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O perspectivã analiticã asupra cauzelor care au avut un rol determi-
nant în împlinirea istoricã a Unirii ne conduce spre trei direcþii majore:
factorul politic, factorul extern ºi factorul cultural/ spiritual. Fãrã a insista
asupra primilor doi, fãrã îndoialã, cu un mare aport în economia Unirii,
cred cã al treilea factor, cel cultural, are o importanþã aparte, mai puþin
scoasã în evidenþã, pentru cã beneficiazã de o anume subtilitate, acoperit
fiind de un voal al imponderabilului, al acelui ceva suficient de imprecis
pentru a nu fi conturat foarte clar, însã remarcabil ca profunzime. Dacã
Unirea are, cel puþin aparent, a anume dozã de miracol, de fapt istoric sur-
venit într-un orizont al uimirii, imposibil de anticipat mãcar cu douã luni
înainte, asta se datoreazã ignorãrii dimensiunii spirituale, a acelei cons-
trucþii cu mare încãrcãturã simbolicã, esenþialã în edificarea premiselor
care au deschis drumul spre Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Este vorba
despre un fundament, de substanþa din care s-a hrãnit idealul Unirii. Repe-
rele pot fi gãsite în activitatea lui Inochentie Micu-Klein, a artizanilor celor
douã Supplex-uri, a corifeilor ªcolii ardelene, iar mai apoi, din a doua jumã-
tate a secolului al XIX-lea, în „ideologia” naþionalã, de tip iluminist, angajatã
cu pasiune ºi consecvenþã de publicaþiile culturale româneºti din Imperiul
Austro-Ungar (cele din Braºov, Blaj, Sibiu, Arad,  Banat, Viena ºi Budapesta,
mai cu seamã), la care au trudit cãrturari de anvergurã, scriitori ºi publiciºti.
Dintre aceºtia, figura lui Iosif Vulcan, ctitorul revistei Familia, se distinge
în chip special.

Pornitã la drum (1865, Pesta) fãrã un program politic partizan,
Familia a reuºit un lucru remarcabil, dincolo de faptul de-a fi fost locul de
întâlnire al poeþilor, dramaturgilor, prozatorilor, lingviºtilor, istoricilor,
folcloriºtilor, cãrturarilor români din tot arealul balcanic, încã înainte de-a

Editorial

Florin Ardelean

Iosif Vulcan – 
un precursor al
Marii Uniri
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fi existat un stat român independent. Este vorba despre ataºamentul lui
Iosif Vulcan pentru ideea propãºirii neamului sãu, în cadrele a ceea ce el
considera a fi instituþiile pe pilonii cãrora se poate construi un stat civilizat
ºi prosper: cultura, ºcoala ºi religia. Doar cã era nevoie de un anume fluid,
de acea proteinã capabilã sã ofere un þesut organic unei etnii aflatã mult
prea adesea în suferinþã, sub asupriri de tot felul, îndelungi ºi maladive.
Despre ce este vorba aflãm dintr-o alocuþiune rostitã de cãtre Iosif Vulcan
în faþa studenþilor români din Pesta, membri ai Societãþii „Petru Maior”, în
februarie 1872. Iatã fragmentul esenþial:

„Când mã uit la aceastã frumoasã cununã de confraþi ai
mei, mintea numaidecât mã îndeamnã: ce este acel simþãmânt
sub a cãrui presiune ne adunarãm în acest loc? Care este autorul
bucuriei noastre la aceastã strângere de mânã frãþeascã? Care este
ideea care ne inspirã pe toþi? ªi inima îmi rãspunde: Conºtiinþa
naþionalã! […]

Ce este conºtiinþa naþionalã? Singura condiþiune care garan-
teazã existenþa unei naþii.

Ce ne îndeamnã a iubi ºi a adora naþionalitatea noastrã? Ce
nu ne permite ca s-o putem trãda? Ce ne face superbi cã suntem ºi
noi fiii ei? Ce ne însufleþeºte sã creãm fapte mari pentru a-i asigura
înflorirea? Ce ne uºureazã ideile morþii, ºtiind cã ne-am fãcut dato-
ria? Conºtiinþa naþionalã!

Fãrã conºtiinþa naþionalã n-ar exista bãrbaþi mari, cari sã-ºi
sacrifice viaþa laborioasã în interesul unei naþiuni; nu s-ar produce
fapte de eroism, cari înalþã numele unui popor; nu s-ar crea opere
cari conservã numele autorului ºi naþionalitatea acestuia pentru
totdeauna, ar înceta nobila emulaþie între diverse naþiuni pe
terenul culturii intelectuale, care naºte pe oamenii de geniu; n-ar
mai fi limbã. ªi, fãrã limbã, n-ar mai exista naþionalitate”1.
Programul politic al lui Iosif Vulcan, asumat de un cãrturar cu o edu-

caþie naþionalã fãrã cusur ºi cu o instrucþie intelectualã prodigioasã nu este
acela al unui naþionalist, ci al unui patriot luminat. El ºi-a dat seama cã fiinþa
naþionalã se aflã în pericol în lipsa unei conºtiinþe care sã îi dea contur,
greutate ºi viziune. Tocmai de aceea ºi-a pus la bãtaie revista, întreaga sa
energie de militant, gãsind strategia cea mai bunã pentru a-ºi împlini, fãrã
emfazã ºi gesticã eroizantã, gândul. Conºtiinþa naþionalã ºi-a gãsit în
paginile revistei Familia locul de  plãmadã cel mai bun cu putinþã. La Pesta,

1 Iosif Vulcan, Conºtiinþa naþionalã, în Familia, VIII, 1872, nr. 7, din 13/ 25 februarie,
p. 73-74.



iar apoi la Oradea, din 1880, foaia enciclopedicã ºi beletristicã cu ilustraþi-
uni, a apãrut, fãrã sincope, timp de 42 de ani, oferind peste 2260 de nu-
mere celor meniþi sã-ºi salveze sufletul etnic ºi sã aspire la un viitor mai bun,
pentru ei, ca ardeleni, dar ºi pentru întregul neam. 

O conºtiinþã naþionalã nu se clãdeºte într-un sezon, într-un an sau
doi. Iatã de ce Iosif Vulcan a preferat pragmatismul, protejându-ºi publi-
caþia în faþa unor eventuale pedepse sau interdicþii de apariþie. Miza era
mult prea mare pentru a o compromite dintr-o nevoie de imagine de sine
pliatã pe profilul unui luptãtor vehement, vânat de autoritãþi foarte sensi-
bile la astfel de manevre. Bine privit de elitele maghiare, membru al So-
cietãþii Kisfaludy, Iosif Vulcan ºi-a putut pune în operã ideile, activând cu
mult succes ºi în organizaþii româneºti cu pregnanþã naþionalã – ASTRA, So-
cietatea pentru Fond de Teatru Român ºi Societatea „Petru Maior”. În mai
bine de patru decenii, conºtiinþa naþionalã a avut timp sã se împlineascã.
Familia i-a fost leagãnul în care a crescut ºi s-a maturizat, iar Iosif Vulcan i-
a fost veghetorul.

Generaþia Marii Uniri este greu de imaginat în lipsa acestui nutri-
ment spiritual cu totul aparte, conºtiinþa naþionalã. Ea i-a dat sens, tot ea a
înarmat-o cu un program de luptã, în orizontul unui scop bine definit.
Familia i-a fost avanpostul. Alexandru Hodoº pune în evidenþã liniamen-
tul mai puþin militant al revistei atunci când scrie: „Familia a fost un adã-
post primitor pentru toate încercãrile primãverii noastre literare, cuibul
cald ºi înduioºat al celor dintâi fâlfâiri de aripã; cãminul patriarhal ºi îngã-
duitor, unde se împãrþeau cu dãrnicie laudele pãrinteºti ºi încurajãrile
admirative; casa larg-deschisã pentru toþi colindãtorii slovei româneºti,
care, bãtând la poartã cu câteva stihuri în mânã, ºtiau cã vor fi îmbrãþiºaþi
cu dragoste ºi înfãþiºaþi publicului în lumina frumoaselor fãgãduinþe pen-
tru viitor”2. În completarea acestei imagini idilice, cu un Iosif Vulcan gene-
ros ºi patern, Ion Agârbiceanu insistã pe o dimensiune cu mult mai ex-
plicit angajantã: „Apostolatul cultural la noi, în Ardeal, /…/ e în primul rând
unul naþional. Nu preocupãrile de ordin pur literar, de ordin estetic, au pus
condeiul în mâna înaintaºilor noºtri din Buda ºi Viena, din Blaj ºi Braºov,
din Oradea-Mare ºi Lugoj, când ne-au dat ziare ºi reviste, nuvele, romane,
poezii, încercãri de teatru, ci slujirea cu ardoare a ideii naþionale, bazatã pe
conºtiinþa romanitãþi noastre”3. 

Iosif Vulcan – un precursor al Marii Uniri
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2 Alexandru Hodoº, Un deschizãtor de drumuri: Iosif Vulcan, în Familia, seria a IV-a,
1941, anul 76, nr. 4-5, p. 12.
3 I. Agârbiceanu, Apostolat cultural, apostolat naþional, în Cele Trei Criºuri, anul IV, nr.
10, octombrie 1925, p. 138.



Florin Ardelean

8

Fãrã nicio îndoialã, Iosif Vulcan a fost un precursor al Marii Uniri.
Unul care a stãruit cu inteligenþã ºi rarã dãruire de sine în numele unui
ideal ce presupunea o solidã temelie culturalã. Iatã ce spune Gh. Tulbure,
incisivul gazetar orãdean din perioada interbelicã: „Vreme de o jumãtate de
veac, Vulcan cu revista lui a alimentat gustul de citit ºi setea de civilizaþie a
familiilor noastre de cãrturari, pãstrându-le contactul cu cultura
româneascã ºi salvând pe mulþi de primejdia dezrãdãcinãrii sufleteºti. […]
N-a fost scriitorul tãcut ºi solitar, retras între pereþii cabinetului de lucru. A
fost omul de sentiment, publicistul avântat, intelectualul de manierã de
salon ºi un bun orator de sãrbãtoare. […] În vremuri de urgie, acolo, la mar-
ginea de apus a românismului, Iosif Vulcan a fost un paznic de poartã”4. Pe
linia aceloraºi elogii, Octavian Goga, redactor responsabil, din 1902, al
revistei Luceafãrul, organ de presã al Societãþii studenþilor români din
Budapesta – „Petru Maior”, îl portretizeazã pe acelaºi Iosif Vulcan cât se
poate de emoþionant ºi prob: „Iosif Vulcan n-a fost un cântãreþ care se izola
în turnul de ivoriu al trecutului fãrã sã ia seama de problemele vremii sale.
Dimpotrivã, a urmãrit îndeaproape ºi a înþeles toatã zvâcnirea subteranã a
integralitãþii naþionale, a fost chiar un pion conºtient în opera de
preparaþie a unirii. Nici nu se poate o legitimare mai luminoasã pentru
izbânda unui proces milenar decât faptul cã aici, la Oradea-Mare, la graniþa
noastrã sufleteascã, patruzeci de ani am avut cãlimara unui scriitor. […] Ca
pretutindeni în istorie, ºi la noi condeiul a fost avangarda tunului…”5.

În cetatea Bãlgradului s-au aflat în acea zi memorabilã de 1
Decembrie 1918, printre românii ardeleni, bãnãþeni ºi maramureºeni,
mulþi care vor fi citit numere ale Familiei, seria I, revista în care, alãturi de
alte publicaþii culturale, s-a plãmãdit conºtiinþa naþionalã. Fãrã ea, genera-
þia Marii Uniri ar fi avut un imens handicap de viziune. Dacã Iosif Vulcan
ar fi trãit (a murit la data de 8 septembrie 1907), la Alba Iulia ar fi fost remar-
catã silueta lui aristocratã, prezenþa unui om cu maniere impecabile,
înþeleptul în etate de 77 de ani, cu mustaþa colilie, „sucitã dârz”. Ar fi scris
reportajul vieþii sale. Nu i-a fost datã, însã, aceastã bucurie supremã, care i-ar
fi încoronat destinul, pentru cã Unirea, o spune rãspicat Vasile Netea, „Ni-
meni mai mult decât el n-a visat-o, ºi n-a aºteptat-o”6.

4 Gh. Tulbure, Un paznic de poartã: Iosif Vulcan, , în Familia, anul 76, seria a IV-a, nr. 4-
5, aprilie-mai 1941, p 31, 32.
5 Octavian Goga, Un precursor al unitãþii: Iosif Vulcan, în Octavian Goga, Mustul care
fierbe, Bucureºti, 1927, p. 280.
6 Vasile Netea, Pe urmele lui Iosif Vulcan…, Bucureºti, 1947, p. 40.
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Pentru a participa la Marea Unire de la Alba Iulia, comunele ºi-au
desemnat câte un delegat, acesta fiind însoþit de cât mai mulþi oameni
din comunã. Eu am fost delegatul comunei Curãþele. La plecare, am
primit un protocol de reprezentare (credenþional), semnat de primar,
de notarul Teodor Lacota ºi de preºedintele Consiliului Naþional Român
din Beiuº. Am primit ºi zece coroane pentru cheltuieli. Îmi aduc aminte
cã de la Beiuº au mai fost la Alba Iulia ºi urmãtorii: ªtefan Crainic, Virgil
Crainic, dr. Gheorghe Chidioºan, dr. Ioan Ciordaº, dr. Nicolae Bolcaº, dr.
Gavril Cosma, Gavril Chidioºan, Elena Pinter, Tina Criºan, Elena Ciavici,
Ghiþã Cosma, Dumitru Popa, dr. Nicolae Roxin, dr. Gh. Sârbu, dr. Teodor
Roxin, dr. Gh. Criºan, dr. Cornel Pop, Aurel Crainic, dr. Victor Filip,
Mihai Jurãu ºi mulþi alþii de care nu-mi mai amintesc.

Pe data de 29 noiembrie 1918, s-a fixat plecarea noastrã din Beiuº
spre Alba Iulia. În garã la Beiuº, prin grija Consiliului Naþional Român, s-au
pus la dispoziþia noastrã 10 vagoane. În tren, la fiecare vagon, fâlfâia câte
un drapel tricolor, ca semn cã în acel vagon se vor urca numai românii

Memorie punctualã

Vladimir Muþiu*

Amintirile unui 
participant la Marea Unire

* Vladimir Muþiu s-a nãscut la data de 12 martie 1897, în localitatea Cusuiº, Bihor, tatãl
lui, Lazãr, fiind preot. A absolvit Liceul Samuil Vulcan din Beiuº, promoþia 1914, pentru
ca mai apoi sã urmeze cursurile Facultãþii de Drept din Cluj, cu licenþã obþinutã în anul
1928. Diploma de avocat o primeºte în 1932. A avut, pânã la al doilea rãzboi mondial,
mai multe funcþii administrative, pretor, primpretor ºi prefect cu delegaþie (Marghita,
Ceica, Tileagd, Seleuº, Salonta ºi Oradea). Între anii 1952-1972 a lucrat la Trustul de
Construcþii Locale Oradea. Distincþii primite: Medalia Serviciul Credincios, clasa a II-a
(1919); Ordinul Coroana României în grad de cavaler (1938). A murit la data de 19
decembrie 1987. 

(Florin Ardelean)



Vladimir Muþiu

10

care merg la Alba Iulia. Pânã la Oradea, aceste vagoane s-au umplut. Ele
rãsunau de cântecele noastre patriotice. Înflãcãrarea noastrã era de
nedescris. Tot drumul a decurs în voie bunã ºi în povestirile din istoria
neamului nostru. Fiecare aveam sentimentul cã vom contribui, cu
prezenþa noastrã, la eliberarea poporului român din Transilvania,
Criºana ºi Banat de sub jugul habsburgic ºi cã vom contribui la înfãp-
tuirea unitãþii naþionale a neamului nostru.

În 30 noiembrie, Alba Iulia era ticsitã de lume, cei mai mulþi sosiþi
fiind plasaþi în satele din apropiere. Ordinea ºi disciplina erau
menþinute de Garda Naþionalã Românã.

În ziua de 1 Decembrie, abia se crãpase de ziuã ºi a început revãr-
sarea maselor populare pe poarta lui Mihai Viteazul, spre platoul din
Cetate. Pe meterezele Cetãþii stãteau, ca brazii, gardiºtii români, unul
lângã altul, în sumane ºi cioareci albi, cu cãciuli þuguiate, cu eºarfe tri-
colore, cu arma la picior ºi cu centurã ºi cartuºiere la brâu. Era impresio-
nant. Aceastã gardã reprezenta forþa noastrã militarã, care ne inspira
curaj ºi încredere. Eu, odatã sosit, ca membru al Gãrzii Naþionale, m-am
prezentat la cãp. (r) dr. Florin Medrea. I-am prezentat delegaþia mea, iar
el mi-a spus ce am de fãcut, eu urmând sã stau la dispoziþia lui pentru
cazuri excepþionale, având în vedere cã aveam, în calitate de ofiþer cu tot
frontul fãcut, experienþã de luptã.

Fulgi mari de zãpadã cãdeau încet peste noi. Era ca o binecu-
vântare cereascã!

Oamenii încolonaþi în rânduri de câte patru, în perfectã ordine,
pe comune ºi judeþe, ca la armatã, intrau pe poarta Cetãþii cântând cân-
tece patriotice ce zguduiau vãzduhul, ca de exemplu: Ardealul,
Ardealul ne cheamã/ Cu frunze ºi flori,/ Ne cheamã Ardealul, Criºana
ºi Banatul/ De-ar fi sã ne-ngroapãm de vii!

Era un tablou pitoresc, toþi în haine de sãrbãtoare, în costume
naþionale care de care mai frumoase. Bihorul a excelat prin costumele
de la Pietroasa ºi Beiuº.

Pe platoul din Cetate, peste 100.000 de oameni aºteptau, în cân-
tece ºi voie bunã, hotãrârea celor 1228 de delegaþi – printre care mã
aflam ºi eu – întruniþi în sala Cazinoului Militar. Afarã se cânta tot tim-
pul Deºteaptã-te, române!, Tricolorul, Pe-al nostru steag e scris unire,
Eroi am fost, Hora lui Iancu, Treceþi batalioane române Carpaþii ºi alte
cântece româneºti ºi patriotice, timp în care o mare parte dansau Hora
Unirii, Ardeleana ºi alte dansuri de-ale noastre.

Pe la ora 12, au venit mesagerii delegaþilor de la Marea Adunare
Naþionalã ºi de la 4 tribune au vestit ºi citit, în faþa maselor populare,
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hotãrârea luatã de cei 1228 de delegaþi, prin care se decidea unirea
Transilvaniei, Criºanei ºi Banatului cu România, în vecii vecilor.
Hotãrârea a fost primitã cu aclamaþii puternice ºi nesfârºite. Se aclama:
Trãiascã unirea cu România!, Trãiascã România Mare!. Oamenii se
îmbrãþiºau ºi cu lacrimi de bucurie în ochi îºi exprimau sentimentele de
dragoste faþã de neam ºi popor. Aplauzele nu conteneau, entuziasmul
naþional, sincer ºi spontan, a fost de nedescris ºi de neuitat. Oamenii
între ei se salutau cu Trãiascã Unirea!, rãspunsul fiind Trãiascã
România Mare!

Toatã ziua ºi pânã seara târziu s-a petrecut în jocuri, cântece ºi
bucurie. Oamenii din apropiere, spre searã, s-au întors acasã.

Noi, bihorenii, ne-am întors în 2 decembrie, la Oradea. Pe drum,
ungurii au tras cu armele în trenul în care eram. Ajunºi acasã, am orga-
nizat Garda Naþionalã din care am fãcut ºi eu parte, iar dupã un timp, o
mare parte dintre ofiþerii care am luptat pe front, am trecut muntele ºi
ne-am înrolat în armata românã, reîntorcându-ne cu aceasta victorioºi.
Am procedat astfel mai ales pentru cã trupele secuieºti aduse la Oradea
au avut un comportament lamentabil, terorizând ºi chiar omorând
oameni. Astfel, la Lunca, dupã ce i-au pus sã-ºi sape gropile, i-au omorât
pe Ciordaº ºi Bolcaº pe marginea gropii ºi i-au aruncat în groapã. Gãrzile
noastre din Bihor, dupã o rezistenþã iniþialã au fost dezarmate. Din
aceastã cauzã, fiind ºi urmãriþi, am decis împreunã cu Aurel Crainic,
ªtefan Crainic, Virgil Crainic, ªtefan Negru-Cornel, Petru Popovici,
Petru Bãruþa, Vasile Rugea ºi Toader Carþiu sã trecem prin front la ai
noºtri. Astfel, în luna februarie 1919, pe o zãpadã de 50 cm ºi pe alocuri
chiar de 100 cm, am trecut muntele ºi dupã aceea prin frontul de la
Ciucea am ajuns în liniile noastre. A fost o adevãratã aventurã, care s-ar
fi putut solda cu victime. Am avut noroc ºi am ajuns cu toþii bine.

Când am revenit acasã, cu trupele române, ni s-a fãcut o primire
triumfalã. De abia dupã aceea ne-am putut bucura, cu adevãrat, de înfãp-
tuirea mult aºteptatã a unirii Ardealului cu patria mamã.

(Aceste amintiri le-am bãtut eu, Caius Muþiu,
la maºina de scris, dupã ciorna tatãlui meu. 

Timiºoara, 25 noiembrie 1995).
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Oradea a fost, în privinþa cantitãþii, dar ºi a calitãþii publicaþiilor
sale, un pol de referinþã în Imperiul Austro-Ungar. Este vorba, desigur,
de publicaþiile în limba maghiarã. Cât priveºte presa româneascã, ea a
avut, prin Revista Familia a lui Iosif Vulcan, mutatã de la Pesta, la
Oradea, în 1880, o reprezentantã de prim rang în câmpul revistelor cul-
turale româneºti din toate timpurile. Numai cã aceasta, în decembrie
1906, îºi încheie longeviva activitate (42 de ani), locul rãmânând gol,
deoarece ºi Iustin Ardelean, editorul foii satirice Vulturul (1892-1905)
renunþase la orice activitate publicisticã. Din decembrie 1906, pânã la
Marea Unire, din 1918, la Oradea nu a existat nicio gazetã în limba
românã. Acest deºert editorial orãdean, care a durat 11 ani, a fost invo-
cat în primul numãr al seriei a III-a a Revistei Familia, chiar în articolul-
program, intitulat De la Iosif Vulcan pânã la noi: „În anul 1907, Familia
se stinge deodatã cu Iosif Vulcan, care trecuse hotarul vieþii. Dupã grei
ani de la moartea lui, când scriitorul acestor rânduri ºi-a mutat tocul ºi
cerneala de la Sibiu la Oradea, abia a gãsit aici o urmã vizibilã din
moºtenirea literarã a fostului redactor. Gazetã româneascã, o tipografie
sau vreo librãrie nu erau. Nu exista nici un curent local de culturã
româneascã. /…/ Din jãratecul Familiei rãmãsese doar scrumul”.
Semnatarul acestor rânduri a fost Gheorghe Tulbure, nimeni altul decât
cel care va cuteza sã caute în scrumul invocat urmele unor scântei

Memorie scrisã

O publicaþie uitatã*

* Articolul de faþã este o adaptare dupã textul Tribuna Bihorului ºi Marea Unire,
prezentat la Congresul internaþional de istorie a presei – Arad, aprilie 2018 (F. A.)
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menite sã aþâþe un nou foc. Tribuna Bihorului avea sã aparã, sub
direcþia sa, fiind prima gazetã româneascã la Oradea, dupã 1 decembrie
1918. De Crãciunul anului 1918 (stil vechi), presa în limba românã avea
sã renascã într-un oraº care refuza sã-ºi uite tradiþiile. 

Tribuna Bihorului a trãit puþin, dar intens. Intelectualii orãdeni,
în frunte cu Aurel Lazãr ºi Roman Ciorogariu, strâng rândurile ºi fac
eforturi pentru a edita o publicaþie. Aceasta urma sã fie organul de presã
al Consiliului Naþional Român din Bihor, care luase fiinþã la 3 noiembrie
1918, chiar în casa lui Aurel Lazãr. Tot în casa acestuia fusese elaborat un
document excepþional, Declaraþia de Autodeterminare a românilor din
Transilvania, la 12 octombrie 1918, cititã ºase zile mai târziu în
Parlamentul budapestan de cãtre Alexandru Vaida-Voevod. Iniþial s-a
dorit un cotidian, ideea fiind lansatã de cãtre Aurel Lazãr, la data de 12
noiembrie, pentru ca dupã Alba Iulia, la 5 decembrie, sã fie constituit
un colectiv redacþional. În fruntea acestuia, având atribuþii privind orga-
nizarea ºi impunerea unei linii doctrinare, a activat Roman Ciorogariu,
vicar episcopal de Oradea. Redactorul responsabil a fost numit
Gheorghe Tulbure, iar din colegiul redacþional mai fãceau parte Aurel
Lazãr, Andrei Magier, Zaharia Moga, Ana Codrean, Vasile Popovici ºi
Constantin Pavel. 

Implicarea lui Aurel Lazãr n-a putut fi foarte angajantã, câtã vreme
funcþiona deja, la Sibiu, în Consiliul Dirigent, având de condus resortul
Justiþiei, un domeniu foarte sensibil. Considerat, pe bunã dreptate, de
cãtre Teodor Neº a fi fost „Stegarul naþionalismului intransigent în
Bihor, în anii 1905-1918”, avocatul Aurel Lazãr (1872-1930), prin alura sa
remarcabilã, graþie prestigiului de care se bucura inclusiv în mediile
politice ºi culturale maghiare sau evreieºti, a suplinit lipsa fizicã, ajutând
redacþia sã se consolideze ºi sã-ºi realizeze o parte din obiective. 

Cea de-a doua personalitate implicatã în editarea Tribunei
Bihorului, vicarul Roman Ciorogariu, descrie astfel impactul avut de
apariþia sãptãmânalului românesc: „Ca o fãclie e purtatã din casã în casã
ºi preoþii citesc articolele ei cu caracter religios ºi istoric de pe amvon.
Se angajeazã la colaborare toþi purtãtorii de condei din Biharea. Vin
abonamente, preoþii ºi intelectualii, pe lângã abonamente, oferã sume
mai mari pentru întemeierea unui fond al Tribunei Bihorului. Unde nu
le sosea noua luminã, din pricina poºtaºilor care le nimiceau, veneau
þãranii dupã gazetã la Oradea. Nicicând n-a fost primitã o gazetã cu atâta
entuziasm. A ºi meritat-o, cã a fost suflet în ea. Numai suflet…”.

Un personaj mai puþin cunoscut, cel care a condus efectiv
redacþia, a fost Gheorghe Tulbure (1880-1954), „o realã valoare culturalã
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ºi iscusit condei”, în opinia avizatã a lui Teodor Neº. Originar din Þara
Fãgãraºului (Hãlmeag), a fãcut liceul la Braºov, apoi Academia de
Teologie din Sibiu. Ulterior, a beneficiat de o bursã ºi a studiat literele ºi
filosofia la Budapesta. În aceastã perioadã, a colaborat la Telegraful
român, la Revista teologicã ºi la Luceafãrul lui Octavian Goga. Cel care
l-a adus la Oradea, apreciindu-i calitãþile intelectuale, a fost Vasile
Mangra. Tânãrul teolog a lucrat în cadrul Consistoriului orãdean, iar
apoi, dupã 1918, a ocupat mai multe demnitãþi publice: inspector ºcolar,
deputat de Bihor, preºedinte al Comisiei interimare a Municipiului
Oradea ºi inspector general ºcolar pe Ardeal. În anii ’20 ºi ’30 ai veacu-
lui trecut, a colaborat la seriile a II-a ºi a III-a ale Revistei Familia, dar ºi
la Cele trei Criºuri. A publicat – Cântece din lumea veche (1908),
Activitatea literarã a mitropolitului ªaguna (1909), Viaþa ºi faptele
mecenatului N. Jiga (1912), Cuvinte din Bihor (1923), Povestiri cu tâlc
(1924), Când umbla Dumnezeu cu Sân-Petru pe pãmânt (1928), Þara
poveºtilor (1932), De vorbã cu satele (1932). Anii bãtrâneþii ºi i-a trãit la
Braºov.

Cu zece zile înainte de-a fi apãrut primul numãr din Tribuna
Bihorului, Gh. Tulbure a publicat o broºurã cu titlul Cãtre poporul
românesc. Într-un articol cu tentã memorialisticã, publicat în Familia
(ianuarie 1939), autorul precizeazã faptul cã broºura-manifest, coman-
datã de cãtre Consiliul Naþional Român din Bihor, a dorit sã blocheze
propaganda antiromâneascã ºi sã explice þãranilor sensul adunãrii
plebiscitare de la Alba Iulia. Mesajul a fost unul pro-naþional, polemic la
adresa mesagerilor comuniºti ºi demascator cu privire la intenþiile
maghiarilor de-a pãstra Transilvania într-o Ungarie republicanã, gata sã
promitã toleranþa în ceasul de pe urmã. La un moment dat, el scrie:
„Fraþilor! Ostaºii Regelui românesc se apropie de hotarele Bihorului.
Avem nãdejde cã pe Majestatea Sa Regele Ferdinand îl vom vedea cât de
curând încoronat de rege al nostru, al tuturor Românilor. /…/ Glasul
sufletului deºteptat din somnul cel de moarte ne cheamã acum pe toþi
sã frângem zãvoarele ºi sã ieºim din întunericul temniþei. Nu mai stãm
pe gânduri, nu mai ascultãm de nimeni. Numai un gând avem ºi o dorin-
þã mare – sã ne unim cu fraþii noºtri de dincolo”.

Dupã aceastã pregãtire cu iz propagandistic ºi mai multe „întâlniri
poporale”, cum le numeºte R. Ciorogariu, a pornit la drum sãptãmâ-
nalul proiectat (duminicã, 25 decembrie 1918).

Tribuna Bihorului a avut pe frontispiciu urmãtoarele indicaþii:
sediul publicaþiei a fost Casa Comitatului (Széchenyi-tér, nr. 5, actual-
mente Parcul Traian, nr. 5), s-a declarat drept Organ poporal al Consi-
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liului Naþional Român din Oradea-Mare, avându-l drept editor ºi redac-
tor responsabil pe Gh. Tulbure; ziua apariþiei – duminica. În perioada 25
decembrie 1918/ 7 ianuarie 1919-3/ 16 martie 1919 au fost editate 10
numere fizice, în format A3, un  numãr având patru pagini (cu douã
excepþii – numerele 7 ºi 9 au fost scoase la 6 pagini). De asemenea,
primul numãr, scos de Crãciunul anului 1918, a conþinut ºi un
Supliment literar în douã pagini. Articolele erau inserate pe trei
coloane, iarãºi, cu douã excepþii – în primul numãr, articolul de fond,
Luaþi Luminã!, a fost tehnoredactat pe o singurã coloanã, pe toatã oglinda
paginii, iar articolul de fond din ultimul numãr fizic, 10-11, din 16 mar-
tie (Cãtre cititori), a fost tehnoredactat pe o singurã coloanã, prin con-
topirea a douã coloane. În colontitlu, deasupra frontispiciului, care a
rãmas neschimbat pe întreaga perioadã de apariþie, erau indicate anul
ºi numãrul publicaþiei, locul ºi datele calendaristice.

În articolul-program, semnat Redacþiunea, intitulat Luaþi
Luminã!, intenþiile redacþiei sunt redate cât se poate de limpede: „Vrem
sã vã smulgem din gheara strãinului, vrem sã vã slobozim din robia
neºtiinþei. Vrem sã vã luminãm minþile, ºi sã curãþim simþirile, ca sã învi-
aþi ºi sã vã bucuraþi de învierea neamului vostru. /…/ Cea mai înaltã
datorie ne cheamã sã zidim temelii noi vieþii noastre sufleteºti. Sã pregã-
tim poporului nostru o înviere vrednicã de patimile lui, un praznic
vrednic de mucenicia lui de veacuri. Sã facem din Bihor o nebiruitã
fortãreaþã culturalã la graniþa de apus a României mari” (sublinierile
aparþin textului original).

Componenta editorialã a sãptãmânalului a fost asumatã de cãtre
Roman Ciorogariu. În colecþia celor 10 numere fizice gãsim 8 titluri,
articolele fiind semnate cu pseudonimul Unchiaºul: O, ce veste min-
unatã! (nr. 1, p. 2), Oglinda adevãrului (nr. 2, p. 1, respectiv nr. 3, p. 1,
2),Rãsãriþi din vremuri grele (nr. 4, p. 1, 2), Alianþa popoarelor (nr. 5,
p. 1, 2), Monarhia ºi republica în lumina adevãrului (nr. 6, p. 1),
Comunismul (nr. 7, p. 1, 2, Cine-i agitator? (nr. 9, p. 1), Capitalismul
(nr. 10-11, p. 2, 3). Textele semnate Unchiaºul indicã un autor special,
un editorialist în haine preoþeºti, deprins a sluji în bisericã ºi a se adresa,
într-o anume retoricã, mirenilor. O temã abordatã predilect este cea a
istoriei, fiind analizate relaþiile dintre români ºi unguri, din momentul
descãlecatului celor din urmã ºi pânã la zi. Concluzia articolului
Oglinda adevãrului, tipãrit în douã numere consecutive, este evidentã
– ungurii sunt în Ardeal de-o mie de ani, iar românii de 1800 de ani, iar
în privinþa demograficã, românii sunt majoritari: „Aceasta este oglinda
adevãrului despre dreptul ce-l aveam pe acest pãmânt strãmoºesc.



Fãcut-am aceastã oglindã pentru nepoþi, ca sã vadã în ea trãinicia nea-
mului românesc, care în veci nu piere”. Tot o puternicã amprentã isto-
ricã are ºi articolul Rãsãriþi din vremuri grele, dar, înainte de a se cen-
tra pe istoria românilor, Roman Ciorogariu face o trimitere polemicã
spre agitatorii socialiºti din Oradea, cei care, la 7 decembrie 1918, orga-
nizaserã în sala mare a primãriei ºi la teatru o manifestaþie antiunionistã,
fiind combãtute de cãtre lideri politici cu vederi pro-comuniste (cei mai
vehemenþi au fost Végh Deszõ, Kátz Béla, Kátz Lipót ºi Vantus Károly)
hotãrârile luate de români la Alba Iulia. 

Cel maipolemic articol semnat de vicarul orãdean are titlul Cine-i
agitator?, scris în perioada de mare turbulenþã la Oradea ºi în Bihor
(februarie-martie 1919), soldatã cu abuzuri, victime omeneºti, dar ºi cu
o redutabilã ofensivã ideologicã ºi propagandisticã a bolºevicilor, care
se pregãteau sã preia puterea. La Oradea au apãrut publicaþii ale acestora
în limba maghiarã, Nagyváradi Vörös Ujság/ Ziarul roºu de Oradea
Mare (februarie-aprilie 1919) ºi Munkás Ujság/ Ziarul muncitorului
(10 februarie-10 aprilie 1919), dar ºi în limba românã – Foaia þãranului,
organ de presã al Partidului Þãrãnesc Revoluþionar Român (1/22 martie
1919), a cãrui devizã a fost „Pace colibelor ºi rãzboi curþilor domneºti”.
Editorialistul în sutanã a simþit nevoia sã devoaleze strategiile otrãvi-
toare ale comuniºtilor orãdeni, indicându-i pe adevãraþii agitatori,
direct interesaþi în escaladarea violenþelor ºi anarhiei: Károly József,
Apáthy István ºi Kun Béla, invitându-l retoric, ºtiind cã va fi ignorat, pe
comisarul guvernamental, Kátz Béla, (bolºevic ºi el) sã-ºi facã treaba.

În afara editorialelor menþionate, Roman Ciorogariu a mai publi-
cat în Tribuna Bihorului o scrisoare deschisã, adresatã preºedintelui
maghiar, contele Károlyi Mihály, cu titlul Douã mãsuri. Textul este unul
acid, vicarul episcopal aducându-i la cunoºtinþã contelui, prin enumera-
rea unor cazuri concrete,crimele, abuzurile ºi samavolniciile la care s-au
dedat ostaºi maghiari ºi secui. Acuza dublei mãsuri se referã la faptul cã
preºedintele republicii a sãrit în apãrarea lui Kun Béla, atunci când acesta
a fost bãtut de poliþiºti, la Budapesta, dar stã cu mâinile în sân când este
vorba despre cetãþeni români: „Toþi au dreptul sã agite pentru idealul lor
numai românii sunt tocaþi în ziua mare pe drum, pe uliþe ºi în casele lor
dacã cutezã numai sã vorbeascã româneºte, necum sã agite. /…/ În doi
peri nu poþi rãmâne, Domnule Preºedinte, mai ales D-ta care ai rãspun-
derea pentru toate câte se întâmplã în þarã sub teroarea organelor
administrative ºi a miliþiei”. Destinatarul scrisorii deschise nu a mai avut
rãgazul unui rãspuns, în ideea cã ar fi fost îndemnat s-o facã. A demision-
at la 21 martie, plecând într-un exil fãrã drum de întoarcere.
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Tribuna Bihorului a gãzduit articole pe care le putem grupa în
câteva teme distincte.

Prima ºi cea mai arzãtoare avea drept þintã armata românã, aºtep-
tatã de la o zi la alta sã ajungã ºi la Oradea. A fost vorba de o aºteptare
chinuitoare, îmblânzitã oarecum de speranþele cu care Tribuna
Bihorului cãuta sã se hrãneascã, evitând pe cât posibil instalarea stãrii
de disperare ºi de spaimã în rândul românilor bihoreni. Astfel, au apãrut
aproape numãr de numãr ºtiri ºi informaþii -la rubrica Veºti din lume ºi
þarã (cu caracter permanent,) alãturi de ªtiri de peste sãptãmânã – care
relatau despre faptul cã armata românã se apropie de hotarele Bihariei.
O sãptãmânã mai târziu, Tribuna Bihorului anunþa cã au loc „pertrac-
tãri” între aliaþi cu privire la linia de demarcaþie, circulând zvonul cã
Oradea ºi Bihorul ar rãmâne între hotarele Ungariei. Un titlu optimist dã
noi speranþe: S-apropie dorobanþii!, Obsesia venirii izbãvitoare a sol-
daþilor români a fost întreþinutã într-un articol de cãtre Vasilie Chirvai –
Pentru ce vine armata româneascã: „Nu regele îi mânã, cã doarã nu
sunt vite. Ci vin ei de bunã voie ºi ca sã ne sfarme robia ºi sã ne scoatã
din cãtuºi”. Alte relatãri de presã privind motivele pentru care oºtirea
românã n-a ajuns încã la Oradea gãsim în Tribuna Bihorului, numerele
4 (pagina 4), 6 (pagina 2 – Înfiinþare armatei naþionale), 7 (pagina 3 –
Chemare la arme), 8 (pagina 3 – Oºtirea românã la Dealul Mare. Lupte
la Vaºcãuºi Ciucea ia foc), 9 (pagina 2 – Armata ardeleanã).

În al doilea rând, sãptãmânalul a avut pe agenda sa, numãr de
numãr, activitatea comandanþilor aliaþi, în centrul atenþiei fiind genera-
lul Henri Mathias Berthelot, preºedintele american Wilson aflat într-o
vizitã în Europa, dar ºi preºedintele francez Georges Clemenceau. Chiar
în primul sãu numãr, Tribuna Bihorului a relatat despre vizita la Oradea
a generalului Berthelot, descris drept „un om înalt ºi gros, cu privirea
blândã, cu glas moale de tatã bun”, care a stat doar o orã, dând însã asigu-
rãri cã urbea va face parte din România. În numãrul urmãtor, o relatare
despre vizita aceluiaºi general la Carei, Baia Mare, Cluj, Sibiu sau Braºov
era fãcutã în aceiaºi termeni elogioºi, specificându-se faptul cã pretutin-
deni era primit ca un împãrat. Relatãri mai puþin entuziaste au fost pub-
licate cu privire la cãpitanul englez Pomerol, respectiv colonelul fran-
cez Eugene Trousson, trimiºi la Oradea de cãtre Comisia de armistiþiu a
Antantei, pentru a se informa cu privire la evenimentele violente din
zonã. Afiºarea acestora cu oficialii ºi militarii unguri au trezit suspiciuni
(justificate).

În al treilea rând, Tribuna Bihorului a relatat despre cruzimile ºi
omorurile sãvârºite în zona Bihorului de cãtre gãrzi de mercenari secui
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ºi de cãtre elemente ale armatei ungare, aflatã în proces de descompu-
nere, dupã terminarea rãzboiului. Mai multe ºtiri l-au vizat pe István
Apáthy, taxat drept mare ºovin, un profesor clujean, responsabil pentru
mai multe acþiuni violente pe care le-a coordonat împotriva populaþiei
româneºti fãrã apãrare. Douã titluri reþin mai cu seamã atenþia. Primul:
Din atrocitãþile secuilor – raport special -, cu privire la violenþele
comise în localitatea Bratca, fiind vizat preotul ortodox ªtefan
Domocoº, considerat mare  patriot român ºi, din acest motiv, cãutat de
soldaþii secui pentru a fi omorât, dar cãzându-le victimã ginerele acestuia,
Petru Fodor. Al doilea: „Spionul” Kormoº din Bratca. Articolul din
Tribuna Bihorului demonteazã o ºtire falsã, apãrutã în ziarul orãdean
Szabadság (Libertatea), cu privire la o familie din Bratca, doveditã cã
fãcea spionaj în favoarea României. De fapt, adevãrul era cu totul altul ºi
viza un atentat violent comis de soldaþi secui beþi, plecaþi în cãutarea
preotului ªtefan Domocoº, dar nimerind în casa gospodarului Alexa
Cormoº ºi a soþiei sale, Mina, de 70, respectiv 60 de ani. O grenadã arun-
catã de atacatori a rãnit-o grav pe Mina Cormoº, internatã mai apoi, la
un spital din Oradea, fiind necesarã amputarea unui picior (în pagina a
5-a a aceluiaºi numãr sunt relatate ºi alte fapte de acelaºi fel, sub titlul
Cruzimi ungureºti).

În al patrulea rând, Tribuna Bihorului a relatat pe marginea unor
probleme de ordin social, cea mai importantã dintre ele referindu-se la
împroprietãrirea þãranilor cu pãmânt. Un prim articol cu titlul
Împãrþirea pãmânturilor anunþa faptul cã se aflã în plin proces dis-
cutarea legii agrare de cãtre Consiliul Dirigent de la Sibiu, cã vor fi
împãrþite þãranilor toate suprafeþele agricole aparþinând domeniului
coroanei ungare, mãnãstirilor, latifundiarilor, bãncilor, strãinilor, statul
pãstrând doar un milion de hectare. Un alt titlu – Plugarii vor cãpãta
pãmânt vine sã întãreascã ideea necesitãþii urgente a reformei agrare:
„pãmântul trebuie sã fie al plugarului care îl munceºte. Noi nu vrem o
þarã nefericitã, ca rãposata Þarã ungureascã, unde plugarul era rob pe
pãmântul grofilor ºi al baronilor. /…/ Noi vrem ca românul sã aibã parte
de pãmântul þãrii sale. Sã nu fie pribeag în þara lui”. Al treilea articol dedi-
cat chestiunii pãmânturilor are titlul Reformele agrare, ºi pune pe tapet
argumentele pentru care glia trebuie sã aparþinã de drept celui care o
lucreazã, pentru ca în numãrul imediat urmãtor problema þãrãneascã sã
fie tratatã din aceeaºi perspectivã în articolul Împãrþirea pãmântului.

Atrage atenþia ºi un articol cu titlul Adunare de învãþãtori în
Oradea-Mare. La data de 26 decembrie 1918, 60 de învãþãtori de pe cu-
prinsul diecezei greco-catolice s-au întâlnit pentru a discuta cu privire



la reforma învãþãmântului primar. Drept urmare, s-a elaborat un proiect
de rezoluþie în 7 puncte. Printre altele, documentul prevedea: etatizarea
învãþãmântului primar; salariile dascãlilor sã nu scadã faþã de cele avute
sub ocârmuire ungureascã; directorii de ºcoli sã fie numiþi dintre
dascãli, nu dintre preoþi; sã se constituie un fond de pensie, la care sã fie
în drept cei ce au servit învãþãmântul. 

Din articolele publicate în Tribuna Bihorului rãzbate un anume
ton aspru cu privire la unii evrei implicaþi în evenimentele acelor vre-
muri, totdeauna de partea maghiarilor. Comunitatea iudaicã din Oradea
(18 mii de membri) a fost intim ataºatã culturii maghiare, din motive
legitime, fireºti. Solidaritatea dintre evreii orãdeni ºi maghiari a mers
atât de departe încât, dupã 1 decembrie 1918, cei dintâi nu au pregetat
sã-ºi declare explicit ataºamentul faþã de patria ungarã. Prezent la
Zürich, unde se desfãºura congresul mondial al evreilor, rabinul-ºef din
Oradea, Fuchs Benjamin, a rostit o cuvântare, pe 25 februarie 1919, în
numele întregii evreimi maghiare. Iatã un scurt extras „Îmi ridic vocea
în faþa lui Dumnezeu ºi afirm cã este o ticãloºie strigãtoare la cer tot ce
se face cu cavalerescul popor maghiar! Tot ceea ce se întâmplã în
Ungaria în numele unei noi ordini internaþionale este o tragicomedie a
democraþiei ºi autodeterminãrii popoarelor. /…/ Ne-am contopit total
cu cultura maghiarã ºi sângele ne-a curs împreunã pe câmpurile de
bãtaie cu sângele lor, zic, chiar ºi interesele evreimii pretind ca ea sã
rãmânã sub puterea maghiarã, cea iubitoare de libertate, liberalã, plinã
de respect faþã de emanciparea evreilor”. În pofida acestei atitudini, nu
gãsim articole cu iz antisemit în Tribuna Bihorului.

