreunã cu

prietenul Indrei Horea, pe care ºi eu l-am cunoscut,

în urmã cu mai bine de zece ani? Avea ºi el o

bibliotecã mare, cu sute de volume ºi colecþii de

publicaþii, pe care eu le-am consultat de multe ori

pentru documentare…

– Am bãtut la pas împreunã cu Horea, tãte

crângurile ºi hotarele satului, ºi am identificat un

numãr de 82 troiþe, cea mai nouã fiind aºezatã în

1931. Adicã, ultima dintre ele! ªi pentru fiecare am

scris în caiet textul, anu’ ºi locu’ unde se aflã. Dupã

moartea prietenului meu, am mai dat peste douã cruci

de piatrã, greu de gãsit, cã erau ascunse de vegetaþie,

în niºte locuri rele. Aºa cã acum am în caietu’ meu

84 de troiþe, da’ ulterior cinci dintre ele or fost rupte ºi

distruse de cãtre oameni rãi, fãrã fricã de Dumnezeu,

cã sectanþii nu vor sã ºtie de semnu’ crucii, aºa cum

n-or vrut sã ºtie de credinþa în Dumnezeu nici

comuniºtii, ºi cea mai bunã dovadã îi întâmplatã la

Criº, în hotar cu Ribiþa, acolo unde se aflã decantoru’

de nãmoluri ce veneau pe conductã de la uzina de
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preparare din Gurabarza.

Acolo, la Râtu Ribiþei se aflã o troiþã fainã, cu

semnele solare ºi flori în relief, datând din 8 noiem-

brie 1836. ªi când s-o început decantoru’ – era în

1982 – nime’ nu s-o gândit sã salveze crucea. Or

lãsat-o acolo, sã fie înghiþitã de ape ºi nãmol! Ãºtia

or fost ateii!

– În ultima vreme aþi luat hotãrârea de a renova,

pe cheltuialã proprie, unele troiþe de piatrã de pe

teritoriul satului Þebea…

– Da, aºa am hotãrât în urmã cu ceva vreme,

nu numai’ din spirit creºtinesc, dar ºi fiind conºtient

de faptu’ cã ele, troiþele, reprezintã pentru comuni-

tatea noastrã un tezaur istorico-religios care, alãturi

de monumentele din Pantheonul de la biserica satu-

lui, dau o ºi mai mare importanþã acestei vetre de

trãire româneascã, ce are un trecut  bogat în vestigii.

Sã nu uitãm galeriile romane din Mãgura Þebii,

statuile-menhir gãsite la Tincuri, ceramica de Coþo-

feni de la Zãnoaga, ºi ar mai fi ºi altele!

– Care a fost prima troiþã pe care aþi restaurat-o

ºi câte aþi restaurat pânã în prezent?

– Prima troiþã pe care am restaurat-o a fost

cea aºezatã în amintirea feciorului din satu Vaca,

fugãrit de cãtanele împãrãteºti. Îi rupsese cineva

un braþ, poate unu’ certat cu credinþa noastrã! Toatã

cheltuiala am suportat-o eu împreunã cu Indrei

Horea. A urmat apoi troiþa de peste drum de casa

mea, care dateazã din anu’ 1826. Am renovat-o în

2014. ªi ultima, cea de la „Cioroi“ de pe Valea

ªteampurilor, sfinþitã cu doi preoþi, în 6 august 2017.

– De ce tocmai troiþa de la „Cioroi“, doar erau

ºi altele mai aproape de vatra satului, nu la 3 km

depãrtare?!

– În urmã cu peste 60 de ani, pe acolo pãºteam

vitele. Am gãsit troiþa ascunsã în lãstãriº ºi între

rugi de mure ºi m-am gândit cã odatã ºi odatã va

trebui sã o renovez, sã o vadã din nou oamenii

noºtri, creºtini, ºi trecând pe lângã ea sã se închine

ºi sã-ºi facã semnul crucii. ªi apoi mai e ceva! În

textul acelei cruci se aflã o referire la una din

ocupaþiile principale ale localnicilor, care din pãcate

o dispãrut în urmã cu vreo zece ani: mineritu’ în

galeriile din apropierea satului, în cele douã

mãguri, cea a Þebii ºi cea a Cãraciului. Scrisu’ de

pe troiþã zice aºa:

„Binecuvântã Doamne cu daru crucii tale,

aldaºu Bãiºagului pãntru rugãciunea C.M.

(Sfântului Mucenic) ªtefan A.C.K.C.R. (Aceastã

sfântã cruce s-au rãdicat) prin Ianc Ianoº lui

Ioaneº. 21 nov. 1864“.

Pe o laturã a soclului am pus meºteru’ sã

scrie cu slove negre pe alb, ca sã se ºtie: „Renovat

de Nicolae Zeriu din Þebea în 2016, august 6“.

Locu’ unde se aflã crucea îi tare fain; în margine

de pãdure, deasupra Vãii ªteampurilor ºi a drumului

asfaltat ce leagã Þebea – pãstã Dealu’ Cãraciului

– de Visca ºi Ilia.

La câþiva paºi îi izvoru’ cu apã tare bunã, ce

iese de sub rãdãcina unui fag înalt ºi gros, cu

coroanã bogatã. Ãla îi „cioroiu“, cã aºa zâceau

bãtrânii la izvor, cioroi!

Pe marginea drumului se aflã ºi un loc de

odihnã, amenajat cu masã ºi bãnci sub acoperiº,

sã se adãposteascã drumeþii la vreme rea.

Acolo, drumeþii pot mânca, bea apã rece ºi cura-

tã de la izvor, trag în piept aeru’ tare, proaspãt ºi

rãcoros, cã în jur îs numai’ pãduri, întinse pe kilometri.

– Imaginea descrisã de dumneata este de-a

dreptul idilicã ºi îmbietoare la un popas de duratã,

dar ce-i cu „aldaºu Bãieºagului“? Ce vrea sã

însemne?

– Vorbele acelea din textu’ troiþei, „aldaºu

Bãiºagului“ se referã la aflarea, acolo, în inima

pãmântului – a unui filon bun, cu aur, care sã rãsplã-

teascã truda minerului, a „bãieºului“ care o dat de

el. Cam acesta ar fi înþelesu’ acelor cuvinte!

– Domnule Zeriu, ce semnificaþie are pentru

dumneata, renovarea ºi sfinþirea acestor troiþe-

monument?

– În primul rând socot cã am avut datoria

creºtineascã sã fac ceea ce am fãcut ºi apoi
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– Dupã ºtiinþa dvs, din Þebea au fost oameni

care au mers la Alba Iulia ca împuterniciþi ai satului?

– Or fost, da’, cum sã nu fie? Or fost câþiva

care or mers acolo cu „credinþionalele“ în ºerpar;

printre ei, ºi Dragoºa Toader care, mai târziu, dupã

rãzboiul la care am participat ºi eu – cã am mers pã

front „sã-mi fac datoria“ dupã cum scriam pe o carte

poºtalã trimisã celor de acasã, din Lemberg (actual-

mente oraºul Lvov din Ucraina), el o ajuns, cum zic,

o ajuns custodele monumentelor din Cimitirul eroilor

de la biserica cu tricolor a satului nost’.

Din pãcate, popa ãsta nou care o vinit de câþiva

ani în locu’ pãrintelui Ilieº, de s-o pensionat, popa

acesta, zic, în dorinþa lui de a „moderniza“ lãcaºu’

nost’ de închinare, o dat jos tencuiala de pe pereþii

bisericii, ºi s-o ales nimic ºi de tricoloru’ ce se afla

pictat pe boltã…

Aºa o ajuns tricoloru’ românesc sã fie aruncat

la groapa de gunoi de cãtre un român!

ªi cum îþi spun, din Þebea, printre cei care s-or

dus cum or putut pânã la Bãlgradu’ istoric, o fost ºi

Dragoºa Toader, ºi el mi-o povestit ce freamãt de

bucurie o fost acolo, când s-o vestit cã bãrbaþii aceia

de încredere semnaserã hotãrârea nestrãmutatã a

românilor de pretutindeni, de a se înfãptui Marea

Unire, adicã atunci s-o fost nãscut România Mare ºi

„dodoloaþã“, cã aºa o numea Toaderu’ nost’, „dodo-

conºtiinþa ºi mândria de a se ºti peste vremuri

despre ceea  ce au fãcut sãtenii din Þebea, în

slujba credinþei strãmoºeºti. Gându’ acesta l-am

avut din tinereþe, aºa cum îþi spusei, sã scot

troiþele ãstea din anonimat, ele fiind nãpãdite de

lãstãriºuri, rugi ºi mãrãcini, iar familia m-a înþeles!