Aurel Lazãr a fost prezent în Tribuna Bihorului, cu un singur text,
anume apelul intitulat Cãtre poporul bihorean. Proaspãtul ministru pe
resortul justiþie din Consiliul Dirigent spunea: „Douãzeci de ani de când
am intrat în viaþa publicã, am luptat în adunãri poporale ºi bisericeºti,
am luptat pretutindeni unde a fost un suflet românesc, pentru drep-
turile voastre. Pentru uºurarea jugului ºi întãrirea sufletului vostru în nã-
dejdea unui viitor mai bun”. 

Dispariþia Tribunei Bihorului a fost cauzatã de refuzul lucrãto-
rilor tipografi de la întreprinderea Sonnenfeld S.A. de a-l mai culege. În
articolul Cum ne-au sugrumat se menþioneazã „Joi, 6 martie, munci-
torii tipografi ne-au anunþat cã nu mai culeg foaia, pentru cã, dupã cum
au fost informaþi (fiindcã ei nu ºtiu româneºte), atacã pe socialiºti ºi pe
muncitori”. A fost, fireºte, doar o stratagemã pusã la care de autoritãþi, în
primul rând de bolºevicul Kátz Béla, unul dintre principalii artizani ai
instalãrii pentru timp scurt la Oradea a regimului instituit de Kun Béla.

„Tribuna Bihorului”
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Motivul real al cenzurii aplicatã de cãtre tipografi, dar comandatã de
structurile administraþiei orãºeneºti, este arãtat în acelaºi articol: „Ne-au
sugrumat gazeta pentru cã vestea adevãrul. /…/ Numai o datã pe sãptã-
mânã am grãit cãtre fraþii noºtri nãcãjiþi de la sate. Dar graiul nostru rãs-
picat a bãgat groaza în sufletele pãcãtoase ale ungurilor. Mai ales nu-
merele în care scriam despre sãlbãticiile ostãºimei lor i-au turbat”.
Munkás Ujság/ Ziarul muncitorului a orchestrat din umbrã întreaga
afacere, pretinzând cã Tribuna Bihorului calomniazã, înfãþiºând
poporul maghiar ca „un neam cu porniri sãlbatice ºi moravuri medie-
vale”, fapt echivalat cu un afront adus republicii ºi muncitorimii ungu-
reºti.

Articolul de fond din ultimul numãr a fost scris de Roman Cioro-
gariu – Cãtre cititori!. Finalul textului are un accent premonitoriu:
„Puþin nu ne vedeþi ºi iar ne veþi vedea. Pe noi întru prea mãrire, iar pe
atentatorii libertãþii de presã la judecata obºteascã a culturii”. Ceea ce
avea sã se întâmple…

Într-adevãr, chiar din anul 1919, avea sã fie editatã publicaþia
Tribuna. Ironia sorþii a fãcut ca jurnalul orãdean sã fie cules, la
tipografia Sonnenfeld S. A., de cãtre aceiaºi muncitori care, sub teroare
ideologicã, au pricinuit „decesul” Tribunei Bihorului.

Florin ARDELEAN

Florin Ardelean
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În anul marcãrii Centenarului României Mari o asemenea apariþie
editorialã poate fi unul dintre cele mai potrivite omagii aduse acestui
eveniment major al istoriei noastre naþionale. Prin intermediul cãrþii de
faþã au fost aduºi în actualitate, lãsându-i sã vorbeascã, unii dintre actorii
cei mai importanþi ai momentului 1918. Astfel s-a nãscut Marea Unire.
Ecouri în presa culturalã din Oradea-Mare (1920-1943) - Familia ºi
Cele Trei Criºuri. Cele 235 pagini ale cãrþii reprezintã o antologie de
texte reprezentative pentru modul în care a fost perceput actul de la 1
Decembrie 1918 în peisajul bihorean ºi naþional al epocii. Selecþia mate-
rialelor a fost realizatã de cãtre Florin Ardelean ºi Gabriel Moisa, cadre
didactice în cadrul Facultãþii de Istorie, Relaþii Internaþionale, ªtiinþe
Politice ºi ªtiinþele Comunicãrii din Universitatea Oradea, cei doi fiind
ºi autorii unui studiu introductiv, Gabriel Moisa, ºi a unei prefeþe, Florin
Ardelean, revelatorii pentru stabilirea misiunii apariþiei editoriale.

Volumul de faþã reliefeazã dezbaterile consistente de idei ale elitei
româneºti aflate într-un permanent dialog cu sine însãºi. Acesta s-a des-
fãºurat de cele mai multe ori în zodia eleganþei intelectuale, utilizând
propriile argumente considerate valide de autorii lor.

Parcurgând paginile volumului, vom sesiza prezenþa unor teme
recurente, precum cea legatã de construcþia ºi definirea treptatã a unui
revizionism ungar agresiv. Vom observa cum acesta, manipulând reali-
tatea, îºi lãsa amprenta asupra discursului public elitar maghiar din
Bihor ºi Transilvania, invocându-se adesea, între altele, prezenþa hazar-
dului în realizarea unirii. Elita româneascã a fost foarte atentã, percutantã
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ºi elegantã în acelaºi timp, fãcându-l, bunãoarã, pe George Bota sã
afirme cã problemele ridicate de revizionism sunt vreme pierdutã,
întrucât „nu mai gãseºti azi o minte luminatã ºi sincerã care sã caute
în rãzboiu ultima ratio a unui conflict” în afarã de „frãmântãrile ridi-
cole ºi zadarnice ale unor vecini, cari nu s-au învrednicit a zãri ºi ei
raza zilei de mâine”. La rândul sãu, Gheorghe Tulbure, la un deceniu de
la Marea Unire, afirma cã „unirea n-a fost o simplã izbândã a norocu-
lui, nici un abil joc al diplomaþiei. Ea este rezultatul firesc al unor
sforþãri colective de multe veacuri. Ca orice mare act istoric, ea nu
putea fi opera unui singur om. Nici chiar a unei singure generaþii”. El
îi avertizeazã pe cei care vãd în 1 Decembrie 1918 „doar un capriciu al
fatalitãþii sau realizarea unui principiu wilsonian”, subliniind cã pen-
tru înþelegerea deplinã a evenimentului este nevoie sã „deschidem
cartea neamului, pentru a ne convinge cã alãturi de eforturile vitejeºti
ale contimporanilor el s-a sãvârºit din suferinþele ºi aspiraþiile acelora
cari zac în vechi ºi scumpe morminte”. Tema era destul de fierbinte în
peisajul elitar ºi chiar cotidian local deºi, aºa cum o dovedeºte realitatea
ºi toate evidenþele, minoritatea maghiarã în numele cãreia se trimiteau
sãgeþi de la Budapesta, amplificate de vectori locali, se bucura de toate
drepturile pe care un tânãr stat naþional în curs de consolidare le putea
oferi. Acelaºi George Bota, un foarte fin cunoscãtor al situaþiei, sublinia
cã maghiarii din Oradea nu au nici o problemã identitarã, invitându-i pe cei
care trec prin Oradea sã stea „câteva ceasuri în Oradea ºi vã veþi convinge,
chiar conte ungur dacã aþi fi, cã ungurii îºi pierd bunãtate de vreme în
zvârcoliri care-i întârzie. Se vorbeºte, se cântã, se petrece, se scrie, se
danseazã ungureºte mai mult decât chiar pe vremea lor... ºi cu toate aces-
tea, peste Tisa, lumea conþilor ºi baronilor, în armuri medievale, pune
poporul maghiar sã jeleascã nenorocirea fraþilor din România”. 

De altfel, problematica standardelor democratice româneºti inter-
belice ridicate este o altã temã recurentã în dialogul elitar interbelic re-
feritor la consecinþele Marii Uniri prezent în paginile revistelor Familia
ºi Cele Trei Criºuri. Volumul insistã pe aceastã chestiune demonstrând
o înþelegere superioarã a lucrurilor de cãtre semnatarii acestor articole.
Astfel, nu este întâmplãtor faptul cã publicistul Keresturi Sandor susþine
cu argumente solide condiþiile propice oferite de statul român în
direcþia unei integrãri ºi evoluþii pozitive a maghiarilor, pe unele seg-
mente chiar mai bune decât în Ungaria, afirmând deschis cã pe „când
cei de la Budapesta nici gând n-aveau mãcar sã creeze o nouã viaþã
literarã–scriitorii maghiari de la Oradea Mare se ºi grupau dupã expe-
rienþele de lume ale fiecãruia...”. 
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Familia ºi Cele Trei Criºuri au acordat în perioada interbelicã o
atenþie deosebitã inclusiv necesitãþii implicãrii mai active a Bucureºtiului
în direcþia consolidãrii actului unirii. Atentã la ceea ce se întâmpla, elita
localã sublinia necesitatea unei mobilizãri serioase, în primul rând pe
tãrâm cultural. Gheorghe Tulbure a fost unul dintre cei conºtienþi de
faptul cã având în vedere situaþia în care s-a aflat naþiunea românã din
Transilvania înainte de 1918 este nevoie de implicare serioasã, deoarece
„sub raportul culturii suntem încã în stare de inferioritate faþã de ele-
mentul minoritar”, în condiþiile în care, spune el, „aici la graniþa
României se petrece o luptã surdã, dar foarte acerbã între cultura
maghiarã, stãpânitoare încã ºi elementul românesc...”. Gheorghe
Tulbure are însã prezenþa de spirit sã reclame chiar o anumitã delãsare
a autoritãþilor care nu ar sprijini suficient „instituþii ºi manifestãri
demne, care sã însemneze o afirmare a culturii noastre ºi s-aducã pres-
tigiu ideii de stat român...” ceea ce duce la concluzia cã elementul
românesc nu era favorizat în detrimentul celui minoritar.

Volumul mai aduce în atenþia cititorului, în contrapondere cu
cele afirmate mai sus, o altã problemã prezentã în paginile celor douã
reviste. Este vorba despre situaþia minoritãþii româneºti din Ungaria,
una care nu era deloc similarã cu ce se întâmpla în materie în România.
Familia ºi Cele Trei Criºuri semnaleazã problemele cu care se confrun-
tau cei circa 50-60.000 de români rãmaºi în Ungaria dupã stabilirea fron-
tierei dintre România ºi Ungaria. Concluziile nu erau încurajatoare, adu-
când în faþa publicului din România situaþia îngrijorãtoare a acestora.
Asta îl face pe A. Davidescu sã afirme în 1930 cã în Ungaria, în unele
locuri, „graiul românesc, aproape în întregime a amuþit”. Concluzia lui
în legãturã cu viitorul comunitãþii româneºti din Ungaria era una pesi-
mistã, susþinând cã „românii din Ungaria, deci, destul de numeroºi,
duc astãzi cel mai dureros calvar. Pe când la noi minoritatea
maghiarã se rãsfaþã în teatru, în ºcoalã, în administraþie, peste tot de
multe ori refuzând sã înveþe limba statului, pe când ºcoalele de stat
româneºti au ºi astãzi învãþãtori ºi profesori care abia îngânã 2-3
cuvinte româneºti, peste hotare, în þara vecinã, fraþii noºtri  sunt nimi-
ciþi...”. O analizã pertinentã din aceastã perspectivã a fost realizatã în
Cele Trei Criºuri ºi de cãtre diplomatul Vasile Stoica. Bun cunoscãtor al
realitãþilor, acesta a configurat un tablou sumbru al minoritãþii
româneºti din Ungaria, subliniind cã „scopul guvernelor ungare este,
fireºte, desfiinþarea totalã a acestui element românesc, însã mai evi-
dent este fenomenul în comitatele greco-catolice”. Vasile Stoica con-
cluziona cã „românii din Ungaria sunt meniþi unei dispariþii foarte
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grabnice, dacã instituþiile lor naþionale ºi mai presus de toate biserica
ºi ºcoala nu vor fi înviate”.

Marea Unire. Ecouri în presa culturalã din Oradea-Mare (1920-
1943)- Familia ºi Cele Trei Criºuri consemneazã un alt aspect mai mult
decât recurent în dezbaterile de idei interbelice. Este vorba despre
necesitatea gãsirii unor soluþii rapide pentru anihilarea diferenþele
fireºti locale ºi regionale, o problemã care a frãmântat societatea inter-
belicã. Soluþiile propuse erau numeroase, însã se insista în mod deo-
sebit pe necesitatea unui demers care sã conducã, în ciuda diferenþelor
fireºti de mentalitate de la o regiune istoricã la alta, la „aºa numita uni-
tate sufleteascã” care trebuie realizatã, potrivit lui George Bota, „sub
scutul aceluiaºi ideal naþional”. Acesta recunoaºte cã în cazul ro-
mânilor chestiunea este necesarã, întrucât „sub imperiul împreju-
rãrilor istorice diferite, ascultând de legi diferite, de orientãri diferite ne
apar cu mentalitãþi diferite”. Concluzia lui era însã una clarã, susþinând
cã „armonizarea mentalitãþilor nu se poate face decât prin preponde-
renþa culturei mame, prin ºcoala româneascã, printr-o dogorealã a fo-
cului din inima românismului”, adicã de la Bucureºti. Descoperim
aici, asemeni altora, o idee forþã prezentã în întreaga perioadã interbe-
licã, anume aceea cã, în ciuda unor greutãþi inerente, nimeni din elita
româneascã majoritarã nu vedea altã variantã de evoluþie ulterioarã a
Transilvaniei decât în cadrele României Mari. Textele selectate în acest
context ne prezintã discursuri de o modernitate surprinzãtoare, pre-
cum cel al lui George Bota, ceea ce sugereazã larga respiraþie intelectua-
lã a elitei româneºti locale. Astfel, acesta nu vede o „unitate sufleteascã”
în sens uniformizator absolut, întrucât „nu trebuie sã ºtergem cu totul
deosebirile locale, cãci nu o putem face ºi este absurd sã o facem ....
aceastã diversitate trebuie sã fie pusã în slujba aceluiaºi ideal naþional”.
George Bota face apel la trecut ºi spune cã minoritarii nu au a se teme
de viitorul lor, deoarece „dupã cum românii au fost atât de inteligenþi
ºi s-au ºtiut comanda fãrã sã-ºi piardã caracterul rasei lor, tot astfel cre-
dem cã ºi minoritarii noºtri vor înþelege cã unitatea politicã a noului
stat le impune sã þinã seama de mentalitatea româneascã. E mult
pânã se vor convinge de superioritatea ei ºi suntem siguri cã nu le va
fi greu cu ea”. Puncte de vedere similare sunt vizibile ºi la alþi reprezen-
tanþi ai elitei româneºti bihorene precum colonelul George Bacaloglu,
pentru care „regionalismul impus sau tolerat de la centru” trebuie sã
se „împleteascã cu interesele superioare ale þãrii”, în timp ce un edito-
rial al revistei Cele Trei Criºuri din martie 1923 semnala faptul cã este
nevoie de o Românie bine structuratã, în care toate zonele þãrii sã aibã
„bineînþeles etern stimulent: centrul”.
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În fine, nu este mai puþin interesant modul în care textele selec-
tate din paginile revistelor Familia ºi Cele Trei Criºuri, alãturi de altele
care nu sunt prezente aici, înþeleg sã militeze pentru conturarea unei
construcþii identitar-naþionale româneºti prin buna înþelegere a eveni-
mentelor cu semnificaþie istoricã deosebitã ºi a simbolurilor naþionale.
Dintre toate însã, cea mai importantã era înþelegerea ºi asumarea sem-
nificaþiei zilei de 1 Decembrie 1918, socotindu-se cã „regretele
nesãbuite ale unora, defãimãrile ºi necazul altora, socotelile, rãfuiala
ºi flecãreala altora, nu sunt decât sau umbrele unui egoism tiran al
sufletelor înguste sau pripeala unor capete zãpãcite de vârtejul tim-
purilor sau calcule meschine ale unor meschine ocupaþiuni; cu un
cuvânt sunt urmele unor zdruncinãri de creer sau tulburãri de inimi,
în orice caz stãri patologice”. Alãturi de 1 Decembrie, ne spune un
interlocutor, trebuie sãrbãtorit ºi înþeles ºi momentul 24 ianuarie 1859,
„care a fost o treaptã pe care am pus piciorul ca sã ne ridicãm ...”, însã
toate sãrbãtorile cu semnificaþie majorã necesitã atenþie sporitã,
întrucât „amintirea trecutului sã ne fie, prin urmare, pildã a bãrbãþiei
noastre pentru viitor”. Pentru ca publicul sã înþeleagã ºi sã asimileze
aceste momente importante ale identitãþii naþionale, Familia ºi Cele
Trei Criºuri publicau periodic materiale cu problematicã similarã, în
primul rând de 1 Decembrie 1918. O parte dintre acestea sunt prezente
în volum. Existã douã categorii majore care vedeau lumina tiparului,
ambele având acelaºi scop. În prima sunt însemnãrile memorialistice
ale celor care au trãit evenimentul, iar în cea de-a doua texte ale unor
nume grele ale istoriografiei ºi culturii naþionale preocupate de
moment. În prima semnalãm contribuþiile lui Gheorghe Tulbure,
Alexandru Ciura, Andrei Criºanul, Ioan Lupaº, Alexandru Lapedatu, Oc-
tavian Goga, Sever Bocu, iar din cea de-a doua Radu Rosetti, Constantin
Kiriþescu etc. 

Toate aceste contribuþii ºi multe altele neselectate aici au reuºit sã
configureze în mentalul colectiv o simbolisticã cu putere de exemplu
intratã adânc în memoria naþiunii române, aºa cum ºi-au propus cei din
elita interbelicã. Pentru a descoperi savoarea lor invitãm la o lecturã
captivantã prin intermediul cãreia cititorul se plaseazã voluntar în
angrenajul intelectual al perioadei interbelice.
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Copilãria mea a fost atît de profundã, de acaparantã, încît nãdãjdu-
iam sã nu se mai termine vreodatã. Mi-era ruºine sã spun cã am împlinit
15 sau 16 ani…

*
Din fragedã copilãrie (6-7 ani), am fost pasionat de istorie. Nu mã

interesau cãrþile „pentru copii ºi tineret”, în schimb îmi imploram
pãrinþii sã-mi cumpere cãrþi de istorie, a cãror dobîndire reprezenta o
dorinþã dogorîtoare. În timpul liceului citeam multã istorie, mereu
nemulþumit din ce-mi ofereau manualele ºi orele de clasã, voind a-mi
„completa” cunoºtinþele cu ajutorul a numeroase cãrþi pe care le procu-
ram cu greutate. Nu-mi erau strãini N. Iorga, Constantin C. Giurescu, V.
Pârvan, D. Onciul, I. Lupaº, P. P. Panaitescu, C. Gane, Const. Kiriþescu,
Gh. Brãtianu, pe deasupra mã delectam cu scrierile strãine în domeniu
pe care puteam pune mîna, de la Istoria Revoluþiei Franceze a lui
Carlyle la biografiile editate de Scrisul Românesc Craiova. Explicaþia?
Încerc a o da acum,  ca fiind o încercare instinctivã de a mã apãra
împotriva chemãrii introspective care sta sã mã invadeze, apelînd la
eposul impozant al trecutului omenirii, precum la o pavãzã. O pavãzã a
celei mai masive obiectivitãþi, zadarnic înãlþate împotriva acutului,
dizolvantului subiect liric… 

* 
Miezul durerii sã-l constituie oare o candoare sãlbaticã pusã la

încercare? 
* 

Decepþia de a nu fi ispitit decît de subtilitate. Cinismul subtilitãþii. 
* 

Existã oare sfîrºituri infinite? 

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Fãrã ignoranþã 
n-ar exista surprizã”



„Fãrã ignoranþã n-ar exista surprizã”

29

* 
În ajunul unor zile de Paºti, dau peste urmãtoarele cuvinte ale

Monicãi Lovinescu, atît de încã actuale: „Am fost o turmã ºi am acceptat
sã paºtem. Din nefericire, acest lucru nu ne-a salvat: mieii nu sunt numai
tunºi, ei mai sunt ºi înjunghiaþi”. 

* 
N-avea oare dreptate bãtrînul Dobrogeanu-Gherea cînd afirma cã

singura revoluþie realã în România ar fi respectarea Constituþiei ºi a
legilor? 

* 
Ni se recomandã ca din douã rele sã-l alegem pe cel mai mic. Dar

Rãul, ca ºi Binele, n-are dimensiuni, pierzîndu-se ca un  fum sau ca un
gaz în atmosfera sufletului. 

* 
„De la 23 august 1944, Marin Preda se plimba de la Capºa la

Mogoºoaia, de la Peliºor la Paris. A dormit, timp de douã decenii, în
patul prinþesei Martha Bibescu, al reginei Carmen Sylva ºi al Duduii
Elena Lupescu. Talentul sãu a amorþit. Creerul ºi inima sa au pus sãu de
oaie þurcanã. N-a mai trecut pe la Vlaºca decît în automobil ºi în docu-
mentare, ca un turist american. N-a mai mirosit piºat de vitã ºi balegã,
zambila, busuiocul sacerdotal ºi pãmîntul reavãn. Aceste elemente pri-
mordiale din Moromeþii I s-au rãzbunat în Moromeþii II. Viziunea lui
despre lumea ruralã fusese o minciunã. Marin Preda nu mai este un cos-
toboc, ci un xenofil, o unealtã oarbã, de douã decenii, în mîinile dibace
ale urmãtoarelor condeie din confreria ºablonardã: N. Tertulian (un ele-
gant sibarit sfertodoct, cu pseudoidei, ºi un Petronius pe dulcea noastrã
Dâmboviþã), Georgeta Horodincã (eleva istoricului josnic Barbu
Câmpina ºi a lui Mihail Roller); Horodnicioaia fãcuse praf pe bietul Titu
Maiorescu ºi pe Jean-Paul Sartre (ce titluri a avut sau are aceastã savantã
cocoþatã?); Mihai Beniuc ºi privighetoarea tãlmãcitoare fãrã limbã Ema
Beniuc; contesa lirismului contemporan, nimfa exasperatã ºi crudelã,
Nina Cassian; inima tãiatã în sãbii felurite a elegiacului baºbuzuc ºi
mareºaloid Eugen Jebeleanu (nãuc ideologic al istoriei contemporane).
Cercul nu se închide aici. Dar nu trece de duzinã. I-aº fixa cu ace subþiri
în Insectar literar ºi aº scrie pe deasupra: Ubi bene ibi Marin Preda et
Co. Lipsa de sinceritate în artã ºi ideologie se rãzbunã imediat. Poþi
comite erori de bunã credinþã ºi lipsã de orientare de moment efemer
policastru. Testimoniul scriptic sau oratoric rãmîne sacru prin autenti-
citate, elan ºi lirism. Marin Preda pune în gura lui Ilie Moromete fraze ºi
elocuþiuni interzise pînã la cotitura PCR din aprilie 1964. La ce folos? Un



romancier poate avea viziuni. Ilie Moromete nu putea anticipa termino-
logia din 1945-1947 în anul 1968. Minciuni gogonate ºi incartade de lim-
baj” (Petre Pandrea). 

* 
Interesant, Petre Pandrea, care are numai vorbe de laudã la adresa

oltenilor din rîndul cãrora provine („Sunt înmãrmurit de hãrnicia olte-
neascã”; „Oltenii nu cunosc felonia” etc.), schimbã foaia în contextul u-
nui comentariu acid consacrat lui M. Sadoveanu, cel cu rãdãcini paterne
alutane: „Este drept cã Sadoveanu poartã ºi o cobiliþã de juvete pe umãr.
Este cobiliþa ereditarã a gorjenilor, care sunt capabili sã taie un gît de cal
pentru un clopoþel cu sunet argintiu”. 

* 
Indecizie înseamnã totuºi libertate. 

* 
Suferinþa trebuie sã se individualizeze. O suferinþã prea generalã,

cea a tuturor ºi a nimãnui în parte, riscã a-ºi toci semnificaþia.
* 

Tot ce e prea încãpãtor devine într-o anume mãsurã frivol. Numai
individualitatea conservã cu eficacitate, în conturul sãu, factorii spiritu-
lui, dramatizîndu-i într-un chip irepetabil. 

* 
„Dacã nu poþi fi om de geniu, fii un înþelept. De altfel nu e mai

comod?” (Jules Renard). 
* 

Inperfecþiunile de expresie din scrisul unui mare autor sunt pre-
cum scamele de pe hainã. Le poþi înlãtura cu uºurinþã. 

* 
„Stagnarea asta mã otrãveºte. Mã sufoc într-o apã stãtutã. Ca pãstrã-

vului, îmi place ºi mie sã urc împotriva curentului” (Gide).
* 

E drept cã apa trece, pietrele rãmîn. Dar cum rãmîn? ªlefuite, cu
înfãþiºarea schimbatã cîteodatã pînã la nerecunoaºtere.

* 
Fãrã ignoranþã n-ar exista surprizã. Iar fãrã surprizã, viaþa spiritu-

lui s-ar atrofia. Deci trãiascã ignoranþa!
* 

Inteligenþa: jubilaþia îndoielii.

Gheorghe Grigurcu
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Dacã acum vreo zece ani, prin cine ºtie ce fericitã iluminare anam-
neticã, ºi-ar fi adus aminte cineva (dintre cei responsabili cu istoria ºi festivi-
tãþile) cã în 2018 România va aniversa un centenar decisiv pentru ea, nu l-am
fi sãrbãtorit acum doar cu parade, bairamuri ºi alte improvizaþii (unele, ce-i
drept, meritorii); s-ar fi putut pune la cale – ba chiar duce la capãt - un plan
de manifestãri substanþiale, chiar dacã nu eroice (cum ar fi fost cazul cu
vreo autostradã inauguratã tocmai la momentul festiv). Între acestea ºi-ar fi
putut gãsi loc – unul chiar cuvenit, dacã nu de-a binelea imperativ - ºi un
proiect naþional de ediþii critice. Asta cu atît mai mult cu cît lucrul la o
ediþie criticã poate dura, cel puþin în unele cazuri, cît ºi cel la o autostradã.
Nu mai deplîng ºi eu starea ediþiilor critice, dar observ cã ºi acolo unde
acestea s-ar putea realiza, lucrul rãmîne tot nefãcut ori treneazã agonic.
Bunãoarã, Alexandru Ruja – cel mai calificat în Aron Cotruº – a terminat
de destulã vreme lucrul la ediþia criticã din opera acestuia, dar aceasta stã
ºi aºteaptã dupã apariþia, în 2014, a volumului al treilea. În cele trei de pînã
acum Alexandru Ruja a cuprins bunã parte din volumele apãrute în þarã
(ultimul prins în ediþia apãrutã e Minerii din 1937), mai rãmînînd din aces-
tea material pentru încã un volum; ar urma apoi „revelaþia” scrierilor din
exil, ca ºi necunoscute. Ce-i drept, Ruja a fãcut tot ce-a putut pentru
repunerea în drepturi a lui Aron Cotruº: l-a editat (prima oarã în douã volu-
me de Poezii, în 1991), i-a consacrat o monografie (apãrutã în 1996), a recu-
perat un volum de corespondenþã (apãrut în 2005) ºi s-a asigurat de o do-
cumentare scrupuloasã pînã la ireproºabil. A lucrat ca un benedictin la
ediþia criticã, pregãtitã în toate detaliile ei. Nu s-ar fi impus (ori baremi
cuvenit) oare ca, la centenarul unirii Transilvaniei cu România,  „cel mai
reprezentativ poet al acestei provincii”, cum îl considera Ion Breazu, sã fie
editat integral?

Starea ediþiilor critice

Al. Cistelecan

Aron Cotruº în „ediþia Ruja”
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Ediþia lui Ruja, începutã la „Minerva” (acolo apare primul volum, în
1999) ºi continuatã la Academie (urmãtoarele douã volume, 2002, respec-
tiv 2014 – intervale relevante prin ele însele), e dotatã cu tot ce se cuvine
unei ediþii critice realizatã cu devotament ºi profesionalism. Studiul intro-
ductiv care deschide primul volum e o sintezã extrem de concentratã din
materialul amplu al monografiei, pãstrînd ºi el ceva din fervoarea ple-
doariei care anima monografia. Reconstrucþia biograficã, aici doar con-
trasã, se bizuie pe o documentare dusã pînã la religia detaliului, ceea ce-i
permite editorului sã corecteze (uneori iritat de persistenþa vorbelor goale
ºi a neadevãrurilor) toate erorile, fie de documentare, fie de apreciere
(unde crede cã se face injustiþie criticã; adicã la mai toate rezervele evalua-
tive întîlnite în desiºul comentariilor). Cu documentele în mînã, Ruja resta-
bileºte întreg traseul biografic al lui Aron Cotruº, dezminþind, bunãoarã,
ferm zvonurile despre mizeria americanã a poetului: „Noi am refãcut – zice
el –, prin efort propriu, din documentele cîte existã, aceastã perioadã din
viaþa lui Aron Cotruº /../. Dar am refãcut-o nu fabulînd sau delirînd propa-
gandistic, ci respectînd adevãrul documentelor” (p. XXVI). Acesta e „ade-
vãrul” respectat cu scrupul în tot demersul biografist. De aceeaºi asistenþã
riguros documentatã beneficiazã copilãria poetului, perioada studiilor,
activitatea de gazetar, cariera diplomaticã ºi exilul, în strînsã împletire cu
evoluþia creativã. Cea din urmã e urmãritã apoi pas cu pas, pornind de la
primele poezii publicate în reviste – ºi ajunse, unele, în Poezii-le din 1911
– ºi pînã la ecourile critice stîrnite de volume. Ruja e înþelegãtor ºi cu
poemele adolescentine (ceea ce n-au fost criticii ºi recenzenþii primului
volum), gãsind în ele cel puþin meritul de a contura, anticipat, „douã
direcþii” pe care va merge mai apoi poetul – „una a poeziei simboliste ºi alta
a liricii expresioniste” (p. XXXIV). Poate cã entuziasmul recuperator ºi
febra justiþiarã l-au dus prea departe cînd afirmã cã-n Poezii-le debutului
„gãsim multe direcþii ale viitoarei poezii româneºti” (p. XXXVI); ele erau
deja prefigurate, ca sã vorbim cinstit; afarã, fireºte, de inflexiunile expre-
sioniste. Pe acestea ºi insistã Ruja de îndatã ce le descoperã cristalizate în
Sãrbãtoarea morþii, declarînd imediat cã, „prin viziune ºi structurã”,
poezia lui Cotruº „s-a conturat de la început a fi expresionistã” (p. XXXVII).
ªi tot pe ele se bazeazã ºi cînd porneºte o timidã (dar ºi fermã) querelle
asupra pionieratului expresionist din poezia noastrã, pe care i l-ar acorda
bucuros lui Cotruº: „Aron Cotruº este între primii expresioniºti români,
dacã nu cel dintîi ºi cu opera cea mai reprezentativã pentru aceastã orien-
tare” (p. XXXVII). Pînã la urmã cearta e pacificatã prin acceptarea celor
douã variante de expresionism – unul metafizic, al lui Blaga, altul social-
mesianic, al lui Cotruº. Cînd stã pe teren ferm, Ruja e drastic în punerile la
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punct, chiar dacã e vorba de Vladimir Streinu
(care vãzuse în Sãrbãtoarea morþii doar „o vagã
intenþie artisticã” ºi „un Camil Petrescu fãrã
forþã”): „A spune despre Aron Cotruº cã este un
scriitor fãrã forþã dovedeºte o clarã neînþelegere”
(p. XLV). Fireºte, Streinu nu se referea la explozia
temperamentalã din poezia lui Cotruº, ci la forþa
de transfigurare, dar se poate discuta dacã pot fi
despãrþite cele douã. În viziunea lui Ruja, hotãrît
cã nu, cãci, zice el (combãtînd „concluzia unei
poezii declarative, exterioare, insuficient filtratã
artistic”, despre care afirmã numaidecît: „Nimic
mai inexact!”), „poezia lui Cotruº este o revãrsare
a temperamentului sãu”, „un mod de a dezlãnþui
ºi exterioriza forþa propriilor emoþii” (p. XLVI).
Lucrurile aºa stau, dar valul polemic îl duce pe
Ruja un pic prea departe, fãcîndu-l sã afirme cã
„lirica lui Cotruº nu este mai puþin profundã decît
a lui Blaga” (idem). Poezia lui Cotruº se justificã,
însã, prin intensitate, nu prin profunzime. (Nici
nu ºtiu dacã se poate opera în cazul lui cu pre-
tenþia de profunzime; ºi nici cu cea de complexi-
tate, ambele, însã, abilitate în cazul poeziei bla-
giene). Sau, dupã cum zice chiar Ruja, „starea
acestei poezii aº numi-o starea de elan ºi dez-
lãnþuire” (s. aut., p. LII). Urmeazã apoi, urmãrit în
volumele exilului, entuziasmul rapsodic. Într-un
cuvînt, un studiu introductiv atent la toate, de la
cele mai mici detalii la marile dispute de curente. 

Din Nota asupra ediþiei se vãd dificultãþile
pe care Alexandru Ruja le-a întîmpinat, cel puþin
cînd s-a apucat de treabã „cu regretul cã nu sun-
tem în posesia (nici în posibilitatea de a le con-
sulta) tuturor manuscriselor poetului” (p. LXIII).
Unele din aceste dificultãþi par a fi fost depãºite
prin abnegaþie, dar, la cîte înºirã Ruja, unele par
de nedepãºit (arhive împrãºtiate prin toatã lu-
mea, unele pierdute, reviste de negãsit etc. etc.).
Din pãcate, editorul n-a putut consulta nici
proiectul unei ediþii definitive conceput chiar de
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poet. Aºadar, mai multe dificultãþi de atîtea erau ºi greu de imaginat. Cu atît
mai mult ediþia Ruja ar fi trebuit sã aparã mãcar în anul centenarului, chiar
dacã ar mai fi fost de acoperit unele aspecte (destule din ele, pe parcurs,
documentate). 

Altminteri, scrupulul documentar al lui Ruja e de-a dreptul inepuiza-
bil ºi el se vede în notele dedicate fiecãrei poezii, recuperãrilor de variante
(sau poeziilor cu acelaºi titlu, dar abandonate în reviste), restabilirii de ver-
suri, datelor despre apariþii etc. Dar ºi mai mult în alcãtuirea dosarelor de
receptare criticã, fiºate cronologic ºi cu atenþie aparte menþiunilor ºi con-
semnãrilor rãmase în uitare, despuierii de reviste ºi ziare greu de identifi-
cat ºi gãsit. Dosarele acestea, secþionate pe etape, sînt, de fapt, un dialog
exegetic în care Ruja intervine cu propriile opinii (cînd e cazul unor
„corecþii”), consemnînd, totodatã, ºi cotiturile exegetice mai importante ºi
subliniind de fiecare datã eventualele originalitãþi interpretative sau crista-
lizãri temeinice ale analizelor. Între primele de acest fel premiate e con-
cluzia lui Nicolae Mecu pe marginea poemelor din debutul lui Cotruº, în
care se vãd „douã mimetisme”: „un mimetism neproductiv” ºi „unul bazat
pe afinitate, în cadrul cãruia se schiþeazã evoluþii viitoare” (I, p. 133). Astfel
de menþiuni, oneste, evidenþiazã punctele de inflexiune din toatã saga exe-
geticã, restituind cui de drept meritele; chiar dacã nu e vorba de critici,
cum e cazul lui Emil Isac, ale cãrui comentarii „deschid ºi o altã direcþie în
hermeneutica liricii cotruºiene, aceea a poeziei intelectualizate” (II, p. 217).
Sau al lui Em. Bucuþa, care, ºi el, „diferit de alþi comentatori, /.../ accentueazã
pe romantism” (II, p. 231). Nici un merit interpretativ nu e trecut cu vede-
rea, chiar dacã el nu aparþine vreunui nume consacrat în criticã. Iatã, de
pildã, spusele „anticipative” ale lui Romulus Dianu, care „vede, ca trãsãturã
a poeziei cotruºiene, monumentalitatea” (II, p. 244). Cînd e vorba de con-
tribuþii relevante, Ruja le pune în valoare nu doar citîndu-le, ci ºi evidenþi-
indu-le anume meritele, cum face, de exemplu, cu studiul lui Victor Iancu,
unul dintre „primele texte critice în care se afirmã cu tãrie originalitatea
poeticã ºi se observã dimensiunea expresionistã a poeziei” (III, p. 224). Ori
cu cel al lui Simion Mioc: „una din cele mai originale, mai profunde ºi ine-
dite interpretãri ale poeziei cotruºiene” (III, p. 277). E un epos exegetic pe
care Ruja îl reconstituie cu maximã rigoare ºi onestitate. 

Pe bunã dreptate, avînd în vedere peripeþiile prin care a trecut Aron
Cotruº ºi opera sa, „se cerea” – zice Cornel Ungureanu comentînd ediþia de
Poezii îngrijitã de Ruja – „o lucrare care sã ia totul de la capãt”. Lucrarea s-a
fãcut. Mai rãmîne sã o ºi vedem tipãritã. Fie ºi în ceasul al treisprezecelea.
(Cãci al doisprezecelea a trecut deja). 
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POETUL ªI PICTORUL - ÎMPREUNÃ

„Viaþa m-a fãcut/ om bun/ cum jugul/ îl face
harnic/ pe animal” (Peste umãr) – cu
aceastã mãrturisire, peste umãr, începe
noua carte de poezii a lui Robert ªerban
(Tehnici de camuflaj, Bucureºti, Tracus
Arte, 2018). Cine îl cunoaºte pe R. ªerban
poate confirma sau infirma cã e un om
bun, cine i-a citit cãrþile nu cred cã poate
susþine cã el nu este un poet bun. Harnic,
carte dupã altã carte, R. ªerban s-a fãcut un
poet tot mai bun, drept care este îndrãgit
de o mulþime de oameni-cititori. ªi-a 
perfecþionat formula liricã în direcþia 
minimalistã pânã la stadiul de acum, în care
poezia sa deþine atuurile unei originalitãþi
care, cum scrie pe coperta a patra Octavian
Soviany ( excelent cunoscãtor ºi 
comentator de poezie, cum ºi poet 
remarcabil), „refuzându-ºi efuziunile 
patetice, mizând pe o simplitate aproape
asceticã, pendulând uneori între tandreþe ºi
ironie”, e dobânditã pentru cã nu e cãutatã
cu orice preþ. Colaborarea eficientã a
inteligenþei spiritului de observaþie, cu 
sentimentul, chiar cu sentimentalitatea 

Poeþi în cãrþi

Ioan Moldovan
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uneori, a tehnicii de configurare 
esenþializatã a textului cu arta 
humorului duce la un rezultat liric
ataºant, cu farmec aparte.
Cu un an înainte, Robert ªerban ºi
artistul plastic Pavel Vereº au realizat
prin harul specific fiecãruia – poezie,
respectiv 
imagine plasticã – o carte-album 
spectaculoasã – Ascuns în trans-
parenþã (Iaºi, Polirom, 2017).
Concepþia graficã a minunatului op
aparþine lui Pavel Vereº, cu un subtil
cuvânt înainte – Palimpsestul deturnat
– de Mircea Mihãieº, produs 
într-un tiraj de 700 exemplare, 26 
exemplare hors-commerce conþinând
câte un desen realizat de Pavel Vereº,
transpus pe hârtie manualã, purtând
semnãtura autorului – ispravã artisticã
în tandem admirabilã. Citez cu plãcere
unul dintre poemele din interior 
(pp.16-17) , textul fiind inclus într-o
creaþie picturalã plinã de frumuseþe ºi
emoþie: „ce te mai pricepi la moartei/
ai ºoptit/ dupã ce mi-ai citit câteva
poezii// deloc/ deloc/ sunt doar un
impostor/ tot ce am scris acolo/ e vãzut
ºi auzi pe la alþii” (Priceput la moarte).
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Viziune

ªi am avut o viziune atunci
Se fãcea cã moartea era luna plinã
ªi era ca ºofranul
ªi se deschidea ca un trandafir
Mare galben
ªi ieºeau omuleþi dintre petalele ei
Dintre solzii ei de sirenã cereascã
ªi pluteau spre pãmînt ca puful de pãpãdie
ªi cînd ajungeau jos pe pãmînt
Parcã se trînteau uºi de fier
ªi spre cer se înãlþa un þipãt luminos
Pe care o fiinþã omeneascã
Nu-l mai putea privi
ªi se auzea scîncet de ape
Miºcate de la locul lor
ªi se simþeau mirosuri înþepenite
De pergament
ªi din turnul bisericii
Se aruncau miresele
ªerpiºori iuþi printre ierburi
Cãutau ascunziº
Din calea acelor omuleþi de fier

Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef
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Care ocupau strãzile ºi canalele ºi casele
Pe unii-i topea înserarea
Cei rãmaºi erau
Fier înroºit
Demoni greoi ce nicicînd
Nu se vor mai înãlþa
Demoni mititei ce n-au mai avut loc
În luna nouã
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Foarte rar se întâmplã ca un critic literar sã aibã cu adevãrat o
Operã cu individualitate distinctã, în sensul înalt al cuvântului. Aceasta
înseamnã cel puþin faptul cã se constituie într-un univers independent
ºi coerent, cu planetele lui, cu centrul lui vital, cu structura, valorile,
legile ºi tendinþele lui specifice, cu o dinamicã particularã transpusã
într-o istorie proprie ºi cu o filosofie definitorie. O istorie personalã ºi o
viziune bine articulatã asupra valorilor ºi asupra literaturii se organi-
zeazã într-un destin. „Operã” nu are, în acest caz special, accepþia obiº-
nuitã de sumã a scrierilor. „Operã literarã” înseamnã o creaþie
excepþionalã de ficþiune sau virtuozitate expresivã: poezie, prozã,
teatru. Au o Operã, în sensul plenar al cuvântului, Ibrãileanu, Lovinescu
sau Cãlinescu – cu un argument în plus pentru cã sunt, nu în plan
secund, prozatori, deci creatori. E o discuþie lungã dacã nu cumva ºi cri-
tica literarã înseamnã creaþie. Dar nu orice critic literar e cu adevãrat
creator ºi, prin urmare, nu orice critic literar are o Operã. O distincþie
care ne conduce spre controverse interminabile. 

Din punctul meu de vedere, al exigenþei maxime, în literatura
românã postbelicã au indubitabil o Operã (operã literarã) Eugen
Simion ºi Nicolae Manolescu. Rivalitatea sau adversitatea dintre cei doi,
în stilul existenþei publice, transformatã într-o rivalitate neproductivã
între Academia Românã ºi Uniunea Scriitorilor, ne tulburã multora din-
tre noi atitudinile. Pentru mine amândoi sunt la fel de importanþi: doi
critici cât douã personalitãþi-instituþii, care au configurat decisiv imagi-
nea pe care o avem nu numai despre literatura românã postbelicã, ci
despre toatã literatura românã. Iau spre analizã ºi exemplificare primul
dintre cazuri, îndreptãþit de faptul cã Eugen Simion a împlinit 85 de ani
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în mai 2018. Nu am vãzut semnalat evenimentul într-un mod semnifica-
tiv, în presa literarã care conteazã, decât de cãtre Ion Pop în revista
„Steaua”.

O conºtiinþã criticã îºi asumã ºi îºi exprimã o moralã superioarã,
ca formã de situare în universul valorilor. Este (ºi) cazul lui Eugen
Simion. Dintre contemporani putem alege foarte puþine astfel de
conºtiinþe reprezentative, care sã reflecte o epocã, sã fie un martor al
actualitãþii, dar ºi un ambasador pe deplin credibil pentru imaginea pe
care ºi-o va face posteritatea despre antecedentele sale. Numai Nicolae
Manolescu mai corespunde acestei exigenþe maxime, cum spuneam.

Unii critici au doar o teorie care îi definesc, în cel mai bun caz.
Alþii se particularizeazã prin anumite atitudini, mai mult sau mai puþin
polemice, se diferenþiazã prin negaþii ºi afirmaþii extravagante sau
foarte îndrãzneþe. Alþii, istoricii literari îndeosebi, au interpretãri care rã-
mân, descoperiri ºi reconsiderãri, monografii despre unul sau mai mulþi
scriitori, sinteze despre epoci literare oferind imagini persistente în
timp despre evoluþia literaturii, a unui gen literar sau a unei teme, relevã
filoane, grupuri, tendinþe, filiaþii, tropisme estetice, politice sau socio-
logice. Acestea sunt cazuri fericite, dacã reuºesc. Fiecare protagonist al
vieþii literare dintr-o anumitã epocã încearcã sã se singularizeze într-un
fel sau altul. Eugen Simion cumuleazã toate aceste situaþii: ºi-a format ºi
o teorie proprie despre literaturã ºi menirea criticii literare, îmbinând
idei proprii cu altele preluate din critica francezã, din Lovinescu sau
Cãlinescu; s-a impus prin atitudini polemice (de pildã, în problema
revizuirilor sau despre „întoarcerea autorului”), prin interpretãri speci-
fice despre anumiþi scriitori din întreaga istorie a literaturii române (de
la Cantemir, Odobescu, Eminescu, Creangã, Slavici, Maiorescu pânã la
Rebreanu, Sadoveanu, Blaga, Arghezi, Bacovia, Sebastian, Stere, Vinea ºi
încheind cu cei mai importanþi scriitori postbelici); a contribuit la con-
solidarea canonului estetic al literaturii române postbelice, apãrându-i
consecvent ºi hotãrât, în momente de restriºte ºi dezordine a opiniilor,
pe Marin Preda, Petru Dumitriu, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu ºi pe
alþii, într-o adevãratã ºi rezistentã panoramã asupra scriitorilor de azi; a
scris monografii de referinþã despre proza lui Eminescu, despre Lovi-
nescu, despre Creangã, despre Odobescu, despre cei trei mari scriitori
ai exilului: Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran; a dat sinteze
despre epoci ºi genuri: începuturile poeziei române ca „dimineaþã a
poeþilor”, literatura confesivã (memorialisticã, jurnal, corespondenþã,
autobiografie), avangardã, literatura postbelicã în ansamblul ei de valori
ºi tendinþe. A stabilit filiaþii, a analizat fenomenul sincronizãrii literaturii
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române cu literatura europeanã. În cele mai multe situaþii, criticii ºi is-
toricii literari au doar contribuþii într-un domeniu sau altul, simple
schiþe de detaliu într-un tablou care rãmâne pe veci neterminat, cel mult
sugerat, bãnuit, întrezãrit.

Eugen Simion are o Operã impresionantã de critic ºi istoric literar,
nu pentru cã a scris mult, ci pentru cã interpretãrile sale, sintezele, pers-
pectivele istorice, estetice sau tematice, eseurile monografice, atitu-
dinile s-au organizat cu timpul într-un univers de valori, contrapus de-
zordinii, scepticismului ºi neantului. Constelaþiile tematice ale acestei
opere se constituie în configuraþii evidente pentru un  privitor sau
cunoscãtor onest la simpla parcurgere a unei bibliografii, adicã fiºierul
personal de bibliotecã din dreptul numelui Eugen Simion. Vezi cum se
organizeazã tabloul de valori al unui critic cu viziune cosmoidalã asupra
valorilor, asupra culturii ºi, în mod special, asupra literaturii noastre
naþionale. Configurarea modularã a operei stã mãrturie. Scriitorii ro-
mâni de azi, cãrora le-am zice acum mai bine postbelici, sunt cuprinºi
într-un vast tablou. Operele fundamentale ale culturii române din toate
epocile sunt editate ºi comentate într-un proiect editorial ce depãºeºte
250 de volume. Teoria ºi practica diarismului, dialectica relaþiei dintre
autor ºi operã, avatarurile biografismului sunt explorate cu metodã,
inteligenþã ºi sensibilitate criticã. Trilogia monografiilor despre cei trei
mari exilaþi ai noºtri se profileazã ca un far cãlãuzitor în secolul XX ro-
mânesc. 

Importanþa unui critic ºi istoric literar, atât în actualitate, cât ºi în
posteritate, se mãsoarã obiectiv prin volumul conºtiinþei sale critice,
apreciind capacitatea sa de cuprindere asupra fenomenului literar.
Eugen Simion are o conºtiinþã criticã mãritã, capabilã sã cuprindã, sã
analizeze, sã interpreteze întreaga literaturã românã, în pagini memora-
bile care rãmân un reper durabil în istoria receptãrii unui scriitor.
Aceastã conºtiinþã criticã mãritã, generoasã ºi comprehensivã, dã ade-
vãrata mãsurã a Operei lui Eugen Simion.

La originea unei Opere impunãtoare stã o personalitate puter-
nicã, un om înþelept, echilibrat ºi stãruitor, cu o constituþie psihicã ºi in-
telectualã rezistentã ºi productivã. Întotdeauna am fost înclinat sã com-
par voinþa lui Eugen Simion de a crea o Operã cu aceea a lui Nicolae
Breban. Orgoliul unui mare creator este acelaºi, chiar dacã la Eugen
Simion e camuflat, nedeclarat. Are o perseverenþã uimitoare în a realiza
marile proiecte, atât cele personale, cât ºi cele colective. Nu s-a refugiat,
ca atâþia alþii, în resemnare, decepþie sau mizantropie, deºi ar fi avut
motive, fie vremurile neaºezate, fie oamenii dezamãgitori. Marile sale
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proiecte au mers înainte, împotriva vicisitudinilor: sintezele proprii,
reluate ºi completate; dicþionarul academic al literaturii române;
crestomaþiile presei literare postbelice; seria de „opere fundamentale”,
editarea manuscriselor lui Eminescu ºi multe altele. Crede în literatura
românã, în valorile europene ºi în cultura universalã ca foarte puþini alþii
în aceste vremuri de degringoladã, solipsism ºi scepticism. 

Eugen Simion este unul dintre acei rari oameni-instituþie. ªi nu
pentru cã se aflã în fruntea Institutului „G. Cãlinescu”, nu pentru cã a
fost multã vreme preºedintele Academiei Române, nu pentru cã a înde-
plinit aceste funcþii sau altele. Ci pentru capacitatea sa de a coaliza, de a
armoniza ºi de a stimula energii intelectuale. E un om de culturã care
rezistã la efortul intelectual de duratã, la drumul lung, pe care îl
jaloneazã cu roadele muncii sale de editare, interpretare ºi promovare a
valorilor. Un purtãtor de culturã, fãrã cult (fãrã idoli falºi) ºi fãrã urã,
adicã fãrã exagerãri deformatoare ºi fãrã vrãjmãºie, într-o vreme în care
pãrtinirile ºi duºmãniile fac ravagii. Un constructor optimist sfideazã
atmosfera distructivã, anticulturalã, care bântuie în jur.
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IEºIREA DIN ÎNCHISOARE

Luând ca reper începutul de an, care chiar dacã nu era o sãrbã-
toare foarte importantã pe atunci, putem accepta cã Ioan Slavici, Tudor
Arghezi ºi ceilalþi colegi de celulã au pãrãsit închisoarea Vãcãreºti în 18
decembrie (stil vechi), adicã 31 decembrie 1919 (stil nou), modificarea
de calendar survenind la 1 aprilie în acelaºi an. Scriitorii ºi jurnaliºtii
arestaþi vor fi puºi în libertate înainte de Crãciun, dupã stil vechi, ºi în
ajun de An Nou, dupã stil nou, acest din urmã calendar fiind în vigoare
la acea datã în România Mare, însã locuitorii Vechiului Regat, cei din
Basarabia ºi Dobrogea încã nu erau obiºnuiþi cu el. Data eliberãrii este
controversatã, numeroºi istorici ºi istorici literari având dificultãþi în a
identifica ziua cu certitudine1. În cronologia vieþii ºi operei lui Slavici
realizatã de Constantin Mohanu, la anul 1919 se precizeazã: „Decembrie,
29. Ioan Slavici, împreunã cu ceilalþi patru ziariºti, condamnaþi prin
aceea ºi sentinþã, sunt puºi în libertate dupã 11 luni de detenþie”2.
Interesant este cã, în acelaºi volum, în Prefaþã, Eugen Simion dã data
eliberãrii în 18 decembrie 1919, ceea ce este corect dupã calendarul
vechi3. Dar 18 plus 13 (diferenþa de zile între calendarul vechi ºi cel nou
în secolul al XX-lea) dã 31 decembrie, deci C. Mohanu a pierdut douã

Mediafort

Lucian-Vasile Szabo

Graþiere, amnistie 
ºi memorie

1 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicisticã dupã gratii, Editura
Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2012, pp. 253-255.
2 Ioan Slavici, Opere, I. Nuvele, Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2001, p. LVII.
3 Ibidem, p. XII.
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zile la numãrãtoare. Data de 29 decembrie este consemnatã ºi de alþi
biografi4.

În aceste condiþii, reþinem cã eliberarea celor cinci condamnaþi
din închisoare s-a produs, cel mai probabil, conform notaþiilor lui Ioan
Slavici, în 18 decembrie 1919, stil vechi, înlocuit la acea datã, adicã 31
decembrie 1919, cu stilul nou, calendar ce fusese introdus oficial chiar
în acel an. Ca o curiozitate, trebuie amintit cã schimbarea calendarului
iulian revizuit (stil vechi) cu cel gregorian (stil nou) s-a fãcut rapid, cãci
existau confuzii enorme în organizarea României Mari. Ardealul ºi
Banatul urmau de mai mulþi ani calendarul pe stil nou, pe când Regatul
ºi Basarabia mergeau pe stil vechi. În acest context, a intervenit o primã
schimbare, operatã însã, aºa cum se întâmplã în România, doar în
Armatã. 1 februarie a devenit 14 februarie 1919. Confuzia a sporit ºi mai
mult... Dupã douã luni, calendarul nou a intrat în vigoare peste tot, când
1 aprilie a devenit 14 aprilie5.

URÂT, DAR… VESEL

La sfârºitul anului 1919, ziariºtii fuseserã graþiaþi, dar nu amnistiaþi.
Fuseserã scutiþi de efectuarea pedepsei pânã la capãt, dar condamnarea
rãmânea în picioare. Vârstnicul Slavici se va retrage din luptã, dar mult
mai tânãrul Arghezi va duce bãtãlia pânã la capãt, încercând sã obþinã
amnistia, adicã ºtergerea faptelor ºi a pedepsei. Prima încercare a fost
efectuatã în perioada februarie-martie 1920, când neobositul ministru
ªtefan Cicio-Pop a venit cu un proiect de lege în acest sens. Existau 8794
de condamnãri în faþa unor curþi marþiale, pentru perioada decembrie
1918 - decembrie 1919, existând un curent de opinie în favoarea
amnistiei. Regele Ferdinand însã s-a opus, alarmat de posibila scutire de
pedeapsã a socialiºtilor, astfel cã s-a ajuns la un conflict între el ºi
miniºtri. În aceste condiþii, guvernul Vaida a fost nevoit sã plece6.

4 Teofil Bugnariu, Ioan Domºa ºi Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici, 1848-1925,
Bibliografie, Editura Enciclopedicã Românã, Bucureºti, 1973. p. LVII.
5 Tot ca o curiozitate amintim ºi un alt aspect generator de confuzie. Pe perioada ocu-
paþiei germane la Bucureºti, se instituise oficial calendarul nou (gregorian). A intrat în
vigoare la 19 decembrie 1916, datã care a devenit 1 ianuarie 1917. Sãrind peste cele 13
zile, cu care anul 1916 a fost ciuntit, li s-a luat românilor ºi Crãciunul din acel an, ceea ce
a fost motiv de mare supãrare, pe lângã cele curente, generate de ocupaþie, de rãzboi ºi
de viaþa grea din Bucureºti.
6 Pavel Þugui, Arghezi necunoscut, Editura Vestala, Bucureºti, 1998, p. 104.
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Unele semne de întrebare vor fi apãrut ºi în familia Brãtianu. O
duioasã apãrare îi va face lui Slavici, criticat pentru cã scria în Gazeta
Bucureºtilor, Elisa Brãtianu, soþia premierului în funcþie. Fostã elevã a
sa, distinsa doamnã va refuza sã creadã enormitãþile puse în seama
marelui scriitor ºi gazetar, chiar în ciuda campaniei de prigonire dusã
de soþul sãu. Fragmente din jurnalul sãu au fost publicate începând din
1997. Într-un loc gãsim acest admirabil portret fãcut gazetarului: „El
întindea sub ochii noºtri harta Austro-Ungariei ºi trãgea cu creionul
roºu harta pãmânturilor locuite de români. Institutoarea noastrã, indig-
natã, începea sã protesteze, dar el, aruncând o privire ºireatã, continua
sã tragã hotarele cu roºu aproape aºa cum sunt astãzi. «Casa de
Habsburg se va prãbuºi, spunea el. A trãdat prea multe suflete
româneºti». Nemþoaica înnebunea, noi jubilam. În ziua Armistiþiului
eram, la Iaºi, m-am gândit la scumpul nostru profesor atât de urât, de
vesel, de inexact ºi atât de fantezist, dar care ºtiuse sã aprindã în inimile
noastre de copil o flacãrã atât de caldã. S-a încercat sã mi se spunã cã a
comis greºeli; se poate, dar am refuzat sã le cunosc; recunoºtinþa mea
pentru el trebuia sã rãmânã intactã”7. Frumoase cuvinte, într-o geogra-
fie publicisticã conturatã în tuºe groase, într-un timp când poziþionãrile
geostrategice personale nu lãsau loc pentru nuanþe.

La sfârºitul lunii iunie 1920, T. Arghezi întocmeºte un decret de
amnistie, reuºind sã-l introducã în dezbaterea guvernului Averescu prin
intermediul lui Octavian Tãslãuanu, ministru la Industrie ºi Comerþ la
acea datã. Documentul este aprobat, însã se face o adãugire, în sensul cã
puteau beneficia de amnistie doar condamnaþii care aveau situaþia mili-
tarã clarificatã. Dupã cum observã P. Þugui, din lotul celor cinci a exis-
tat un singur beneficiar, Dimitrie Karnabatt8. Întrebarea care se pune
este de ce nu a beneficiat ºi I. Slavici, deoarece este greu de crezut cã, la
cei 72 de ani ai sãi, nu avea situaþia militarã clarificatã! Lucrurile se tergi-
verseazã, iar în ianuarie 1922, Ionel Brãtianu redevine premier, astfel cã
era nevoie de o strategie nouã pentru ºtergerea condamnãrilor.
Amnistia va veni printr-un decret regal de la începutul lunii iunie 1922,
dupã ce asupra guvernului de la Bucureºti fuseserã exercitate presiuni
din þarã, dar ºi externe9. Imaginea publicã a lui Ioan Slavici va rãmâne
mulþi ani pãtatã, însã pentru Tudor Arghezi Amnistia a însemnat un nou
început, deoarece, în anii urmãtori, se va impune ca poet de certã
valoare.

7 Magazin istoric, nr. 10-11, octombrie 1997.
8 Pavel Þugui, op. cit., p. 104.
9 Idem, pp. 106-107.
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Între timp, scriitorii-ziariºti, unii foºti dupã gratii, alþii nu, au tre-
buit sã facã faþã aceloraºi acuzaþii de colaborare cu duºmanul ºi trãdare
de þarã, dar de data aceasta nu în faþa unei instanþe, ci în faþa colegilor
din Societatea Scriitorilor Români. Iniþiativa i-a aparþinut criticului
Mihail Dragomirescu, pe lista în vederea excluderii fiind trecuþi: Ioan
Slavici, Tudor Arghezi, Constantin Stere, Gala Galaction, George
Topârceanu, D. D. Pãtrãºcanu, ba chiar, la un moment dat, Mihail
Sadoveanu. Pânã la urmã nu au fost excluºi, însã unii dintre ei, alãturi de
alþi „germanofili” au avut de suferit numeroase ºicane, inclusiv înlãtu-
rarea din slujbele la stat deþinute, cum a fost cazul lui D. D. Pãtrãºcanu10.
Cumva, foºtii condamnaþi trebuiau sã supravieþuiascã, sã obþinã venituri
de undeva, mai ales cã aveau familii. Acest aspect îl va convinge pe T.
Arghezi sã caute o împãcare cu liderii liberali, chiar cu Ionel C. Brãtianu.

RÃZBUNAREA NU POATE FI NEGATÃ

Când se referã la Ioan Slavici ºi Tudor Arghezi, capi de afiº în acest
straniu proces, Niculae Gheran observã caracterul nedrept al acestuia.
Se plãteau poliþe: „Cã lucrurile stãteau aºa nu încape nicio îndoialã, câtã
vreme procesul de «înaltã trãdare» vizase un anumit cerc de gazetari,
nicidecum categoria mai largã dintre cei care fãceau parte. Mai mult
decât atât; spre deosebire de ziariºtii care cochetaserã cu o politicã
ostilã intereselor þãrii, sub influenþa semnificativã a stãrilor de pe front
– favorabile într-o vreme Puterilor Centrale – scriitorii amintiþi fuseserã
consecvenþi cu credinþele lor, subliniate, la lumina zilei, în anii neutrali-
tãþii României, fãrã sã-ºi negustoreascã în vreun fel opþiunile”11. Situaþia
privind ancheta ºi procesul ziariºtilor din 1919 a rãmas neclarã, multe
dintre documente fiind dispãrute. Rãmâne virulenþa din ziare, printre
pãrerile partizane faptele ieºind mai greu la ivealã.

Constantin Bacalbaºa, unul dintre jurnaliºtii proeminenþi ai
epocii, se va ocupa de aceste aspecte controversate în memoriile sale.
Vorbeºte de faptul cã „un oarecare Rozelius, faimos agent al Germaniei,
cumpãra, subvenþiona ºi întreþinea, cu un mare lux de cheltuieli, propa-
ganda”12. Este de presupus cã documentele doveditoare au fost distruse
de agenþii germani la intrarea României în rãzboi ori au fost evacuate

10 Lucian Boia, „Germanofilii”, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009, p. 359.
11Haralambie Corbu, op. cit., pp. 6-7.
12 Constantin Bacalbaºa, Bucureºtii de altãdatã, 1910-1914, vol. IV, ediþia a II, Editura
Ziarului Universul, Bucureºti, 1936, p. 193.



dupã ce Puterile Centrale ºi-au instalat propria administraþie la Bu-
cureºti. Ceva a rãmas, deoarece Bacalbaºa vorbeºte de un dosar cu nume
de ziariºti cumpãraþi, dosar care ar fi fãcut vâlvã dupã rãzboi, desigur ºi
în timpul anchetãrii ºi judecãrii jurnaliºtilor. Autorul doreºte sã-l vadã,
dar nu reuºeºte: „Fiindcã se spunea cã mai mulþi ziariºti membri ai
Sindicatului Ziariºtilor figureazã în celebrul dosar al lui Rozelius,
comitetul Sindicatului m-a însãrcinat – fiindcã eram preºedintele aces-
tei asociaþiuni – sã cer guvernului fie dosarul spre a-l consulta, fie sã-mi
comunice numele ziariºtilor care ar figura în el. Dar cu toate silinþele
depuse, n-am putut obþine nici una, nici alta”13. Se întâmpla în 1936, la
17 ani de la proces ºi la 11 de la moartea lui Ioan Slavici. Acesta suferise
enorm ºi dupã ieºirea dintre zidurile insalubre de la Vãcãreºti. Îºi fãcea
veacul în casa lui Constantin Costa-Foru (avocat al lui în Procesul
ziariºtilor din 1919), unde era adesea invitat la masã. Victor Eftimiu îi
face un portret în câteva cuvinte: „Mi se strângea inima de durere sã-l
vãd cum îºi târa ºoºonii ºi paltonul peticit în umbra zidurilor
bucureºtene”14.

MEMORIE PÃTATÃ

În 1925, la moartea lui Ioan Slavici, Eugen Lovinescu îl va
sancþiona, din nou, cu duritate, pornind de la articolele lui de presã,
considerate „vãtãmãtoare”, ºi de la aparenta limbã greoaie a scriitorului.
Într-un numãr omagial de revistã, criticul va trage o concluzie, predomi-
nantã în epocã: „Cincizeci de ani de evoluþie esteticã a limbii ºi stilului
ne despart, în realitate de publicistica arhaicã, deºi recentã, a lui Slavici.
Iatã ce nu se putea spune cu decenþã în numãrul omagial al Miºcãrii lite-
rare. Sã lãsãm deci pe alþii sã ne laude «proza» lui Slavici, dupã cum unii
ne-au lãudat de pe acum consecvenþa lui politicã. În faþa groapei minciu-
na a devenit tradiþionalã”15.

Concluzia desprinsã dupã investigarea elementelor care au dus la
condamnarea, în 1919, a cinci ziariºti români, dintre ei doi fiind ºi scri-
itori de o mare valoare, nu este una care sã poatã fi acceptatã cu uºu-
rinþã. Cei cinci au fost judecaþi în conform legilor în vigoare la acea datã.
O instanþã i-a gãsit vinovaþi, iar Înalta Curte de Casaþie a confirmat hotã-
rârea de condamnare luatã de prima instanþã. Au executat fiecare în jur
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13 Ibidem.
14 Victor Eftimiu, Portrete ºi amintiri, Editura pentru literaturã, Bucureºti, 1965, p. 475.
15 Miºcarea literarã, II, nr. 42-43, 29 august-5 septembrie 1925.



de un an din pedeapsa mult mai mare dictatã. La sfârºitul anului 1919 au
fost graþiaþi ºi eliberaþi, fãrã a mai fi obligaþi sã rãmânã dupã gratii pen-
tru a executa pedeapsa întreagã. Abia dupã trei ani au fost amnistiaþi,
ceea ce însemna ºtergerii condamnãrii, ca ºi cum nu ar fi existat nicio-
datã. Totuºi, a fost anul de calvar petrecut în diferite locuri de detenþie,
adicã cinci oameni, cinci ziariºti, care au considerat cã au dreptul ºi cã
este nevoie sã-ºi exprime pãrerile chiar ºi în perioada extrem de grea a
ocupãrii Bucureºtiului de cãtre trupele Puterilor Centrale.

Lucian-Vasile Szabo
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A ridica oximoronul la rang de titlu, cum face acum Vasile Dan în
Focul rece ºi alte poesii, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2018, ºi
cum mai procedaserã odinioarã unii iluºtri înaintaºi, înseamnã sã ai de
exprimat „stãri sufleteºti complicate”, constatare la care ajunsese Hugo
Friedrich, atunci când trasa liniile universului poetic al lui Baudelaire. În
cartea de faþã, acest trop îi va orna des poetului textele, uneori intrând
în combinaþie cu alte figuri retorice, de unde va rezulta ºi nota sa de
originalitate. Se ºtie cã oximoronul e mai mult imagine decât expresie
verbalã, iar „focul rece” e una cu contururi zimþate arghezian, întinzân-
du-ºi aripile pânã la frontiera cu metafora. Observãm cum contrastul,
puternic, dintre regent ºi determinant, e învestit cu un intens sens poetic.
Vasile Dan e dintre acei poeþi la care aproape nimic nu e întâmplãtor, iar
titlurile poemelor sunt întotdeauna febrile exerciþii de încãlzire în
aºteptarea lecturii propriu-zise. Ca într-un impuls liric lipsit de orice
ostentaþie, volumul se deschide brusc printr-un Destin…, titlu de poem
care instituie o temã grea a poeziei dintotdeauna, indiferent de meridi-
an sau secol. Tema aceasta a generat mereu poezie de reflecþie. De altfel, e
ºi primul oximoron care ne întâmpinã, dupã cel de pe copertã. Iar
punctele de suspensie de dupã titlu sunt, stilistic, aceleaºi cu cele care
precedã enunþul poetic, într-o prelungire de ingambament: „ …fragil ºi
puternic/ precum viaþa mea/ pe care nu o întreabã nimeni/ niciodatã ce
a câºtigat/ ce a pierdut/ din acest rãzboi/ ascuns.” (p.5).

Într-un poem intitulat Ieri s-a înserat gãsim consemnate adevã-
rurile de-o clipã ale fiinþei, elementele disparate care ne compun lumea
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înconjurãtoare. Textul conþine cinci secvenþe distribuite sub forma
unor strofe, din care rãzbat, mai apãsat sau mai vag, intenþii autobio-
grafice. Sunt tot atâtea crâmpeie de realitate, pe care poetul – cronicar
le înregistreazã, consecvent, urmând calea diaristului ºi fugind de tropi,
cu maximã parcimonie verbalã. Ca în jurnalele lui Kafka, atenþia este
orientatã spre viaþa lãuntricã: „ ieri s-a înserat./ n-a observat însã
nimeni,/ notam asta grãbit în jurnalul meu intim.// ochii deschiºi cu
pleoape desigur fragile/ parcã de gheaþã/ poate o apã tulbure/ nu se
sfarmã la prima atingere/ sub degete - / notam asta grãbit în jurnalul
meu intim.// nu ai venit nu fiindcã nu ai plecat,/ o mînã abandonatã
peste alta,/ un cot gol,/ un tuºit scurt, o prezenþã inoportunã - / notam
asta în jurnalul meu intim.// voi þine în palmã chiar chipul tãu stilizat/
ori o monedã veche,/ bine curãþatã, meseriaº/ pînã la luciu -/ notam asta
în jurnalul meu intim.” (p.6). Versul-refren, ca sã-l numim aºa, nu face
decât sã ne atragã atenþia asupra gustului pentru autenticitate. Oglinda
fluidã (III) ne aminteºte de acelaºi jurnal kafkian prin tehnica desenu-
lui în vis. Spargerea balonului oniric se produce, iarãºi, pe cale oximo-
ronicã: „ah/ oglindã neagrã/chip alb de/ zãpadã.” (p.8). Ideea destinului,
transpusã sub forma unui fapt banal apropie poezia lui Vasile Dan de o
viziune minimalistã, pe care o consolideazã atât aplecarea narativã a
autorului, cât ºi analiza atentã a vieþii cotidiene: „moartea e întotdeauna
albã./ orbitoare./ unii au întîlnit-o doar în munþii himalaya/ cãrîndu-ºi în
spate rucsacii biografici./ alþii, în schimb, foarte aproape, în somn/ ºi au
depus mãrturie,/ au aprins un chibrit,/ un pocnet scurt/ într-o camerã
ospitalierã.” (Moartea e întotdeauna albã, p.9). Acelaºi tip de abordare
minimalistã îl descoperim ºi în ocolirea voitã a formelor poetice con-
venþionale ºi atracþia pentru o retoricã primarã. Astfel, poetul lanseazã o
interogaþie retoricã, iar rãspunsurile pe care le imagineazã se transformãîn
trupul unui poem; „ce-am vrut sã vãd ºi nu am vãzut?/ viaþa asta un nisip
umed un trup/ cu pielea în broboane/ viaþa asta ce se scurge pe hîrtie/
un fir negru de cernealã înnodat/ într-un singur vers încet/ perfect fãrã
punct” (Ce-am vrut sã vãd ºi nu am vãzut, p. 11).

Lucru curios, o unitate tematicã se pãstreazã ºi atunci când poetul
mizeazã pe tehnica intertextualã, punând în contexte noi ºi primenin-
du-le semantic, versete adormite din Psaltirea lui Dosoftei. Se întâmplã
asta în Start final, unde descoperim un alt poem al destinului. Poate
chiar mai apãsat, tema „fortuna labilis” e cuibãritã în metafora borge-
sianã a „cãrãrilor care se bifurcã”, prezentã în mai multe poeme ºi pre-
luatã prin acelaºi procedeu tehnic: „trosneau oasele celor vii./ de la ei
am învãþat limba lor/ vie peripatetizînd pe cãrãrile ce se bifurcã/ de cum
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ieºim afarã.” (Cu paºi noi, p. 21). Hartã este un poem cu tãieturã
brechtianã, punând laolaltã, într-o combinaþie „sui-generis”, toate ingre-
dientele modelului, de la tematica moral-politicã, la brevilocvenþã ºi
expresia gnomicã. Iar pe deasupra, delegându-ºi vocea liricã unui copil
ce-ar putea fi strivit sub greutatea sarcinii tematice. Pare cã e activatã
aici o poeticã a mãºtilor, capabilã a ranforsa resursele lirismului: „româ-
nia e un peºte -/ mi-a explicat asta cristina/ care are ºase ani./ dã cu
coada în marea neagrã/ ºi are gura în apus în/ marea panoniei.” (p. 25).

Un alt filon tematic, comun de altfel multor poeþi de azi, are în
vedere motivul scrisului, al poetului, orientarea cãtre metatextualitate.
Deocamdatã, un poem precum Autorul exploreazã, nu fãrã o anume
ancorare în straturi psihologice, relaþia biografie-operã: „un poem bun
trãdeazã întotdeauna casa/ în care a fost scris” (p. 24). O altã perspectivã
asupra poetului poate fi cea care vizeazã comunicarea sa aparte, cons-
truitã pe sugestie ºi nonverbal: „da eu eram predestinat sã nu vorbesc
nimic/ asta da tãcere/ imensã între gureºii/ trecãtori/ ori bineþe fãrã
rãspuns” (Eram predestinat sã nu vorbesc, p. 29). Înteþindu-ºi desan-
turile în zona creaþiei, poetul atinge, în Cu pixul alb am scris sau în ªi ce
se întâmplã dacã nu adormi?, ºi taina inexprimabilului, ori atributul
scrisului ca metaforã adormitã, care se poate trezi oricând sã capete
sens. E pe aproape ºi orgolioasa idee de excepþionalitate, de ieºit din
comun, a exprimãrii poetice: „cuvîntul e un ou roºu de paºti/ un ou cu
pene” (p. 33) sau „un tatuaj liric/ al neantului” (p. 30). Tot un poem
despre poezie, o definire, nu neapãrat metaforicã a acesteia, e ºi Cutia
neagrã. Prin obiectul desemnat de titlu, textul e construit pe o figurã a
substituþiei, mai apropiatã de alegorie ori de simbol. Nu lipseºte nici o
nuanþã conspirativ-subversivã din discurs, vizând sarcina poetului de-a
transmite viitorimii urmele trecutului, ca în concepþia celor vechi.

Într-un Manuscris în aramaicã, poetul tatoneazã cu sfialã tãrâ-
mul religios. Dar mult mai relevant ni se pare, prin chiar ambiguitatea
sa, poemul A fi, unde frisonul mistic vine laolaltã cu cel erotic. Dacã cel
de-al doilea motiv ocupã centrul acestui poem, atunci erosul la Vasile
Dan nu e senzual, carnal, ci spiritual ºi ubicuu, încât ne-am putea hazar-
da sã vorbim chiar despre un „panteism erotic”. Iubita lui e mai degrabã
o zeitate, decât o prezenþã realã: „nu existã nicio urmã a trecerii tale aici/
precum ai fi trecut în aer, ai fi cãlcat pe apã/ ai fi fumul unei arderi de
tot// sîmbãtã e ziua în care îþi simt prezenþa/ cu toate cele cinci simþuri
deschise./ te miros de la mari depãrtãri. acolo/ unde ochiul nu vede.//
te aºez în cerul meu palatin/ printre cei nenãscuþi încã fãrã nume.// te
vãd înainte de a fi în picioare/ în spatele meu.// te aud în liniºtea nopþii
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cu lunã nouã/ cum îmi întorci foaia atît de încet/ abia scrisã.// te pipãi
ca un orb textul/ pe o piele de cenuºã.” (p. 35). 

Pe acelaºi echivoc al persoanei a doua, la singular, se sprijinã ºi dis-
cursul poemului Din jurnalul intim, doar cã, aici, o pâlpâire de psalmist
arghezian, poate cu prea multe îndoieli ºi tânjind dupã o nouã certitu-
dine, e ceva mai transparentã: „întotdeauna recunosc am fost sclavul
tãu./ nu mi-am aparþinut cu totul niciodatã./ lustruiam cã tãlpile goale
calea dus-întors pînã la tine/ pe care repede-o ºtergea vântul precum
nisipul în deºert./ nu mã-ntorceam din drum ºtiindu-te tot timpul acolo
în faþã/ unde te-am fost pierdut prima oarã. a doua, a treia./ te pierd tot
timpul asta îmi place la tine./ cînd obosit mã aºez/ pe tine stau suspen-
dat.” (p. 53). Dupã aceste poeme avem atât convingerea, cât ºi dovada
cã poezia de dragoste ºi poezia religioasã împart acelaºi limbaj ºi un
imaginar poetic comun.

Experienþa cãlãtoriei e transfiguratã în Vis într-o þarã strãinã.
Originalã ni se pare combinaþia dintre oniric ºi anamnezic, ca ºi felul în
care câteva detalii rãmân încrustate în text, o realitate topitã în ele
curgând în poezie: „(o, îmi aminteam limpede/ lucruri ca/ latina vulgarã
camuflatã/ în litere chirilice/ precum în primele noastre biblii)” (p. 44).
Tocul uºii e nu numai un splendid poem, ci ºi un text care altoieºte noi
sensuri pe tulpina unui simbol universal, aºa cum este uºa. Viaþa ºi
moartea par înhãmate la acelaºi car al destinului: „pe tocul uºii mã mã-
suram de mic/ la ieºirea dimineaþa din casã/ cu o linie subþire neagrã/
de creion tocit./ cît am crescut/ peste noapte?/ peste sãptãmînã?/peste
an?/ pînã am uitat de mine./ tocul uºii e ºi acum tot acolo./ doar liniile
negre s-au subþiat/ s-au decolorat/ au pierdut din contur.// casa aceea
nici nu mai e./ a dus-o apa/ mureºului/ la inundaþiile din 1971./ tocul l-am
scos întîmplãtor/ din pãmîntul reavãn./ mã mãsor acum tot pe el/ aºa
cum stã/ culcat.” (p. 42).

Pentru cã tot invocam, pe la începutul acestor rânduri, reminis-
cenþe din poetica jurnalului, trebuie acum spus cã ponderea de autoref-
erenþialitate sporeºte odatã cu înaintarea în pagini. Remarcãm mai întâi
o uºoarã bufonerie a poemului autobiografic La 69 de ani. Apoi,
condiþia sa de neînregimentat într-o anumitã grupare literarã, pe
indiferent care criterii, îl obligã pe poet sã îºi caute comorienþii dupã
afinitãþi elective. Pe acest fundal, portretul poetei Angela Marinescu,
surprinsã, cum altfel decât oximoronic, e un elogiu indirect adus
poeziei ºi prieteniei spirituale: „ea este femeia îmbrãcatã numai în/
negru/ ce þipã cu   mîinile-n cap/ de cînd o ºtiu/ ºi þipã ºi/ nimeni/ nu o
aude/ niciodatã þipînd.” (Poem pentru b. m., p. 51). Scrisoarea mea



cãtre un tînãr poet catã sã apere demnitatea poeziei în faþa unei invazii
de barbarism ºi a valurilor de frondã agresivã, abãtute asupra ei: „ spre
deosebire de tine, poete/ care scrii doar aici/ ºi acum/ unde trãieºti
exclusiv/ crestînd vivisecþii adînci/ fãrã milã/ în toate/ fãrã sã-þi tremure
mîna/ ºi fãrã perdea exhibîndu-te/ apoi/ fiindcã tu ai cu ce/ eu las în
text tremurînd/ o uºã îngustã/ întredeschisã/ ce duce undeva mai bine
spus altundeva/ nu ºtiu prea bine/ nici eu unde.” (p. 57). Astfel, se
încheie, pe o notã nu întâmplãtor polemicã, una dintre cele mai inci-
tante cãrþi de poezie ale anului editorial 2018.

„Un tatuaj liric al neantului”

53



54

Apãrutã iniþial în 2003, ulterior într-o versiune în limba englezã în
2016 de New York Review Books, poezia lui Szilárd Borbély e unul dintre
proiectele editoriale cele mai recente publicate de Casa de Editurã Max
Blecher. Traducerea din 2018 din limba maghiarã semnatã de Andrei
Dósa propune un poet care, în ciuda unei biografii sfârºite abrupt (se
sinucide în 2014, la cincizeci de ani), apucase sã îºi consolideze locul în
literatura maghiarã contemporanã – câteva informaþii din fiºa
biograficã inseratã în partea de final a volumului îl recomandã ca pe un
autor cu preocupãri multiple – pe lângã poezie, ºi eseuri, criticã ºi-un
roman –, având câteva premii la activ.

Berlin Hamlet (o replicã discretã la romanul lui Alfred Döblin?) e,
înainte de orice, o „colecþie” de stãri ºi fragmente difuz-melancolice ani-
mate de puseuri dramatice. Experienþa monotoniei existenþiale ºi, de
aici pornind, a vidului pe care o lanseazã poemele e „produsul” unei
exaltãri a perspectivei ce stã sub semnul neliniºtii, al alienãrii pe care
poetul ºi-o urmãreºte cu metodã de la un capãt la altul al cãrþii. Numai
cã aceste proiecþii tensionate sunt regizate de Szilárd Borbély dintr-un
unghi inedit, al unui artificiu de viziune care suprapune imageria noir,
cu prizã la detaliile negative din jur, cu o intermediere pe alocuri
livrescã, pentru cã valorificã ºi reinterpreteazã din când în când textele
unor autori ca Walter Benjamin sau Kafka. E un exerciþiu care îi iese
chiar bine; alchimia aceasta cu voluptãþi coºmareºti se traduce printr-o
suitã de notaþii de mare precizie a amãnuntului sumbru în câteva
poeme care, mai ales la începutul volumului, au o consistenþã picturalã:
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„Anihilez comparaþiile înainte de a-mi/ veni rândul. Capcanele vorbirii,
ca/ lanþurile puse sãlbãticiunilor pe potecile/ ce duc spre locurile de
adãpare. Uneori/ se zbat cu zilele în cursã,/ iar þipetele lor, ca globurile
de Crãciun/ învelite în bumbac, în mirosul de naftalinã/ al cãmãrii, se
vor strivi, traversate/ de crãpãturi. Se nãruie la o simplã/ atingere.
Altundeva, perele sãlbatice, mã-/ ceºele cãzute între frunzele moarte,
afinele/ ºi puþinele coarne.”, 3. [Epilog I]. Treptat, însã, imploziile de
acest gen sunt redirecþionate în favoarea unei finalitãþi ceva mai tangi-
bile. Impropriu spus „tangibilã”, de fapt, pentru cã poemele berlineze
ale lui Szilárd Borbély, ce funcþioneazã prin reconfigurarea ºi cartogra-
fierea acestui spaþiu din prisma strãinului, a celuilalt, au prea puþin din
coordonatele unei „adrese” exactã. Berlinul e o stare de spirit, altfel
spus, una la intersecþia imaginilor înstrãinãrii cu inserþiile livreºti ºi cu
istoria ficþionalizatã a oraºului, pe care poetul o reconstituie sub forma
unei biografii romanþate.

E un amestec foarte reuºit, care surprinde cu mult rafinament
spectacolul alienãrii proprii sub forma unui autoexil cu reverberaþii de
adâncime, stimulat de decorurile dezolante–„[...] Mi-a rãmas multã
vreme/ pe retinã/ miºcarea lentã a pãdurii de macarale în lumina/ cre-
puscularã” vs. „Pornesc înspre Poarta Brandemburg, mi-ar plãcea/ sã
ocolesc noile ºantiere. Privesc cerul ºi mã gândesc/ la visul gol al nimi-
cului pur  [...]”. Sensibile la pulsaþiile tectonice, aºadar, reprezentãrile
afective ale oraºului pe care le deruleazã poetul îi ilumineazã, din loc în
loc, vocaþia pentru desenul cotidian, mãrunt, ale cãrui linii le pune în
scenã uneori ca-n Rear Window, aºa cum se întâmplã în 11.
[Schöneweide], unul dintre cele mai definitorii poeme pentru fiziono-
mia volumului: „Dacã mã uitam pe fereastrã vedeam dârele lãsate/ de
ploaie ºi jeg pe zidul cenuºiu al casei de vizavi./ Observam oamenii care
spãlau vase, vorbeau, fumau/ sau mâncau în bucãtãrie. Iar ei/ pe mine,
cel care nu-i slãbeam din priviri. Câteodatã/ se certau./ Þipetele pãtrun-
deau prin fereastra închisã./ în asemenea momente/ mã simþeam rãu.
Le observam dimineþile:/ cum se ridicã din pat, se îmbracã, se pregãt-
esc/ pentru zi. Seara, undele albastre emanate/ de televizoare umpleau/
camerele. Stãteam îndelung în lumina/ ce se stingea încet.” Semnificativ
e cã astfel de revelaþii ale vidului se întrepãtrund cu percepþia tot mai
accentuatã a propriei interioritãþi hãrþuite a poetului; ele descriu foarte
concret poetica lui Szilárd Borbély sub forma unor autoscopii urbane
care stilizeazã un discurs extrem de personal ºi tot atât de introspectiv,
de o luciditate care atinge în treacãt ºi probleme estetice, ce þin de actul
creaþiei (vezi 39. [Fragment VIII.], poate cea mai concretã dovadã în
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acest sens).Pe mãsurã ce avanseazã, progresia aceasta a poemelor se
apropie tot mai tare de intuiþia morþii, aºa cum se întâmplã în Epilogul
care închide volumul, în care e intermediatã printr-o politicã bine arti-
culatã a sugestiei: „Cãci de la morþi se aºteaptã sã ºtie drumul/ peste prã-
pastia cotidianului. Când/ pãrãsesc þinuturile disperãrii ºi pornesc/ spre
un imperiu îndepãrtat, necunoscut/ care este asemenea muzicii.
Expansivã, atot-/prezentã aºteptare solitarã. Muzica asta/ nu sparge zi-
durile. Ciocãne uºor./ Se infiltreazã prin crãpãturi. Se furiºeazã silenþios/
ºi sparge nuca ascunsã în adâncul cufãrului./ Pune în miºcare bila de sti-
clã crezutã pierdutã./ Se joacã cu ea. Paharele de cristal din vitrinã/ poc-
nesc în acelaºi timp. Pocneºte coarda.”, 49. [Epilog II]. Jocul acesta al
subtilitãþilor pune în miºcare dinamica ultimativã a textelor, a cãrei in-
tuiþii se lãsau bãnuite încã de la început ºi care acum închid simbolic,
prin ultimele secvenþe ale poemului tocmai citat, radiografia insig-
nifianþelor configuratã în Berlin Hamlet.

Fiziologia ce rezultã de aici, premonitorie ºi dark, descifratã
printr-o serie de descrieri aproape narativizate ºi bine calibrate ca
efecte, îl recomandã pe Szilárd Borbély ca pe un poet care îºi „exorci-
zase” ºi consumase prin poezie toate cãutãrile ºi sondajele sale existen-
þiale, pânã la capãt.





REVISTE CENTENARE

Un proiect în cinci „colþuri”, stelar aºadar, al Uniunii Scriitorilor din
România, cu finanþare parþialã din partea Ministerului Culturii ºi al Iden-
titãþii Naþionale, a oferit celor cinci reviste centenare româneºti – „Fa-
milia”, „Vatra”, „Viaþa Româneascã”, „Convorbiri literare”, „Ramuri” – posi-
bilitatea sãrbãtoririi în anul centenarului Marii Uniri a locului, a rolului,
însemnãtãþii ºi utilitãþii revistei literare ca instituþie de culturã în planul
pãstrãrii ºi transmiterii tradiþiilor spirituale naþionale ºi în cel al înscrierii
în concernul universal al culturii.

„Familia” orãdeanã ºi-a sãrbãtorit vârsta ºi prestigiul în 25-26
octombrie, invitând scriitori din întreaga þarã, îndeosebi scriitori tineri, în
virtutea unui adevãrat program originar al revistei, acela al încurajãrii prin
debut ºi prin publicare constantã a talentelor din care se vor alege numele
însemnate ale literaturii române, ale culturii, în general. Au rãspuns invita-
þiei (enumerare în ordine alfabeticã): Cuc A. Valeriu – Cluj, Dan Vasile –
Arad, Doboº Andrei – Cluj, Georgescu Irina-Roxana – Bucureºti, Lavric
Sorin – Bucureºti, Manasia ªtefan – Cluj , Micu Alice Valeria – Cluj,   Mol-
dovan Rareº – Cluj, Moldovan Vlad – Cluj, Mureºan Viorel – Surduc, Sãlaj,
Ouatu ªtefan Luca – Iaºi, Pãcuraru Dumitru – Satu-Mare, Pintea Andrei –
Cluj, Pârja Gheorghe – Baia Mare, Poenariu Senida – Târgu Mureº, Popa
Florentin – Cluj, Popa Mircea – Cluj,  Popescu Adrian – Cluj, Popescu
Angela – Cluj  Szabo Lucian Vasile – Timiºoara, Ulmeanu Radu – Satu-
Mare, Vulturescu George – Satu-Mare.

Programul a cuprins:

Ziua I – joi, 25 oct. 2018 
Orele 17-19, Sala Mare a Primãriei
Reviste centenare la Centenarul Marii Uniri
Prezentarea ºi salutul invitaþilor 

Ziua II – vineri, 26 oct. 2018 
Ora 10-12– Vizitã la Muzeul Iosif Vulcan. 
 Vernisaj expoziþia Cartea ºi presa în judeþele graniþei de vest în slujba
Unirii , proiect al Fundaþiei Poesis din Satu Mare
Orele 17-19
Lectura poeziei – în Pasajul „Vulturul Negru”cu poeþi invitaþi de Familia

În acest numãr dãm un grupaj de poezii citite la întâlnirea cu publi-
cul ºi fotografii surprinzând momente ale desfãºurãrii evenimentului.
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ELENA BOLDOR

this is all meaningless&death grips were right

relaþiile umane pur ºi simplu nu sunt durabile
mã gândesc la toþi tipii din viaþa mea

acesta este modul în care funcþioneazã dragostea
am stat acolo toþi beþi&perfect mulþumiþi
cred în naivitatea mea ºi a celorlalþi

acest lucru nu e la fel de semnificativ cum mã aºteptam aceasta
este o experienþã
existã un amestec de încercare&teamã cã n-ai încercat destul

mor de tristeþe ºi de alcool
mi-am trãdat credinþa cã orice poate fi rezolvat apelând la 
corpurile celorlalþi

îmi imaginez cele mai bune lucruri despre ei
îmi imaginez palmele lor transpirate lovindu-mã cu putere
îmi pare rãu sau îmi pare bine pentru noi toþi prinºi în viaþa asta
amuzantã&ciudatã în acelaºi timp

te gãseºti singurã din nou în dormitorul tãu, plângând ºi spunând
o, rahat nu, nu din nou.