– Practic, renovarea propriu-zisã, cine a

executat-o?

– Este aici în sat, pe Valea Minei, un om

tare priceput la tot felu’ de lucrãri, ºi la cele în

piatrã. Îl cheamã Lãzãruþ Vasile. El îi meºteru’

care s-o angajat la munca asta de refacere a

crucilor, cã nu-i uºor; da’ el are multã rãbdare ºi-i

tare meticulos! Curãþã cu peria de sârmã toatã

suprafaþa pietrii ºi soclu’, vopseºte peste tot apoi

pe fondu’ acela alb, reface textu’, urmãrind cu

degetu’ ºanþu’ la fiecare literã, îl scrie pe hârtie

ºi dupã aceea, pe fond, reface cu vopsea neagrã

toatã pisania, ca sã se poatã citi.

– ªi, cam cât costã în medie o astfel de

renovare?

– În jur de la o mie de lei, bani noi, adicã

materialele ºi manopera, cã lucrã omu’ câteva

zile, pânã sã termine refacerea unui troiþe, da’

iese un lucru fain ºi de calitate, sã reziste peste

ani ºi ani!

– Deci, aþi renovat pânã acum trei troiþe. Veþi

continua?

– Atâta cât vrea Cel de Sus ºi cât mã vor

mai ajuta puterile, cã îs cam slab la anii mei!

– ªi care ar fi urmãtoarea troiþã supusã

renovãrii?

– Îi una la Mioriþa, mai sus de Pãnteºti, tot

pe Valea ªteampurilor, în capu’ satului, cum

mergi spre Caraci. ªi aceea îi o cruce veche, din

12 aprilie 1826. Pe aceea aº vrea sã o refac!

– Sã vã ajute Dumnezeu sã vã împliniþi cât

de grabã gândul cel bun!

– ªi acum, domnule Zeriu, aº vrea sã mutãm

discuþia noastrã pe un alt plan. Cunoaºteºi desigur

faptul cã românii vor sãrbãtorii în cursul acestui an,

un eveniment de o importanþã covârºitoare pentru

întreaga noastrã istorie: Centenarul Marii Uniri de la

Alba Iulia din Decembrie 1918.

Dumneavoastrã v-aþi nãscut la câþiva ani dupã

eveniment, dar ce vã amintiþi, cum dãinuia Unirea în

anii adolescenþei ºi ai maturitãþii Dvs printre sãtenii

din Þebea?

– Dragã, eu m-am nãscut în februarie 1920,

deci la doi ani dupã înfãptuirea Unirii, da’ îmi aduc

aminte cum se mai vorbea încã prin satu’ nost’ de

Alba Iulia ºi de tot ce s-a întâmplat acolo în 1918.

***
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loaþã“, adicã mare, rotundã ºi cuprinzãtoare, ca

o mamã ce ºi-a adunat ºi strâns la pieptu’ ei toþi

pruncii…

Din pãcate, în anii care or vinit dupã 1918,

duºmanii noºti’ or reuºit sã rupã din trupu’ þãrii,

ºi nici pânã-n zi de azi, nu mai avem toate

teritoriile rãpite.

Mã gândesc în primu’ rând la Bucovina,

cu Þinutu’ Herþei, la Basarabia – de-i zic ãºtia

de-acu, Republica Moldova – la Cadrilater, la o

parte din Banat cu Valea Timocului, la tãte

pãmânturile româneºti „De la Nistru pân’la Tisa“,

aºa cum le numeºte ºi marele nost’ poet naþional

Mihai Eminescu în una din poeziile sale, atât

de patriotice; da’ nici  versurile ãstea nu mai au

din pãcate rãsunetul pe care ar trebui sã-l aibã

în inima românilor!

– De ce oare? Suntem cumva o naþie

dezbinatã?

– Sã ºtii cã aºa suntem, o naþie dezbinatã,

o naþie în care, nu vezi? fiecare trage în altã

parte, da’ cel mai tare mã doare cã vãd ºi aud

cum pleacã pe rupte, tineretu’ nost din þara-

mamã, ºi mã gândesc cu groazã cã asta se

întâmplã spre bucuria vecinilor ce ºed la pândã,

aºa cum pândesc lupii o turmã. ªi când prind

momentu’ potrivit, atacã ºi mai rãpesc din ea…

– Totuºi, cum aþi caracteriza „momentul“

Alba Iulia 1918?