ºi totuºi, dragostea nu mai e acolo.
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VALERIU A. CUC

cele mai miºto momente

când faceþi dragoste, dar începutul
e un simplu gest – mea stând aplecatã, atentã,
punând medicamente în cutia cu medicamente
ºi vine doar sãrutul ãla decisiv
când te întreabã dacã astea-s de stomac
dar nu sunt de stomac, sunt de depresie,
naturiste, cãci cã asta te face sã simþi un pic mai bine,
cã deºi eºti mai lovit ca un pastilat pe minimal, deºi
þi-e sufletul ascuns într-o casã pãrãsitã
unde se adãpostesc heroinomani, deºi sufletul tãu
tot fuge de poliþie ºi se ascunde de fricã, 
nu spui nimic sau vrei sã te pãcãleºti cu naturiste,
ºi nu spui ce simþi ca sã nu strici momentul,
sã nu fuþi sãrutul ãla straniu ºi decisiv
care poate însemna absolut orice dar tu ºtii
exact ce înseamnã.

scrie acolo deasupra:

„un gentleman e cel care ºtie sã cânte la acordeon
dar nu o face” sau ceva de genul ºi sunt ºi eu etichetat. 
ce manevrã mai e ºi asta, sã împãrþim 
instrumentele muzicale pe clase sociale, deºi 
e foarte greu sã cânþi, la fel cum este greu
„dacã locuieºti la þarã”, cum zice copilul 
de maxim 11 ani pe youtube care te învaþã noaptea 
cum sã-þi faci pui ca la KFC la tine acasã,
„dacã locuieºti la þarã ºi e greu sã ajungi la KFC” 
ºi e mult mai greu sã cânþi la instrument ºi foarte greu
sã cânþi la acordeon. nu ºtiu exact, aºa mi s-a spus, 
dar poate m-au minþit oamenii aceia,
oamenii aceia care se pricep. am visat
retroactiv cum am stat lângã tomberon
cã era frig ca-n baie,
manasia zicând cã el a terminat cu nepotu,
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apoi muzica proastã în încãperea rotundã
ºi realitatea nu mai exista
trãiam cu totii in visul dement
al lui Theodore Dreiser.

când tu pleci

la jobul tãu din les gresillons, gennevilliers
ºi totul se aliniazã pentru tine exact cum þi-ai dorit. 
când tu pleci
ºi înainte sã ieºi din casã faci o mutrã la oglindã ca sã verifici 
dacã ºi stupidã poþi fi frumoasã. maºinile de gunoi 
adunã totul prin oraº înafarã de mine. mi-ai plãcut
mai ales stupidã, mai ales când credeai
cã dietele îþi vor salva sufletul, cã joggingul va salva 
ce-a mai rãmas din noi ºi niciodatã dimineaþa
nu m-am trezit cu ura necesarã sã nu-þi fac micul dejun
ºi niciodatã dimineaþa nu m-am trezit cu urã, ci mai mereu
cu duioºie pentru faþa ta moroconoasã.
când tu pleci ºi ieºi din casã, maºinile de gunoi
strâng tot în oraº înafarã de mine. eu îmi trãdez
pactul cu mine însumi ºi fumez þigara pe stomacul gol
ºi totul se aliniazã pentru tine.

încerci sã te gândeºti

sunt oameni în situaþii mai nasoale decât tine
sunt gay ºi sunt oameni care i-ar scuipa pe stradã
ºi sunt oameni care semneazã sã-i interzicã
ºi toatã lumea îi face de rahat, ºi sunt fete
fete pe care le-a prins unul ºi le-a violat într-o noapte
ºi de-atunci nu mai pot sã se apropie de bãiatul ãla pe care îl plac
care le aduce probabil ciocolatã cã atâta ºtie el
ºi merge seara dupã ele la cãmin încercând sã salveze ceva.
sunt muncitori, frate, care acceptã umilinþa
pentru mai puþin de minim pe economie ºi totul la negru,
pe care într-o zi i-a scuipat ºeful ºi n-au zis nimic
ºi nu le-au zis soþiilor lor cã au fost scuipaþi, de ruºine.
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sunt þigani care au o problemã ºi merg la medicul de familie
ºi au programare înaintea mea, dar cretinul de medic mã vede cã
aºtept
ºi începe sã strige la ei cã n-au programare, 
ei sunt cu copilul ºi urlã la ei ºi le vorbesc la pertu
ºi pe mine mã iau cu haideþi, intraþi ºi ei pleacã.
am vãzut toate astea ºi încerc sã mã gândesc
cã sunt oameni în situaþii mai nasoale decât mine
dar nu pot ºi simt cã pierd ºi nu mai ºtiu ce. freud zice
cã oamenii bolnavi sunt ca pisicile, concentraþi doar pe ei
ºi cã poate de-aia ne plac de fapt pisicile, cã sunt independente
dar când eºti la boalã sau când eºti jos jos jos de tot
ai tot felul de nevoi sufleteºti pe care nu le înþelegi
ºi nu mai ºtii ce vrei ºi fiecare gând e un pumn în gât
ºi mereu te gândeºti cã mai bine duceai ºi tu dracului o ciocolatã
ºi te duceai dupã ea noaptea la cãmin.

toatã lumea se uitã la tine

ca la un pachet de þigãri fãrã morþi ºi pericol.
pi, prietenul meu iubit din copilãrie, pi,
tu care þi-ai bãtut un cui în cap, pi,
þi se zice pi de la petre ºi asta e normal,
eu credeam cã e normal sã zici
morelo maro mati în cercul nostru de prieteni 
de la colþul strãzii ºi când am zis-o 
v-aþi uitat toþi ciudat întrebându-mã: 
dar de ce vrei sã moarã matei, 
dar nu voiam asta, voiam bãieþealã 
ºi voiam sã îmi bat un cui în cap 
ºi sã cuceresc fata pe care de fiecare datã
când trecea pe stradã o strigam de pe gard,
care mi-a arãtat ce e sub fustã 
înainte sã fiu pregãtit sã vãd aºa ceva 
ºi care m-a plãcut când era prea târziu,
rita cãsãtorita
cu altu ºi tot ce a fost
a fost o minciunã.
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mi-e dor de tine, pi.
ai fost alãturi de mine în echipa de fotbal
când ne-am propus sã-i batem pe ãia 
de pe strada dobrogei, dar nu i-am bãtut, 
deºi era cât pe ce. nu ai facebook 
ºi probabil nici acum nu ºtii sã citeºti,
dar te-aº fi ajutat ºi cu asta, pentru cã
mergeam la tine acasã, în velenþa,
unde orice se poate numi aºa,
iar tu mã primeai ºi-mi dãdeai ceai ºi biscuiþi
ºi asta e de fapt singura imagine pe care o am
despre o locuinþã tradiþionalã, casa ta
de vizavi de magazinul lui garcea, poliþistul.
poate nu ºtii nimic despre marxism,
poate nu mai ºtii nimic despre mine,
dar întrebi de fiecare datã când îi vezi pe ai mei 
prin cartier: ºi vali ce mai face? pãi uite, 
vali e marxist ºi umblã ºi luptã pentru drepturi 
probabil abstracte pentru tine. dar nu îþi zic asta, 
îþi spun cã vali e la cluj, lucreazã ºi o duce bine. 
pi, aº vrea sã mergem în berlin
ºi aº vrea sã îmi bat un cui în cap
ºi sã jucãm fotbal pe stradã
ºi sã te strâng în braþe dacã câºtigãm,
sau dacã nu câºtigãm, tot aº vrea sã te strâng în braþe. 
alaltãieri niºte poliþiºti au bãtut doi copii
care pescuiau ilegal, au dat pumnul la ficat
tinerilor braconieri, pumnul la ficat 
nerespectãrii legilor, pumnul la ficat 
supravieþuirii prin orice mijloace,
pumnul la ficat unei forme oricum deja degradatã
de demnitate umanã, dupã ce i-au legat 
de un coº de gunoi. am ore întregi, 
care nu îmi mai spun nimic, cu kaurismäki 
ore întregi, în care ai impresia cã lupþi, 
dar e doar social-media ºi realitatea 
jucând ºah cu tine pe 6 dimensiuni. 
pi, vino la mine
ºi explicã-mi lumea, 
explicã-mi-o pe toatã.
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VASILE DAN

Vis

azi-noapte am visat în sfîrºit ceva ce mã fãcea 
ºi pe mine cu adevãrat fericit:
s-a redeschis nu ºtiu cum librãria ioan slavici 
din arad singura de pe întreg bulevardul central 
în faþa cãreia cãscau ochii acum
buluc toþi trecãtorii ca la o nouã minune.
unii nu mai citiserã nimic din tinereþe.
cãzuserã brusc ca dupã un vînt din senin 
toate afiºele nou-nouþe
cu horia brenciu rîzînd cu gura pînã la urechi
care acopereau etanº cele douã imense vitrine 
stradale ale fostei case a cãrþii. 
dincolo de sticla subþire perfect transparentã
luminau gol-goluþe numai cãrþi de poezie românã de astãzi
una ºi una:
adrian popescu, ion mircea, gabriel chifu, 
ion mureºan, angela marinescu, nichita danilov,
nicolae prelipceanu, marta petreu, aurel pantea, 
ovidiu genaru, ioan es pop, liviu ioan stoiciu,
ioan moldovan ºi fiul sãu cel mic, vlad.
la toate trecerile de pietoni apãruserã semne rutiere noi:
atenþie, trec poeþi!
ce bine, ce bine, oftam bucuros în somn
pe mine tocmai m-a tãvãlit astã varã 
sub ea o utilitarã albã, orbitoare
dînd înapoi mergînd numai ºi numai cu spatele.
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ANDREI DOBOª

Singurul lucru acceptabil

Singurul – dar singurul lucru acceptabil
ar fi ca omenirea sã refacã tehnologic
la un moment dat toate formele

de viaþã care au trãit 
vreodatã pe planeta pãmînt ºi pe alte planete
din univers ºi sã le readucã la viaþã

în puterea vîrstei lor, fiecare specie dupã numele ei
de la crustaceele viclene la miliardele de viermi
care au populat nisipuri ºi mlaºtini la oamenii de peºterã ºi urºi;

numãrul lor nu se poate numãra
dar omenirea ar trebui sã facã
aºa încît sã încapã toþi undeva

fiecare dupã felul sãu
ºi dupã spaþiul sãu vital;
singurul lucru acceptabil ar fi ãsta,

plus sã nu le lipseascã nimic niciodatã
ºi toate fiinþele sã trãiascã veºnic
chiar la nivel de individ, dacã asta le este dorinþa.
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IRINA-ROXANA GEORGESCU

ªANTIER  I  SAU DESPRE FELURI DE A VIEÞUI  ÎN ORAª, CÂND
ISTORIA SE RESCRIE
PE FOI DE TITANIU & VANADIU

Rãzboaie, atentate ºi terori înscrise în genom,
înconjuraþi de pericolul sãrãciei, de malarie, SIDA, tuberculozã,
câmpuri de manevrã în Congo, Siria, Afganistan,
avem totuºi medicamente, hranã din belºug, energie ºi 
materii prime.
Moartea rãmâne o problemã tehnicã.

Epimenides din Knossos respingea mitul divin
Nici în mijlocul pãmântului nu-i vreun semn, nici în mare,
ªi dacã este vreunul, zeii îl vãd, iar nu omul.

Hienele devin paznici îndoielnici ai unei case-oracol.

În casa de var nestins & rumeguº
(bibliotecã badijonatã)
viaþa se zbate 
de duºumelele reci –

casa cu pereþi limfatici ce se rotesc dupã singurãtate,
casa în care isteriile/depresiile pornesc în acelaºi timp, 
(se lasã apoi liniºtea peste ele)
casa de carton rigips ºi hârtie reciclatã,
în care s-au prins cu fermitate 
tije, cuie, piese de ancorare, 
dibluri rãmase în pereþi ºi în oase, 
ºuruburi, pvc-uri,
casa brico store, dedeman, carrefour, jysk sau ikea –

o coloraturã urbanã falsificã mizeria, foametea, revolta
(obligaþia de a pãrea verticali, dar stupizi,
un Falling Man post-DeLillo)
ciocanul bate ritmic în ºantierul plin de istorie.
Apoi casa-rãzboi înregimenteazã platoul de execuþie,
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iluzia binelui, trupurile sfârtecate.
Tãcerea se risipeºte. 
Din petalele ei timpul þese cuiburi de molii. 

Din Colentina aud fornãitul mecanic al tramvaiului 21 rostogolin-
du-se peste mine.

LOVELESS

Lângã cafeaua neagrã, arabescurile scrisului de mânã.
Recapitulez momentele principale ale sãptãmânii, dar 
nimic nu este memorabil.
Suntem, cei mai mulþi dintre noi, versiuni de Borys ºi Zhenya. 

Ninge. Curtea pustie, de la marginea lacului, zloata care mai
pãstreazã urma paºilor indiferenþi sau doar
obosiþi, sutele de pescãruºi pe cerul Colentinei dau târcoale
strãzilor pustii & îngheþate ca niºte membre dezarticulate: cadre
imperfecte dintr-un film de Zvyagintsev.

Suntem regii nebuni ai lui Corneliu Baba, târându-ne nefericirea
în statistica zilelor nediferenþiate. 
Depozitãm în rafturi anunþuri sângeroase, 
cea mai variatã gamã de produse
în vârtejul promoþiilor de varã – toamnã – iarnã. 
Ne trãim singurãtatea la turaþie maximã. 
Ne condensãm emoþiile.

Imaginea pãdurii de pini de pe Philopappos crescutã din stâncãrii
ºi mozaicuri sub paºii noºtri grãbiþi, înfioraþi pentru o vreme de
aroma citricelor ºi a mãslinilor: 
trãim panica oarbã a unui animal care se zbate dincolo de
dealurile sterpe, bãtute de vânturi.

Viaþa mea nu e în trecut.

Lãcustele sar din bagaj, împrãºtie bucãþi de ciocolatã ºi 
fistic peste hãrþi ºi ghiduri de cãlãtorie.
Citesc Sfârºitul lui Attila Bartis ºi îmi vine sã te întreb:
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¯Eºti fericit? 
Îmi plimb degetele pe chipul tãu, dar gura ta nu zâmbeºte.
Chipul tãu tot mai nedesluºit pentru mine.

Vreau sã trãiesc într-o cutie chinezeascã, nu în camera asta, 
nu în oraºul ãsta.
„Sã disparã tot ce bag înãuntru. De parcã n-ar fi existat nicio-
datã. 
Degeaba cotrobãi prin ea, nu-mi dau seama decât dupã greutate
cã 
tot ce am pus în ea e acolo” spune Éva Zárai.

Femeia zace pe-o parte, cu genunchii strânºi sub bãrbie.
Închid ochii peste imaginea pescãruºilor care plonjeazã, 
se ridicã, zboarã.

***

ªTEFAN MANASIA

TWIN PEAKS

Cum sã pun corpul tãu, Albã ca Zãpada, în carnetul ãsta citron?
Eºti un video proiectat pe oglinda cafelei de unul dintre
Cameramanii lui Lynch. Scena cînd, la unul din ultimele etaje ale
hotelului,
Stãm pe-ntuneric, iar corpurile noastre fluorescente
Comunicã, prin fereastra-ecran, cu luminile din oraº:
Viespii sau licurici, lavã sau jad – un singur ton în plus
ªi culoarea activeazã coºmarul. Patul cabrat e
Spinarea unei feline. Spermatozoizii mei înoatã
Ca peºtiºorii Endleri în bazinul hidrografic recent investigat.
Tu mã cãlãreºti cu agilitate – eu mã prãbuºesc în vis
ªi orgasm cu aceeaºi intensitate, ca seminþele ulmilor toamna,
Inspirînd lui Leonardo elice tot mai elaborate.
Brunul cafelei, de prunã fiartã, e negru acum.
Caimacul se tot rãsuceºte-n spiralã.
Camerista intrã neauzit ºi ne surprinde: îi vezi reflecþia
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În iriºii mei, dupã ce-þi admirase spinarea, fesele
Perfect încordate. Cu zîmbetul ferm o convingi
Sã ne pregãteascã aºternuturi ºi prosoape curate.
Se retrage, biata furnicã, aºteptîndu-ºi pedeapsa:
Nu mi-am dat seama! Iertaþi-mã. Vai, ce-am fãcut!
David Lynch pocneºte din palme satisfãcut: CUT!!!
Eu te rãstorn, ca un judoka, pe pat ºi te cãlãresc
Cu tandreþe. Pînã ne prãbuºim în cilindrul lichid.
Negru sau brun. Dispãrem dînd din mîini.
Buzele tale cãrnoase ne sorb, anatoliana mea dulce,
Fãrã cel mai mic zgomot acum.

GUSTUL CIREªELOR. UNDE APARE  IRINA

Umbra îþi mãnîncã faþa.
Cuþitul þi se înfige în torace. Iese urmat de-o coadã de cometã:
peºti verde metalizat, hidre ultramarin, anemone oranj, ghemuri
de viermi rubinii.
I-ai rostit numele ºi a plecat. 
Pînã sã ajungi la ultima literã deja te-a trãdat.
Porþi tricou marinãresc în dungi. Pantaloni scurþi bleumarin de
cadet. Numeri lucrurile. Numeri arborii. Faci cafea. Speli vasele. Ea
apare în rochiþã de plajã albastrã cu motiv floral. Are ochi de ana-
tolianã, albaºtri. E o superbã pisicã de angora. Oare îi place sã
înoate? Oare e mutã ca pisicile de angora? Faceþi cafea. Spãlaþi
vasele. Vã intoxicaþi cu dulceaþã. Faceþi diabet. Reîntineriþi. Faceþi
dragoste.
Vã retrageþi într-o rulotã abandonatã. Postrock nipon/ tantrism/
catifea.
Hic sunt telciones.
Trãiþi cu mure ºi cu bureþi. Furaþi licori din pivniþe neferecate. Vã
vor uita numele. Serile vã legãnaþi pe balansoarul acoperit cu
plasã de pescuit. Încolãciþi ca þiparii. Uitîndu-vã unul în ochii
albaºtri ai celuilalt, ca-ntr-o oglindã.
Asta e superputerea.
Vã vor uita numele. 
Tînjiþi sã vã uite numele.
Sã vã ronþãie chipul aceeaºi umbrã.
Sã vã penetreze acelaºi cuþit. Sã se retragã apoi cu o trenã de
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maºini de pompieri ºi mustangi ºi fluturi monarh ºi pagini smulse
din volumele beatnicilor ºi pãpuºi pragheze din lemn.
Reuºiþi.

***

ALICE-VALERIA MICU

pseudofabulã cu cinci viteze

în familia mea se moare
de bãtrâneþe de cancer 
de singurãtate de tuberculozã 
de urât ºi de foame se moare

se moare toamna 
ºi de tineri încã
trec Idele lui Marte 
rãsuflu uºuratã
„Am scãpat!”  îmi spun
acum mai pot muri doar de indiferenþã
de cald de minciunã de dor

hai cã se poate în fond 
e nevoie de atât de puþin
ducem pe umeri povara 
fiecãrei zile în care 
n-am reuºit sã murim

încã o zi ºi n-am scris nimic
încã o zi ºi nu m-a iubit nimeni

la noi se moare înainte de-a te naºte
cãlcat în picioare ori pe gânduri
încercând cu disperare sã supravieþuieºti
sau lãsându-te la voia întâmplãrii
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se moare de apã de foc de infarct
de infinita greutate de a fi
numai tu nu
numai tu nu
nicio rãscruce 
niciun potop
pur ºi simplu se moare 
cu teamã faþã de cei de sus
ºi cu infinitã mizericordie
faþã de cei de jos

se moare din roza vânturilor de pe vârful casei
din lanþul de la fântânã din pragul de piatrã
ºi din vârful unghiilor se moare din rãrunchi 
din praful drumului
ºi-al plecãrilor fãrã întoarceri
din umeri se moare 
ºi din oasele albite 
de dorul unei îmbrãþiºãri se moare 
din cenuºa arderilor de tot
din pavajul fiecãrui lor unde 
m-ai sãrutat din toate se moare 
încet ºi fãrã lumânare

hai cã se poate îmi spun
iau pe mine ia purtatã de mama
e o zi la fel de bunã de murit 
ca oricare alta

o viaþã second hand 
în care n-ai fãcut mai nimic
doar ai rãsucit cheia unui motor 
cu cinci viteze
cu care te-ai târãt încet
foarte încet
pe loc
deloc
ºi într-un marº arierre
cãtre moartea 
de mâine
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pseudofabula singurãtãþii

Firavele clipe de fericire,
subunitãþi ale fricii
cã va trebui sã te mulþumeºti cu foarte puþin
ºi vei mima bucuria unui învingãtor.
Când vechile reflexe de mortificare
nu-ti mai acoperã laºitatea ºi neputinþa,
toate se topesc în minciunile confortabile,
cafeaua ce nu mai are gustul ispitei.
Din exersarea zilnicã a eternitãþii a rãmas
amintirea firavelor clipe de fericire,
ca un tatuaj cu cernealã simpaticã.

Testezi consistenþa singurãtãþii, 
o crezi inofensivã, nedemnã sã te înspãimânte.
Þie îþi trebuie ceva cu adevãrat înfricoºãtor, 
ameninþarea firavelor clipe de fericire
abia te þine în viaþã, tu vrei coºmarul 
cã într-o zi ele s-ar putea uni 
într-o fericire fãrã de margini, 
cu care nu te-ai putea mãsura. 
Nu i-ai supravieþui
vãzând cã Dumnezeu este foarte aproape
ºi microscopica ta bucurie nu s-ar mai vedea.

***

MIHÓK TAMÁS

Centrifugã

Nu, lumina nu a mai bãtut aºa
de prin ’91.
Nu pentru voi ºi nu pentru mine.
O luminã tubularã
pentru monstrul din adâncuri,
apucându-l de jugularã.
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Nici când a plecat Dolores,
nici când Adi, sau Hawking,
sau la înmormântarea
poetului Kányádi,
ºi nici mãcar la jocul
flãcãrilor art-nouveau din urbe.

O luminã sub care magazinul,
iatã, dârdâie de conserve,
cu muncitori clefãind satisfãcuþi
parizer cu ceapã.
Degeaba îmi spui sã nu fiu
atât de rãu cu mine.

Oraºul ãsta e plin de oameni laºi,
oameni care te mãsoarã
din cap pânã-n picioare,
apoi îºi pleacã
la unison capetele.
Nimic nu a supurat mai mult puroi,

poate doar visul cu Amélie
legatã într-o cãmaºã de forþã
undeva printre nori,
rateurile ei survolând cãminul de oropsiþi.
Degeaba îmi spui sã nu fiu
atât de rãu cu mine.

Lumina tubularã îmi pãtrunde în retinã
aºa cum frica traverseazã
þeava puºtii
separând amintirile
de momentele moarte.
Disciplina militarã a ochiului:

când marfarul trece prin garã
fãrã sã opreascã,
ºi turnul de apã de peste drum
scapãrã printre vagoane.
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Adolescenþa a trecut,
acum eºti mare ºi la stagiul de practicã

te pun sã sterilizezi pensa
ºi bisturiul.
Stai în cabinet ºi te gândeºti
la muntele Athos,
la cum l-aº urca gâfâind
de mânã cu duhovnicul tãu,

în patul cãruia, cadânã bãlaie,
þi-ai trosnit oasele demonilor,
himere infernale plutind,
strãduindu-se din rãsputeri
sã rãmânã la suprafaþã.

Numele tãu e trãgaci,
fiindcã numele tãu se declanºeazã de nicãieri
ca lumina asta tubularã.
De mâine îmi voi creºte pe stern o etajerã.
Ruj bio, neîncercat pe animale,
demarcând pulberea neagrã.

Am fost mãsurat în timpul meditaþiei tao.
Mãsurat ºi cântãrit.

Nu aprinsese lumina, dar scârþâitul uºii i-a zvârlit fãptura la
picioarele mele ca pe-un arcuº.
Avea membrele descoperite sau acoperite pe jumãtate cu un þesut
diafan,

pãrul ondulat sau drept sau prins în coc ºi o margaretã la guler.
M-a mãsurat din creºtet pânã-n tãlpi cu respiraþia ei spiralatã,

iar sângele meu încãpãþânat, în uºoarã levitaþie,
i-a parat privirea,trimiþând
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petele negre ale anemiei
pe retinã.

Era mult zgomot pe fundalul vocii ei,
pauzele dintre propoziþii mi-au confirmat acest lucru.

Moartea vindea mãruntaielor mele legume,
vieþuiam în tãcere fiindcã nu o puteam vedea.

Undeva, deasupra tavanului, creºteau ierburi diforme
ºi-n mijlocul lor,parcã împins dintr-un sfincter,

se înãlþa ceva ca o cruce. M-a mãsurat
ºi mi-a spus: „ceva s-a întâmplat.”

Undeva departe, în termele turceºti,
sexul meu pulsa ca o meduzã ºi gazda

întârzia sã aprindã beþiºoarele.
Am fost mãsurat ºi cântãrit

ºi vibraþiile mele nu corespundeau
cu nebunia. Vibraþiile mele

aduceau cu acalmia din blana unei pisici
adormite într-o dumbravã cu licurici.
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IOAN MOLDOVAN

Dragã,

Pânã ºi pe sora ta, farmacista
Aº duce-o-n pãdure s-o pierd
Pânã ºi pe mesteacãnul ista
Aº vrea în gând sã-l dezmierd

Limba ta e ca suliþa vierului
grohãind doar în amintiri puerile
E drept cã între timp în cap mi s-a oploºit o mierlã concupiscentã
Lucreazã harnicã la moartea viermiºorului mov cu ciocul ei porto-
caliu

E adevãrat cã nu mai visez colorat
E adevãrat cã e o vreme preelectoralã
Trãiesc într-un hãþiº de adevãruri
ca în cortul unor ospeþe de neþinut minte

Îþi mai aduci-aminte de fratele nostru?
Brusc la amiazã  ori seara îmi apare în faþã ºi-mi ºopteºte: tu!
Iar dimineaþa nu mai are timp
E ºi el acolo un mort cu treburi
Poate ajutã pe vreun amic sã-ºi facã gard la casã nouã
Poate adunã niºte lemne ude prin pãdurea udã care niciunde nu
ard 
Ca în împãrãþia sa de rouã

***

RAREº MOLDOVAN

freakadilly circus

Sub mâinile oamenilor, doritoare,
Nesimþitoare, o încâlcealã care-þi urmeazã,
Pe care o urmezi, numind-o „viaþã”.
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Caii albi pe câmpul întunecat
Aleargã pe sub artificii,
Vizibili doar în lumina care-i sperie.

Spatele ei prin încãpere,
Pupa unui galion luminatã dinãuntru,
Unde cãpitanul citeºte un manual toatã noaptea.

Pozele, mâinile, teama cã eºti tu,
Acolo, cu faþa înclinatã, de parc-ai fi un altul,
Care tocmai þi-o ia înainte, care le ia pe toate din mers.

„Hedonissimo”, „hedonissimo”
Fâºâitul altor rochii, altor femei,
Ce-ºi poartã frumuseþea ca pe-o lamã în teacã.

Muzica pe cale sã-nceapã, mereu
La o notã distanþã de-a se pierde, ca
Tramvaiele într-un oraº cu ceaþã.

Nu te gândi la ce-i mai rãu,
Cum faci acum, când mâna ºovãie,
De te-ai gândi doar: ce-i mai rãu?

Atâtea lucruri de închis,
Stai cu cineva îndeajuns
Ca sã-l poþi atinge mort.

„Wheeemsee”, „care”, „Wheeemsee”, „care”,
Un astmatic nehotãrât, jucând ultima clipã,
A unei sufocãri din viitor.

Un zgomot ce-aduce a „vom avea mereu”,
Rãbdarea într-o bucãtãrie tãcutã,
Aºteptând primul bec al zilei.
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***

Lasã-te de mine, viaþã lo-fi
Lasã-te, fii
Intenþia unui om pe care-abia l-am cunoscut.

Slabe parcuri iarna,
Unde se striveºte o promisiune,
Se pierde o mãnuºã, se hrãneºte o raþã.

Þi-e ºi teamã cã se fac chestii
Se spun lucruri, se aºteaptã
Un om, un scaun electric.

Rãspus într-o camerã de ecou,
Întârziat ca oamenii care merg
Dupã câinii lor prin zãpadã.

Oameni cu semnale
Pãsãri cu ciocuri deschise fãrã fricã
ªtiu cine sunt ºi cu asta te-au rezolvat.

***

VLAD MOLDOVAN

camarad 568

în zorii unei crize 
festinale
feþe îmbrãcate 
în satin.
odatã violete
acum doar purpurii – 
canapele amprentate
de exclusivitate,
strãvezii.
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în continuare am sã enumãr 
descendenþa:
pahar de shake
aruncat în iarbã 
cauciucuri coapte – o stivã de 3
panou zdrelit cu piuneze împlântate
adânc în scârþ
biblioteca dositã de la dispensar
o bancã nenotatã în inventar.

fiind mulþumit de soarele intern
ºi fãrã suport
ai pornit
în dungeon-ul 
de aluzii
ai atins
viniºoare improbabile
plusate pulsate
de tunet vlãguit.

decizia anulãrii mele 
e dovada sãnãtãþii
tale

þine stânga
dar holul nu duce
unde trebuie

Sunt bust pãrãsit
într-o curte de bloc sãtesc
nu-mi pasã ce înþelegeri ai fãcut
sã mã duceþi înapoi în salã.
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VIOREL MUREªAN

Aceºti paºi

erau de sânge
deºi pãrea de beton
stolul de pãsãri de pe retina ei

rana din care pulsau
e departe de tine
în mãruntaiele unei stânci

la noi
zãpada îngheþatã se pregãteºte sã cânte

în loc sã se crape de ziuã
în cadenþa acestor paºi
se sparge fereastra 

***

DUMITRU PÃCURARU

Destinaþii poetice

ªimleul Silvaniei

În curtea bisericii din ªimleul Silvaniei  
pe strãzile oraºului, în vechea cetate, 
s-au adunat fiii Sãlagiului: Stefan Bathory, 
Miklos Wesselenyi, Simion Bãrnuþiu,
Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, 
Ady Endre, Aurel Popp, ah, iatã-l 
ºi pe Bela Kun. ªi nenorocitul ãsta 
s-a nãscut în Sãlaj?
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De când ceasul din turnul bisericii a fost reparat 
în ªimleul Silvaniei timpul stã pe loc 
ºi fiecare se naºte, trãieºte ºi moare
când, cum ºi unde vrea

Valea Eriului

Un loc pe cât de nisipos 
pe-atât de nãpãdit de verdeaþã,  
un rai al ºobolanilor de câmpie
ºi cãcãrezelor de iepuri sãlbatici 

Ce s-a schimbat? Nimic.
Câinele rãpciugos, calul costeliv 
simþind biciul þiganului pe spinare, nevãstuicile
ºi iepurii de câmpie giugiulindu-se
în umbra deasã, sub crengi,
lângã gardul de beton ce înconjoarã 
cuptoarele dacice de la Medieºul Aurit. 
În fine

La urma urmei împerecherile pe furiº 
la popândãii, nevãstuicile, iepurii din Valea Ieriului, 
ca de altfel ºi la românii, ºvabii ºi ungurii, rareori 
la evreii, rutenii ºi þiganii din Transilvania, Banat 
ºi Pãrþile Ungurene – erau, dar nu mai sunt, 
de domeniul evidenþei

Reºiþa. 1984
lui Mircea Martin

Nicoliana Alatta, am iubit-o, Doamne, cât de mult
am iubit-o, ºi cât de des o vizitam la Reºiþa, 
unde se stabilise
dintr-un capriciu de poet latino-american

Acum îmi amintesc:  
stãteai dreaptã în faþa oglinzii ºi luna
ºi lumina pãrului þi se revãrsau peste umeri
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Îmi amintesc: 
având drept scuzã întunericul
închideai ochii chemând 

ora focurilor fãrã scântei
ora somnului fãrã culcare
ora melcilor de lunã plinã
ora florilor-cap-de-mort, zisã a avortonilor,

orele cârtiþelor care îºi fac mendrele în grãdinã
ºi trompeta îngerului nu îndrãzneºte sã riposteze 

Apa îi vorbea pãmântului 
ca unui copil gângav 
noaptea ieºea din stufãriº 
ºi se ascundea sub aripa gâºtei sãlbatice
dumnezeu îºi masa tâmplele
gândindu-se sã ia sau nu Facerea de la început
chiar de la Reºiþa

Alatta, Alatta, Alatta ce fel de oraº e ãsta 
care se culcã odatã cu gãinile? 

Întunericul, întunericul, spunea Alatta,
ochi de rezervã, monedã de schimb, 
Alatta, Alatta, rãspundea întunericul

ªi  cârtiþele lucrau, lucrau, lucrau
ªi  dumnezeu îºi masa tâmplele/ îºi masa tâmplele
ªi  apa îi vorbea pãmântului/ îi vorbea pãmântului
ªi  florile-cap-de-mort înfloreau în grãdinã/ înfloreau în grãdinã
ªi  trompeta îngerului nu îndrãznea sã riposteze/ nu îndrãznea sã
riposteze
ªi  Nicoliana Alatta dormea liniºtitã în braþele mele/ în braþele
mele
ªi  Dumnezeu se gândea sã ia Facerea de la început, chiar de la 

Reºiþa,
fãrã sã o trezeascã pe Nicoliana Alatta, poetesa rebelã din 

Uruguay, 
dormind liniºtitã, pânã la amiazã, în braþele mele, la Reºiþa
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Un oraº fãrã nume

Amuºinând urma moliilor (iartã-mã, Muºina) 
urma pisicilor (ºi tu Mircea Ivãnescu)
fluturii-cap-de-mort mã lasã sã iau în mânã 
umbra oraºului. Stradã cu stradã, clãdire cu clãdire,
câine cu câine, cerºetor cu cerºetor,
pom cu pom, om cu om.

Când deschid palma descopãr în ea 
doar un mic pui de nãpârcã. Ceva candid. 

Dacã n-aº ºti cã are venin
l-aº duce la gurã  

***

ANDREI PINTEA

Întrupare

Am coborât în mormântul cuvintelor
ºi am dedus întreaga sintaxã a poeziei 
Am fost tatuat de un ac fin ºi uºor care
mi-a umplut corpul de regulile gramaticale
ale unei limbi pre-babilonene de care mai nou
toata lumea mã întreabã ºi eu le rãspund 
Fiþi calmi ºi scrieþi poezie pânã la saturare 
pânã va calmaþi ºi deveniþi un mistic obsolet
pânãî nu mai aveþi degete,unghii,picioare,
ochi,plãmâni ºi alte organe.

Aþi creat multe efigii care par palide,ursuze care
se vaitã cã nu mai primesc contur, culoare, cenzurã
încep sa urle de supliciul cuvintelor voastre, care dupã
pãrerea lor nu se mai lipesc ca în vremurile lipicioase ale 
poeziei spirtoase.

S-au dus naibii toate cuvintele ºi au luat cu ele mii ºi mii
de damigene de vin, palincã ºi pachete de þigãri Apollonia
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s-au retras în cimitirul unde morþii au înviat ºi joacã poker cu
bucãþi din trupul omenirii ºi al poeþilor, miza lor fiind obrãznicia
infinitã.

Au rãmas doar beþivi cu mãnuºi de piele ce cutreierã prin gândurile
voastre scormonind câte un gând mai comestibil ºi inflamabil
care poate
fi transpus cu siguranþã ºi certitudine într-o frumoasã ºi putrezitã
dedicaþie
de dragoste.

Mulaj

M-a atins ºi mi-au crescut flori otrãvitoare ºi
obscene, cu care foarte greu mã obiºnuiesc
M-a sãrutat ºi în momentul acela un necunoscut
fluid mi-a dezintegrat spinarea
Mi-a stins toate gândurile ca þigãrile, ºi le-a aruncat
într-o baltã de sânge coagulat
M-a îmbrãþiºat o singurã datã, ºi chiar ºi atunci 
fiind aproape de ea am realizat ca e frumoasã
doar în mulaje.

Poate cã într-o zi îºi va rupe încheieturile, gâtul,
picioarele, se vor rãsuci toate legãturile din corpul ei
de zeci de mii de ori
Poate cã va zbura cu o vitezã ameþitoare printr-un parbriz
ºi va rãmâne cu mici sclipiri de diamant pe chip
Poate cã se va deteriora aºa de perfect încât nimeni nu 
o va mai recunoaºte, numai eu deoarece îi voi spune ca e
unicã ºi de neînlocuit
Poate cã mã voi narcotiza cu simpatia ei la infinit, ºi într-o zi
voi obosi sã o mai descriu 

Dar un singur lucru ador în toatã situaþia asta, ºtiu cã doar
când are vânãtãi o pot îmbrãþiºa ºi doar când e inflamatã o pot
sãruta. 
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***

GHEORGHE PÂRJA

Învierea poemului

Poemul a fost culcat la pãmânt
Ca lanul de grâu dupã furtunã
Strivit de oºtile nesãbuite ale aproapelui
Din pustie s-a ivit cãpetenia
Cu sigiliu ºi flacãrã cuceritoare
Apoi a venit ceata
De douãzeci ºi patru de mii
De oameni
Multe oºti mai izvorau din pustie
Ultimul eºalon ducea cronica
Luptelor albinelor cu zeii
Spre searã 
S-a arãtat în urma cailor
Moara de untdelemn
Se ungeau vertebrele cuvântului
Pentru mãreþia poemului
Un arcaº
A îndreptat sãgeata spre mine
Îi strig: nu trage!
Sunt printre strãini
ªi ai putea nimeri din greºealã
Tocmai þipãtul dinspre viaþã
Cautã-mã acasã
ªi de-o fi sã mor
Acolo mã vor îngropa pãsãrile
Pe la noi unii sunt uciºi
Doar pentru o noapte
Alþii pentru o sãrmanã fericire
Acolo pot striga: Înviaþi poemul!
El este asemenea lui Iisus.

Wilmington, iulie 2018

Reviste centenare - lectura poeziei

91



***

FLORENTIN POPA

nocturnal

doar droguri synth, eºti doar o fatã

dansând cu holograma mea în pupile
intre trailer homes arse, cap cãzut pe un umãr
te visez recursiv deºi nu mai dorm

pe mefe ºi redbull trec prin nopþi ca prin zile
ºi vãd printr-un HUD bãtut de furtunã
ºi am toate piesele dar nu mai sunt om

totul merge pe dos, lent ºi prost ca pe DOS
toate dor - îngheþat la shutdown now I'm done for
praf pe RAM, damf de camfor cu tâmplele scrum

tot mai mult OS tot mai puþin os
prins în comã comodã lângã Commodore
perfuzat prin port COM, si-apuc sã vãd cum

spuzea seu de neon între Frisco ºi Boston
routere Cisco-n altare candele în reþele
rãni de luminã mijind sânge prin vatã
bãrcuþe cu-opaiþ îngheþate pe Bosfor -
apoi bezna de fallout s-a topit peste ele
ca un disc de vinil pe un piept de fatã
cu sâni fãrã sfârcuri ºi pistrui de fosfor.
ºi apoi vor rãmâne doar stele

ºi nimeni sintetic în noaptea-nstelatã
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rowsofhouses

sunt ºi momente ok momente în care
nu suntem disperaþi sã ne cunoaºtem 
pânã la sadism sã urmãrim cu degetul apãsat 
înmuiat în scuipat când citim o foaie de cenuºã
sa folosim ciurul lui eratostene ca sã demascãm
dintr-o casa de doi oameni cine a lãsat
lumina aprinsã in baie cheia nescoasã din uºã
când dragosteadulce se termina ºi putem sa stãm
zece minute ca doua scaune de plastic lãsate în ploaie 

cu lucerna ºi cioburile crescând în jurul nostru 
cu tâmpla lipita de clavicula mea 
deºi asta mã forþeazã sa dorm pe spate
ºi ma face sã am coºmaruri in fiecare noapte 
gen de când sunt cu tine îngrop de ºase luni la tata
ºi ma doare în vis umãrul de la carat sicriu 
ma rog de frati-miu pune umãrul bro 
nu pot am hemoroizi 
ºi sunt atât de fericit sã mã trezesc 
ºi sa ma doarã-n realitate 
sunt ºi momente ok momente retry
momente cancel momente abort 
în care cerul se reflectã în corneea noastrã 
ºi ironia nu mai poate sa treacã de post 

norii dispar în static, no reply from host 
doar coolere ºi greieri în spuza de lumini
ºi, când îþi împing degetele-n palma mea 
ca pe-un modul de ram pus prost, 
ºi clipim asincron, ºtiu ca suntem maºini
ºi-aceste maºini nu vor comunica

am vãzut

am vãzut lucruri pe care n-o sã le credeþi –
elicoptere feliind lumina lunii
copii care-ºi pipãie arsurile de pe umeri
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dezbrãcaþi în scãri de bloc dãrãpãnate
scãldaþi în clor ºi raze laser sclipind din depãrtare
iradiind din templul goa cu pilaºtri de plastic
al maicii noastre preciste de miezdenoapte

am vãzut dezolatoarele stygiene
lãsând otravã violet pe cer ºi purpurã pe pãmânt
bãtând la porþi o singura datã
înainte sã le rãspundã doar aºchiile –
spuza de lumini argonlavandã chircindu-se
ca un lujer de ferigã înapoi în rizomi
întorcându-se în blight –
bâzâitul electric al roiurilor de cuarþ ºi citrinã
amuþit cu un dos de palma strivite în mierea lor neon
ºi megaliþi de storage flash ºi sânge
surpându-se ca niºte melci spãlaþi cu sare;
pe shiva in mijlocul lor
dar nimic din ele in shiva –
spirale prãbuºindu-se în spirale

am vãzut tristeþea dându-ºi palme peste ceas ca ben10
sub cerul ca un caleidoscop cu corbi
am agãþat pe mirc cu swagul meu de hacker
scriind alb pe alb pânã când cineva a înþeles
am ascultat soundtrackuri pentru orbi
ºi asta fac ºi acum. nimic nu m-a imunizat – sunt
fata care aºeazã topitã de somn pe rafturi la carrefour
conserve de peºte printre ciocolatã lindt
cuibãrind capu-n umeri pe obraji fard absint
cântând dupã cãºti, prost ºi visãtor
I got that summertime summertime sadness
spirale prãbuºindu-se-n cercuri
ºi noi în mijlocul lor

am vãzut tristeþea ta irina
coborând prin pasajele de la hidromecanica
târziu printre conducte enorme cu picãturi
lipite de profil cãzând la încheieturi
bãtrâni stând în capul oaselor îngheþaþi în tristeþe
la miezul nopþii la marginea patului
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rãmas singur pe lane – zece feluri de blanã
ºi niciuna sã þinã de cald – dupã ce ai stãruit atât
sã mã babysitui pân'la garã sã le dai deny la toþi câinii
sã-mi laºi last hit la fiecare cui

tristeþea ta ca o ceartã de ºcolari
care-ºi târºâie picioarele pe brumã
cu gogoºi calde în cel puþin o mânã
ºi-ºi dau la gioale cumva cu grijã
sã nu le scape ºi nu ºtii dacã sp îi desparþi
sau sã mergi mai departe
tristeþea nr. 7 când noaptea fuge spre luni
si apasã ca un silencer magia cu grumazul în pernã
împrãºtiindu-i creierii ca o mâþã pãmântul de flori
tristeþea nr. 31 când vrei doar pe cineva
lângã care e ok sa fii trist ºi nu se poate
aºteptând cu fiecare blink o ulti care nu mai vine
151 de sortimente noi ºi incitante de tristeþe
acum ºi în varianta shiny adunã întreaga colectie
am vãzut tristeþea ta ºi am mers mai departe
ºi-mi pare rãu ºi mi-e ruºine ºi sunt trist
cum n-am putut sa fiu atunci
sunt trist cu tine

am vãzut jdejde mii de reluãri
anteprequel reboot postsequel cliºeu
din filmul cu noi prãbuºindu-se-n eu
ºi nu mai e nimeni nunu nu mai e nimeni
nu mai e nimeni în mijlocul meu

dar vara o sã cadã-ntr-o joi ºi-o sa moarã
ºi clipele astea –
boabe de struguri arzând
laolaltã cu frunze de viþã uscate
lacrimi prelinse printre fractali de ploi
timpul o sã le piardã pe toate
ºi tânjitoare ºi nesfârºite sunt valurile negre
dezlegate
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ADRIAN POPESCU

Echinox

Nu era  clopot  sã batã în dungã,
Ziua citeam, în iarbã, pe burtã,
Prin grãdini sau livezi neculese, 
Zorii ce iubirea ades o alungã
O fãceau  nemernic de  scurtã.
Eram tineri. De ce sã ne pese ?

Poeþi hrãniþi cu vinuri de soi, 
Sufletul ne ieºise prin piele,
Unul gusta cosmice pãpãdii,  
Altul merilor le crestase altoi.
Eram tineri. Atunci poþi sã scrii,

Ca semizeii, uitând de  lovele.

***

LUCIAN SCURTU

Acolo jos

Nu mai priveºte ochiul meu afarã,
Se lasã pãgubaº, ºi-atunci reflectã,
Cu nãrile-asmuþite, cu irisul de fiarã,
Ce vede înãuntru, o lume imperfectã;

Mecanici îngrozite de setea nemuririi,
Abile torc neantul dictat miraculos
Atâtor legi viclene, expuse contra firii,
Sã nicheleze strungul artist, pânã la os.                                   

Acolo jos, în viscer, conclavuri de jivine,
Trudesc perenitatea cu ziua, proletar,
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Banale þevi inverse le mulg, sã mai aline
Însãmânþarea oarbã a solului barbar. 

Brãzdat cu plugul aspru, robotizat ermetic,
Încântã, ager, ochiul de-acum incendiar,
Strâmbat din nou afarã, contemplã aritmetic,
Un rãsãrit de lunã cu-arome de mãrar,

Maºinãria-i alta, un monstru ºi uzina, 
Turnatã în natura ce bate sacadat
La porþile plãcerii, recunoscându-ºi vina, 
De-a fi mereu virgina în freamãt repetat.

Dupã sinodul tainic, în aliaj cu scrumul
Furnalului habotnic, mult legãnat de vis,
Un searbãd corb mi-aratã cã-acela este drumul
Infernului – de care, drag fulger, m-am dezis.

Oct. 2017

***

RADU ULMEANU

Pastel

O searã ºi-o noapte
pe pajiºtea înþesatã de cranii umane
amestecate cu altele de jivine

Încât nu mai ºtiam nici eu
cãrui regn îi aparþin
hamletienilor sau umilului bestiariu

ªi nu am repetat gestul celebru
de-a lua-n mânã unul la întâmplare
ºi-a mã privi în el ca-n oglindã
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Ispita nici nu era foarte mare
copacii în jur fremãtau de vânt
cerul scânteia de obiºnuitele stele
doar luna fãcea
opinie separatã
lãfãindu-se, jumãtate acoperitã,
pe patul de nori lunecând

Nici nu ºtiu cum nimerisem acolo
era un simplu coºmar
cãci nu pãºeam ci pluteam
nu eram ci pieream
din mine însumi

***

MIHAI VIERU

Chocolat chaude I

vieþile sfinþilor printre degete
nefiltrate
un vânt ºuierã a crivãþ
prin pãr ºi gulerele paltoanelor
se ridicã la comanda motor
cum o limbã ca o mânã cu
degete un limb
scuturã scrumul de þigare
printre carafe, coque au vin, pahare 
de chocolat chaude fierbinte aproape
din aproape
cum o inimã bate
pe când a mistral
a crivãþ pe când
în blana unui urs polar
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Chocolat chaude II

de partea cealaltã a culorii
iernatic un soare limpede
cum uranus în locul lunii apoi mareele
lungi îmblânzesc insomnia & 
terestrul cubicular pietre, marmurã,
cernealã ºi ce mai! Spume de
veselie, tobogan pe gene
proseco vitaminizat cu aerosoli
albastrã iubire
la gâtul tãu perlã
mãiastrã 

***

GEORGE VULTURESCU

Suntem aproape lãmpi

— Dacã ne-a preschimbat cineva în cârtiþe, zice Ion
— Ceaþa din seara asta miroase a bandaje de pe rãni,
adaugã Alexandru
— Îmi alunecã pe piele precum funia de pe gâtul
spânzuratului, îi dau eu dreptate

E frig în Provincie când cauþi o tavernã
pe strãzi,într-un oraº de pe Someº
unde doar erotismul din uguitul porumbeilor
îndeamnã la viaþã

Nu sunt un bun exemplu pentru Academie
poeþii aceia din noapte
pentru cã frigul nu vine de la poeþii care rãtãcesc
prin ceaþã
cum nici moartea nu vine de la cei morþi
Ei nu rãtãcesc în frig „pro patria”, ci „de-a frunza”
dintr-un „imperativ sângeros al autenticitãþii”
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care te face sã ieºi în noapte
din mormântul unei cãrþi, înviind, spre
mormântul alteia
doar ca sã-þi poþi termina poemul început sub raza
bâhlitã a unei lãmpi care þi-a pustiit ochiul
sub altã lampã,violacee, din taverna lui Humã
a cãrei luminã o înteþeºti cu proprii tãi ochi
cãutând-o prin ceaþã

— Suntem aproape lãmpi, strigã Ion, de când tot
mergem prin ceaþã...
— ªtiþi cã în tabloul „Masa Cinei de tainã” nu existã
nici o lampã? rãbufni Alexandru
— ªtiu sigur, adaug eu, cã nu ne-a preschimbat nimeni
în cârtiþe dacã putem privi pictura lui Leonardo...

Izidor, muzicantul din tavernã, cântã tãrãgãnat
„Nu-i luminã nicãri”...
Mã hotãrãsc sã-i spun cã seamãnã cu rãspunsul
pe care Cel Rãstignit îl dã copiilor în „Visul” lui Jean Paul
„Iisuse, nu avem nici un Pãrinte?”
„Suntem cu toþii orfani”, spune El.
Dar Izidor vine la masa noastrã ºi se destãinuieºte
ciocnind câte un pahar
„Deasupra mea cântã un Muzicant mai Mare decât
Mine. Ii aud cuvintele cum se prefac în þurþuri de gheaþã...”
Apoi râde spre Ion, poetul
„Tu ai vãzut vreodatã Versul cel Mare de deasupra
versului tãu...?”

În visul meu e lampa cu petrol prinsã de grinda
casei din Tireac. Stau la masã cu tata ºi cu sora mea,
Maria. Mama ne aduce colaci ºi lapte cald.
Dacã am strânge toate lãmpile din casele copilãriei noastre
oare moartea n-ar orbi sã nu mai gãseascã
drumul spre noi?

Undeva la o masã, sub lampa ecumenicã a tavernei,
o voce întreabã
„Când se roagã Papa, oare câte lãmpi o fi având...?”
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Dar Izidor a început sã cânte din nou
„Nu-i luminã nicãri...”
„Poate cã ne-a schimbat cineva în cârtiþe,”  îngânã Ion.
„Poate cã frigul nu vine de la poeþii care rãtãcesc prin ceaþã,
cum nici moartea nu vine de la cei morþi...”
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Nicio vârstã nu este prea înaintatã pentru a cãuta sã devii scriitor.
E aproape evident cã invers nu prea este valabil (unui copil nu-i arde sã
fie scriitor, câtã vreme îi ajunge joaca pentru a fi ceea ce-l face fericit!).
Cazul dlui. C. V. Duþulescu (69 de ani) este unul investit cu puterea
exemplului. Medic legist o viaþã întreabã, ºi-a gãsit vocaþia scrii-
toriceascã într-un crepuscul împlinit nu doar în plãcerea de-a savura
zbenguielile nepoþilor, ci ºi în acela, cu mult mai angajant, de-a semna
opuri. Este vorba, pânã acum, de patru cãrþi - Cãposul (2013) ºi Doctor
la olteni (2014), scoase la Editura Casa Ciurea, din Slatina, Printre vii ºi
morþi (2016) ºi Alergând spre Bruxelles (2017), scoase la Editura Aius.
Aºadar, un debut scriitoricesc furibund, pândit, probabil, de o lungã
aºteptare, câtã vreme doar anul 2015 a fost unul, sub aspect editorial,
sterp.

Trebuie remarcatã amprenta eminamente confesivã a compoziþi-
ilor prozastice, faptul cã autorul îºi pune la bãtaie întregul arsenal
biografic, mãrturia la care se angajeazã constituind pasta epicã a volu-
melor propuse. Pe de o parte, angajamentul invocat aici confirmã un
anume trend detectabil în literatura romanescã a momentului, anume
docu-ficþiunea. Întrepãtrunderea datelor extrase dintr-o realitate în care
naratorul existã ºi comite fapte, cu o ficþiune utilizatã mai ales pentru a
ambiguiza situaþii, dar ºi pentru a aduce la o anume stare de exemplari-
tate evenimentele topite într-o diegezã complexã, oferã ºansa unui plus
de atracþie sau oportunitatea adevãrului de a pãtrunde, oarecum prin
efracþie, dar nu într-o mãsurã care sã-l culpabilizeze, pe teritorii care
pânã acum erau apanajul exclusiv al imaginarului scriitoricesc. C. V.
Duþulescu nu este interesat neapãrat de acest mélange, de amestecarea
savantã a ficþiunii cu adevãrul, ci pare a se fi aventurat în meseria de
romancier exclusiv pentru a relata, unui public divers, întâmplãri din

Carnete critice

Florin Ardelean
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viaþã, fapte cu mare conþinut de nedreptate
comise asupra sa de instituþii sau indivizi. Iatã
cum paginile cuprinse între copertele celor
patru volume menþionate devin un arsenal de-
mascator, componentele unei strategii ultima-
tive de a gãsi alinare pentru stãri agitate, provo-
cate de împrejurãri nefaste sau de a înfãþiºa
public ipostazele unei lumi ce-a luat-o razna,
imunã la suferinþa umanã, dar mai cu seamã
ºchiopã, dacã nu oloagã de-a dreptul, în privinþa
omeniei ºi-a justiþiei. Un anume donquijotism
transpare din munca de scriitor crepuscular, cu
sau fãrã voia autorului, o anume luare la harþã,
fãrã istov, cu derbedei de duzinã sau cu inºi
simandicoºi, înºurubaþi în posturi-cheie prin
instituþii ale unui stat corupt, insolenþi ºi oare-
cum intangibili. Recursul unui om de a-i blama
prin cãrþile sale pare, astfel, un biet exerciþiu de
tir cu aer comprimat asupra unor þinte ampla-
sate în zone de siguranþã ºi camuflate perfect.

Alergând spre Bruxelles, de care ne vom
ocupa mai la vale, nu e decât un decupaj expresiv
de prozã denunþiativã, cu elemente de ficþiune
minimale, dar cu o dozã aproape copleºitoare de
autobiografie. Timotei (Richard, în prima carte,
iar apoi Constantin în urmãtoarele douã) este un
alter-ego calchiat dupã personalitatea, habitu-
dinile ºi datele de viaþã imediate ale autorului, fost
medic legist, iar Ana se substituie pânã la identi-
tate cu soþia aceluiaºi autor. Moto-ul indicã aluziv
miza cãrþii – „Nu existã justiþie, ci numai judecã-
tori” -, amintind în oarecare mãsurã de grotescul
ºi mai cu seamã de absurdul universului kafkian,
în care indivizii nu sunt  altceva decât o materie
primã, cu totul implauzibilã ºi lipsitã de contur, la
dispoziþia unei Legi discreþionare, existând în
absolut.

Un prim registru al cãrþii este constituit
din douã situaþii în care sunt implicaþi Timotei
ºi fiul lui, Ionel. Primul cautã zadarnic, trecând

C. V. Duþulescu,
Alergând spre Bruxelles, 
Editura Aius, 
Craiova, 2018
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prin toate fazele posibile ale unui proces (apelând chiar ºi la CEDO)
dreptul sãu de-a fi încadrat, ca pensionar, într-o grupã de muncã echiva-
lentã cu mediul cu totul aparte în care muncise o viaþã întreagã – morga
spitalelor, vecinãtatea imediatã a cadavrelor, mai recente sau atinse de
miasmele putreziciunii. Dupã o primã sentinþã favorabilã, toate celelalte
îi contrazic flagrant aºteptãrile ºi îi infirmã un drept de care, alþi medici
legiºti beneficiau fãrã nicio problemã. Judecãþile pe care Timotei le face
cu privire la justiþia românã (din care doar DNA iese bine!) sunt
necruþãtoare ºi sarcastice, cu atât mai mult cu cât ele sunt prinse într-o
peliculã de zãdãrnicie patentã. Memoriile, piesele de la dosar, unele
probe nici mãcar bãgate în seamã de succesivele completuri de jude-
catã se soldeazã cu eºecul perceput ca o formã de umilire, de aducere la
ridicol ºi la insignifianþã a unui om, dupã o viaþã trudnicã, onestã ºi
susþinutã de un profesionalism fãrã cusur.

Ionel, fiul justiþiarului neostoit, are, la 43 de ani, un conflict cu
instituþia în care lucrase în calitate de inginer electronist (este vorba, pe
cât lasã autorul sã se înþeleagã, de o unitate specialã a Ministerului de
Interne, probabil având ca obiect de activitate interceptãri telefonice
sau amplasare de tehnicã operativã). Locul lui de muncã a fost periclitat
din cauza abuzurilor ºi corupþiei ºefilor, dar, pe modelul acarului Pãun,
vina cade asupra lui, într-un mod sinistru ºi viclean, dupã o stratagemã
pusã la cale de cãtre cei ce-i confecþionaserã un dosar dubios, dupã ce îl
folosiserã, de ocazie, ca depanator în interes propriu sau chiar de viticul-
tor (e ceea ce s-ar numi obþinerea de foloase necuvenite). Dupã ce este
supus probei cu detectorul de minciuni, asemenea unui criminal înrãit,
comisarul Ionel, aflat în pragul depresiei, cedeazã, semnând cererea
prin care acceptã sã fie pensionat, dar ºi sã nu dea în vileag niciunul din-
tre multele secrete de serviciu în posesia cãrora se afla. Soluþia la care va
sã apeleze este, de-acum, una clasicizatã printre românii aflaþi în impas
– cãutarea unui destin mai fericit în lumea largã. Încercând sã-ºi sprijine
fiul, Timotei denunþã în numele acestuia mediul sordid din instituþiile
Ministerului de Interne, lipsa de colegialitate, stresul permanent, pre-
siunea enormã ºi pâra devastatoare între ºacali gata sã sfâºie ºi sã te com-
promitã doar pentru a rezista el.

Acest mediu sumbru, specific unei societãþi româneºti otrãvite de
tranziþie, incapabilã sã se vertebreze moral ºi sã asume un cod al valo-
rilor ºi competenþei, decãzând tot mai mult în imposturã ºi primitivism,
în trivialitate ºi meschinãrie, este supus unui contrast evident în mo-
mentul în care Timotei ºi Ana sunt protagoniºtii unui sejur la Bruxelles
(30, 31 martie ºi 1 aprilie 2017), alãturi de alþi foºti colegi de liceu, la invi-
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taþia unui europarlamentar (Mircea D. – pare evidentã identitatea aces-
tuia, fiind vorba de un actor foarte bun, care a preferat mizeria din
politicã, abandonându-ºi talentul ºi prestigiul, în numele unor avantaje
materiale, nici pe departe rãscumpãrate de obligativitatea de-a fi un
sfârâiac într-o mlaºtinã colcãind a târâtoare de toate dimensiunile).
Aceastã excursie constituie cel de-al doilea palier al cãrþii, cel luminos,
antiteza la lumea de acasã, promiscuã ºi nevroticã.

În sfârºit, al treilea palier este iarãºi constituit din întâmplãri din
prizãritul infernul autohton. Naratorul inventariazã mici scene, alcã-
tuind un compendiu românesc al nesimþirii ºi bãdãrãniei. Într-o excur-
sie din vara anului trecut, Timotei ºi Ana constatã, dezolaþi, dispariþia
veveriþelor din parcul central din Vatra Dornei, efect al prinderii ºi
vânzãrii acestora de cãtre precupeþi de ocazie, vandali camuflaþi în co-
mercianþi, sub privirile  îngãduitoare sau chiar complice ale auto-
ritãþilor locale. ªi aici avem de-a face cu un contrapunct. Cei doi sunt în-
cântaþi sã petreacã câteva zile pe Valea Arieºului, dar ºi sã viziteze com-
plexele monastice din nordul Moldovei. Dar ajunºi acasã, la Slatina, sunt
protagoniºtii a trei întâmplãri, oarecum mãrunte, dar expresive în
tabloul mentalitãþilor româneºti: douã femei tinere, cu profil de  maha-
lagioaice, sparg seminþe în faþa blocului, iar una dintre ele se ia la harþã
cu Timotei când este apostrofatã cu privire la  comportamentul ei deloc
civic; niºte amploaiaþi obscuri încearcã sã schimbe amplasamentul unei
ghene de gunoi, cu complicitatea edilului-ºef, dar pânã la urmã eºueazã,
în urma ripostei locatarilor din bloc, constrânºi la rãzmeriþã de cãtre
acelaºi Timotei, mereu în rut cetãþenesc, reactiv la mojicie ºi neam-pros-
time; un ins angajat al unui atelier auto aruncã ulei ars pe spaþiul verde
din vecinãtate, contaminând solul ºi tufele de tuia, obligându-l astfel pe
eroul nostru la o reacþie de ecologist fãrã vacanþã.

Iatã, aºadar, un sandvici, cu douã felii mucegãite, româneºti,
presând la mijloc o „chiftea” comunitar-europeanã.

Epilogul este unul amar. Învins în justiþie, Timotei nu mai are
nimic de fãcut decât sã încerce sã-ºi trãiascã viaþa alãturi de Ana, sã se
bucure de nepoþi ºi sã mai ciuguleascã câte ceva dintr-un reziduu erotic
încã funcþional. A fi român de cursã lungã presupune a strategie imbata-
bilã a adecvãrii la context. Oltean cu mândrie ºi instinct patriotic fiind,
lui Timotei nu-i va fi, probabil, foarte greu sã se împace cu soarta. Sau
poate cã nu.

Neîmplinirile cãrþii þin de faptul cã C. V. Duþulescu n-a „absolvit”
nici mãcar cursul scurt de iniþiere într-ale literaturii. Riscul de-a poza în
Monsieur Jourdain, al lui Molière, este, pe alocuri, iminent. Textul con-



þine mult balas, fraze întregi inutile, povestea dezvoltând în þesut adipos
supãrãtor. A scrie o carte sau mai multe poate fi o armã de luptã, modali-
tatea bine aleasã de a prezenta nedreptãþi flagrante, dar literatura nu se
rezumã doar la a fi o portavoce a denunþului, indiferent cât de bine
motivat este acesta. Impresia unui didacticism, postura invariabilã de
cavaler al dreptãþii ºi bunei cuviinþe, induc un maniheism de atmosferã,
ciupind din farmecul lecturii.

C. V. Duþulescu dovedeºte faptul cã niciodatã nu este prea târziu
pentru a fi scriitor, dar, de asemenea, probeazã cã drumul spre roman
presupune o pregãtire laborioasã, exerciþii de ficþiune bine însuºite,
asumarea unui „calvar” prozastic imposibil de evitat prin biografismul
nud, bãltit într-o banalitate cotidianã comunã. Drumul spre literaturã
este cu mult mai lung ºi mai complicat decât cel pânã la Bruxelles ºi
retur.

Denunþul, literatura ºi labirintul biografic
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În lumea literarã orãdeanã, Alexandru Seres este un discret, ceea ce
nu-l împiedicã a fi un ironic acid ºi un cozeur subtil, ce-ºi deconspirã trãsã-
turile personalitãþii arareori, în cercul extrem de redus al amicilor ori con-
generilor, dar ºi atunci o face cu parcinomie maximã, presat de conjucturi
ºi necesitãþi.

Strãbate strãzile urbei de pe Criº „în starea sa obiºnuitã de transã”
(ca sã-l citãm), cu silueta uºor mateinã, într-o aparentã absenþã, dar constan-
tã prezenþã pentru un ochi iscoditor, în stare a-i devoala îngândurarea ºi
sensibilitatea, prestanþa ori gestica dilematicã. Nu agreeazã firava boemã
orãdeanã, la fel excesele de nici-un fel, cu excepþia celor livreºti; arareori
participã la evenimente literare/ culturale, dar ºi atunci îºi etaleazã
prezenþa prin lapidare ºi rafinate intervenþii consubstanþiale evenimentu-
lui respectiv, desfide logoreea unora ºi infatuarea gratuitã a altora, prefe-
rând sã tacã mucalit când abonaþii de serviciu ai posteritãþii îºi gratuleazã
busturile de mucava.

Familist de ani buni, dupã ce a trecut prin furcile caudine ale jurna-
listicii de care, se pare, s-a dezgustat iremediabil (articolele le-a strâns într-
o carte de publicisticã, intitulatã Infernul nostru cel de toate zilele, editatã
în 1998), pasionat de Cioran, prin studiile publicate în diverse reviste,
aproape s-a pierdut din vedere faptul cã Seres este ºi poet, lucru scuzabil
din moment ce a publicat un singur volum, Trãirea geometriei, ºi acela, illo
tempore, în anul 1992.Când, poate, nimeni nu se mai aºtepta, revine, la fel
de circumspect, la poezie, printr-un volumaº (cuprinde doar 15 poeme)
intitulat, parcã într-o blazare derutantã, Litanie putredã, apãrutã la Editura
Limes, Colecþia Magister, 2018. Volumul, prin conþinutul textual redus,
pare o ciudãþenie, din moment ce o mulþime de poetaºti îºi exhibã vani-
tatea liricã prin cãrþi editate anual, îngreunate de redundanþa poemelor
nefiltrate calitativ, devenite, în scurt timp, maculaturã uitatã, neantizatã
pânã la urmã de malaxorul axiologic.

Carnete critice

Lucian Scurtu

Calitatea discreþiei
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Cartea, cãci prin calitatea poemelor justi-
ficã aceastã denominaþie, cuprinde ºi zece desene
ale autorului, inclusiv cel de pe coperta unu (ut
pictura poesis, nu-i aºa?), reprezentând mici spaþii
geometrice care, odatã trãite prin poeziile primu-
lui volum, sunt vizualizate acum polimorf, intrin-
sece propriilor epifanii sublimate fragmentar,
sub forma crochiului, liniei sau a punctului,ori,
poate fi chiar „poemul pe care þi l-am pictat pe
ºira spinãrii/ cu degete de magician” (Poem pen-
tru Monica). Pe coperta patru, directorul Fami-
liei, Ioan Moldovan, relevã, pertinent ºi acut, uni-
versul poetic seresian, evidenþiind printre altele
faptul cã autorul este „foarte sigur pe instrumen-
tele sale, cu o bunã stãpânire a claviaturii lirice
ºi cu un stil supravegheat al confesiunii lucide ºi
al emoþiei controlate de intelect”.

Gravitatea conþinutã a existenþei încadrate
între tensiunile unui cotidian confuz, inert ºi in-
tensitãþile palpabile ale unui eu devorat de neli-
niºti ºi dileme sunt reliefate încã din primele
poeme, prin glisarea abia sesizabilã a realitãþii aga-
sante spre zonele indecise ale transcendenþei per-
sonale, acolo unde poetul se simte în largul sãu ºi
în lumea sa. Seres este un însingurat structural,
uneori vecin abuliei, un lunatec pierdut, aseme-
nea lui Bacovia, printr-un topos ostil, aflat în
acceleratã disoluþie, bâjbâind printre semeni abia
sesizaþi, de nu eteraþi de-a dreptul, ce nu-i oferã
decât disconfort ºi lehamite, anxietate ºi angoasã.
Este rãtãcitorul paradigmatic al urbei prin care se
miºcã apatic, târârea fiindu-i îngreunatã de imen-
sele aripi, cãci poetul trãieºte pe viu cunoscutele
versuri ale lui Adrian Popescu, „odatã am ºtiut sã
zbor, odatã,/ dovadã n-am, dar îmi aduc
aminte”.

În haosul alienãrii este trãitã doar clipa, una
ce-i împovãreazã anonimatul asumat, refuzân-
du-i-se cu obstinaþie alte aduceri-aminte, eventual
acelea care, epurate de context, ar mai putea ira-

Alexandru Seres,
Litanie putredã,
Editura Limes, 2018
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dia convulsivele zbateri prin acest no-man’s-land de neevitat: „(...) ai plâns
în hohote ai cerºit îndurare/ ce mai rãmâne dupã ce/ n-a mai rãmas
nimic de pierdut/ doar aceastã permanentã nevoie/ de tânguialã,/ de
tânguialã cu lumea/ ºi cu sinele/ de jelanie, de bocet/ lângã sicriul memo-
riei/ acest comerþ cu indulgenþe/ ºantaj sentimental/ industrie uºoarã a/
sufletului” (Antidrogul).

Precaritatea timpului petrecut mai mult în semitrezie decât în staze
lucide, fac din domnul K (recte, autorul) un ins hieratic, de o solitudine
plutonicã, acaparat ºi bulversat în plasa himerelor astuþioase, cãci cu cât în-
cearcã sã desluºeascã mecanismele prolixe ale textistenþei, cu atât se
afundã în vortexul nãucitor al ei, narcotizându-i asceza ºi conturându-i mis-
terul spectralitãþii nãucitoare, concreteþea fiind o palidã utopie pentru cei
ignoranþi ºi concilianþi. Unghiul tot mai restrâns dintre actant, pe de o
parte, ºi obiectele palpabile, pe de altã parte, amplificã stranietatea viziu-
nilor, facilitând imersiuni în abisalele ascunziºuri ale sinelui („Ce mai rã-
mâne/ dupã ce ai fãcut temeinic/ curat prin cotloane”), reflectate mai a-
poi asupra realitãþii imediate, încercând zadarnic s-o modeleze dupã
chipul ºi asemãnarea sa.

Iluzoriu, scrisul se vrea o consolare, o terapie remediabilã a stãrilor
de apatie ºi buimãcealã, concentrat în jurul poemului devenit, paradoxal,
capcana devoratoare a micilor/marilor amãnunte futile, rãmãºiþe ale zilelor
anodine ºi nopþilor fãrã de sfârºit, tot atâtea deºertãciuni lipsite de charis-
ma seducþiei, dar împovãrate de semnificaþia thanaticã a ratãrii ºi disi-
mulãrii, precum în acest scurt poem: „Scrii un vers ºi nu se întâmplã
nimic/ mai scrii încã un vers ºi tot nimic/ ºi încã un vers ºi încã unul/ ºi
nu se întâmplã absolut nimic/ Uite aºa creºte poemul/ în jurul tãu ca un
sicriu”. (Poem fãrã titlu). Prin subteranele mai mult sau mai puþin
închipuite, foºgãiala este perceputã vizual ºi olfactiv de cãtre senzorii
mereu treji,  detectori acerbi ai unei faune umane rarefiate, cu care doar
accidental mai vine în contact, dar ºi atunci sub forma unor scurte dia-
loguri corespondente chiar litaniilor putrede: fie cu Monica („ba de loc, þi-
am rãspuns/ totul e construit atent,cu migalã/ de o altã persoanã, inspi-
raþionalã”), fie într-o aparentã sau concretã librãrie,conceputã în scopuri
livreºti, cu urmãri halucinogene („daþi-mi o sutã de grame din praful
acela/ aproape alb, cred c-o fi bun/ pentru tusea asta/ care nu mã mai
lasã de-un timp”), fie cu sinele predispus a dovedi cã ars vivendi este chiar
abilitatea de a supravieþui presat de cuvântul scris ºi rostit („Acestea sunt
cuvintele, spuse el/ nu ne putem naºte oricum doar cuvântul/ are
însuºirea de-a ne alunga din memorie”).
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Greaþa direcþioneazã damnarea spre zonele gri ale suferinþei, spre
stãrile impasibile greu de suportat, mereu în cãutarea acelui „capãt de
lumânare” (Yeats), dovadã ºi masificarea indivizilor înseriaþi de o instanþã
supremã, cãreia autorul îi neagã autoritatea, preferând resemnarea („tre-
buie sã învãþ din nou”), liniºtea („doar tãcerea/ vã mai poate mântui
cândva”), finitudinea sau neantul („Nimic înseamnã nimic/ umbre ale
metaforei plutind ca o ceaþã”). Scepticismul este cronic, halucinant, cauzã
a sevrajului impus de împrejurãri ºi traume, efect al entropiilor onirice,
oaze abia sesizabile printre speranþe evanescente, cãci, pentru autorul
orãdean, grãdina deliciilor nu e decât o apocalipsã redusã la scara micilor
noastre idiosincrazii sau turpitudini, din moment ce afirmã tranºant „ aºa
vom sfârºi hoituri pe un pat de bãlegar/ rostind o litanie putredã”. Adicã,
fãrã pocãinþã, fãrã iertare, fãrã compasiune, dar totul în deplinã resemnare,
ca ºi stigmat al ororilor la care suntem supuºi.

Poezia confesivã/profeticã a lui Alexandru Seres, poate fi redusã la
un singur vers, profund ºi veridic: „plâng deci exist”. Dar la sfârºitul lecturii
acestei cãrþi, citatul ar putea fi înþeles invers: omul existã pentru a plânge,
de vreme ce nimeni nu-i promite, ca în basme, tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþã fãrã de moarte.

***

Timpul trãirii vs. timpul mãrturisirii

Poetã, eseistã ºi critic literar (deºi în nota bio-bibliograficã de pe co-
perta 4 sunt specificate doar primele douã ipostaze), arãdeana Lucia Cu-
ciureanu s-a impus la maturitate în peisajul literar, debutând în anul 2000
cu volumul de criticã literarã Palimpsest, la care se adaugã, doi ani mai târziu,
volumul de eseuri Miscelanea, urmate de patru volume de poezie ºi, între
acestea, unul de criticã literarã. În acest an, poeta recidiveazã cu un nou
volum de poezie, Goethe cu friºcã, apãrut la editura Cartea Româneascã, cu
o prezentare de Ion Mureºan pe coperta 4. Scrie autorul cãrþii Alcool:
„Existã cãrþi de poezie în care nu-mi place sã locuiesc. Cartea de faþã e,
dimpotrivã, una extrem de frumoasã ºi de prietenoasã la lecturã, o carte
în care cititorul singuratic poate locui, din nou versul poetei, «ca într-o gar-
sonierã»”. 

Încã de la primele poeme ni se relevã faptul cã timpul trãirii, dupã ce
a fost bine maturat ºi conservat, gliseazã nostalgic spre cel al mãrturisirii,
într-un aliaj a cãrui tranzitivitate bulverseazã eul liric dispus a se confesa
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pânã în momentul în care climaxul exis-
tenþial defuleazã stãrile atrofiate de timp ºi
în timp, (re)nãscute din scrumul fumegând,
dar fertil, al amãgirii, ori din ruinele compul-
sive ale evaziunii, poeta recunoscând sub
presiunea imaginilor care se succed ca pe-o
imensã retinã, faptul cã „mi-e dor de tot ce-a
fost”. Peste aceastã realitate recuperatã ºi do-
veditã, epicizatã adesea, este strecuratã prin
interstiþiile nostalgiei ºi o firavã ficþiune,
consecinþa fiind aceea cã structura poemu-
lui prinde contur, cu adieri ºi fioruri, decan-
tându-se un stil aproape epistolar, în care
destinatarul/destinatarii se etereazã prin la-
birinturile nebuloase ale interogaþiilor, tris-
teþilor, nedumeririlor sau dilemelor. Anam-
nezele rezoneazã conciliant cu stãrile explo-
zive ori implozive ale subiectului aflat me-
reu în neliniºti, mai ales sentimentale, pân-
dar acribios al unei lumi trecute ºi petrecute
(in)sesizabil din memoria afectivã în cea
efectivã, ºi, la urmã, în cea electivã, pe back-
ground-ul unui paseism irepresibil, care
scormoneºte irizant trecutul ºi incitã con-
vulsiv prezentul. 

Anii de liceu, de facultate împovãrea-
zã hieratic biografia unei poete care se vrea
sedusã de un trecut sublimat, aureolat de iu-
biri tumultuoase, despãrþiri furtunoase ori
întâmplãri de tot felul, circumscrise
ºcolii/universitãþii, ce meritã introspectate
în folosul analizei ºi sintezei personale. În
mãruntaiele lor, autoarea sperã/viseazã re-
gãsirea sinelui hãituit de destin sau mãcar a
unei palide redempþiuni amãgitoare: „zile
nebune de sesiune/ ºi pãtura de la pãdurea
verde/ epuizate de cursul lui muþiu/ ne pri-
veam fãrã înþelesuri macho/ ipoteze inven-
tate în laboratoare complicate/ cu doamne
stimabile ºi materie sterilã/ valeria guþu

Lucia Cuciureanu,
Goethe cu friºcã,

Cartea Româneascã, Bucureºti,
2018
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romalo mioara avram morfeme./ ajunsesem sã inventãm ºi noi/ mor-
fologii ºi sintaxe private/ am picat de trei ori examenul acela interior”.

Zilele ºi nopþile de odinioarã sunt desfoliate, în tandreþuri discursive
ºi candori afective,  mãrturisirile diaristei scoþând la suprafaþã doar filonul
dorit, deºi o mare parte din întreg, asemenea unui iceberg, zace în adân-
curile nebuloase ale eului liric care, odatã/altãdatã, incitat de cine ºtie ce în-
tâmplãri aleatorii, va fi decelabil la lumina zilei, minereu ce cu siguranþã va
constitui corpusul unei alte cãrþi. Micile sau mai marile euforii biografice,
cu fluxurile ºi refluxurile lor intimiste, sunt supradimensionate pe retina
revelaþiei dominante ºi mai apoi dislocate ºi disipate tentacular celor
dispuºi sã citeascã, dar mai ales sã înþeleagã o existenþã de primã tinereþe
goliardicã, adesea excesivã în gesticã ºi efuziune, insinuãri ºi rateuri. Pentru
derutarea cititorului, sinuozitãþile onirice transfigureazã realul îndepãrtat,
îl metabolizeazã într-un prezent emergent. 

Amintirea Timiºoarei ca matrice a formãrii intelectuale ºi a ava-
tarurilor sentimentale, iradiazã oameni locuibili memoriei sale (cursul lui
muþiu, cursul lui tãnase, colegul botta, iubitul Vicente, sasul tschybe, etc.),
sau toposuri amprentate de semnificaþii personale (pãdurea verde, came-
ra 13, piaþa 700, cinemateca de pe bãlcescu, piaþa operei, restaurantul cen-
tral, dar ºi sala de cinema din motru etc.), cãci ochiul dilatat al autoarei ºi
al alter-egou-lui ei, ilenuº, focalizeazã comprehensiv o lume apusã, renãs-
cutã din amãnunte ºi detalii („detaliile sunt punctul meu forte”), aparenþe
ºi nuanþe, anamnezele având darul terapeutic de a mai atenua impactul cu
trecutul ºi concilierea cu prezentul. ?i totul într-o fluidizare continuã, alertã,
a magmei rememorãrilor, care debordeazã incandescent pe versanþii
întâmplãrilor de odinioarã, analizate ºi sintetizate acum la rece, trecute con-
fesiv prin sita curativã a maturului de astãzi, uºor detaºat de siajul învolbu-
rat, alteori calin, al unui trecut ce pare fãrã de sfârºit. Este o joacã cu mãr-
gelele colorate ale unor altor timpuri, mentalitãþi, idealuri, tipologii umane,
expuse pe simezele nostalgiei ºi ale regretului, în ieremiade silenþioase ºi
didascalii discrete, diegeza în sine fiind una clasicã pentru, aproape, fiecare
poem, cu expoziþia, desfãºurarea acþiunii, punctul culminant ºi dezno-
dãmântul, haºurate cursiv ºi încadrate intuitiv în retorica evocatoare, une-
ori stufoasã, a actantului poetic. Este balansul perpetuu ºi univoc între ieri
ºi azi, a cãrui coregrafie nu mimeazã intensitatea evocãrilor, dar afecteazã
densitatea imaginilor ce se succed convulsiv prin memoria mereu treazã,
martore (ne)disimulate ale unor istorii personale pasionale, expandate
într-un prezent evaziv, despre care poeta pãstreazã o discreþie maximã. 

Cu mascã sau fãrã mascã, Lucia Cuciureanu se portretizeazã pe sine
aºa cum a fost odinioarã, când în tuºe cromatice vii, când abia schiþându-ºi



profilul din câteva linii spectrale, passepartout-ul extins permiþând imagi-
naþiei sã debordeze luxuriant în conturarea profilului aceleia care se auto-
defineºte „neaºteptat de purã ºi de adevãratã”sau perceputã de un elev ca
fiind „foarte inteligentã ºi predã foarte bine”. De fapt, activitatea didacticã
este reliefatã autoreferenþial (ºi nu numai), cu deosebire în cel de-al treilea
ciclu al cãrþii, intitulat „pragul al treilea” (înainte mai fuseserã pragul întâi
ºi pragul al doilea), acolo unde profa de românã panorameazã ºcolile ºi
fauna umanã prin care a trecut, colegii de cancelarie ºi ticurile lor, directori
stupizi ºi elevi piºicheri sau foºti elevi expatriaþi, inspectori politruci
(„argat cu morgã ºi bascã”), zile de practicã agricolã, etc.. Dar ºi pertinente
cursuri de literaturã ori prelegeri despre sinuozitãþile ºi asperitãþile vieþii,
precum în poemul „învãþãturile profei”, cel mai reuºit poem al cãrþii, amin-
tind parcã de sfaturile lui Polonius cãtre fiul sau Laertes. 

Din pãcate, ceea ce lipseºte acestui volum de versuri este fiorul e-
moþional, acel mesaj care sã acapareze cititorul, sã-l  captiveze între tentacu-
lele lui ideatice sau reflexive. Nu cã ele n-ar fi prezente, dar atunci când
sunt mai mult apanajul autoarei, cititorul se simte uºor abandonat.

La sfârºitul lecturii, rãspundem provocãrii lansate de Ion Mureºan:
da, cartea Goethe cu friºcã (un titlu extrem de neinspirat, raportat la conþi-
nutul cãrþii) poate fi locuibilã cu bucurie, dar numai „ca într-o garsonierã”.
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Optând pentru o acþiune aparent liniarã ºi simplã, cu trama epicã
de tip roman poliþist, proza lui Petru Istrate dejoacã însã aºteptãrile unui
cititor mulþumit, un cititor grãbit sã ajungã la final, dar cãruia îi lasã alter-
nativa alegerii codului de lecturã instituit pe neaºteptate în acest proces
deschis al derulãrii evenimentelor epice. De altfel, mare parte din texte-
le acestui autor prolific sunt construite mai degrabã pe sugestii ale unui
conflict, decât pe o acþiune integratã unui ansamblu epic, încât rezultatul
sunt aceste micro povestiri ori microromane, în jurul unor nuclee nara-
tive de impact, ca supape prin care se scurge materia epicã spre o so-
luþie finalã datã de cititor.

În proza Un martor incomod un scriitor în cãutarea unui editor
la New York intrã fãrã s-o ºtie într-un concurs de împrejurãri într-o reþea
de mafioþi ºi poliþiºti anchetatori care-l învinuiesc de moartea unui
interlop. Personajele schimbã mereu taberele iar acest martor inco-
mod, acuzat de crimã, devine un pion în acest carusel de evenimente ºi
încurcãturi, fiind adus când în tabãra mafioþilor, când în cea a
poliþiºtilor, fiecare din ei revendicând poziþia lui de martor. Ancheta
propriu-zisã, desfãºuratã chipurile dupã legislaþia americanã care, la adã-
postul drepturilor democratice recurge la tot felul de metode de intimi-
dare, are în subsidiar o mizã de a destructura reþeaua clanului don
Gennario Malatesta. Pentru aceasta, personajul-martor este sechestrat
de grupul lui don Gennario, pentru ca apoi sã reintre în vizorul poliþiei,
prin schimbul de infiltrãri de o parte ºi alta: Gwen Forbes în curtea lui
Malatesta, iar Bill Loomis în curtea poliþiei. Principialul Volker Dittrich,
în preajma locuinþei cãruia s-a petrecut omorul ºi subit aºezat într-un
automobil lângã victimã, invocã pretextul unei muze, care sã deschidã
subiectul de roman cãutat. Mãrturia datã avocatului Dent, prin care se
absolvã de aceastã vinã nevinovatã, are un capãt în scenariul jocului din-
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tre viaþã ºi ficþiune: ”Eu însumi scriu povestiri
poliþiste, dar nici în visele cele mai îndrãzneþe
n-am crezut cã realitatea bate ficþiunea” Supra-
tema romanului este raportul viaþã-ficþiune pe
o tramã de roman poliþist în care agenþii celor
douã tabere se folosesc de scriitorul-martor fãrã
voia acestuia.Or, muza, Gwen Forbes, trimisã
iniþial sã-l cumpere în schimbul camuflãrii asasi-
natului, ºi care joacã rolul dublu al agentului
sub acoperire, reapare în final, ca pretext de ilu-
minare ºi regãsire a naratorului pe linie afectiv-
eroticã, suprapunând idealul justiþiar peste
celal gãsirii subiectului de roman:” Uite, cãutam
mereu subiecte pentru povestirile mele, dar cel
mai tare e mereu cel pe care þi-l oferã pe gratis,
viaþa însãºi.”

În cealaltã bucatã Crimã la jumãtate
cale, Dean Mortimer, invitat la aniversarea mag-
natului de presã Dusk Forrester, dupã ce este
respinsã cererea de logodnã din partea prie-
tenei sale Sybill ºi o încãierare cu rivalul sãu
Barry Ronson,intrã într-o stare deprimantã, ve-
cinã cu gândul dispariþiei. Lucrurile se precipitã
când, într-un moment al petrecerii, pe fondul
muzicii ºi dansului, Dean moare ucis de un
pumnal malaez. Sid Lafferty, prietenul lui Dean
încearcã salvarea acestuia ºi-l mutã în fumoarul
de alãturi pentru a-i da primul ajutor, dar cons-
tatã în cele din urmã decesul. Comentariile
celor de faþã leagã actul sinuciderii lui Dean de
remarcile lui anticipate asupra morþii Este
anunþatã poliþia ºi sergentul Torhill inves-
tigheaã primele probe insinuând cã sinucide-
rea nu este o certitudine în contextul creat de
petrecerea cu atâþia invitaþi. Impune restricþia
ca toþi sã rãmânã pe loc ºi cheamã în ajutor pe
ºeful sãu, locotenentul Carl Severn. Acesta,
însoþit de prietenul sãu, Portland Herold,
expert în rezolvarea unor cazuri de omucidere,
preiau ancheta, dând de înþeles cã sinuciderea

Petru Istrate,
Un martor incomod.
Crimã la Jumãtate cale, 
Ed. Tipo Moldova, Iaºi,
2014
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ar fi doar o ipotezã ºi de aceea se impune audierea separatã a invitaþilor.
Corpul neînsufleþit al lui Dean este preluat ºi dus la morgã, iar casa lui
Forrester devine salã de anchetã ºi investigaþii. Ipotezele anchetatorilor
insinueazã schimbarea de atitudine ºi stare a lui Dean Mortimer dar ºi
relaþiile martorilor cu victima. Un punct-cheie al demersului anchetei
este arma ucigaºã, pe care o avea asupra sa Mortimer ºi care urma sã-i
fie dãruitã tocmai doctorului Sid. Aici naratorul deschide  o falie nara-
tivã prin care chiar Hortland este þinta unui atentat ºi, în final, ca-n
romanul lui Herman London, cel care l-a ucis pe Dean a fost prietenul
sãu, doctorul Lafferty, care urmãrea sã punã mâna pe prima de asigu-
rare, pregãtind dinainte, scenariul morþii ºi chiar sicriul pentru Dean.
Atentatul asupra lui Hortland era o rãzbunare din închisoare a mafiotu-
lui Giorgio del Rossi, condamnat tot din ancheta lui Port.

***
În Orologiul lui Brahma este o prozã de acþiune, cu deschideri

spre proza ezotericã ºi inserþii ale unui fantastic metafizic: cultura ºi civi-
lizaþia indianã la impactul cu cultura europeanã, valorificând tema
morþii încastrate în motivul predestinãrii thanatice. Epicul codificat de
naratorul-personaj incitã lectorul la un act subversiv de decodificare,
care reverbereazã prin supapele voit lãsate descoperite ale naraþiunii.
Aventurile eroilor sunt tot atâtea tentaþii de înaintare în cunoaºterea ºi
experimentarea propriilor destine, dacã nu chiar provocãri ale
dezvãluirii acestora. Naratorul-personaj Hans Warren ºi prietenul sãu,
Rolf Torring sunt invitaþi sã participe la o vânãtoare de lei organizatã de
prinþul Rajnagar Bharatti pe moºia acestuia de la Somnath. O þesãturã de
evenimente ºi incidente marcheazã cãlãtoria ºi ºederea la reºedinþa
prinþului cu ameninþãri ale unui destin fatal: prãbuºirea podului ºi
cãderea personajelor în apele învolburate, ameninþarea crocodililor ºi a
unui tigru scãpat de sub supravegherea servitorilor. Sunt etape care
progresiv alimenteazã în final chiar moartea  prinþului. Pe acest fond de
aºteptare a evenimentului au loc ºi dezbateri ºi insinuãri  care susþin
ipotezele unei iminente ameninþãri cu moartea, care încarcã tensional
acþiunea ºi sunt confirmãri ale predestinãrii morþii. Discuþiile lui Hans
cu fiica consulului de la Bombay, Marianne, pe tema predestinãrii cu
inflexiuni în filosofia indianã, legate de naºtere ºi moarte, ca entitãþi ale
principiilor dualiste, dar ºi vizionarismul oracular al brahmanului
Mahagarri, care a intuit chiar moartea subitã a prinþului ºi a revelat celor
doi martori , Hans ºi Rolf, transa cãderii în neant, sunt un suport al codi-
ficãrii epicului care au rolul de rãsturna ceea ce este de domeniul evi-
denþei, Cãci întâmplãrile ºi faptele materiale certificã ipotezele morþii



iminente, dând logicã ilogicului. ªi aici, ca în celelalte proze ale lui Petru
Istrate, morþile suspecte ori provocate, morþile misterioase sau cele des-
coperite, corelate cu predestinãrile fataliste, din eºecul sentimental ca-n
cazul lui Mortimer, ori din prorocirile magic-oculte ale bãtrânului
înþelept indian, alãturã tema hazardului de cea a destinului implacabil,
care se impune ca soluþie finalã.