– Eu aº zice cã atunci o fost „Anul de Aur“

din istoria românilor!

– La împlinirea a o sutã de ani de la Marea

Unire, cum vedeþi Dvs. viitorul þãrii noastre ºi

ce mesaj de suflet aþi transmite cu acest prilej,

românilor?

– Aduceþi-vã aminte cã la Blaj, pe Câmpia

Libertãþii, Avram Iancu le spunea românilor cã

sunt mulþi, ca ºi „cucuruzii brazilor“, dar dacã

nu vor fi uniþi „în cuget ºi simþiri“, nu va fi bine

pentru naþia noastrã!

De aceea eu zic, sã fie poporu’ nost un popor de

oameni hotãrâþi ºi uniþi, cã numa’ aºa vom putea

rezista în faþa tuturor provocãrilor, ce vin ca un val

tulbure peste noi, în vremurile ãstea pe care le trãim.

Aºa cã la 98 ani de viaþã pe care îi voi împlini în

februarie, anu’ viitor – dacã o vrea Dumnezeu – asta

aº cere tuturor românilor, sã-ºi aminteascã de Marea

Unire de la Alba Iulia de la 1918 ºi sã fie uniþi, cã numa’

aºa vom rezista ca naþie, în faþa marilor frãmântãri

istorice pe care, iaca, le trãim acum, cu toatã neliniº-

tea ce se cuibãreºte în fiinþa noastrã.

Fraþi români, lãsaþi la o parte toate gâlcevile

politice ºi fiþi uniþi, demni de tot ce au înfãptuit înaintaºii

noºtri în anu’ acela de veºnicã aducere aminte, 1918.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Spaþiul în opera

lui LIviu Rebreanu – Ionel POPA
(Ed. Limens, 2017)

  „...simpla prezenþã
fizicã a spaþiului ºi a obiec-
telor care îl populeazã nu
înseamnã nimic atâta vre-
me cât scriitorul nu-i gân-
deºte un loc ºi un rost în
scenariul epic, cât timp nu-l
stoarce de virtualitãþile ex-
presive ºi de semnificare.

...Dovadã cã L. Rebreanu
a acordat atenþie spaþiului necesar temei romanului
sãu este prezenþa în manuscrisele scriitorului a
unor schiþe topografice ºi a unor obiecte din spaþiul
respectiv.

...Când folosim sintagma spaþiul literar rebre-
nian avem în vedere nu numai pe cel fizic (exte-
rior ºi interior), ci ºi spaþiul meta-fizic în care se
desfãºoarã manifestãri ale unei comunitãþi, cum
ar fi: hora, nunta, ceremonia religioasã; iar în unele
cazuri speciale, motivul literar: oglinda/tabloul
(Rãscoala), calendarul ºi pendula (Adam ºi Eva).“
precizeazã autorul la începutul cãrþii sale.
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În perioada 14-20 august 2017, la Târgu-
Mureº s-a desfãºurat cea de-a XIV-a ediþie a
Festivalului Internaþional SIMFEST.

A devenit deja o tradiþie ca organizatorii  sã
organizeze, în cadrul fiecãrei ediþii a festivalului
ºi Zilele Cãrþii ºi Muzicii, la care participã edituri
din mai multe zone ale þãrii, îmbinate armonios
cu momente muzicale deosebite.

Trebuie subliniat faptul cã de bunul mers al
acestui apreciat festival – singurul festival de
televiziune din sud-estul Europei –, în întregimea
lui, se ocupã Ioan ºi Corina Ceauºescu, doi buni
organizatori, atenþi ºi bine intenþionaþi faþã de toþi
participanþii la aceste manifestãri. Printre altele,
la deschidere, ei ne mãrturisesc: „Zilele cãrþii ºi
muzicii SIMFEST nu sunt un târg de carte. Sunt,
mai degrabã, un pretext pentru întâlnirea publi-
cului cu cartea, desfãºurându-se în aer liber într-
unul din cele mai frecventate spaþii ale oraºului:
Piaþa Teatrului Naþional din Târgu-Mureº.“

La acest eveniment deosebit a fost invitatã
sã participe – pentru a doua oarã – ºi Editura
CÃLÃUZA v.b. de la Deva. Cu acest prilej, Mariana
Pândaru Bârgãu, redactorul-ºef al acestei edituri
a prezentat o parte din noutãþile  editoriale apãrute
sub sigla acestei edituri. Momentul a continuat
cu douã lansãri de carte în prezenþa autorilor.

Este vorba de volumul Spovedania sem-
nat de Ioana Giurgiu, sositã din Florida - S.U.A.
special pentru acest eveniment. Ea vine în fiecare
an, acasã, pentru a dãrui cititorilor câte o nouã
apariþie editorialã. De asemenea a avut loc ºi
lansarea volumului Prin morile timpului semnat
de prozatorul Romulus Tot.

SLÃNIC MOLDOVA
SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC

Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului, Primãria
Slãnic Moldova ºi Asociaþia „Clubul Expresia Ideii“
din Oneºti, au aniversat Ziua Limbii Române în mirifi-
cul cadru al staþiunii Slãnic Moldova. Aici, în ziua de
30 august 2017 s-a desfãºurat evenimentul „Sfântul
Grai Românesc“ la care au fost invitaþi o serie de
oameni de culturã, scriitori, artiºti plastici, muzicieni.

Manifestarea a avut loc în Sala de Conferinþe a
Hotelului Venus, iar moderator al întregii aniversãri
a fost Mariana Bendou, Preºedintele Fondator al
Asociaþiei „Clubul Expresia Ideii“ ºi Director al
Revistei „Expresia Ideii“.

Printre invitaþi s-au numãrat: Conf. univ. dr.
Gheorghe  Drãgan, Gh.A. Stroia – scriitor ºi Director
al Editurii/Revistei „Armonii Culturale“, Cristina ªtefan
– scriitor, membru USR, Preºedintele Cenaclului
literar „Lira 21“, Marin Moscu – membru USR. De la
Deva au participat Mariana Pândaru Bârgãu –
membru USR ºi UZPR ºi Elena Petruþ – vicepreºe-
dinte al Asociaþiei Scriitorilor din jud. Hunedoara.

S-a lansat o dublã expoziþie de artã plasticã
semnatã de Maria Margoº ºi Gheorghe Parascan ºi
a avut loc o dublã lansare de carte: Antologia literarã
„Cãlãtori ºi cãlãtorii“ semnatã de Mariana Bendou ºi
„Povestiri din Þara iei“ autori Mariana Bendou ºi
Vasile Ruºeþi.

La Biserica „Sf. Ilie“ s-a lansat volumul  „Poeme.
Meditaþii lirice la duminici ºi sãrbãtori“ semnat de
Arhiepiscop Ioachim Giosanu, o carte apãrutã în condiþii
grafice excepþionale. În acelaºi spaþiu, cuvântul oficial
a fost susþinut de Pr. Protopop de Oneºti Ioan
Bârgãoanu ºi de primarul oraºului Slãnic Moldova,
Gheorghe Baciu, iar  preotul Silviu Andrei Neicu
a vorbit despre Sfinþii Închisorilor. Momentele
muzicale au fost susþinute de Corala Filomelos.
Câteva comunicãri despre Limba românã ºi un re-
cital de poezie religioasã susþinut de invitaþi, au
încheiat aceastã minunatã zi de cinstire a limbii
române, a graiului nostru nepreþuit.

TÂRGU MUREª
SIMFEST 2017
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SALONUL HUNEDOREAN
AL CÃRÞII 2017

DEVA LANSARE DE CARTE
AMERICA VISULUI ROMÂNESC de

ANCA SÂRGHIE
Între 18 -21 octombrie, sub patronajul

Consiliului Judeþean Hunedoara ºi al Bibliotecii
Judeþene „Ovid Densusianu“ Hunedoara, la Deva
s-a desfãºurat Salonul Hunedorean al Cãrþii. Ajuns
la cea de-a XVIII-a ediþie, aceastã adevãratã
sãrbãtoare a cãrþii s-a bucurat de participarea a
peste o sutã de edituri ºi de prezenþa unui
numeros public iubitor de literaturã, care a asistat
la lansãri de carte ºi de noutãþi editoriale, întâlniri
cu scriitori, momente muzicale ºi recitãri de
poezie.

Au fost prezente edituri din: Bucureºti,
Chiºinãu, Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara, Dej,
Drobeta-Tr. Severin, Satu-Mare, Sibiu, Reºiþa,
Piteºti, Târgoviºte, Deva etc.