Incitante ca subiect ºi bine dirijate, secvenþele epice din textele
lui Petru Istrate (alias Peter Gontran Strempel) au aceastã tentativã de a
încifra conflictul proiectându-l pe o naraþiune etajatã, ce înainteazã spre
un deznodãmânt inopinat. Tehnica exploatãrii elementului-surprizã,
prin rãsturnarea ipotezelor ºi inocularea epicului cu recrudescenþe aso-
ciative menite sã încarce trama epicã are potenþialul de a aºeza finalul
povestirilor sub semnul incertitudinii ºi misterului, suspendând progre-
siv soluþia rezolvãrii, mult prea facilã specificã unei proze poliþiste.
Observãm o explicitare suplimentarã care, pe alocuri, încarcã trama
epicã ºi încetineºte ritmul naraþiunii, estompând accesul cititorului la
decodarea enigmelor pentru ca acesta sã dea soluþia finalã. Plasarea
punctului tensional al conflictului în finalul romanului motiveazã acest
pact tacit între autor ºi cititor, astfel cã acesta din urmã poate revigora
fluxul narativ. Personajele au statut de scriitori, care penduleazã între
viaþã trãitã ºi ficþiune, ultima redistribuind rolurile personajelor ºi pre-
lungind datele realului. De altfel, aceastã deschidere spre pulverizarea
ipotezelor ºi impunerea unei certitudini ad-hoc în final se dovedeºte fer-
tilã pentru scrisul lui Petru Istrate, din ultimele texte, Ospãþ însângerat
în Bronx sau Un compliment pentru Barbara (2016), care ne confirmã
un prozator matur în viziune ºi construcþie.

Cornel Munteanu
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Poet, prozator, dramaturg, critic, traducãtor, Horia Gârbea abor-
deazã cu dezinvolturã aceste domenii literare. Naturã polivalentã, refle-
xivã, atentã la distorsiunile realitãþii cotidiene, scriitorul alege succesiv
între genurile literare pe cel care se pliazã la un moment dat interiori-
tãþii ºi reflexivitãþii sale, dorinþei sale de reprezentare scenicã a lumii. 

Poeme cu înger (Editura Neuma, 2018) are ca leitmotiv îngerul, o
prezenþã imaterialã, invizibilã, presimþitã. În versuri interogativ-reflexi-
ve, poetul îºi cautã îngerul personal, oferind lectorului o succesiune de
imagini ale prezenþei acestuia în existenþa sa ºi totodatã ale propriului eu.

Cartea demareazã interogativ, într-un moment în care poetul are
conºtiinþa pierderii legãturii iniþiale cu îngerul sãu. Existã un înainte,
când vocea acestuia era auzitã, ºi un dupã, când nu mai poate fi per-
ceputã. Pe aceastã rupturã se iveºte nevoia de-a înþelege pierderea ei.
Autorul se întreabã ºi cautã rãspunsuri la îndoielile sale, ar vrea dovezi
despre existenþa îngerului, semne vizibile ori abia perceptibile în jurul
sãu, dar nu le gãseºte. 

Poetul trãieºte starea arghezianã, contradictorie, între dorinþa ºi
tãgada existenþei metafizicului, între certitudinea datã de presimþiri ºi
îndoiala generatã de absenþa dovezilor palpabile: „ªtiu cã e aici ºi când
dorm/  dar nici mãcar în vis nu se-aratã/ îi vãd totuºi bine aripa rece/ ºi
îi simt privirea catifelatã// cum de le simt mereu/ fãrã nicio dovadã/ ºi
când trei sferturi din ce sunt eu/ nu crede în el ºi nu vrea sã creadã.“
Uneori îi apare în vis, dar  nu ia chip uman, are consistenþa aerului, e
doar culoare,  ºi dispare o datã cu visul, uitat la trezire.

Îngerul e simbolul sacrului ce existã în om ºi în lume. Cel din om
ºopteºte ca o voce interioarã, pe care poetul n-o mai aude, a pierdut
legãtura cu îngerul sãu, a uitat glasul ºi vorbele lui. Acesta se aflã
aproape sau departe, e imens ori mic ºi fragil, „oglindã strãlucitoare“,
„torþã sculptatã în gheaþã”, dar “nu e fãcut din luminã”, spune poetul.
Pare a lua uneori forma eului poetic. 

Carnete critice

Sonia Elvireanu

În cãutarea îngerului interior
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Versurile se deapãnã fluid, nesofisticat,
curg armonios, cu unele comparaþii insolite:
„Îngerul meu [...] e o oglindã strãlucitoare/  ca
apa morþilor pe drumurile verii” (nu mai aud).

Îngerul e semn al transcendenþei, uneori
pare întrupat într-o fiinþã umanã. E frumuseþea
femininã, uneori întrezãritã în real,  sub chipul
unei femei atrãgãtoare : „Are ochii mari/ cas-
tanii ºi gâtul alb/ abia ascuns/ de o bluzã uºoarã/
are mâini mici“ (biletul). Alteori e femeia iubitã,
prin care poetul trãieºte pasional: „Când îmi
înfig/ dinþii în umãrul/ rotund al îngerului
meu/ el tace pentru cã îngerii/ nu simt dure-
rea“ (douã lacrimi).

Uneori e doar mireasmã ce învãluie coti-
dianul ºi-l transfigureazã, prezenþa sacrului se
rãsfrânge în lucrurile ce au miros de înger: lu-
mânarea, marea, pãdurea, fumul maºinilor,  sân-
gele de la abator, beciuri ºi închisori, vinul (par-
fumul).

Îngerul e prezent în viaþa poetului încã
din copilãrie: în rugãciunea de searã, în timpul
bolii ca prieten imaginar dintr-o altã lume, în
oniric. Chiar  lucruri ºi întâmplãri reale i se par
fantastice, nevoia de miracol a copilului se rãs-
frânge asupra lor (locomotive ºi îngeri).

Leitmotivul îngerului funcþioneazã ca ele-
ment de structurã a poemului ºi a întregului
volum. Poetul reproiecteazã liric secvenþe exis-
tenþiale rememorate din perspectiva celui ce se
întoarce în timp pentru a regãsi prezenþa în-
gerului în viaþa sa. E totodatã o reîntâlnire cu
sine, în succesiuni temporale ºi ipostaze ale de-
venirii eului, ºi ºansã de-a înþelege ºi reflecta la
ontologia fiinþei : „Eram copil/ când am înþeles
cã/ atunci când mori/ nu se face întuneric/ ci se
face luminã/ dar e o luminã/ mai înspãimântã-
toare/ decât întunericul/ simþi cã trebuie sã te
doarã/ creierul de atâta luminã/ ºi totuºi nu te
doare nimic/ iar lipsa durerii/ e mai înspãmân-

Horia Gârbea,
Poeme cu înger,
Editura Neuma, 2018
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tãtoare/ decât lumina/ ºi  decât întunericul“ (locomotive ºi îngeri).
Uneori versurile iau forma unei tulburãtoare spovedanii (Invocaþie),
alteori sunt o nostalgicã dorinþã de regãsire a îngerului ce l-a pãrãsit: „M-
aº culca pe pavaj – n-ar fi greu –/ sã mã calce oricine ar trece/ ºi sã-mi
închipui cã e îngerul meu/ a revenit ºi n-o sã mai plece“ (lunã plinã).
Unele poeme refac peregrinãri în spaþii strãine ori cunoscute, privite cu
ironia reflexivului: „Îngerul meu m-a prevenit/ nu existã/ pãmântul
fãgãduinþei/ doar drumul/ scuturat de maree precise/ cãtre el/ în vreme
ce/ trupurile zac/  în pãmântul  care/ se depãrteazã în urmã/ iar
umbrele lor încã sperã cã or sã mã ridice la cer“ (escorial). Alte poeme
decupeazã imagini sinistre din real, sunt reflecþii satirice asupra reali-
tãþii (mancha, pãdurea, escorial, în gãdinã), unele au aspect de fabulã
(pãdurea). În cãutarea neîncetatã a îngerului se strecoarã teama reîntâl-
nirii cu el, îndoiala cu privire la rolul lui final, de pãzitor sau de judecã-
tor al faptelor poetului (un gând dimineaþa).

În partea finalã a volumului Poeme cu înger, Horia Gârbea
renunþã la vers ºi opteazã pentru prozã (Spovedanii), imaginându-se în
ipostaza unui preot care rezumã în câteva rânduri confesiunile celor
spovediþi. Prin zece secvenþe de viaþã realã, poetul-prozator vorbeºte
despre pãcate ºi rãul din lume (crimã, adulter, pasiune, hoþie, fals, invi-
die, jocuri de noroc, vis fals, urã). Fiecare întâmplare povestitã dezvãluie
zadãrnicia spovedaniei, care nu influenþeazã persoana, nu eliminã ten-
taþia, nu converteºte, oamenii continuã sã pãcãtuiascã, deci nu existã
credinþã adevãratã în cazul celor spovediþi, doar dorinþã de liniºtire a
conºtiinþelor. Ultima poveste pune sub semnul întrebãrii rolul preotu-
lui, ipostaza sa laicã de om ce poate trãda, rupând jurãmântul tãcerii,
dezvãluind altora faptele confesate, fie involuntar, vorbind în somn sau
sub efectul bãuturii, fie sub ameninþare, torturã, ca martor într-o an-
chetã.

Amestecul de genuri (liric, epic) ºi tonalitãþi (reflexivã, ironicã, sa-
tiricã, autopersiflantã) aparþin recuzitei de procedee postmoderne.
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Amintiri din casa scãrii este o carte atipicã despre copilãrie ºi
adolescenþã, un experiment literar contemporan care conþine în arhi-
tectura sa miniaturalã o serie de procedee narative ale intertextualitãþii,
þesând pe marginea firului epic o boderie de semnificaþii care pornesc
dinspre un realism brut, al celor mai banale evenimente ale cotidianu-
lui, plasate într-un cadru creionat din detalii dintre cele mai familiare ale
epocii comuniste, pentru a se deschide spre oniric, absurd sau alegoric.

Apãrutã în 2014, la Editura Limes, cartea este o piesã preþioasã în
puzzele-ul cunoscut al prozei lui Marian Ilea, evocând lumea pestriþã a
unui Nord românesc multietnic ºi multicultural, al mijlocului de secol
XX, când s-a întâmplat ºi aventura iniþiaticã a autorului însuºi în tainele
existenþei individuale, sociale sau istorice, paliere de tipul pãpuºilor
ruseºti, din care se realizeazã un destin. Titlul însuºi, cu rezonanþe în
marea literaturã realistã, universalã sau autohtonã, este principala cheie
de lecturã, prin sublinierea rolului fundamental al memoriei în
creionarea poveºtii. Pornind de aici, Memoria nu este doar un prilej de
rearanjare, într-un discurs subiectiv, a propriilor experienþe, ci devine
un imperativ, o datorie faþã de urmaºi, o verigã esenþialã în construirea
marii poveºti a lumii - Istoria, rezultatã din amalgamarea destinelor indi-
viduale, supuse voinþei de putere a unei caste dominatoare, de obicei
farã chip precis, dar coborând ca o plagã himericã, în cele mai peri-
ferice ºi banale medii ale unei societãþi.

Amintiri din casa scãrii este o formulã pe care autorul o gãseºte
expresivã pentru a conota copilãria la bloc, într-un derizoriu univers
citadin care încorseteazã, prin meschinãria lui,destinele indivizilor cap-
tivi în pânza de paianjen a societãþii comuniste „multilateraldezvoltate”.
O aluzie la Dostoievski este de asemenea clarã, cãci la fel ca în Amintiri
din casa morþilor, universul uman este definit prin condiþia mizerã a

Carnete critice

Monica D. Cândea

O viziune cinematograficã asupra realitãþii
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captivitãþii, prin diversitatea ºi coloratura
pestriþã a caracterelor. Discursul epic este struc-
turat în paisprezece capitole fãrã titluri, ce pro-
mit o evoluþie epicã ascendentã, dar care se
aseamãnã foarte bine cu niºte acte dramatice.
Scrisã la persoana a treia, deºi promite o confe-
siune de tip autobiografic, asemãnãtoare celei
binecunoscute a lui Ion Creangã, micronaraþi-
unea de faþã este un roman obiectiv, cu un in-
ventar uman bogat, derutant prin acumularea
de figuri ºi destine, greu de descâlcit din firul
complicat al întâmplãrilor. 

Fãrã a putea fi acuzate de schematism
interior, personajele lui Marian Ilea au ceva din
silueta halucinantã a figurilor suprarealiste din
pictura lui Dali, pentru cã ºi ele trãiesc am-
biguu, între realitate ºi vis/ imaginaþie/ fantezie
spontanã sau provocatã prin propria fabulaþie
narativã. Aceste personaje fac din povestire o
îndeletnicire preferatã, asumându-ºi-o ca pe o
formã de putere ºi de dominaþie asupra celor-
laþi, pentru cã doar în acest fel au puterea de a
institui o lume ºi un adevãr care nu pot fi con-
testate sau verificate de ceilalþi. Dacã Marga-
soiu-fiul se evidenþiazã ca protagonist al aminti-
rilor, prin repetata menþionare încã din primele
pagini, el este concurat de o galerie întreagã de
indivizi cu nume sugestive, de diferite prove-
nienþe etnice, porecle sau diminutive (Nea
Arghire, Ioji, Alecu, Cãtanã, Nãduºitu, Strâmbã-
turã, Luºu, Vicente, Luiza etc.) prin care este re-
constituitã mediocra lume citadinã a proletari-
lor, dar ºi a foºtilor burghezi, cu veleitãþi de pro-
prietari capitaliºti, sau a intelectualilor dedaþi
cu traiul într-o lume pe dos.

Prin generozitatea detaliilor obiective,
dar ºi psihologice, naraþiunea aminteºte de
Joyce, cel care în Ulysse a dus la extrem tehnica
realistã. Fraza lui Marian Ilea are nerv, este
scurtã ºi condensatã, dar are forþa de a sur-

Marian Ilea,
Amintiri din casa scãrii,
Editura Limes, 2014
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prinde miºcãrile esenþiale ale lumii propuse. Jurnalistul ºi dramaturgul,
ascunºi în spatele vocii narative, construiesc o viziune scenicã, chiar
cinematograficã asupra lumii, pe alocuri textul apropiindu-se de confi-
gurarea specificã a unui text dramatic. Ceea ce surprinde este adân-
cimea de semnificaþie pe care enunþurile din care este þesutã naraþiunea
o posedã, cãci, pe alocuri, discursul este mai degrabã epico-liric,
pãrãsind convenþia tipicã a realismului, pentru a se deschide spre o
zonã a universaliilor, specificã marilor naraþiuni, biblice sau mitologice.

Într-o lume în care, aparent, nu se întâmplã nimic, amintind de
Þara de Nicãieri a lui J.M Barrie, fantezia vine sã umple golurile de reali-
tate semnificativã, iar personajele au forþã ºi voinþã de a se afirma ca
actori pe o scenã ba teatralã, ba carnavalescã, ba politicã, ba ritualicã.
Atunci când viaþa devine prea anostã ºi nu are surprize, ele inventeazã
aventuri dintre cele mai banale, care sparg monotonia cotidianului: furã
corolabe, le mãnâncã în maniera primitivilor, sparg fereasta poºtaºului
sau o pândesc pe soþia miliþianului, care se dezbracã în faþa ferestrei.
Ideea autocunoaºterii este inseratã încã din primul capitol, când
Margasoiu, reflectându-se în oglinda de la baie, are siguranþa cã se
cunoaºte foarte bine pe sine însuºi: „Azi m-am uitat toatã ziua în oglindã.
Am învãþat sã mã cunosc”.

Toposul întâmplãrilor este oraºul – cu oameni „cocoºaþi ºi ner-
voºi” –  privit cu minuþiozitate descriptivã, cãci în perimetrul sãu geo-
grafic, odiseea personajelor este marcatã de locuri prozaice cu valenþe
simbolice: Nucul cel Mare, curtea blocului, terenul de sport, ºcoala,
piaþa, teatrul de pãpuºi, catedrala, circul, balta secatã. Deschiderea
naraþiunii spre intertextualitate este foarte evidentã în capitolul cinci,
unde paralelismul cu unul dintre cele mai cunoscute romane de aven-
turi, ale copilãriei ºi  adolescenþei, este evident prin numele ºi rolurile
pe care ºi le asumã personajele, intrând în pielea eroilor livreºti ºi înde-
pãrtându-se astfel de propria realtate: Nãduºitu devine Tom (Sawyer),
Margasoiu e Huckle (Huckleberry Finn), pornind alãturi de ceilalþi
(Strow ºi Claud) o simbolicã ºi senzaþionalã aventurã de copii, cu auto-
buzul, în urmãrirea unui criminal abil ºi periculos.Acest joc, asumat cu
seriozitate, este o punere în abis a întregului scenariu narativ al cãrþii
care scoate în evidenþã o viziune scenicã, mozaicatã, cu planuri narative
ce se deruleazã simultan, realist ºi simbolic, printr-o acumulare manie-
ristã de episoade care creeazã senzaþia de lume halucinantã, absurdã,
dezarticulatã.

Identitatea celui care vede lumea ºi o transpune în poveste este
nedeterminatã, cãci  omniscienþa perspectivei conduce spre acea
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instanþã clasicã ºi obiectivã a naratorului auctorial.O frazã precum
„Margasoiu se plimba leneº printre gânduri. Cugeta sau medita” con-
duce la ideea cã acest personaj este alter-ego-ul narativ, datoritã cãruia
lumea ºi povestea se construiesc în volutele bogate ale imaginaþiei ºi ale
notaþiei realiste de fond. Unele dialoguri, rupte parcã dintr-un crâmpei
de vis, amintesc de schimburile absurde de replici din piesele lui Eugen
Ionescu, iar metamorfozele chipurilor conduc spre lumea lui Urmuz,
demonstrând astfel multiplele valenþe pe care proza lui Marian Ilea le
dobândeºte dincolo de coaja evenimentelor narate. Derapajul dinspre
real spre fantezie este dublat de un derapaj lingvistic al sensurilor, prin
asocieri ludice, textualiste: „De n-ar fi plâns, nu s-ar fi povestit, dar aºa,
povestitu-s-a.” sau „Simt cã pleoapele ajung texte ce-mi joacã prin faþa
ochilor”, demonstrând teza conform cãreia Totul este o mare poveste,
un Mare Text, în care individul poate sã se transpunã în ce rol preferã –
dupã epuizarea scenariului dupã Aventurile lui Tom Sawyer ºi
Huckleberry Finn, Margasoiu ºi Nãduºitu devin cãlãreþ ºi cal, amintind
de cuplul specific basmelor ºi de aventurile iniþiatice pe celãlalt tãrâm.

Viaþa este o mare înscenare, fiecare individ contribuind prin pro-
priul sãu univers mental ºi prin povestea pe care o spune. Aceasta pare
a fi teza pe care o propune naratorul inserând în text motive precum
teatrul ºi lumea ca teatru, circul, jocul de cãrþi, cãrora li se adaugã atât
schematicele ºi banalizatele ritualuri de sacrificare a mielului sau a por-
cului, asociate unor sãrbãtori de origine creºtinã care ºi-au pierdut legi-
timitatea ºi esenþa, fie jocurile de copii, prezentate cu mare acurateþe ºi
savoare, imitând pânã ºi cea mai gravã dintre realitãþile secolului XX, rãz-
boiul. 

Pentru a-ºi demonstra descendenþa realistã, naraþiunea revine la te-
mele-cliºeu ale acestei convenþii: familia, paternitatea, averea, moº-
tenirea – toate reconfigurate dupã specificul epocii. Discursurile despre
familie ºi paternitate sunt osificate, cãci adevãratele pulsiuni ale persona-
jelor vizeazã o zonã inviolabilã a libertãþii interioare pe care o exprimã
prin toate atitudinile ºi actele lor. A inventa o poveste, chiar dacã aceasta
nu este decât o minciunã, fie ea oficializatã, fie tratatã în registrul gratui-
tãþii, este semnul acestei asumate libertãþi individuale, într-o lume cu ade-
vãrat privatã de libertate. Ceea ce au sã îºi povesteascã personajele devine
de fiecare datã un eveniment de o importanþã majorã, care îi transformã
pe toþi în actori, purtãtori ai unui mesaj transcendent, care se produce,
aparent spontan ºi involuntar, sub ochii cititorului.

În piaþã, lângã Nucul cel Mare se dã o reprezentaþie scenicã, iar
autobuzul se transformã într-un adevãrat teatru, cadru cu valenþe com-



plexe, realiste ºi simbolice.Vehicul legat de efemeritate ºi de curgerea
ireversibilã a vieþii, autobuzul reactualizeazã ºi imaginea chitului biblic,
care îl înghite pe profetul Iona (anticipând episodul coborârii lui Isus în
iad), conotând astfel lumea profanã, limitele condiþiei umane, labirintul
ºi adâncimile infernului. Piesa, ai cãror principali actori sunt chiar per-
sonajele naraþiunii, se bucurã de un mare succes, descoperindu-ºi în
final mesajul universal ºi funcþia de panaceu moral: „Dupã cum aþi putut
vedea confecþionãm orice, oricând, oriunde, suntem firmã serioasã, nu
ne dezminþim. Slujim pe toatã lumea, pe toþi, cãutãm clienþi sãnãtoºi”. 

Cu fiecare generaþie, dar ºi cu fiecare individ, existenþa se rescrie
într-o manierã unicã ºi originalã, dupã principii aleatorii. Zarurile au
fost aruncate, ursitoarele au menit fiecare individ cu un rol, iar pentru
a cunoaºte lumea ºi pe zei trebuie sã ai rãbdarea de a contempla spec-
tacolulcare de deruleazã neîncetat. A te cunoaºte pe tine însuþi este
cheia înþelegerii marelui joc, aºa cum reiese din discursul, mesianic ºi
anticomunist al domnului Lobel Adolf din final, o sinteticã lecþie de
filosofie (cu rãdãcini în gândirea lui Platon ºi Hegel) care devine con-
cluzia întregului roman. Idealurile ºi utopiile se întâlnesc cu realitatea
pervertitã moral, care aºteaptã izbãvirea prin libertate, dreptate ºi bunã-
tate divinã, cãci, deºi rãul e demiurg, „Dumnezeu e bun”. Dacã în copi-
lãrie ilegalistul Lobel credea în acest postulat, la maturitate ajunge un
ateu comunist, convins cã poate schimba lumea prin ideile lui socratice.

Simbolismul mistic al scãrii se reactualizeazã în romanul lui
Marian Ilea prin sensul evolutiv al istoriei, pus în relaþie cu o transcen-
denþã care, deºi invizibilã, conduce din umbrã toate manifestãrile vieþii.
În esenþã, drumul umanitãþii este de la sine cãtre sine, dinspre „egois-
mul bionatural tigrist”, spre „raþiunea calculatã ºi cugetãtoare” care con-
duce la libertate ºi dreptate, adicã pe tãrâmul unei alte utopii, în absenþa
cãreia orice idee de schimbare este vanã. Lectura unei astfel de cãrþi este
o provocare, cãci cu fiecare frazã þi se întind capcane de semnificare, þi
se verificã atenþia ºi orizontul de aºteptare, pe care modul cu totul per-
sonal de a pune în scenã un mesaj, îl provoacã mereu, îl contrariazã ºi îl
pune în alertã pe cititor: „Lãsaþi orice speranþã voi cei ce intraþi aici!”,
cãci textul e lumea, iar lumea e un labirint periculos ºi infernal, din care
iese înnoit acela care ºtie sã nu dea drumul firului mitologic al Ariadnei.

Monica D. Cândea
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„Oamenii aceºtia, rãposaþi între timp, mi-au
deschis ochii asupra mãsluirii formidabile la care e
supusã istoria secolului al XX-lea” (dintr-un inter-
viu luat de Cristian Pãtrãºconiu).

În Cuvânt înainte la Glasuri din bolgie, Sorin Lavric mãrturiseºte
tranºant: „Sunt un cititor constant de literaturã penitenciarã”. Toate per-
sonajele (reale) despre care scrie „au trecut prin închisorile comuniste”,
acest tip de literaturã autenticã, într-un cuvânt camilpetrescianã, fiind
opus celei ficþionale, prima deþinând „o profunzime a gândului pe care
nu þi-l dã decât suferinþa” (Sorin Lavric, Glasuri din bolgie, Editura Ideea
Europeanã, Bucureºti, 2018).

Se ºtie cã, odatã instalat, cu ajutoare estice, dar în bunã mãsurã ºi
cu aportul indigenilor (mulþi certaþi cu legea) regimul comunist a por-
nit o drasticã acþiune represivã împotriva unor duºmani reali sau imagi-
nari. Unitãþi impresionante de securitate ºi armatã au trecut la nimicirea
partizanilor (unii îºi ziceau „haiduci”), reuºita venind doar prin trãdãri,
cei din munþi neutilizând arma decât ca mijloc de apãrare.

Dupã lectura a numeroase mãrturii (jurnale – mai ales postume – ,
memorii, monografii, dosare de urmãrire, romane, chiar) Sorin Lavric
realizeazã dense ºi sugestive comentarii; aparent doar, cartea cuprinde
cronici, autorul, pornind de la varii texte mãrturisitoare, ajunge la por-
trete complexe, nestrãine, uneori, de citirea atentã, când e posibil, a
fizionomiei. În  câteva cazuri i-a cunoscut direct pe supravieþuitori sau
a constatat existenþa încã a unor atitudini resentimentare la unii con-
sãteni. Sorin Lavric nu cade în capcana „politicii corecte”, dimpotrivã re-
levã acþiunea denigratoare pe teren românesc a acesteia vizând perso-
nalitãþi culturale ºi politice din anii interbelici.

Carnete critice

Liviu Câmpeanu

„Exponenþiali, nu reprezentativi”
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Pentru luptãtorii din munþi, credinþa
(Biblia era un însoþitor permanent), certitudi-
nile în valorile morale fundamentale, gândurile
adânci cã ceea ce fac e spre binele naþiunii erau
componente definitorii. Cei care au cunoscut
„iadul pe pãmânt” sau bolgiile carcerale s-au
aflat adesea în situaþii-limitã (torþionarii utili-
zând atroce procedee ducând la stãri maxime
de degradare) au cunoscut metamorfoze fizio-
logice dar mai  ales psihice ºi etice, acestea fiind
de neimaginat de cãtre indivizii aflaþi „extra
muros”, cei încarceraþi tinzând spre martiraj,
chiar spre sfinþenie.

Galeria figurilor integrabile unui autentic
„memorial al durerii” este extrem de vastã ºi
variatã: þãrani, intelectuali, oameni politici.
Aceºtia sunt consideraþi de Sorin Lavric „figuri
exponenþiale”, nu „oameni reprezentativi”,
reprezentativ fiind „insul care adunã, ca într-un
eºantion statistic, principalele defecte ale na-
þiei”. Pe de altã parte, „omul exponenþial e cel
care, rupându-se de plebe, se ia în mâini ºi-ºi
cizeleazã calitãþile în numele unui ideal”.
Asemenea inºi ilustreazã partea pozitivã a iden-
titãþii naþionale, ei aparþinând în fond României
profunde, ºi nicidecum masei amorfe alcãtuite
dintr-o gloatã molâie sau viclean adaptabilã.

În tipologia exponenþialã se integreazã,
bunãoarã, Vasile Motrescu, „o conºtiinþã neaser-
vitã ale cãrui rânduri (din jurnalul sãu) citindu-le,
îþi sporesc bucuria cã te-ai nãscut în aceastã
þarã, detaliu rarisim…”. Singurãtatea, sentimen-
tul urâtului, gândul sfârºitului probabil sunt
înregistrate în jurnal într-un stil simplu dar tul-
burãtor: „Amãrât ºi plin de gânduri am petrecut
ºi aceastã zi, de cum m-am sculat am ieºit la
soare ºi citesc în Biblie ºi mã gândesc cã vin
Sfintele Paºti ºi sunt aicea. Nu existã fiinþe de
om pe suprafaþa pãmântului sã-ºi poatã imagina
viaþa mea de câine pe care am trãit-o în aceºti 4

Sorin Lavric,
Glasuri din bolgie,
Editura Ideea Europeanã,
Bucureºti, 2018
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ani, iaca se împlinesc pe 10  aprilie. Spre searã am dat o raitã în jurul coli-
bei, m-am suit în gruiet cã zãpada de pe faþã s-a pleºit. În vârful
Gruietului, pe un fag am gãsit scris numele meu, încã din 1944 toamna,
de când stam fugar pe aceste meleaguri de frica ruºilor, ºi atunci am trãit
tot greu, dar nu ca acum. […] Dupã ce voi muri, mã voi odihni, voi scãpa
de asupritori ºi de toate necazurile, cu aceasta mã mângâi”.

Extrem de expresive sunt ºi rândurile dedicate lui Constantin
Noica ºi Mircea Vulcãnescu (o Addenda cuprinde un interviu TV). Cei
doi interbelici – titlul unei cronici – sunt portretizaþi antitetic: „Dinu era
meticulos ºi anahoret, zgârcit cu timpul pe care ºi-l petrecea cu semenii.
Culmea e cã pleziristul (Mircea Vulcãnescu) era cel cu vânã creºtinã, în
timp ce Noica, lipsit de sensibilitate religioasã, nu se topea de dragul lui
Hristos […] Dinu Noica a fost un posedat al conceptelor subtile, adicã
un filosof, Mircea Vulcãnescu a fost un smintit al  morþii hristice, adicã
un creºtin”.

Glasul din bolgie este o carte tulburãtoare, extrem de instructivã,
scrisã cu pasiune. Deºi secvenþele sau scenele sunt adesea infernale, în
cele din urmã cartea se dovedeºte a fi tonicã, asociaþiile surprinzãtoare,
antitezele, verbul percutant, epitetele definitorii pentru personaje
caracterizând stilul autorului.
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Negustorul de pipe e un taifas extins cu sinele,  în preajma cafelei
aburinde.  A scrie în þara lui Don Quijote, în þara iluziilor (efect de con-
taminare) e un act de curaj. Miniaturile sale, de tip castele în Spania, au
efectul similar mirajului. ,,Naum” -ianul Paul Gabor, don Paulo, ,,iberi-
cul” Paul, e un veritabil hidalgo dornic de cunoaºtere ºi de autocunoaº-
tere. Miniaturile conþinute în volum împrumutã din calitãþile pieii de
Cordoba, din tãiºul sãbiilor de Toledo, din graþia flamenco-ului, din su-
netul trepidant al castagnetelor, din acordurile chitãrii clasice, din
savoarea vinului Monastrell ºi din spectacolul impresionant al corridei.
Au ritm, vânã, nerv, saft. Prin intermediul lor, Paul Gabor furã startul
(p.213), se detaºeazã de convenþional, de ,,pluton”, scrie ,,altfel.” Paul
Gabor cocheteazã cu slova de foarte mult timp. ªi totuºi, Negustorul de
pipe, bestseller al Editurii Herg Benet, faptic vorbind, îl scoate în lume
ºi altfel decât în ipostaza de homo viator ºi de cetãþean al Europei unite
stabilit în Tarragona. 

Vulnerabil în faþa frumuseþii, în faþa unei ,,ea” omniprezente, cu
chip sau fãrã, cu o identitate certã sau iluzorie, realã sau imaginarã,
femeie sau marea, replicã la Fata Morgana (,,Femeile sunt ciudate, per-
fide, crude. ªtiu sã-ngroape totul în veºnicie, zâmbind ºãgalnic ca fetiþele
prinse cu rochiþa ruptã.” - Din nou, Afrodita), el e negustorul care vinde
ºi cumpãrã (pipe, dar ºi iluzii), care stãpâneºte în detaliu arta negocierii,
care cunoaºte psihologia omului. Nu e un simplu vânzãtor, tarabagiu
sau comerciant ambulant, ci un maestru de ceremonii care particulari-
zeazã ºi care, paradoxal, are ceva din atributele ,,speculantului” de bun
augur, al celui care, asemenea oglinzilor, reflectã. Paul Gabor se pricepe,
ca nimeni altul, la raportul dintre ,,cerere” ºi ,,ofertã”, propunându-ne
,,marfã” de calitate. Apartenenþa la breasla (negustoreascã, dar ºi scrii-
toriceascã  - lat.,,negotiator”= curtier, emisar, interpus, mandatar, media-

Carnete critice

Florin-Corneliu Popovici

Miniaturi



tor, mijlocitor, interpus, tactician) ºi-o probeazã
prin felul în care ºtie sã gestioneze comerþul
paradoxal cu himerele. La Paul Gabor himerele
au consistenþã: ,,Negociem acum. Miezurile de
noapte sunt cele mai bune momente pentru a
încheia acorduri. Se înceþoºeazã minþile ºi ne
cuprinde culanþa definitivã: acea stare dulce,
fumegândã, care te trage de pleoape ºi þi le
întinde, un drog rudimentar care îmbrãþiºeazã
iremediabil creierul ºi ne transformã.” (Mâþele
apar primãvara). 

În mod bizar, în realitate deliberat, parte
a unui plan bine ticluit, ,,tranzacþiile”lui Paul Ga-
bor se deruleazã în puterea nopþii, la adãpostul
întunericului, destinatarii fiind cei care au un
regim de viaþã ce nu se aliniazã la normalitate:
,,Am stat toatã noaptea la colþ de stradã ºi am
vândut himere: calde, rumenite pe grãtar de
cãrbuni, pentru trecãtorii grãbiþi care nu mai
ºtiu ce înseamnã culcuºul, au uitat cum e sã gã-
seºti un pat într-o camerã curatã. Am vândut la
suprapreþ pentru cei care tuºesc de la o simplã
þigarã de foi înmuiatã în rom de Puerto Rico.”
(Himere pe cãrbuni) 

Miniaturile lui Paul Gabor conving de la
bun început. Lucrate cu fineþe, mãiestrie ºi mi-
nuþiozitate, ele sunt adevãrate dantelãrii lexi-
cale, sculpturi în fildeº, filigran, mandale din
nisip, încrustaþii în bobul de orez, entarsii, dese-
ne din covor. Paul Gabor (pre)lucreazã ,,în mic”,
dar cu bãtaie, reproduce la scarã, extinde, dez-
voltã, dar în acelaºi timp comprimã. De unde ºi
caracterul ornant, stilul elaborat. Fin observa-
tor al (i)realitãþii imediate (de unde ºi ,,învecina-
rea” cu fantasmaticul), Paul Gabor dispune
dupã bunu-i plac de jocul cu perspectivele.
Prozele sale scurte sunt populate de oamenii de
tip contur (,,oameni din sârmã” - Drumuri)
supuºi, cum altfel, trecerii inexorabile a timpu-
lui, stãpâniþi fiind de teama de nou. Ca ºi în

Paul Gabor, 
Negustorul de pipe,
Bucureºti, Ed. Herg 
Benet, 2018
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cazul personajelor sale, pentru Paul Gabor timpul (prezenþa sau
absenþa lui, timpul trãit, dar ºi evadarea din timp, din vârste, din ,,eoni”)
este o problemã esenþialã.

Paul Gabor preferã proza scurtã condensatoare de mesaj, de sens
ºi semnificaþie. Miniaturile sale maximizeazã trãiri. Debordând de ero-
tism, senzualitate, emoþii, prozele (cu)prinse-n volum celebreazã
femeia-mister, care tulburã, stârneºte pasiuni, femeia-nãlucã, femeia fan-
tomaticã, cea care nu poate fi prinsã între tipare, femeia-semn de între-
bare, rãvãºitoare, flamboaiantã, care i se scurge printer degete aseme-
nea nisipului fin al plajei, ,,oximoronicã”. Paul-cel-îndrãgostit (de mare,
de frumos, de o ,,ea” universal ºi universalizantã-femeia-parfum ºi
diversele sale ipostazieri, femeia panteistã, de unde ºi perplexitatea ºi
abandonul în faþa frumuseþii) dã dovadã de sensibilitãþi care rãvãºesc,
,,naufragiazã”, abat de la cale. El face literaturã din lucruri care altora li
se par lipsite de importanþã, are ,,ochi” pentru ce-l înconjoarã.

Cromatismul ºi fascinaþia culorilor, tentaþia frumosului, miro-
surile ce excitã simþurile îl fac din nou vulnerabil pe Paul Gabor. Prozele
sale ce potenþeazã starea de albau consistenþa colbului stârnit de vânt.
,,Negustor de speranþe” (Drumuri), Paul Gabor scrie cu fum de pipã, cu
spumã de val, de unde efemeritatea miniaturilor, fragilitatea lor.

Universul uman al Negustorului de pipe este unul pestriþ, rod al
unitãþii în diversitate; personajele care îl populeazã sunt:oamenii fãrã
însuºiri, cei opt pitici ºi jumãtate, marea, Hafid ºi prãvãlia sa, bãtrânul
hoinar cu scaun ºi colivie cu ºoarece, inorogul bãtrân învestit cu calitãþi
antropomorfe, codobelcii, delfinii, bizarul Charles ºi gâºtele sale, rãtãci-
torul Homer ºi câinele, cadânele, beduinii, adolescenta rebelã, derviºii,
gãrgãriþa, octogenara Adelina, ºoarecii înveºmântaþi, duhul þinãtor de
prelegeri, Carlota ºi coliba de pe malul oceanului, bãrbatul în lanþuri din
casa de pe deal(prevestitor de moarte ºi autor de schiþe abstracte-n
creion), ªerban, ºahistul de pe zeppelin, bãrbatul cu umbrelã din cimi-
tir, Gore–omul de zãpadã, îngerii ce plãmãdesc cozonaci, vrãjitoarele
cãlare pe mãturi, fetele morgane ce refuzã sã intre-n biblioteci,
Dumnezeul sobru care declinã invitaþia la masã, la un pahar de vin ºi la
o partidã de ºeptic, piticul alcoolic cu intenþii suicidare, cãrãbuºul
guraliv, mincinoasa Afrodita, omul cu umbrela ºi cu regina-piesã-de-ºah
la purtãtor, melcii, pisicile, dulãul mâncãtor de brânzoaice, nevrozele cu
calitãþi antropomorfe, covrigãresele, zidurile fiinþe vii, beþivul cu ºosete
albe, femeia cu genunchii umezi,salamandrele, ielele.

Lui Paul Gabor, cel cu o mare capacitate de fantazare, nu îi este
sete de repaos, ca în cazul lui Eminescu, ci ,,sete de scânteie ºi de miros



de praf de puºcã” (Revelion).Asocierile surprinzãtoare pe care le reali-
zeazã-n scris, care refuzã banalitatea ºi cãrãrile tocite de urma paºilor
dau vertij. Voyeur, scriitorul foloseºte realitatea drept (pre)text, fapt
care-i permite sã arunce un ochi ,,dincolo”. Exotice, celebratoare, veri-
tabile declaraþii de dragoste, în care joacã ºi se joacã, o combinaþie
reuºitã între poveºti din 1001 nopþi, cu iz de Levant, ºi suprarealism,
cãlãtorii pe covorul fermecat, cu dese opriri/popasuri-zãbavã în reali-
tatea realã sau imaginatã,priviri în ºi prin perete, prin care îºi învinge
teama de necunoscut,autopsihanalize ºi antidot la frici,tatonãri, cutii de
rezonanþã, combustii spontane, flash-uri care mizeazã pe efectul-sur-
prizã, Plan de escapadã, depoziþii în favoarea ,,celor care vor sã se joace
cu cuvintele” (Linii), punct de întâlnire dintre iluzii ºi sensibilitatea-n
exces, dintre o lume (pre)fabricatã ºi o luciditate care se încãpãþâneazã
sã se întoarcã la matca fireascã, care elibereazã din chingi ºi dã de
pãmânt cu prejudecãþile de lecturã, ,,fire de tutun” (Plan de escapadã),
romb de arlechin sau avatar, minaturile lui Paul Gabor hrãnesc apetitul
pentru Aventurã. În Negustorul de pipe pânã ºi mineralul prinde glas, se
umanizeazã sub efectul iluzionãrii, se volatilizeazã graniþa dintre regnuri.

Fumându-ºi pipa (o pipã a pãcii cu sinele, a împãcãrii cu sinele ºi
cu lumea), Paul plonjeazã în iluzii. Umplerea miniaturilor cu sens,
asemenea pipei cu tutun de calitate, echivaleazã cu un ritual. Din acest
considerent, miniaturile sale au consistenþa ºi parfumul inconfundabil
al tutunului vechi presãrat straturi-straturi.

Paul Gabor e un ,,înfometat cronic”, ,,un trecãtor din tablã”
(Octombrie din tablã), ,,un provincial pãcãlit” (Decadenþã). El recon-
figureazã masiv. Miniaturile sale împrumutã din efectul halucinogen al
basmelor: ,,Oamenii depresivi îºi gãsesc liniºtea în alcool, în cãlãtorii
printre ºinele de tren sau pendulând pur ºi simplu, dansând în aer. In-
tervin atunci basmele colorate, pereþii care se unduiesc, strãzile care nu
se mai terminã niciodatã, te trezeºti la patru dimineaþa într-o staþie de
tramvai uitatã de lume ºi laºi deoparte oamenii pe care ai vrea sã-i vezi
cum se sãrutã.”(Urcaþi-vã pe lebede).

Paul Gabor nu rãmâne nicicând în panã de idei, datoritã mobili-
tãþii minþii sale, capacitatea sa de a inventa/imagina fiind una extraordi-
narã. Lui Paul îi place sã gândeascã concret-abstract ºi deopotrivã
abstract-concret. De cele mai multe ori, el pleacã de la o realitate
comunã, palpabilã, uzualã, experimentabilã de cãtre fiecare dintre noi,
pentru a o coti apoi brusc în universul de sine creat, pentru a evada în
situaþii inedite, neaºteptate. Prozele sale scurte, de tip val, flux ºi reflux,
decupeazã ºi conservã fragmente de orizont, în varianta perceputã de
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scriitor, martor al propriilor povestiri. Indiferent însã de felul cum îºi
,,ambaleazã” viziunile, Paul Gabor depune mãrturie despre sine. Bino-
mul înãuntru-înafarã, spaþii închise vs. spaþii deschise, indoor-outdoor,
când autoizolat, când liber, in medias res, în miezul lucrurilor (reale sau
inventate) îi permite lui Paul sã se scrie.

Miniaturile din Negustorul de pipe stârnesc admiraþia, încântarea
ºi surâsul. Multe dintre ele au caracter oximoronic ºi splendoarea arti-
ficiilor care fac implozie. Ele au culoare, miros de stafide, de portocalã
amarã ºi ,,a lemn de mesteceni toropiþi de sobã ºi a leghicer din fire de
izmã creaþã”(Cu lapte ºi pepite), gust de vermut sau de margarinã
Echire. Paul Gabor are prizã la realitate ºi la irealitate. Rândurile pe care
le scrie au rol coagulant, esenþializator, condenseazã pe spaþiul unei
pagini de carte maximum de sens. Scriitorul posedã meºteºugul
neirosirii în detalii nesemnificative,al ieºirii din zona deja spusului, deja
auzitului sau deja vãzutului. Asocierile inedite de idei conferã minia-
turilor sale statutul de experiment. Existã în Negustorul de pipe
moment când Paul elibereazã confesiunea, (se) ia în stãpînire, se
autoîmproprietãreºte: ,,Sufãr de sindromul lupului fãrã zãpadã […]”;
,,Îmi place ideea de a fi stãpân pe clãdirile din jur, pe stâlpi, pe linii de
troleu, pe boscheþii crescuþi din asfaltul oraºului, pe semnele de circu-
laþie ºi sensurile giratorii, pe semafoarele care clipocesc nãtâng fãrã sin-
cron, îmi surâde sã arunc cu albastru pe blocuri ºi sã presar piper
proaspãt mãcinat pe îngheþata copiilor. 

De aici, din pat, orice vis evadeazã din fantezie. Se poate reconsti-
tui totul doar printr-o linie trasã cu creta pe asfaltul scornit al minþii.”
(Pasienþe în garã) 

Miniaturile lui Paul Gabor sunt poveºti de drum lung (real sau
imaginar), salt cu patinele (lutz), locul întâlnirii fericite dintre foamea
de luminã ºi setea de alb (Himere pe cãrbuni). Ele adãpostesc o lume
luxuriantã care, odatã intrat în ea, are tendinþe acaparatoare, care are
legi proprii de funcþionare ºi mecanisme identitare proprii, ºi care,
paradoxal, nu contrariazã, deºi, în repetate rânduri, sfideazã logica, nor-
malitatea (noþiune relativã). În universal creat de Paul Gabor nu ºtii
niciodatã la ce sã te aºtepþi, peste ce urmeazã sã dai, parte integrantã din
Marea Aventurã. E o lume ce-ºi propune sã aboleascã tipare, sã
dezãgãzuiascã imaginaþia, un ,,rest” din experienþe trãite aievea amalga-
mat cu trãitul posibil, holografic. Povestirile lui Paul Gabor se vor un
antidot la o lume sãracã în eveniment, inedit, original, cu resurse
epuizate, care nu-i mai satisface/acoperã nevoia de nou, de explorare.
Scriind, Paul îºi gãseºte liniºtea: ,,Eu am nevoie de liniºte. De o farfurie
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de spaghete, un vin roºu ºi de iubiri concentrice, fãrã draperii la feres-
tre. Visez o cãlãtorie la altitudine cu ºansonete la acordeon, clopote
trase delicat pe peron ºi chioºcuri cu reviste deochiate. Vreau îngheþatã
vrac de fistic cu stafide galbene. Îmi plac câinii mari ºi leneºi cu butoiaº
de rom la gât, varul proaspãt pe bordurã ºi rastelele pline cu schiuri. ªi
visele mã relaxeazã. Am uitat sã spun: treziþi-mã la prima.” (Cãlãtor)

Desele referiri la migrene, la sanatorii, medicaþii (ce dau efecte
halucinogene) sau ospicii de alienaþi mintal confer miniaturilor graþia
derviºului, de unde ºi efectul psihedelic:,,Visez deseori cã nu exist, cã
sunt doar o neglijenþã a pãrinþilor mei.” (Iluzii de tutun)

Paul Gabor cautã  o ,,lume altfel”. Pacifist, cãlãtor cãruia îi stã bine
cu drumul, el cautã continuu: ,,M-am obiºnuit sã caut bunãtatea din
ceilalþi ºi ºtiu cã nu am foarte multe opþiuni. Vreau ca fiecare sã se scurgã
cu folos prin propria-I viaþã, fãrã sã clinteascã nimãnui nici mãcar un fir
de pãr din cap.

Mi-aº dori sã nu consumãm nimicuri ºi obsesii, sã nu scrâºnim zil-
nic din maxilare pentru a ne consolida bunãstarea ºi fericirile amãgi-
toare. Îmi place drumul, îmi plac pingelele care se rup ºi morþii de sete
cu care mã întâlnesc printre îndoielile mele.” (Cãrãri siriene).

Paul Gabor e un ,,Ahab” paradoxal, care, deºi iubeºte marea,
preferã terra ferma în locul punþii ºi al tangajului care claustreazã, alie-
neazã, induc vertijul ºi spleen-ul. Miniaturile sale sunt plonjãri,
cufundãri în abisul din sine. Miniaturile lui Paul Gabor sunt proiecþii ºi
deopotrivã, introspecþii. Expulzându-le în lume, el expune ºi se expune.
Pe-alocuri, sinceritatea sa devine frustã, iar propriile temeri sunt demas-
cate abrupt:,,Rãmânem doar niºte bieþi oameni legaþi cu sfori de încã-
peri, de sentimente ºi de speranþe.” (Noaptea în care am aflat cã nu
suntem peºti);,,Ieºirile în public sunt indecente. Poveºtile apar ºi ele ca
niºte nuduri  expuse pe gard în bãtaia soarelui, am senzaþia cã sunt copii
pe care nu-i întreabã nimeni dacã vor sã iasã în lume. Poate oricine sã
treacã pe lângã ele, sã le biciuiascã ºi sã le taie cu lama pe pântec, sã le
scuipe sau sã le ºteargã lacrima din colþul ochiului. Oricine, oricând.”
(Te pierdusem);,,[…] nu-mi plac salturile în spaþiu, mã înspãimântã
schimbãrile radicale ale timpului ºi modificãrile interioare (Message In
A Bottle); ,,Am oroare de mulþimi. Mã strivesc prin fierbinþeala pe care
o emanã, prin foºnetul paºilor grãbiþi, mã terorizeazã zgomotul
sacoºelor, al geamantanelor, al batistelor chinuite la ore nepotrivite ºi al
replicilor schimbate cu exces de amabilitate.” (Inadaptare); ,,Am pros-
tul obicei de a nu suporta prea mult o anumitã zonã de liniºte. Caut
mereu altele, umbre diferite, unghiuri noi din care sã privesc oamenii ºi
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pãsãrile.” (Dominatrix); ,,Mi-e fricã de caºtii muþi, din ce în ce mai tare
de fecioarele supreme ascunse în cãsnicii de circumstanþã, mã îngro-
zesc curvele evlavioase ºi predicatorii cu gura plinã de principii.” (Ipo-
hondrie); ,,Ador oamenii vii [...]” (Douã ciuperci ºi alte metamorfoze).

Paul-Gore (omul de zãpadã ale cãrui picãturi, în urma topirii, cir-
culã prin lume - Gore alb),  ,,diletantul infailibil” – Mahalaua, zarurile
ºi destinul, insomniacul ce lipeºte cuvinte – Beznã ºi taste, cel care
plãnuieºte sã cumpere o catedralã pentru scopuri numai de el ºtiute -
Achiziþii) nu lasã nimic în voia sorþii, senzaþia de abandon fiind doar
aparentã. Fraza sa este una lucratã, ,,evadãrile” controlate. Prozele sale,
,,epidermele-carapace”, þesut epitelial, mesaj într-o sticlã (Message In A
Bottle), bãrcuþe de hârtie lansate pe o mare de oameni, incrustaþii de tip
Galop interior, cuvinte ridicate-n aer ºi plimbate de zmeie (Colonia cu
somnambuli) sunt ilustrarea jindului dupã cuvânt: ,,Caut un munte de
chihlimbar, sã-mi fac muºtiucuri pentru pipe. De aceea urc ºi scotocesc
cu rucsacul în spate. Le vreau colorate, sã poatã trece lumina prin ele ºi
sã mã mir când se desface în nuanþe.” (Pipe de chihlimbar)
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A fost o vreme când într-adevãr toate drumurile duceau la Roma.
ªi cele care nu duceau s-au croit din nou fiind convertite cu lãncile
legiunilor. În aceea vreme, despletindu-se în Pont, Dunãrea curgea ca o
vãduvã cernitã. Clopote nu erau. Doar valuri. Dangãtul lor fin pre-
mergea melancolia de mai târziu a clopotelor. Plângeau odatã cu ploile
de primãvarã în timp ce malurile se clãtinau sub povara convoaielor:
luptãtori, negustori, funcþionari. Veniserã sãraci, sã se agoniseascã, sã
aibe un ogor ºi o fustã. Dar cum intrau mai adânc în þinuturile astea
aspre le creºteau bãrbi ºi cioareci, deveneau de-ai locului. Veneau
nenumãraþi din imensul imperiu flãmând ce nu putea sã-i mai
hrãneascã. Doar sculele plecau: bulgãrii de aur, de argint, de aramã, de
cositor, fierul. Zãpezile aici erau mari ºi vinul bun deci nu s-au mai putut
întoarce. Credeau cã ar fi fost pãcat sã o facã mai ales cã popoare tinere,
sãlbatice, dãdeau rãsãritului târcoale. Printre ei nu era nici un principe
ambiþios sã poarte coroanã. De aceea cãciulile erau mai multe. Principii
tocmiþi de zei muriserã pe metereze, pe stânci, pe sub stejari.
Guvernatorii ºi funcþionarii erau cu ochii la aur ºi cu gândul la Roma, la
triumfuri, la circuri, la parfumul portocalilor de la Cumae, la femeile
pomãdate ale Quirinalului, deºi aici îºi luau amante dace, frumoase,
tinere, fãceau copii cu ele, la plecare luându-le în Cetatea Eternã.
Rãmâneau legionarii obosiþi de rãzboaie care aveau drept cãpãtâi femei
aspre ºi fertile precum ogoarele iar pe drumuri prãfuiþii negustori.
Singurul principe încoronat atunci a fost Cristos. Ceremonia a durat
câteva secole.

Intr-o zi a lunii aprilie a trecut Dunãrea, într-o lotcã, un grec bãtrân
ºi uscat cu pãrul cenuºiu, aspru, împletit într-o coadã lungã legatã în
jurul gâtului. Barba firavã. Îmbrãcat destul de subþire pentru vânturile
dunãrene, încã reci la jumãtatea primãverii. Dar nu pãru sã-l preocupe
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acest lucru. Îºi zicea Niarhos. Aºa le-a spus celor doi pescari care l-au tre-
cut Dunãrea. Singura lui avere era învelitã într-un peºchir alb purtat sub
braþul stâng. Numai el ºtia ce are învelit în pânza groasã. Pescarii, curioºi,
ºi-au lãsat lotca ºi l-au urmat. Oricum trebuiau sã-l urmeze fiindcã grecul
nu ºi-a fãcut vorbã de platã. Cu toþii au luat-o spre miazãnoapte. Pãrea cã
ºtie destul de bine drumurile ºi limba acestui neam deºi pielea-i mãslinie ºi
veºmântul de in miroseau a soare, a sud. Niarhos voia sã ajungã în
nordicul Apulum ºi sã întemeieze un templu. Pescarii i-au dat dreptate;
pe aici sfinþii nu se prea arãtaserã. Zeii cei vechi fuseserã uitaþi iar cei noi
erau de piatrã, aduºi în cãruþe de la Roma. Vremurile erau tulburi aºa cã
templele nu puteau fi  decât binevenite. „Eu vin cu o nouã luminã, le-a
zis Niarhos pescarilor ºi celor câþiva oieri adunaþi în jurul lui, seara,
lângã focul unui popas. Ce ºtiþi voi despre Evanghelii?”. Ciobanii au ridi-
cat din umeri dacã ºi atunci se ridica din umeri în astfel de cazuri. Ei
ºtiau totul despre oi. Evangheliile le erau total necunoscute. Prea multe
nu ºtiau nici despre zeii împãratului. Pescarii mãrturisirã cã au mai auzit
cuvântul pe undeva la þãrmurile mãrii dar nu pot sã zicã cum cã ar ºti
despre ce e vorba. „Eu sunt preot al Evangheliilor, le-a spus abia ºoptit
Niarhos. La Roma, cu toatã prigoana lui Decius, Evangheliile au biruit”.
„Pesemne trebuie sã fie niºte zeiþe”, emiserã pãrerea pescarii, ca oameni
mai umblaþi, dupã care se culcarã cu toþii. Dis-de-dimineaþã, trupul uscat
al lui Niarhos fu zgâlþâit de unul dintre ciobani. „Bãtrâne, zeiþele tale pot
sã ne aducã bogãþie? Oi multe, câini credincioºi, staule de piatrã, aur?”.
„Din toate astea numai bogãþie”, îi zise grecul turnându-ºi apã rece pe
faþã. Ciobanul fu mulþumit. Bogãþia, sub orice formã, nu putea sã fie
decât bunã. ªi oierii pornirã cu el spre Apulum. Ei oricum trebuiau sã
urce oile la munte. Vor porni ceva mai devreme. „Oile acestea sunt ale
vostre. Voi sunteþi oile mele. Eu sunt oaia Domnului. Veniþi!” le porunci
Niarhos. Pânã la cetatea romanã drumul a fost tare lung. Au fãcut mai
bine de trei luni. Înaintea lor mergeau turmele. S-au alãturat grecului
cam douãzeci de suflete; oieri, cerºetori, legionari dezertaþi, rãufãcãtori
pocãiþi. Plugarii aveau case, neveste, copii. N-au putut sã vinã. Dar grecu
i-a botezat ºi pe ei cu apã, i-a învãþat câte o rugãciune cãtre împãratul
Cristos ºi le-a dat semnul crucii sã-l þinã în cinstire. La Apulum, pe un
deal, s-au hotãrât sã întemeieze o abaþie unde Cristosul trebuia sã li se
arate. Pe lângã abaþie se pripãºiserã mai mulþi nevoiaºi pe care Niarhos
îi învãþa Scriptura. Comunitatea devenea mai numeroasã, micul templu
de bârne, numit basilicã, neîncãpãtor. Puserã mâna pe topoare
doborând o parte din pãdurea de salcâmi care îi înconjura. Astfel clãdirã
satul creºtin în mijlocul cãruia, lîngã o fântânã, înfipserã în pãmântul



pietros o cruce mare. Niarhos îºi purta bãtrâneþea pe uliþele proaspete,
încã mirosind a luminiºuri, arãtând cu toiagul unde sã fie cutare casã
sau hambar, sau zid de piatrã, sau adãpãtoare, fãrã sã slãbeascã din strân-
soare peºchirul sub care toatã lumea prinsese sã ghiceascã litera scrip-
turii. Defriºarea pãdurii trezi oficialitãþile. Guvernatorul însãrcinã pe
prefect sã afle despre ce este vorba pe dealul cu pricina. Prefectul trimise
un perceptor. „Iei douã suluri, stai trei, patru zile ºi scrii învãþãtura
grecului. Trebuie sã aflãm dacã este conformã politicii imperiului, dacã
ne ajutã sau dacã ne blameazã”. Acesta plecã imediat luând o traistã cu
daruri sfântului, douã suluri ºi câteva pene. Ajunse într-o zi ruginie de
octombrie ºi rãmase în abaþie treizeci ºi ºase de ani. Consemnarea
Scripturii nu fu terminatã cãci Niarhos muri în al paisprezecelea an al
ºederii sale. Trimisese prefectului ºapte Evanghelii ºi treizeci de cãrþi
iudaice din Septuaginta.

Iulius, perceptorul, avea o femeie, Marcela. Era sarmatã la origine,
frumoasã ºi ambiþioasã. O cumpãrase de la goþi când regele Kniva
cucerise Philipopolisul. De când el era în abaþie îi fãcuse trei copii, de
unde înainte vreme fusese stearpã. Iulius mãrturisi cã, asemeni lui
Avraam din Septuaginta, Domnul îi dãduse urmaºi predestinaþi. Marcela
se închina Cristosului dar o fãcea mai mult din ambiþie. Vroia ca templul
sã prospere iar ea, din ce în ce mai des, se visa marea lui preoteasã.
Creºtinii fãcurã copii cu femeile de prin prejur venite sã se roage ºi la
zeul cel nou, sã cearã vreo favoare sau sã-i tãmãduiascã pe cei dragi.
Alungate din casele ºi satele lor acestea se alipeau abaþiei încât Niarhos
fusese nevoit sã sape un canal între hotarul comunitãþii ºi colibele
muierilor. Grecul era destul de tolerant în ceea ce priveºte pãcatul
cãrnii dar nu accepta existenþa femeilor în tabãrã. Dintre muierile
creºtine doar Marcela pãstra o poziþie privilegiatã chiar în Apulum.
Guvernatorul îi oferise un întreg apartament în clãdirea termelor sale,
douã sclave, giuvaieruri, câini dresaþi de la Roma ºi un pãun într-o cuºcã
de argint adus din Levant. Ea reuºi sã-i convingã pe edilii din Apulum de
forþa Evangheliilor tocmai când aceºtia se hotãrâserã sã trimitã un cen-
turion cu douã, trei manipule de cavalerie pentru a-i împrãºtia pe
sectanþi ºi a da foc satului. Oricum guvernatorul, funcþionar prudent,
trimise o epistolã Cezarului cerând sfatul imperial în aceastã problemã
delicatã. Dar trimisul, prinzând vremuri potrivnice îmbarcãrii în Pontul
Euxin, o luã cãlare pe uscat ºi cãzu în Dalmaþia rãpus de otrãvurile
Marcelei. Oamenii simpli se duceau cu sutele la sfânt, încãrcaþi de
ofrande, de boli, de nevoi. El trebuia sã-i scape de toate acestea. Îi
primea pe fiecare oferindu-le ca pavãzã botezul ºi crucea. Din ce în ce
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mai des, creºtinii din abaþie formau solii ºi, înarmaþi cu rugãciuni,
porneau cu prapurii în vânt spre Apulum, Germisala, Brucia, Poatise,
Napoca, Alburnus Maior ºi chiar la Porolisum ºi Ulpia. In general erau
primiþi bine, uneori indiferent ºi sceptic, dar nu puþine au fost cazurile
când legionarii i-au împrãºtiat cu spada ºi lãncile.

Într-o zi se înfãþiºã în faþa guvernatorului o solie creºtinã din înde-
pãrtatul Efes. Pomezile date în grabã nu reuºirã sã ascundã degerãturile,
rãnile, praful ºi oboseala. Purtau haine negre din pãr de cãmilã, tunici
roºii de purpurã, lungi coade cãrunte împletite, podoabe de argint ºi
bronz iar la gât câte o cruce mare de aramã. Nu aveau arme, nu aveau
bani. Erau înarmaþi doar cu Logosul. Aveau o misiune de lungã duratã
ce trebuia sã se prelungeascã asupra nordicilor carpi, roxolanilor, sar-
maþilor iazigi ºi alani, bastarnilor, goþilor ºi vandalilor. Strãbãtuserã fãrã
arme o lume a armelor ºi acest lucru îl fãcu pe guvernator sã îi cins-
teascã ca pe niºte oameni deosebiþi. Ei mãrturisirã cã Niarhos este un
eretic. Guvernatorul le ceru scriptura lor, o comparã cu a grecului, ºi
zise cã nu vede nici o diferenþã esenþialã. „Scriptura e una ºi aceeaºi,
Excelenþã, îi rãspunse ºeful soliei, dar tãlmãcirea ei e alta. Oare
Dumnezeu nu a dat acelaºi trup criminalului ca ºi milostivului? Dar câtã
diferenþã în manifestarea unuia ºi a celuilalt! Scriptura e una de Duh. Ea
sãlãºluieºte în cuget, în suflet, în afara pergamentelor. Fereascã
Dumnezeu ca un neam întreg sã pice în nãvodul ereziei!  S-a auzit cã
Niarhos crede în gnosticismul pervers al lui Simon Magul ºi al desfrâ-
natei Helena, cã a fost prietenul lui Plotinus din Lycopolis, pãgânul ºi
blasfematorul, cã nu aplicã penitenþa ºi castitatea, el ºi oamenii lui având
copii naturali, nãscuþi din orgii în mijlocul unui neam ce iubeºte vinul
ºi cãruia cu forþa i s-a impus defriºarea viilor, consumã carne în posturile
sfinte, ºi câte alte nelegiuri pe care credinþa noastrã nu le tolereazã.
Luminate domn, vrem sã-l gãsim, sã-l supunem dreptelor ascultãri ºi cu
asta sã-l aducem pe calea cea dreaptã împreunã cu turma ce o pãsto-
reºte”. Guvernatorul o chemã pe Marcela ºi-i spuse sã-i ducã pe creºtinii
din Efes la Niarhos, sã se explice singuri. El nu le putea fi arbitru, respec-
tând încã persoana divinã a Cezarului ºi zeii Romei. Marcela îi duse la
abaþie însoþitã de douãzeci ºi cinci de soldaþi ce trebuiau sã aplaneze
eventualele conflicte. Frumuseþea ºi mândria ei, dispreþul din privire,
dar mai ales eleganþa ºi bijuteriile, fãcurã o impresie proastã sfinþilor efe-
sieni întãrindu-le convingerea în cuibul eretic pãstorit de Niarhos.  Dar,
în ciuda tuturor suspiciunilor, solii furã bine primiþi, în spirit creºtin, cu
pâine ºi vin, li se spãlarã picioarele acoperite de colbul lungilor dru-
muri, asistarã la o slujbã, dupã care cinarã. La masa frãþeascã purtarã dis-
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cuþii pânã noaptea târziu cu Niarhos ºi alþi capi ai comunitãþii. Efesienii
le expuserã punctul de vedere al bisericii lor, al episcopului Orfeos.
Niarhos, bãtrân ºi obosit, adormi la masã aºa cã discuþia continuã cu
Iulian în frunte. Lumânãrile erau parfumate, vasele de argint, bucatele
dulci. S-a bãut ºi mult vin. Discuþiile deveneau mai aprinse, spiritele mai
polemice. Scripturile se lãsau greu pãtrunse, vinul pãgân al Daciei
având dogma unicã a euforiei. Dimineaþa Niarhos ºi Liptos pescarul
aveau gâturile tãiate. Din trupul smochinit al grecului cursese sânge
puþin. Mâna-i încremenise strângând peºchirul nepãtat încã. Sub el n-au
gãsit Scripturile. Le ºtiuse pe de rost. Era un  mic chivot de argint în chip
de templu umplut cu ºuviþe de pãr ºi cenuºã. Pescarul murise greu
strângând în mânã toiagul de corn al lui Niarhos. Efesienii, luaþi din
somn, au fost supuºi caznelor. Nici unul nu a recunoscut infamia. Spre
prânz au fost dezbrãcaþi ºi mãcelãriþi. Soldaþii au aruncat lãncile ºi au
fugit care încotro de teamã sã nu intre pe mâna fanaticilor.

Iulian a stat în fruntea abaþiei douãzeci ºi doi de ani. La moarte a
mãrturisit bãtrânilor cã el i-a ucis pe cei doi apostoli, pe atunci crezând
încã în deºertãciunea lumeascã. El ar fi dorit o bisericã mare, prosperã,
influentã, care sã depindã de episcopul ªtefan al Romei cu care ºi luase
legãturi tainice. Pe Marcela ar fi dorit sã o facã mare preoteasã, recunos-
când cã a iubit-o tot timpul mai mult decât Scripturile, adorând-o mai
mult decât Christosul. Bãtrânii nu i-au dat iertarea. I-au pãrãsit cãpãtâiul
lãsându-l singur pradã durerilor ºi fierbinþelii care îl înãbuºa ºi-l fãcea sã
delireze. Copiii lui nu l-au iubit. Nu i-au închis ochii. Ei iubeau puterea.
A fost îngropat departe de deal, fãrã nici o slujbã.  Fii lui Iulian, deºi n-au
fost doriþi, s-au pus în fruntea abaþiei, fiind cei mai buni ºtiutori de carte.
Ei au creat abaþiei bule ºi peceþi, au dat norme ºi au tocmit legiuiri ºi
judeþe, au fixat praznice ºi hramuri, au participat la concilii ºi au þinut
legãturi cu alte scaune episcopale. De asemenea au fost susþinuþi de
guvernator, de edilii din Apulum, unde Marcela deþinea o tainicã influ-
enþã ºi putere. Dar ei se urau încã de mici. Se putea bãnui cã mult timp
împreunã nu vor putea conduce comunitatea. Marcela îl sprijinea pe
Evarist, fiul cel mare, iar sora lor Porfiria, care cãlca pe urmele mamei
sale în ceea ce priveºte influenþa ºi puterea, pe Lucian, fiul cel mic. La o
vânãtoare de mistreþi Evarist îl strãpunse cu lancea pe Lucian, sub privi-
rile îngrozite ale celorlalþi creºtini, apoi alergã cãlare în Apulum sã o
ucidã ºi pe sora lui. Dar nu o gãsi. Marcela fu îngrozitã ºi, vãzându-l plin
de sânge, îi închise uºa în faþã. Creºtinii s-au baricadat în abaþie ºi nu l-au
mai primit pe Evarist, vãzând în el ºi în familia lui semnele Antihristului.
Evarist s-a pocãit, ºi-a tuns pletele, ºi-a pus cenuºã în cap rugându-se de
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bãtrâni sã nu-l excomunice. Vãzând cã nu poate trezi mila lor a plecat.
Nimeni nu l-a mai vãzut. A lãsat vorbã în municipiu cã pleacã în Asia, la
mormântul zeului, sã spele pãcatele lui ºi ale neamului sãu.

Dar pãcatele erau grele, antrenând vremuri tot mai tulburi. Abaþia
era mânjitã de sânge. Pãrãsitã, Dacia suporta starea letargicã a unui trup
fãrã cap. Ultimele garnizoane nordice îºi pãrãseau limesurile trecând pe
lângã Apulum, luând drumul sudului. Abaþia împãrtãºea aceeaºi soartã.
Cripsos, pescarul, a plecat undeva în rãsãrit, la marginile estice ale
gurilor Dunãrii, unde auzise cã lotca lor, în care Niarhos trecuse fluviul,
purtatã de valuri, fãcuse o sumedenie de minuni. ªi ceilalþi creºtini ple-
cau, locul fiind blestemat. Se schivniceau prin pãdurile din apropiere.
Cu timpul, rugându-se, cãdeau în genunchi, mergeau în patru labe, le
creºteau capete de lupi, colþi, blanã ºi coadã. Abaþia cãzu în uitare.
Pãdurea de ulmi ºi salcâmi, pe care ei o tãiaserã, îºi lua o revanºã
necruþãtoare. Acoperiºurile, turlele putrezite de ºiþã, se sprijineau
ruinate pe coroanele arborilor. Altarul templului era nãpãdit de rãdãcini
viguroase.

În Apulum, ocolitã de moarte, trãia Porfiria. Ea tãlmãcea visele
celor câþiva negustori rãmaºi în municipiu cãpãtând mâncare ºi haine.
Marcela murise la Roma, la o vârstã nu tocmai înaintatã, în patul ultimu-
lui guvernator. Nu-i trimisese Porfiriei nici o scrisoare. Doar vestea
morþii ei, purtatã de vânturi. Într-o noapte de iarnã, scuturându-se de
coºmaruri, Porfiria se sculã, se îmbrãcã în grabã, se duse ºi fãcu câteva
cruci cu cãrbune pe pereþii templului lui Jupiter. Atunci  zeii de piatrã
coborârã de pe socluri, se înarmarã cu fãcliile nestinse ale templului,
urcarã pe deal, dãdurã foc abaþiei ºi dispãrurã în pãdure. Odatã cu
abaþia, trei zile neîntrerupte, arse ºi pãdurea. Când legionarii guverna-
torului, veniþi sã se roage, ajunserã acolo, o haitã de lupi trãgeau din
carnea arsã, amestecatã cu zãpadã ºi funingine, a unei bãtrâne.
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poemul lui lucian vasiliu

„Un om din Tecuci avea un motor
dar nu i-a folosit la nimic”

Mihai Ursachi

numai poezia noastrã 
e mai mare 
ca þara noastrã ! –
am zis cândva
nu de mult
dupã 16 ore de mers cu trenul 
la Satu Mare (Festival Poesis) 

ceea ce mã intrigã însã,
ºi nu puþin,
este cã aceeaºi feroce constatare 
mi s-a impus deunãzi
dupã o întârziere curat tembelizantã cãlãtorind cu 
trenul din Capitalã 
la Tecuci (Festival Conachi),

ca odatã ajuns la faþa locului 
sã aflu din vorbã-n vorbã cã de ani buni
omul poetului Mihai Ursachi
sau mai degrabã urmaºul recent al aceluia
ºi-a pus în funcþiune publicã
celebrul motor 
unde credeþi? – la Cãile Ferate Române

Un singur poem

Marian Drãghici



se-nþelege cu scopul mãreþ patriotic 
de a lãrgi cât mai mult
fruntariile þãriºoarei 
altfel cum, dacã nu                                                                

prin tehnica dilatãrii insuportabile, 
la ruperea nervilor, a
timpului real de deplasare
oriunde ai cãlãtori, nu conteazã dacã
la festivaluri de lirice cu precãdere – 
numai la limita 
infarctului
sã fie!

o, voi, definitiv apuse
timpuri aurorale,
timpuri de nimic,
când þara nu te voia absolut tembel
ºi trenurile ei ajungeau, 
cu toatã întârzierea, mult-mult
mai la timp

iar foarte inspiratul
poet din Þicãu (Fundacul Dochia)
scria, plin de nebunie ºi luminã,
cã un om din Tecuci avea un motor
dar, de bunã seamã cuminte 
ca orice moldovean de treabã
din acel timp,
nu l-a folosit la nimic-nimic!

(16.11.2018, 11: 29 AM)
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Fructe secrete

Îmbrãcatã sumar, doar într-o metaforã,
iubita mea aleargã spre mine. 
Într-o metaforã atât de lipitã de trup
cã i se vede zmeura sânilor.

Doamne, un poem aleargã spre mine.
Un poem se opreºte drept în inima mea!

În seara aceasta, în loc de cafea, 
voi gusta câteva fructe secrete.
Voi da nãvalã la zmeurã.
Voi mânca zmeurã cu zmeur cu tot, 
cu pãdure cu tot!

Portret cu cireºul în braþe

Trec pe strãzi cu cireºul în braþe. 
Dar cireºul nu se vede. 
Ceea ce se vede este doar acest trup 
pe care îl port dupã mine.
ªi care nu te lasã sã vezi cireºul. 

Eu locuiesc într-un oraº obiºnuit, 
printre oameni obiºnuiþi. 
Eu însumi sunt un astfel de om. 
V-am spus, cireºul nu se vede.

Poeme
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Dimineaþa mã scol întotdeauna devreme 
ºi mã apuc de lucru. 
Lucrez la  Fabrica de Visuri. 
Aici îmi trec pe curat toate spaimele ºi bucuriile, 
trandafirul surâsului ei ºi muntele de iluzii. 

Ei da, acestea sunt viitoarele mele cãrþi:
trandafirul surâsului ei ºi muntele de iluzii. 
Cãrþi pe care le voi face cadou prietenilor 
cu diferite ocazii. 
În mod sigur, ei îºi vor face timp sã caute cireºul
printre pagini. ªi mâinile prinþesei. 
ªi florile de câmp ale copilãriei…

Eu lucrez la  Fabrica de Visuri, v-am spus,
fabric iluzii: fabric eternitãþi pe care 
le fac cadou prietenilor cu diferite ocazii. 

Fireºte, încã nu am aflat dacã cineva 
a dat de cireºe printre pagini. 
Sau de mâinile prinþesei. 
Sau dacã a auzit ciripitul vrãbiilor printre rânduri. 
Ciripitul zãpãcitelor vrãbii. Încã nu am aflat. 
Am vreme, moartea este lungã.

Eu sunt un om obiºnuit, v-am spus, 
deºi uneori vãd lucruri pe care nu le cuprind. 

Eu lucrez la  Fabrica de Visuri.
Seara, când mã plimb prin centrul oraºului, 
eu am întotdeauna la mine un vis –
nu se ºtie când cineva îºi pierde speranþa
ºi cade în mijlocul strãzii. ªi are nevoie 
de o gurã de aer, de un vis.
Nu se ºtie!  

Da, de cele mai multe ori 
eu îmi împart visurile pe strãzi.
Dar fireºte cã existã ºi visuri pe care nu le poþi împãrþi. 
Unele dintre ele sunt de uz strict personal.
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Un astfel de vis cu totul personal este prinþesa.
Prinþesa care aleargã printre cearºafurile albe ale dimineþii. 
Care joacã ºotronul în inima mea.
Întocmai aºa gândesc despre prinþesa cireaºã! 
Despre cireaºa prinþesã! 

Eu sunt un om obiºnuit.
V-am spus, cireºul nu se vede. 
Fabrica de Visuri nu se vede,
prinþesa nu se vede.

Prezenþã

Trenul a intrat de-a binelea în pieptul câmpiei,
dar eu nu am plecat nici acum din camera ta. 
Eu am rãmas aici, ca o umbrã.  

Uneori vorbesc cu florile de câmp 
pe care þi le-am adus. Alteori, când dormi, 
mã ascund în cuibul palmelor tale. 
Nici nu ºtii. 

Eu am rãmas în camera ta. 
Ca o umbrã mã furiºez pe urmele tale,
dintr-o încãpere în alta. 
Ba într-o clipã de neatenþie
am reuºit sã trag perdeaua ca sã intre lumina,
am rostogolit bulgãrele de luminã peste tine.

Eu voi rãmâne aici, 
cu toate celulele îndrãgostite,
recitând din psalmii primei îmbrãþiºãri. 

N-ai sã mã auzi niciodatã ºi n-ai sã mã vezi, 
poate doar cartea de pe masã 
care se deschide singurã sã te punã pe gânduri, 
poate doar clopotul de bambus 
pe care l-am atins din greºealã
ºi care se tânguie acum 
pe limba lui de clopot sã mã dea de gol… 
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Sunt aici, în mansarda singurãtãþilor tale, 
împreunã cu evantaiele ºi fotografiile 
copilãriei. Împreunã cu eºarfele de mãtase 
pe care þi le-am adus. – Cine ºtie? poate cã 
într-o zi mã vei pune la gât.
Sunt aici, împreunã cu inelele de argint 
abia dãruite. – Cine ºtie? poate cã 
într-o zi mã vei pune pe deget…

Virgil Diaconu
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În Ellada

într-un golf am mulþumit valurilor
care-mi spãlau tãlpile rãnite în scoici antice

pe o potecã urca tulburat Cronos 
cam gârbovit
ºi tot mai cãrunt – 
l-am strigat pe nume dar era surd

am pieptãnat iarba încâlcitã de zeiþe pe vârful muntelui
am ascultat vocea prevestitoarelor care 
vorbeau cu vântul
ºi tot mai încerc sã leg silabele într-un ºir logic

dar un fermier a chemat poliþia dupã ce am gustat
o mãslinã verde din livada lui

în Ellada 
mi-am aºezat gândurile pe un soclu gol, ºlefuit de ploi
apoi am aºteptat într-o cafenea veselã
sã mã strângã ºi pe mine la sân
Venus din Millo cu braþul cel frânt

în Ellada 
am înþeles cã mâinile pot fi retezate, dar frumuseþea 

rãmâne
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Nãluciri

(într-o pãdure din Þara Oaºului, 
fecioarele învãþau danþul mãtrãgunii…)

„mãtrãgunã vindecãtoare, 
salvatã din lut,
cheamã ursitul cel bun, 
sã-l înlãnþuim cu laþ nevãzut”

le urmãream cu ochii înþepaþi de 
stejarii invidioºi cã doar eu merg în cãutarea dãnþuitoarelor,
pe cãrãrile unde iarba e-n flãcãri ºi doar spinii sângelui dor

dar cum au cucerit frunziºul discret 
sã caute zeiþa pãgânã, 
sã i se plângã: „stãpânã, adormitã stãpânã,
beladona atotºtiutoare,
deschide mugurii zãvorâþi în prea lungã strânsoare…

da, erau bacantele nordului în danþ neruºinat! 
zdrobeau sub cãlcâie neantul, ascunse,
dar urma o celuiam precum cerbul flãmând
tânãr în nemaiºtiute flãcãri arzând

întãrâtat 
gustam explozia globurilor de cãldurã solarã,
festin de bãuturã dulce, de miere amarã…

le vedeam printre frunze ºi nu ºtiam cã striveau sub cãlcâie
hohotul morþii primejdios,
implorând îndurarea zeiþei
sã le elibereze din temniþele destinului efemer
o, fierbinþeala trupurilor, înflorirea braþelor întinse spre cer!

cum ardeau ochii lor
în razele lunii dizolvate peste pãdure,
cum se înãlþau aburii dorinþelor pure!

cum rãsuna strigãtul cã urzitul întârzie,
cum îºi dezveleau trupul plãpând 
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în danþ pãgân ca trestiile mângâiate de vânt fremãtând

ºi nu mai ºtiu,
dacã vârtejul danþului mã subjuga sau era doar o pãrere 
o, rugile lor trimit sãgeþi ºi acum din arcuri de miere!

Lista neagrã

nu ºtiam de noua invenþie, dar iatã întâmplarea:
eram într-un un vis ºi mirosea a substanþe spitaliceºti, 
a formol sau alte chestii de astea…
oho! nu faceþi interpretãri grãbite, venea de la niºte 
somnifere
oricum, chestiunea e alta: 
eram încã în vis ºi am vãzut 
cã sunt trecut pe o listã neagrã
nu înþelegeam de când de unde ºi cum
de cine sã întreb?
lista era în mâna din vis
era caldã, abia tipãritã de o 
imprimantã imaginarã
nu ºtiu amãnunte dar eram acolo 
pe lista neagrã 
cu pozã, cu nume ºi prenume, cu ADN 
scria cu litere mari: listã neagrã

semãna cu o potecã de munte nemarcatã

asta a fost în vis, 
dar am ieºit ºi m-am obiºnuit cu ideea cã invenþia poate 

exista
chiar dacã listele reale vor fi doar albe
chiar dacã pe cele negre le voi ºterge 
noapte de noapte, vis dupã vis

Tot mai Neînsemnat…

s-au dus vremurile când se avânta pe baricade,
când era întrebat ºi avea toate rãspunsurile pe limbã
acum e ameninþat de orbire, dar 
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îºi întoarce ochii pe dos ºi se 
vede pe sine
gândindu-se la semenii sãi 

cunoaºte reþetele, dar nu are decât mâna care scrie 

toþi au vãzut cã e cocoþat pe un munte de orgolii
dar nu orgoliile lui provoacã încãlzirea globalã

el,
Neînsemnatul, mai adunã grãunþe
pentru porumbelul trimis pe vârful muntelui

La rãscruci

de doi ani e bolnavã
febrele s-au întors
i s-au administrat seruri depãºite ºi fum de tãmâie

e silitã sã meargã prin gropi cu pruncii ei 
pe care-i poartã-n spinare

i se sfâºie carnea,
un bici împletit din cuvinte otrãvitoare fulgerã seninul
ºi întãrâtã duhurile rãului

se simte tot mai aproape mirosul grotei spre care 
o rostogoleºte 
un tanc ruginit, dar vai! atât de viclean 

elefantul a fost încãlecat de un nebun care i-a strecurat 
miere în auz 
ºi îi sigileazã urechile cu cearã

un monstru a fost programat sã calce tot ce nu înþelege

vai! cea mai curatã iubire a neamului
cum e cãlcatã-n picioare…

(03.10.2018)
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POESII DE RIT VECHI

/ Jungla /

la protojungla jungla-rai
hai fraþilor cumnaþilor hai
sã cântãm jungla primordialã veniþi
sã aducem ofrandã junglei arhaice
paradigmatice
sã ridicãm prieteni hymn
de slavã junglei eterne
arheala junglã
din suflet
: ºi leul stãtea lângã cerb ºi pitonul ofta eheu
ºi privea copilãreºte
animalele toate cântau à la queue leu leu
de-acolo din sânul apelor lui avraam cele de
mai sus veniþi ºogori iubiþi

totul sã fi-nceput cândva
cu muºcãtura de þâþã
a vulpoiului în sânul grecesc
sau cu’mbucãtura pãcãtoasã
a mãrului de mai deasupra cum apele cãzute veniþi
sã privim jungla prãvãlitã
jungla-iad 
ºi aºa rugãmu-ne’ntruna crezând, aºa 
numai, cã o vom ridica 
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(veniþi sã privim/plivim sub cel brad)
de n’om mai fura num’o scândurea 
mai mult scândurã de pat
decât lemn de icoanã
jungla cãzutã
jungla infernalã rai beteag
ce toiag din ea sã-mi tai
hopa-hai pânã la rai
jungla-rai jungla-rai cositoritã
ºi pãzitã mai dihai
de oºtirea lui mihai
dinspre jungla putrejunglã 
babiloanã toatã scai
de nãtângã cu bureþi 
ºi ciumãfai 
strãlucitã
din cel rai dulce oglindã
sorã soarelui pãtrar
tu eºti mitra soarelui vãtrai
ºi mireasa lui florar
: junglã-fatã-mare-n-mai
spuma junglei prãbuºite
în noroi, dacã o lai
tigru eufrat ºi gange
când la jungla-iad rãsai
mugur verde ursitoareo
mi-l urzeºte ori mi-l tai

/ Blestem-recitire /

vorbind cu Mihai

ca nouri lungi 
ca turme de umbrã peste ºesuri trecurã
Mihaiule dragule anii tãi grei
în poemele de abur de din nãrile de cai
cu prea-bun-simþ ucigându-te (ºi pe tine)
par delicatesse vorbe cum þara poporul sau neamul
nu îþi foºnirã în versuri nu se umflarã
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altfel de foc mistuiau rãnile tale
din scurgerea vãzului fulger vorbire
mult mai adâncã mai gravã ca vorbele
nourii lungi
umbrele vântului pe ºesuri înalte de munte
ca turme de umbrã trecurã rotindu-se
anii tãi, Mihai

vai, darã noi, epigonii vestiþi
de tristeþea de melancolia ta vestitoare
ºi clarvãzãtoare: atâta de cu de asupra de
mãsurã de internaþionali noi
revãrsãm cum aluatul dospit globalistul
ºi unicul naþionalism personalizat (infamant,
altfel cum?) : þigãnia
de rrom amãrât aruncat – mâþã moartã
pe terenul guvernelor jucãtoare din poartã
în poartã ci iartã-ne tu bade Mihai – România
...mânia

jos naþionalismul aºadar sã strigãm!
- oare cum trece-vor cum turme de miei
sau turme de porci (trec anii ca porcii)
sau cum cirezi de vaci ori de bivoli
cum hergheliile de cai de catâri de mãgari
precum, iezii cei neastâmpãraþi ori caprele precum
ºleahticuri de gãini tãbãrând lângã creasta de spuzã
ori haite de peºti vorbitori
poate organizaþii de lupi poate societãþi
de tandre maimuþe populaþii de râme
popoare de fluturi ori cum
oare vor trece sã treacã anii noºtri
aceºtia de stare pe loc transitivã
de moarte activã Mihai anii mei
cum vor trece ca furii ca lotrii ca hoþii
ca nourii lungi când cu toþii
ei stau ºi în jur vremea asurzitor vremuieºte?

ca o ghiarã uscatã în spuzã viaþa-n jãratec
vãtrai scormonind întrebãri ºi trec norii pe plai
vor trece – dar cum, anii noºtri, Mihai ?!

Poeme

163



cu depozite obligatorii în bãnci
echivalente cu plata apei, aerului, visului
pe viaþã
e searã acum e târziu bãdie Mihai
ci va mai fi dimineaþã
trecea-vor anii ca norii
prin ceaþã cum chiorii

/ De fel de cotidiane
- o mantra martirica - /

curg veºtile din grãdina morþii
în camera ºtirilor ca în haznaua vieþii
redacþia
cotidianului zilnic meºtereºte aidoma unei morgi
prin maþele cadavrelor cautã dovezi ºi miracole
sub lecþia de anatomie a lui rembrandt colcãie
tenebrele cãderii noastre fulgerãtoare ºi de neoprit
(de neoprit?) ca viermii culeºi din puroaie
de autopsieri dedicaþi meseriei tocându-mi existenþa
mursecându-mi dorul
de moarte visãtoria rãnitã balegã
peste pãpãdia înfloritã sub aburii calzi
ca un herpes auriu în gura comunicãrii vidului de sine
cea de-a patra putere (de sine)
între putorile oficiale ca o a patra vitezã dinamicã
decretatã de unii întâia realã putere cu adevãrat
pute ºi împute-oficiazã ejectarea dejecþiilor
ºtiri fel de fel cu rol social vidanjor
binefãcãtor toate la fel
senzaþionale care mai de care-mi fac felul
sunt mândru cobor din romanii întemeietori
distribuitorii civilizaþiei canalizatoare pe globul 

complex
strângeþi-vã de nas perplex ºi pronunþaþi 

„brânzã-mpuþitã”
pe englezeºte zâmbiþi-mi într-un ultim act (reflex)
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/ Potoape la ocnele mari /

plouã cu vorbe negre ca apa
apa de ploaie de peste noroaie
grele vorbele sapã vorbele rele
prin ocne de sare pe sub aºezare
o groapã

/ Diavolul sau încãpãþânarea /

de
a nu înþelege preþul veºniciei
preþ de o eternitate dumnezeirea
taborica luminã
cum credem cã trãim un surogat 
al vieþii
la a câta mânã, Doamne, scufundat
în cultura stomacalã ºi vastã cum superbia
egotismul în lumea avortonilor spiritului
lumânare arzând prãbuºitã
peste tigaia neagrã pe plita încinsã

dumnezeirea preþ de o eternitate
lumina-I taboricã
dupã scripturi, pe muntele Ermon
strãluminat-a dupã puteri toate minþile
ucenicilor, fiecare

/ Copacul invers or
La ce folosesc rãdãcinile /

îmi povestea cineva
de demult nu-mi mai aduc bine aminte
de un arbore cu rãdãcinile în cer ºi fructe
luminoase atârnate spre pãmânt parcã
erau planete de aur
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când m-a dus tata la þarã câteva sãptãmâni
satul lui de sub munte m-a primit ca pe un rãsad – 
copil de oraº – sã cunosc traiul strãbunilor mei
din ceea parte a lumii – lucru (tare) bun a fost
începusem sã cred cã ar putea fi globuri de aur
în copacul crescut din ceruri spre noi
ca un brad de Crãciun

cele douã, trei luni mi-au pãrut în vremea aceea un vis
– visul fiind unul bun, nu vreun lucru slab, vreau sã spun –
mi-au hrãnit viaþa toatã

(îþi putea pãrea pe atunci perimat de pervers
sã te întrebi la ce folosesc rãdãcinile, cum
somnambulam noi mânaþi în transa infinitului progres
aºteptând în locul bãrbii sã-mi creascã antenele)
...placentã luminoasã aversul în revers
cuvintele în coajã de aur, gândeam

cerul s-a deschis
frumos ca în vers
ºi s-a arãtat
copacul invers

cerul frumos ca în vers deodatã deschis
cum capacul de ladã de zestre din lemn
arãtatu-s-a crescut cãtre mine copacul invers

/ ªatrã de creºtini /

o ºatrã creºtinatã – patria mea
iubiþi-vã unii pe alþii cum v-am iubit eu pe voi
ºi uite ce a ieºit: experimentul Reeducãrii
Piteºti, Aiud, Târgºor ºi apoi în libertate, în lume,
în toatã þara democratizatã împotriva 
mentalitãþilor atât de burgheze
împotriva legii împãmântenite estimp
mereu împotriva pãmântenilor – patria mea
sãraca mea þarã bogatã – o ºatrã
lustruitã de creºtini de mãtase
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Et in Caracal ego

Et in Caracal ego. Acolo, prin parc
poemele lui Paul Aretzu danseazã
sub soarele sclipitor. ªi e multa lãrgime,
ºi multa verdeaþa mai poþi vedea. 
Seara vom merge sa ne ascundem printre statui, 
acesta e jocul mai nou
pe care l-am deprins de curând. Ascundere
mai degrabã spre întreita
cununã a cuvântului care se-ncearcã
în priveliºtea clãdirilor ºi-a istoriei
despre care ne tot vorbesc ºi ne spun.
Et in Caracal ego. Istoria irupe peste noi
ºi peste vremurile acestea lipsite de glorie. 
Vremuri în care Iancu Jianu mai moare o datã
la numai cincizeci de ani
ºi-n care falsul ucide de-a dreptul,
te face sã mori de inimã rea precum
Avram Iancu odinioarã.
Et in Caracal ego. Poate de aici
o altã insurgenþã sa înceapã?
Semne deocamdatã nu sunt, 
dar poate cine ºtie…      
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Simplu, cerul, acun  

În aer pare a se face simþitã 
O varã perpetuã ºi o vacanþã
Aproape la fel. Aºa s-ar putea spune.
O, dacã viaþa noastrã ar putea fi
O varã perpetuã! Dar ea nici mãcar
Vis de linie dreaptã nu ajunge sa fie...
Cândva am visat linia dreaptã,
Iubirile cu frumoasele chipuri. 
Ce simplu e cerul acum
În patria mea întristatã!