Dintre lansãrile de carte desfãºurate în
prezenþa autorilor, ºi care s-au bucurat de un
interes sporit din partea cititorilor, amintim:
Scânteia vine de la Moscova, semnatã de Vartan
Arachelian, (Ed. Rao); Ocolul Mãrii Negre în 90
de zile. ªapte þãri, opt graniþe ºi o loviturã de
stat în prime-time, autor Sabina Fati (Ed. Huma-
nitas); Fericirea e un ac de siguranþã, autor
Rãzvan Exarhu (Ed. Curtea Veche Publishing).

Editura Cãlãuza v.b., prezentã ºi ea la
acest salon de carte hunedorean, a lansat, o
serie de noutãþile editoriale, unele în prezenþa
autorilor, precum: O poveste de la malul mãrii,
autor Olga Rodica Toma; Lumea de peste prag,
autor Ioan Pârva; Ghinionistul, autor Cantus
Leonicã. Au fost momente în care, la standul
acestei edituri au fost prezenþi numeroºi cititori
pentru autografe ºi pentru a dialoga cu scriitorii
participanþi.

La ultima întâlnire pe anul 2017 a Asociaþiei
Scriitorilor din Jud. Hunedoara – 2 decembrie a.c.,
ce se desfãºoarã în cadrul Bibliotecii Jud. „Ovid
Densusianu“ Hunedoara -Deva, a avut loc o întâlnire
de excepþie cu d-na prof. univ. dr. Anca SÎRGHIE,
scriitor ºi istoric literar de la Sibiu. Domnia sa a venit
însoþitã ºi de câþiva prieteni scriitori, printre care ºi
dl Mihai Posada, astfel cã întâlnirea a avut ºi un
caracter de comunicare între scriitori sibieni ºi
hunedoreni.

ªi pentru cã Anca Sîrghie a fost de mai multe
ori invitatã în cadrul asociaþiei, ºi de fiecare datã a
prezentat momente ºi cãrþi inedite ºi de data aceasta
domnia sa a venit cu un nou volum „America visului
românesc“  recent apãrut la editura D*A*S.

O carte compozitã, ce cuprinde întâmplãri,
evenimente, întâlniri, reportaje ºi interviuri din
comunitatea românilor ce trãiesc astãzi în SUA ºi
Canada. Toate începând din anul 2001.

O carte dedicatã în primul rând familiei sale,
dupã cum mãrturiseºte autoarea: „Cât timp locuiesc
în lb. românã, limba strãmoºilor ºi a copiilor stabiliþi
dincolo de Atlantic, mã simt acasã ºi pe continentul
american, dialogând cu prieteni de viaþã ºi de
condei.“

 Din prefaþa semnatã de preot Gheorghe Paghi
aflãm: autoarea a cãlãtorit
mereu spre mari centre de
spiritualitate româneascã  de
pe continentul american,
consemnând de peste tot
ceea ce a vãzut, trãit, comu-
nicat ºi transmis românilor
din America, ca o adevãratã
ambasadoare a slovei ºi
culturii române din þarã.“
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BISTRIÞA

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE
TEATRU ªI LITERATURÃ
„LIVIU REBREANU“  2017

La Bistriþa, în perioada 26-30 noiembrie a.c.
s-a desfãºurat cea de-a XIII-a ediþie a binecunos-
cutului Festivalului Internaþional de Teatru ºi
Literaturã „Liviu Rebreanu“, eveniment organizat
de Primãria municipiului Bistriþa în parteneriat cu
Palatului Culturii Bistriþa.

Timp de cinci zile, reviste, edituri ºi scriitori
din: Bucureºti, Cluj, Sibiu, Satu Mare, Deva,
Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Timiºoara, Piteºti ºi
Bistriþa au asigurat un program bogat în lansãri
de carte, prezentãri de reviste, comunicãri,
dezbateri,  recitaluri poetice. În fiecare searã, pe
scena Teatrului profesionist de proiecte „Liviu
Rebreanu“ programul a continuat cu reprezentãri
teatrale susþinute de artiºti remarcabili.

Printre reprezentanþi ai revistelor ºi editurilor
dar ºi scriitori prezenþi la festival, s-au numãrat:
Cluj: Cornel Udrea, Sibiu: Radu Vãcãrescu (preºe-
dinte  USR - Filiala Sibiu, revista Euphorion), Anca
Sîrghie (Lumina Slovei Scrise), Silviu Guga
(Jurnalul de la Pãltiniº), George V. Precup; Satu
Mare: Aurel Pop (Mãrturii Culturale ºi Editura
Citadela); Deva: Mariana Pândaru Bârgãu
(Ardealul literar ºi Editura Cãlãuza v.b.) ºi Elena
Petruþ; Teleorman: Daniela Trandafir; Râmnicu
Vâlcea: Gheorghe Rãducanu; Piteºti: Bogdan
Cioabã; Vaslui: Liliana Elena Muºtiuc (Ecouri
literare); Germania: Ioana Heidel; Franþa: Joel
Conte (preºedintele Asociaþiei de Europoezie din
Paris), Marieva Sol, Michele Lux, Francois Fourne;
Israel: Rushdi Almadi, Ammeen Kasem, Galal
Safadi, Shady Hamid; Italia: Claudio Fiorentino
Basilio, Ripoli Benito, Russo Claudio, Martino
Merialuigia. Au fost alãturi ºi membri ai Societãþii
Scriitorilor Bistriþeni „Conexiuni“, printre care:
Elena M. Cîmpan, preºedinte, Menuþ Maximinian,
Zorin Diaconescu, Alexandru Cristian Miloº, Vic-
tor ªtir, Victoria Fãtu Nalaþu, Gheorghe Mizgan,
Ioan lazãr, Nicolae Vrãºmaº, Ana Zegrean, Rodica
Fercana, Mirela Orban.

Dintre momentele de excepþie ale manifestã-
rilor amintim: Comunicarea „Intelectuali  ºi artiºti
români legaþi de bisericã“ prezentatã de prof. univ.
dr. Mircea Gelu Buta, urmatã de masa rotundã
„Literatura religioasã contemporanã“ la care a fost
prezent IPS Andrei, mitropolitul Clujului, proto-

pop Marcel Miron (Huºi), pr. Dumitru Merticariu
(Iaºi), pr. Tiberiu Vãlean (Satu Mare) alãturi de
protopopi ºi preoþi din Bistriþa.

Invitat de onoare al acestei ediþii  fost  P.S.
Macarie Drãgoi, episcop ortodox al Europei de
Nord – Stockholm, Suedia, care a vorbit despre
„Literatura religioasã în Europa de Nord“ urmatã de
comunicarea „Vechiul sat românesc – noime pentru
zilele noastre“.

Momentul înmânãrii distincþiei „Cavaler al
Culturii Bistriþene“ episcopului Macarie a fost unul
de mare emoþie prin faptul cã pe scena teatrului din
Bistriþa au venit sã colinde grupurile de copii
„Þibleºul“ ºi „Glanetaºul“ din satul natal al lui
Rebreanu. ªi pentru cã Preasfinþitul Macarie este
bistriþean de origine, din comuna Spermezeu, la
momentul înmânãrii distincþiei a avut surpriza sã-i
fie alãturi ºi minunaþii sãi pãrinþi.

Un alt moment cu totul inedit a fost Premiera
absolutã a piesei „Pãdurea spânzuraþilor“ de Liviu
Rebreanu, pe scena Teatrului profesionist de pro-
iecte Bistriþa, în regia, scenografia ºi ilustraþia muzi-
calã – Marius Oltean, din distribuþie fãcând parte:
Mihai Crãciun, Dan Rãdulescu,Costin Gavazã,
Csaba Ciugulitu ºi Amelia Creþiu.

De remarcat ºi Seara de operã ºi canzonette,
cu participarea extraordinarã a sopranei Martino
Marialuigia din Italia, dar ºi cu interpreþi din Cluj-
Napoca: Andrada-Maria Bãieºiu, Alin Dan Rusu,
Ferenczi Gurban Eduard, Olga Bordaº – pian.

Fiind martorii unor asemenea momente inedite,
nu putem sã încheiem decât cu decalaraþia directo-
rului acestui festival, prof. dr. DOREL COSMA:
„Festivalul Internaþional de Teatru ºi Literaturã
<<Liviu Rebreanu>> ºi-a câºtigat un renume prin
muncã, efort ºi pasiune. Acum, la 13 ani, privim cu
bucurie în urmã ºi credem cã am reuºit sã aducem
lumea mai aproape de teatru ºi de carte.“
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