Reflectând, reflectând…   

5 august 2018, în Grecia, pe insula Zakynthos 

Moto: "Doamne, cât albastru risipeºti, ca sa nu te vedem!"
(Odyseas  Elytis)

Dansul gândirii ºi mersul, oricum uºor, pe câmpie! 
Om bhur bhuvah svaha
Tat savitur varenyam… 
Vezi tu, de-acolo începe urcuºul
ºi dealul se profileazã în soare…
Dar ºtii, în felul acesta e bine
ºi încã niciun pericol nu este! 
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat.
Acum urcuºul e din ce în ce mai greu 
ºi muntele ameþitor ne este. 
Rãul de înãlþime se profileazã
printre cuvinte însã tot prin ele
devine victorioasã decrisparea. 
Estragon ºi Vladimir privesc amurgul, 
noi privim însã uneori Grecia vara,
visând la un amestec de Zorba ºi Buddha, 
aºa cum ne-a spus iluminatul controversat. 
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Intelect 
Care 
A noastrã
Iluminare.  
Din aparenta incoerenþã se naºte sensul
ºi cuvintele noastre râd sub soarele
mediteranean al acestui an amestecat. 
Ce poþi sã zici când ratezi muntele?
Ca e ratare de fulger, de trãsnet ºi  
de diamant în cele din urmã?     
I dhiefthinsi mu ine, 
aceasta e adresa mea! 
Adresa mea în infinit este
ºi cu infinitul mã joc în cuvânt…
Pros ta pu na pao?
încotro sã merg nu mai ºtiu
reflectând, reflectând…
Sigur, am meditat. Aºa este. 
Asupra puterii ºi gloriei. 
Cãci toate create au fost:
pãmântul, lumea cealaltã ºi cerurile toate. 
ªi de aceea ne este cãlãuzitã înþelegerea. 
Am meditat în vara aceasta, 
Am dansat sirtaki în Grecia…  

Nota : Citatele din sanscritã ºi neogreacã se înþeleg din
context, celãlalt e din Samuel Beckett.
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***

nu contest autoritatea sfârºitului de sãptãmânã
pielea mea e rezistentã la intemperii
plus de asta existã zvonuri cã peºtii s-au ridicat
în numele solzilor
împotriva numãrului care
în toatã micimea lui a venit sã-i coasã
în cârlige de vii

ºi nu mai bine îmi beau cafeaua cu ochii închiºi
nu mai bine mâinile mele strâng fumul între degete
pânã la filtru?!
o sã treacã probabil ºi cifra
ºi ochiul
ºi micimea
de primul minus care ridicã la pãtrat
un zero

***

s-a lãsat noaptea peste obrajii tãi care demonteazã o pasãre 
pânã la ultimul os

de fericire
probabil desãvârºirea este un bec aprins
la capãtul scãrilor
pentru cei a cãror inimã poate sã batã
numai în faþa oglinzii
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dar când îmi este dor sa te aud
pur ºi simplu îmi fãrâmiþez palmele
pânã când rãmâi doar tu
întinsã peste tot
prin înaintele meu

***

probabil cã o sã-i ningã din inimã
o mie de ceasuri prea lungi
pentru pumnii mei împrãºtiaþi
de o parte ºi de alta
a sufletului

probabil cã în inima aia nisipul a trecut dincolo de limita de 
inundaþie

pânã în respiraþia
care ar vrea sã se risipeascã
în ochiul unui orb
nu ºtiu
iar ceea ce cred cã ºtiu
este un altfel de nu ºtiu
lãsat sã rugineascã în laptele mamei mele

***

dacã pânã acum ne-am prefãcut þipetele în bucãþi
doar pentru a umfla cartea recordurilor
a venit timpul vertebratei sã îºi numere consoanele
care susþin mecanismul vorbirii
ºi în fond
ce rost are singurãtatea
dacã nu poþi sã o prinzi de mânã
ºi sã o scoþi la plimbare
în spatele blocului ca pe o fiinþa?
cine are timp sã îþi spunã zilnic cã un bãrbat lucid
închis într-o încãpere micã



o sã se sufoce la un moment pe calea lui
fierbinte ca o masã caldã?!

însã boala nu este decât o scarã pe unde cobori
tot ceea ce au urcat picioarele tale
atunci când erau impecabile
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Luminiþa COJOACÃ

Colind profan

Se vindecã un blestem
În nopþile lungi de iarnã
Trec îngeri preschimbaþi în Moºi
Zãpezile acoperã sufletele
Mirosul brazilor îmbãtãtor
Dimineaþa la porþi
Împãrþim copiilor
Auzul scufundat în lacrimi
ªi Dumnezeu îngãduitor
Respectã rânduiala
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în faþa tirului

azi încã un beþiv a fost strivit de roþile unui tir
simplu, ca ºi cum intestinele dobitocului au fost scuipate
împreunã cu alcoolul ingerat cu sarcasm 
pe asfaltul murdar asemenea unui abator învechit
aici maþele aruncate zac ca o ejaculare într-un bordel sordid 
un caimac alb peste zgurã: 
din dispreþ pentru luminã, zeul cinismului lumii ce ne-înconjoarã 
a mai adãugat soarelui
o altã peliculã îngreþoºatã de vomã
acum însingurarea este trasã peste caldarâm, ºapcã de poliþai
peste lumina incompetentã a nopþii
zeama brunã de whisky încã zace prelingându-se din mãnuºile albe de
latex 
plângând fals ale criminologului

dar acesta ºtie prea bine ce este
fãrã nici un indiciu vizibil
el, tãcut, deja a clasificat cazul
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criminologul lucreazã-n mass-media ca... entertainer... 
el, prestidigitatorul, ºtie în cele mai mici detalii
cã totul e bine pus la cale
trupul ãsta de pe caldarâm este asemenea unui bolnav rupt de durere
ajuns precum un adolescent degenerat îmbolnãvit de alzheimer
ori, mai patologic, asemenea 
unui om furios pe propria patrie

disturbând încrederea în neputinciosul stat de drept ºi-n liniºtea
ipocritã
el a rãbufnit cu maximã violenþã prin distrugerea sinelui
prin anihilarea propriului ego
anchetatorul îºi va cere iertate bãrbatului despicat
în faþa zeului moloh, cum ar zice ginsberg
apoi preotul-prestigitator-criminolog va face cadavrul sã disparã 
trupurile astea trebuie defãimate ºi eliminate 
prin ignorare ºi dispreþ de cãtre ceilalþi 
altfel vor fi nimicitoare capete de acuzare

în schimb, camerele tv s-au adunat precum muºtele
sã se împerecheazã ca nesimþitele 
peste maþele scoase ale beþivanului distrus
peste puþin timp are loc orgia deplinã în media, care se bucurã,
pozând 
în scârba luminii mizere a unei imposturi substituite sentimentului de 

þarã
ºi uite-aºa se tot adaugã noi valuri de excremente 
pânã când într-un alt loc sufletul altuia 
devine o sabie înfiptã în autostradã
iar lumina, prea opacã... îi va apãrea tirul în faþã...
instantaneu

de data asta beþivul ãsta sunt eu

*

adus la morgã, apar preacuvioºii îngeri guvernamentali
ei sunt îmbrãcaþi anti-ceresc, anti-sexy, ei au anti-aripi 
un fel de bocanci, haine antitero ºi cagule 
iar dacã îngerii preabunului dumnezeu îþi vor pune cuvântul în gurã 
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ca pe un foc înainte-mergãtor
îngerii ãºtia acþioneazã asemenea misticii mineriadelor
care-þi închid cuvântul plin de lehamite între dinþi
ºi mai presus de vindecare te ridicã din morþi cu bâtele
împreunã cu birocraþii parlamentului ºi ai guvernului local ºi central 
îþi vor lovi trupul ºi sufletul, te vor da cu terebentinã fãrã sã-þi dea foc
se vor întoarce dupã o pauzã de masã
ºi vreo alte douã-trei sãrbãtori naþionale
sã readucã beþivanul fiu cu alzheimer la viaþã

acum când se-ntorc în morga statului de drept
are loc parolaccia
toþi mã salutã în mai multe limbi ºi mã înjurã în neºtire
invitându-mã sã pãrãsesc fãrã întoarcere þara
tot acolo mai zace-n comã o copiliþã ce pare sub zece ani
îngerii-clienþi-birocraþi-uniþi-naþionali-europeni fac show-ul
scot tot felul de zumzete guturale zicându-i:
„suntem ºase. este ok sã te facem toþi odatã?”
„am adus ºi prietenii mei britanic ºi rus. ne laºi sã te filmãm?”
„vreau sã te am, dar mã îngrijoreazã cã nu arãþi ca în imagine!”
„pot sã te fac un master-slave?”
„pot sã þi-o trag fãrã prezervativ? latexul e prea ieftin!”
„putem sã ne jucãm de-a mama ºi tata?”
„pot sã te tai uºor cu briceagul? vreau sã te fac peste tot:
peste faþã, anal ºi pe la spate!”
„cât costã sã vii tu ºi prietenele tale bulgaria ºi moldova,
la cinci oameni de afaceri pentru 30 de minute?”

de fapt aud cã fetiþa este indusã în comã de mult timp
ºi are mulþi fii ºi fiice
ºi cã are de fapt peste 2000 de ani

ºi-o cheamã românia

*

românia...
românia, am vãzut marile tale minþi lobotomizate
energiile tale sufleteºti distruse
precum un cluster de panouri solare zdrobite de furtunã
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de fiii tãi vitregi din parlament ºi guvern
care-au semãnat ignoranþã, sãrãcie, laºitate ºi prostie
lipsa lor de empatie ºi birocraþia au distrus
mai mult decât ºapte bombe atomice ºi zece ocupaþii sovietice
acum avem patru milioane de fii ºi fiice pãrãsiþi
în faþa tirului, ultimul dintre ei sunt eu

tot cuprinsul þãrii a rãmas un talcioc care vinde oameni
oameni drept îngrijitori, cãpºunari, muncitori pe ºantiere, tiriºti, stu-
denþi
curve, medici, IT-iºti, cerºetori, ingineri, universitari ºi spãrgãtori
pentru o bere heineken... apropo, or fi ºtiut aleºii 
vreo diferenþã dintre heineken ºi heidegger?
nu conteazã dar dã bine cu amândouã, alege ce vrei mi se spune
ºi vezi sunt d-ãia cu carte ce se dau mai scump, pe un smartphone
ºi chiar rari precum emil palade, ºtefan hell ºi herta muller, d-ãºtia cu
nobelul
care se dau pe-un ford ºi pe-un merþan

universitãþile noastre au devenit bãlþi stãtute de diplome
am inventat particula care doar ºade, încetinitorul de reforme ºi pros-
tonii
în rest, avem deja tranzacþii cu bitcoin-ul depresiei
donaþii cu jumãtate de bancnotã ruptã pentru cutia milei publice
imprimanta domesticã 3d replicând automat neputinþa naþionalã
ºi ceva acid sulfuric pentru palmele noastre poetice inutile scanând
luna
tu cumperi regi de inginerii financiare, pãpuºi de catifea
ºi mai ales jokeri scãpaþi de reciclare
pe regele mihai l-ai lãsat peste ºaptezeci de ani
sã se bâlbâie însingurat în durerea cã va trona peste þarã
dar el a rãmas regele inimilor noastre
acum românii s-au dezis de poeþi
ºi-n primul rând s-au dezis de citit
fiind învãþaþi sã creadã cã e inutil ºi obositor

cu arsenie boca au fãcut un s.r.l. de moaºte
silicoane post-mortem pentru doina cornea
un stilist pentru chelia încã în viaþã a lui liiceanu
fertilizare in vitro pentru maica veronica...
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oare când îþi vei scoate tricourile marinãreºti rupte
ºi ºlapii jegoºi când treci pe la benzinãriile ruºilor?
apropo, vezi cã pompele astea sunt magice:
în fiecare zi lichidul se transformã miraculos 
în cinci tancuri ºi-un elicopter pentru armatele din transnistria ºi
donetsk

*

dupã o pauzã publicitarã show-ul continuã
în explicarea eºecului de þarã
mai exact, mi se spune cã þara nu este severul general franco
care sã condamne orice liberalism, orice concubinaj
pentru cã poporul nostru are chiar prea mult umor
la fel, neamul ãsta nu este contele de monte cristo
care se întoarce sã-i ucidã pe rând pe toþi care l-au trãdat
pentru cã românul nu este aºa de rãu
ori cã nu are timp de pierdut cu rãzbunarea
ori poate cã sângele nostru nu este aºa de metodic
ºi de persistent, se argumenteazã
el nu este ca sufletul unui rus din gulag
aruncat în beznã în urma denunþului al unui scelerat
care, dupã ce a stat în prizonierat timp de decenii
acum nu mai vrea sã iasã din închisoare în lume
pentru cã cei dinãuntru erau prietenii lui
pe când afarã este frig ºi nu-i nici un prieten

nu, totuºi, nu! nu, mulþumesc!

sufletul românesc ºtie ce sunt sclavia, frigul ºi prietenii
ºtie de unde vin libertatea, cãldura ºi prietenia adevãratã

totuºi românul e ceva mai dificil decât toþi
ºi iremediabil, mi se spune
el a trecut prin prea multe
precum iosif care a fost vândut de fraþii sãi
comparaþia asta cu iosif este puþin zis, le-am rãspuns
iosif al nostru ajunge în casa egipteanului ºi, cu reclamaþii mârºave
este bãgat în puºcãrie
tãlmãceºte visele oamenilor dar când faraonul apare
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nu mai vrea sã-i tãlmãceascã acestuia visul
pentru cã þara cea nouã n-a fost fair play cu el
atunci vrea acasã
iosif al nostru nu vrea ºi nu are nevoie de egipt 
el are nevoie doar de fraþii sãi ºi-aºa se creeazã o tensiune diplomaticã
tatãl lui aflã ºi-l aduce iar acasã numai cã fraþii lui iar se supãrã 
ºi-l vând altor neamuri...ºi tot aºa...
noi nu mai avem direcþie ºi suntem ca un stup sfãrâmat de albine
am stat sute de ani sub turci, tãtari, unguri, austrieci ºi ruºi
noi venim dupã trei tipuri de dictaturi diferite
n-am avut niciodatã democraþie stabilã
câmpiile ºi pãdurile ni s-au schimbat

iosif al nostru e vândut continuu de vreo douã mii de ani

*

poate cã cel mai bine pentru a descrie blestemul nostru 
este cameleonismul
ca exemplu excesiv, apelul la experimentul piteºti
când cei mai înfocaþi legionari devenind subit mari comuniºti
au început prin torturi ºi ucidere
sã converteascã pe ceilalþi pentru noile paradisuri sovietice
deºi a fost pentru scurt timp ºi extrem ca fluturele cap de mort
cameleonismul aratã din plin ce suntem noi
dupã loviluþie cei mai comuniºti au pozat în mari democraþi
au luat putere, bani, relaþii ºi-am devenit dintr-o datã ultraoccidentali
mai ceva decât macron, obama ºi merkel împreunã
e ca ºi cum un cameleon s-ar uita într-o oglindã
încercând sã se pãcãleascã ºi sã scape de el însuºi
de-aceea, cameleonismul ãsta ne-omoarã în primul rând demnitatea
ºi asta e ceea ce tot primim ºi poate-i mai rãu chiar decât moartea

mi se cântã cinic pe-un jazz postsocialist
cã lumina primitã nu face decât sã ne orbeascã
organismul decrepit de-atâta tristeþe, stres ºi haz de necaz
dupã asemenea timpuri, noi, românii, când emigrãm
pentru cã nu ne-o doream 
dar din disperare, din negare de þarã, din furie – 
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o facem fãrã luciditate, fãrã legãturã cu alþii, orbiþi de moment
ºi suntem precum beþivii ieºind pe o autostradã

orbiþi de lumini în faþa unui tir

*
am fost separat de fetiþa în comã, deºi mulþi voiau s-o deconecteze de
la aparate
li se pãrea fãrã nici o ºansã realã sã supravieþuiascã
acum, dupã ce sunt cusut, spurcat, reînviat ºi bãtut
primesc paºaportul ºi mi se aratã sã trec graniþa
asta suntem, mi se spune,
învaþã cum sã reziºti în faþa unui tir
mai târziu, s-ar putea sã venim ºi noi dupã tine!
succes!
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ÎNCOTRO, DOMNIA VOASTRÃ EMINESCU?

Lui Mihai Eminescu 

Ce fel de þinuturi în faþã, 
existã acolo vânturi 
care trec prin oase
din faþa cãrora trebuia sã plec?
Sã fie acolo iernile eterne
sau dureazã ca o clipã de avertisment? 
Voi putea oare sã merg mai departe, 
sau poate-mi va plãcea acest þinut geros
dacã aci existã o laturã a vieþii.  

***

Nu ºtiu ca strãmoºii mei sã fie dãunat
cu ceva ºi cuiva
ºi ce ar trebui sã fac
în numele lor, pãcatul sã nu mi se atribuie. 
Dacã ceva existã mie sortit
deja acum voi începe sã restitui
ca sã disparã blestemul nevãzut,
iar dacã cineva trebuie sã plãteascã
fie, imediat acum, 
cãci tot ce-i de valoare-n viaþã 
cu viaþa se plãteºte, 
iar eu am preþul în paltonul meu ºifonat. 
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***  

În subsoara transpiratã 
port o grãmadã de hârtie goalã 
de culoare-ngãlbenitã
obiºnuitã sã suporte 
multã povarã necunoscutã ºi fãrã de limite
iar în acea grãmadã de hârtie, destulã: 
hranã, bãuturã, îmbrãcãminte, încãlþãminte, 
acoperiºul meu este chiar ea, 
cu gândurile la pãstrarea familiei
în pieptul meu de sticlã. 
În acea grãmadã-mi este viaþa-ntreagã. 

***

Domnule Eminescu!
Ceea ce am reþinut 
înainte de toate plecãrile mele 
pe drumuri ºtiute ºi neºtiute, este cã: 
Domnia voastrã cu acel bagaj
parcã aþi intrat în eternitate!

VERONICA NU SMULGE RÃDÃCINI 

Veronicãi Micle 

Prin livada de candoare tânãra femeie
lasã dupã ea prin iarba-nrouratã 
urme de ºuviþe lungi 
ºi ca un semn la fiecare pas 
câte o parte din frumuseþea ei naturalã
pentru ca în basme
sã ºtie pe unde se va-ntoarce
din ispita despre care a visat 
în nopþile când asculta creºterea sânilor. 
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***

Prin câmpiile fãrã de ieºire cãutase 
o frumuseþe cosmicã de bãrbat
cu sufletul descãtuºat
ºi gânduri cu aripi de pãsãri, 
mãcar o întâlnire a Soarelui cu Luna, 
la intersecþia veºnicului vis, 
la întâlnirea morþii cu viaþa 
ºi când le atingea pe toate
din mâinile ei zbura meduza Panoniei, 
zbura spre infinit. 
Aci, stã acum o piatrã cu numele ei. 

***

Din faþa Mãnãstirii Vãratic, Veronica 
niciodatã nu a smuls floarea albã din pãmânt. 
Apoi, o smulge 
ºi-i calcã rãdãcina suculentã 
în zadarnica-i încercare
ca din ea sã continue sã creascã. 
Pe tãlpile desculþe 
O urmã rece din jeþul ei subþire
ºi gândul cã acelei rãdãcini 
va dãrui ultima suflare, 
iar florilor albe, 
frumuseþea ei, 
care tot mai mult o depãrta de cerul
pe care-l aborda cu rugãciuni de patimã. 

DUBLURA TOTDEAUNA VINE LA TIMP 

Lui George Coºbuc

Domnul George Coºbuc, adormit
pe o strãveche bancã
sub un cireº corpolent 
iar în coroana împãrãteascã ºi spãtoasã 



trei roiuri de albine fãrã numãr
poartã rãzboiul 
cum sã-ºi vâre capul în corole.

***

În turmã doisprezece viþei 
pasc iarba pe lângã picioare
iar cel de al nouãlea dupã mãrime
îi linge fruntea ridatã
ºi cu limba lui cea lungã
din pãr îi rãsuceºte o buclã. 
El doar întoarce capul cu blândeþe 
ºi nu scapã din mâini 
borcanul plin cu negrul pãmânt. 

***

Pluteºte în visurile dulci
peste livezi nemãrginite
ºi pãºunile cu flori extraordinare 
albastre ºi lipsite de miros
în timp ce peste ogoarele delimitate 
blând se zgâlþâie ca într-o agitaþie 
cu privirea cãutând întinderile de necuprins. 

***

De banca pe care 
respiraþia caldã a bovinelor,
boarea de primãvara ºi uºorul vis,
l-au capturat pe deplin, 
se apropie un domn invizibil,
Henry Wadsworth Longfellow
în compania Reginei Ostrogoþilor
trezindu-l totdeauna la timpul oportun
sã nu rãtãceascã într-un târziu 
pe undeva ºi pe deplin în vis.  
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STÃNESCU E ACI? 

Lui Nichita Stãnescu 

Pe granule de nisip o picãturã de vin rubiniu
o picãturã de rouã, de sânge, de ploaie, 
o patã de viaþã. 
Pe grãuntele de nisip granule de nisip, 
praf de nisip, picãtura de vin alb, 
o picãturã albã de moarte. 
Pe un grãunte de nisip, grãunþele înfruntã 
furtuna, coºava, uraganul, taifunul, 
ºtiind cã nu vor supravieþui, 
cã aci le este sfârºitul, 
dar stau granulele pe un grãunte de nisip. 

***

În fereastra albastrã un ghiveci de flori 
umplut cu flori ºi pãmânt, 
plin cu miros de pe Terra
ºi flori în miros. 
Frunzele sunt aplecate 
peste ciorchinele vestejit
de pe broderia veche strãvezie 
ca un roi de meduze
câteva pete-ngãlbenite
de vinul 
cu care bulgãrul de pãmânt a fost stropit. 

***

Stropii de rouã de pe frunzele subþiri-alungite
alunecã zilnic spre grãuntele de nisip
ºi nicicum sã-l transforme
în bulgãr de pãmânt
din care sã rãsarã o floare. 
Fereastra-i fãrã adresã
în ea poºtaºii timpului grãbit 
lasã scrisorile 

Nedeljko Terziæ

184



pentru cineva care s-a transformat 
în granule de nisip, într-o picãturã ºi floare,
convins cã poate se menþine 
în vârful unui ac subþire
cu care croitoresele din casã 
ºi mama lui care le-a dat un sfat
ca din nori ºi vechile cârpe
sã facã insule
ºi sã pluteascã-n cer pânã la epuizare.

***

În fereastra verde fãrã adresã 
clipa bate, 
de trei ori scurt ºi odatã pânã la sfârºit.
Stãnescu e aci?

Tãlmãcire din limba sârbã 
de Ioan BABA ºi Virginia POPOVIÆ 
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Fragmentarea ºi structurile frînte ale
Postmodernismului par a fi ºi mãsura in-
ternã a tehnicii dezvoltãrii personajelor. Cu
toate acestea, surprinzãtor este faptul cã
textele împletesc aceste trãsãturi pentru a
construi caractere complexe ºi puternice a-
flate la poluri opuse: romanele sunt expresia
faptului cã inocenþa, oricîtã neprihãnire ar
încãpea în ea, nu poate cruþa un copil de
soartã, nu-l poate slava de la moarte ºi nu-l
poate lecui de neputinþa pe care o simte într-
o lume unde pare cã nu mai este nimic de
pierdut. Poate, totuºi, sã-l întîrzie în visurile
sale cît mai mult posibil. În acelaºi timp, cre-
dinþa într-un viitor mai bun, unul plin de
sens ºi prosperitate, este iluzia care direcþioneazã fiinþa umanã spre
ruinã, spre dezintegrare ºi suferinþã. Acest miraj este minciuna care în-
vãluie distopia, fãcînd omul sã se simtã vremelnic superior ºi în putere.

Drumul are în centrul sãu un tatã ºi pe copilul acestuia, cãruia
tatãl trebuie sã-i asigure protecþie ºi alinare. Din cauza vîrstei fragede,
copilul din romanul lui McCarthy nu are puterea (fizicã, dar nici psi-
hicã) de a-ºi purta singur de grijã. Mai mult, tatãl încã trebuie sã-i
citeascã poveºti de culcare. Este însã mai prezent în lumea post-apoca-
lipticã decît bãiatul de ºaisprezece ani din Cãluþii mei, cãluþi frumoºi,
de pildã. De la începutul romanului primim indicii despre faptul cã, în
ciuda sentimentului morþii care pluteºte în aer ºi a singurãtãþii înspãi-
mîntãtoare ºi sinistre de care suferã amîndoi, copilul ºi-a pãstrat
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inocenþa ºi puritatea, cerînd de la tatãl lui un colþ utopic de paradis: „O
sã poþi sã-mi citeºti poveºti, spuse bãiatul. Nu-i aºa, tati?” (p. 10). [1]

Copilul luptã din rãsputeri cu singurãtatea ºi cu izolarea într-o
lume distopicã de la care nu are a se aºtepta la aproape nimic. Lumea
post-apocalipticã imaginatã de McCarthy se clãdeºte în jurul pierderii
stãrii paradisiace, a degradãrii naturii umane ºi a dispariþiei tuturor
acelor mici avantaje ale civilizaþiei pe care oamenii uitaserã sã le mai
aprecieze. În studiul Scraps of the Untainted Sky al lui Thomas Moylan,
citim: „adevãrul suprem al distopiei rezidã în abilitatea sa de a medita
asupra cauzelor rãului social ºi economic ca defect sistemic” [2]. Deºi
nu ºtim precis prin ce anume a trecut lumea din romanul lui McCarthy,
cum a ajuns în acea stare de degradare, putem fi siguri de faptul cã nu
se aflã în starea ei originarã. De exemplu, cînd cei doi descoperã o dozã
de Coca-Cola, suntem purtaþi înapoi într-un timp cînd asta þinea de nor-
malitate, cînd natura efemerã a vieþii nu avea o însemnãtate atît de mare
ºi cînd realitatea semãna cu a noastrã, a cititorilor. Pentru bãiat, un gît
de Cola înseamnã o experienþã aproape epifanicã, de revelaþie a unei
stãri mitice, deoarece „bãiatul luã doza. Bulbuceºte, zise el. Bea. Se uitã
la tatãl sãu, apoi înclinã doza ºi bãu. Se opri, rãmase pe gînduri. Chiar e
bunã, zise.” (p. 22). Într-un fel, doza de Cola ar putea fi simbolul avanta-
jelor mãrunte de odinioarã, care, în contextul lumii trecute prin apoca-
lipsã, par paranormale ºi neobiºnuite: bãiatul nu îºi aminteºte sã fi bãut
Cola vreodatã, motiv pentru care aceasta este, în ce-l priveºte, o expe-
rienþã spectralã, fãrã precedent. Preþ de o clipã, a fost bucuros ºi vesel ºi
ºi-a dorit sã împãrtãºeascã trãirea cu protectorul sãu. Pentru un mo-
ment, lumea a fost în echilibru ºi ei au putut sã se bucure de ceea ce
înainte fusese un produs al viziunii materialiste a societãþii. 

Cu toate acestea, între trecut ºi prezent existã o falie evidentã în
text, una care nu e obligatoriu a fi acoperitã pentru a înþelege schim-
bãrile sociale, economice ºi chiar culturale prin care a trecut lumea.
Doza de suc construieºte un odatã, un trecut pe care îl putem folosi ca
punct de referinþã atunci cînd încercãm sã înþelegem urmãrile neres-
pectãrii regulilor de fier pe care societatea are înclinaþia sã le impunã.
Pe de altã parte, acest trecut serveºte ca viziune idealistã a unui viitor
posibil, le îngãduie personajelor sã spere cã schimbarea se poate pro-
duce din nou ºi cã haosul poate fi biruit de ordine.

Într-o lume care s-a transformat din paradis într-o „nouã hartã a ia-
dului”, cum spune Moylan în studiul citat anterior, inocenþa ºi naivitatea
favorizeazã apariþia unor momente iraþionale de fericire. Bãiatul este,
totodatã, conºtient de faptul cã trãieºte în urma unui dezastru ºi cã visul
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sãu ca ordinea sã fie reinstauratã s-ar putea spulbera. Dupã ce soarbe
din doza de Cola, realitatea distopicã revine fulminant ºi el întinde doza
tatãlui sãu: „Ia ºi tu o gurã. Luã doza, sorbi puþin, i-o dãdu îndãrãt. Bea-o
tu, spuse. Sã mai stãm niþel. Asta pentru cã n-o sã mai beau niciodatã alta,
aºa-i? Niciodatã înseamnã mult timp” (pp. 22-23).

Tatãl ºi fiul au, împreunã, propriul lor Virgiliu dantesc care îi
ghideazã prin viaþã ºi iad. Asta deºi este animat de cele mai bune intenþii
ºi þine mult la ei. Virigiliul nostru poartã pe umerii sãi povara moralitãþii
îndoielnice, cãci sunt amîndoi dispuºi sã-i „salveze” pe cei slabi, dacã
este necesar, ucigîndu-i (sau împingîndu-i la sinucidere). Uneori nu sun-
tem siguri cine este cu adevãrat Virgiliu, dacã nu joacã amîndoi acest
rol, pe rînd, sau dacã nu cumva nici unul nu îºi asumã rolul lui Virgiliu
de cãlãuzã. Fãrã doar ºi poate, îndrumarea eticã ºi moralã existã, dar
unde dispare atunci cînd cei doi abandoneazã un biet sãrman gol,
tremurînd pe plajã? Nesiguranþa e parte integrantã a alienãrii, trezind
întrebãri care þin de moralitate ºi eticã. Este însã nimerit sã punem la
îndoialã moralitatea într-un roman bazat pe subminarea normalitãþii?

Moralitatea sau imoralitatea au o importanþã covîrºitoare,întrucît,
deºi distopia modificã regulile dupã care ne ducem viaþa, noi, cititorii, pu-
tem sã o înþelegem doar într-o micã mãsurã. De pildã, atunci cînd tatãl se
gîndeºte sã îºi ucidã copilul pentru a nu-l lãsa sã se chinuiascã în acel „þi-
nut devastat” (p. 9), suntem înclinaþi sã punem la îndoialã moralitatea
tatãlui ºi limitele pe care un om le depãºeºte în numele iubirii pãrinteºti: „Îl
privi pe bãiat cum doarme. Poþi s-o faci? Cînd va veni vremea? Poþi?” (p. 26).

Mai mult decît atît, întrupãrile raþionalitãþii (sã-i spunem aºa)
încearcã sã-i separe pe ei ºi pe cei din jurul lor de soarta crudã ºi impla-
cabilã. Romanele distopice prezintã perspectiva finalurilor mai defel fe-
ricite, drept care „acest tip de naraþiune negativistã a produs dificile
hãrþi cognitive ale situãrii istorice prin intermediul unor societãþi fictive
mult mai ameninþãtoare decît cele care se întind dincolo de spaþiul
intim al autorilor ºi a cititorilor” (Moylan, xi). Astfel, violenþa ºi agresiu-
nea nu se evidenþiazã, nu sunt nelalocul lor sau neobiºnuite, ci mai de-
grabã sunt percepute ca urmãri naturale ale dezastrului deja consumat.
Distrugerea normalitãþii, a ordinii ºi pãcii (fie ea lãuntricã, fie culturalã,
socialã sau economicã) duce la un gen de agresiune animalicã greu de
îndurat sau reprimat.

Agresiunea ºi violenþa încep sã diferenþieze romanele între ele ºi
poate chiar sã influenþeze destinul ori soarta personajelor. Întîlnim
feluri diferite de agresiune, fiecare avînd propriul element declanºator,
propriul punct de referinþã. Alienarea nu este neapãrat egalã cu agre-



siunea ºi violenþa fizicã, aºadar este important sã înþelegem sursele sãl-
bãticiei personajelor pentru a-i putea pãtrunde raþionamentul. În Social
Psychology, amplul studiu al lui Brehm ºi Kassin din 1990, citim: „agre-
siunea îndreptatã spre ceilalþi (este consideratã) ca o victorie temporarã
a instinctului de a trãi. Prin agresiune, forþa instinctului morþii este
paratã, întoarsã spre exterior, împotriva altora, iar nu spre interior, îm-
potriva þintei originare – sinele” [3]. Þinînd cont de aceasta, putem în-
cerca sã justificãm agresiunea tatãlui îndreptatã spre puþinele persoane
pe care le întîlneºte pe drum spunînd cã instinctul sãu de supravieþuire
i-a biruit umanitatea ºi cã, astfel, empatia ºi compasiunea nu-l mai
definesc ca om al clipei. Dar, ca urmare a acestui fapt, moralitatea intrã
în discuþie din nou. Lupta lui sãlbaticã de supravieþuire constã în depo-
sedarea altora de bunurile personale ºi de mîncare. Ceilalþi nu sunt oare,
ºi ei, îndreptãþiþi sã acþioneze la fel? Tatãl abandoneazã un biet sãrman
despuiat pe plajã doar pentru cã ºi-a încercat norocul de a mai su-
pravieþui o zi. Cu alte cuvinte, ucide un om care s-a comportat exact ca
el, fãcînd ca incertitudinea vieþii sã prindã din nou contur. 

Falsa speranþã pe care McCarthy o subliniazã în Drumul este doar
iluzia cã timpul poate fi dat înapoi. Deºi bãiatul rãmîne, probabil, pe
mîini bune, este totuºi un orfan care trebuie sã se confrunte cu o reali-
tate post-apocalipticã, ameninþãtoare ºi sumbrã.

(Fragment din Alienation in 
American Postmodernist Literature)

Traducere de Mircea PRICÃJAN

Note:
1. Cormack McCarthy, The Road, Alfred A. Knopf, New York, 2007 (Dru-
mul, traducere de Irina Horea, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009).
2. Thomas Moylan, Scraps of the Untainted Sky, Perseus, New York, SUA,
2000.
3. Sharon S. Brehm, Saul M. Kassin, Social Psychology, Houghton Mifflin,
Boston, SUA, 1990.
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MIHAI MERTICARU

O CARTE CUTREMURÃTOARE

O carte cutremurãtoare, intitulatã
Contra amneziei, ne-a sosit din
Basarabia, de la poetul, redactorul-ºef
de revistã ºi academicianul Nicolae
Dabija, carte tipãritã de Editura
PapiruS Media din Roman, coordo-
natã de Dan-Gabriel Arvãtescu ºi
Cornel Paiu, toþi prezenþi la Târgul
de carte LIBRIS-2018, Piatra-Neamþ,
unde a fost lansatã în faþa unei asis-
tenþe numeroase.
Aceastã carte este un memorial al
durerii, o istorie însângeratã. În pre-
faþa acesteia, prof. dr.Lucian Strochi
scrie, cu deplinã îndreptãþire:
„Dacã,printr-un cataclism oarecare,
ar dispãrea tot ce este scris ºi tot ce
este imagine despre Basarabia, cartea
lui Nicolae Dabija ar putea reconsti-
tui singurã, prin complexitatea ei,
aceastã parte de þarã cu tot ce are ea
etern, semnificativ, eroic, tragic ºi
unic. Cartea lui Nicolae Dabija este o
carte astralã”. Unele titluri sunt mai
mult decât semnificative:
„Îmbogãþiþii de rãzboaie”, „Cine
numãrã morþii?” ,” 1812, anul când 
s-au pus gratii la cer”,  „Basarabia,
între gulaguri ºi ºanse”, „Basarabia e
România”, „Comunismul, un alt
sinonim al crimei” º.a.
Pentru a afla de la început cine erau
„prietenii” noºtri care ne-au 

„eliberat” la 23 August 1944, Nicolae
Dabija ne prezintã datele KGB-ului
sovietic, care n-a fost deloc interesat
sã umfle cifrele, din care rezultã cã,
între 1 ianuarie 1935 ºi 22 iunie
1941, au fost arestaþi 19 milioane 840
de mii de „duºmani ai poporului”.
Dintre aceºtia—7 milioane au fost
împuºcaþi, câte un milion pe an.
Celelalte milioane au murit în
GULAG-uri. Dupã calculele lui A.
Soljeniþin, în perioada 1917-1953, ar
fi fost exterminate 66 700 000 de
oameni. Câte 3000 de asasinate pe zi.
Foametea organizatã în anii 1930 a
secerat vieþile a încã peste 10 
milioane de oameni.
Basarabia avea, în 1939, o populaþie
de 5 milioane de locuitori, iar în
1952—doar 2,5 milioane. Deci, 
jumãtate din populaþie a dispãrut.
Pe bunã dreptate, autorul scrie: „
Fiecare om este un univers întreg. A
omorî un om înseamnã a ucide un
univers. Fabrica morþii, declanºatã de
Lenin, Troþki ºi Stalin în fosta URSS, a
lucrat fãrã odihnã pânã dupã 1953.
În Republica Moldova, pânã la
moartea lui Stalin, a funcþionat ulti-
ma camerã de gazare din Europa”.
Un capitol întreg este intitulat 
BISERICA MARTIRÃ. Iatã ce consem-
neazã autorul: „Ura cu care l-au tratat
comuniºtii pe Dumnezeu e lipsitã de
orice logicã. Credinþa este declaratã
antistatalã, preoþii—duºmani ai
omenirii, bisericile-lãcaºe ale 
întunericului º.a.” Autorul trage 
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concluzii amare: „credincioºi
împuºcaþi în bisericã, icoane în care
s-a tras cu mitraliera, preoþi uciºi în
altare, cãlugãri spânzuraþi ca niºte
furi, preoþi asasinaþi, cãlugãriþe 
violate, clopote aruncate în veceu,
lãcaºe de cult fãcute una cu 
pãmântul º.a.” Bibliotecile 
mãnãstireºti, în care se aflau ade-
vãrate comori, au fost arse, icoanele
puse pe foc, clopotniþele dãrâmate,
clopote trimise la topit etc. Toþi 
preoþii basarabeni au fost declaraþi
români ºi scoºi în afara legii, fiind
arestaþi, uciºi, deportaþi, umiliþi.”
Urmeazã apoi un pomelnic nesfârºit
cu alþi preoþi condamnaþi, în fruntea
cãruia se aflã Serafim Dabija ºi
Nicodim Onu (unchii lui Nicolae
Dabija).
În 1940, 10 mii de lucrãtori ai secu-
ritãþii sovietice au fost trimiºi în
Basarabia sã facã ordine. Problema
locativã ºi-o rezolvau simplu.
Mergeau prin centrul Chiºinãului ºi,
unde vedeau o casã mai arãtoasã,
intrau, completau un mandat de
arestare pentru proprietari ºi în
jumãtate de orã erau stãpânii 
imobilului.
La pagina 135, autorul consemneazã;
„Basarabia e o rãstignire. E partea de
þarã care a dat cerurilor cei mai mulþi
martiri ai Neamului Românesc.
Pãmântul Basarabiei e plin de sfinþi.
Cãlcãm pe oase de sfinþi. Dreptatea
trebuie sã ne-o facem noi, cei de pe o
parte a Prutului, ºi noi, cei de pe
cealaltã parte a Prutului”. 
Mai departe, la pagina 211, citim: „În
acest spaþiu, dreptul de a vorbi limba
românã a fost plãtit de multe ori cu
viaþa. Peste 30 de lingviºti ºi scriitori
au fost împuºcaþi , în 1938, pentru cã

au îngunoioºat limba moldoveneascã
cu cuvinte româneºti.  Pentru simpla
folosire a alfabetului latin, mai mulþi
concetãþeni de-ai noºtri au fãcut
închisoare. Scriitorul Petre ªtefãnucã
a fost condamnat la moarte, pentru
cã a încercat, în 1940, sã afirme cã
limba vorbitã de basarabeni e
românã, iar scriitorul Tudor Malai a
fost împuºcat, pentru cã a introdus
în limba moldoveneascã termeni ºi
expresii româneºti”. Cei 200 de ani
de „prietenie” au însemnat, de fapt,
200 de ani de genocid, de jaf, de
suferinþã, de deportãri, de batjocurã,
de masacre.
Aceastã prigoanã continuã ºi în zilele
noastre: „Ostaºii ruºi omoarã copiii
la Nistru, îi umilesc zilnic pe românii
din stânga Nistrului. Ambasada
Federaþiei Ruse din centrul Chiºinãu-
lui, care e cea mai mare din lume, ca
spaþiu întrecând sediul ONU, este
izvorul tuturor provocãrilor la adresa
statului suveran Republica Moldova,
pe care ea îl doreºte înglobat cât mai
curând în Uniunea Euroasiaticã
(citeºte - Federaþia Rusã)”.
Poetul Nicolae Dabija ne dezvãluie ºi
alte aspecte puþin sau deloc 
cunoscute de noi. Aflãm cu uimire
cã au fost câteva momente astrale
favorabile salvãrii Basarabiei, dar nu
s-a profitat de ele. În 1914, þarul
Nicolae al II-lea a fãcut douã vizite la
Bucureºti, cu intenþia de a o mãrita
pe fiica sa, Oga, cu viitorul rege
Carol al II-lea, în schimbul renunþãrii
la Basarabia, dar Carol al ll-lea, care
avea sã facã ºi alte deservicii
României, n-a  acceptat. În perioada
interbelicã, URSS propune în câteva
rânduri recunoaºterea revenirii
Basarabiei la trupul României în
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schimbul cedãrii Tezaurului româ-
nesc care se afla la Moscova, dar con-
ducãtorii de atunci ai þãrii n-au
acceptat târgul. La începutul anului
1960, a mai fost o înþelegere cu
Nikita Hruºciov, dar cãderea acestuia
de la putere a zãdãrnicit proiectul. ªi
dupã 1991 au existat tentative de a
readuce Basarabia la Þara-mamã, dar
au eºuat din cauza ambiþiilor politi-
cienilor de pe ambele maluri ale
Prutului.
„Surghiunul Basarabiei continuã”,
scrie Nicolae Dabija, dar a spus-o ºi
prin viu grai, la lansarea amintitã,
fãcând un apel disperat cãtre 
politicienii români : „Salvaþi-vã
salvându-ne!”

***

MIHAI BÃLAN

ORIANA FALLACI, JURNALISTA

Oriana Fallaci* este o personalitate
unicã ºi controversatã a jurnalismu-
lui internaþional. A scris cãrþi provo-
catoare, a luat interviuri extraor-
dinare, a propus eseuri incendiare
care au plasat-o fie într-o admiraþie
extremã, fie au transformat-o într-un
inamic public definitiv. Fallaci a
devenit colocutorul cãruia toþi liderii
lumii ar fi  dorit sã-i ofere un 
interviu. Fostã membrã a rezistenþei
antifasciste din Italia, ea a ajuns un
jurnalist excepþional, publicând cãrþi
cu subiecte extrem de actuale ºi azi.
Nu a fost omul compromisului, dar

asta nu a împiedicat-o sã fie extrem
de elegantã ºi bine pusã la punct cu
subiectele pe care le aborda.
Aceastã carte este un cocktail foarte
reuºit de interviuri ºi confesiuni ale
autorului, unde vom descoperi în
primul rând omul, oricare ar fi el:
Gaddafi, Arafat, Deng Xiaoping,
Henry Kissinger sau alþii.
Fallaci este un autor care nu depune
niciun efort în a se face cunoscut ca
om, cu diversele sale valenþe, 
vulnerabilitãþi ºi contradicþii, 
jurnalistul total ºi definitiv, femeia
care luptã pentru emancipare ºi
drepturi civile, psiholog subversiv ºi
provocator, copilul cu o sensibilitate
timidã ºi judecãtorul implacabil.
Curajul ºi asumarea sunt de 
asemenea duse pânã la capãt.
Ea scrie extraordinar ºi o ºtie. Are un
firesc, o naturaleþe organicã care fac
ca orice demers interogativ-iacobin
sã sune ca o întrebare adresatã de un
copil curios. Este o femeie 
perseverentã pânã la nevrozã ºi
epuizare. Este expediatã, amânatã,
victimele sale realizând pãcatul de a
se fi întâlnit cu ea, dar e prea târziu.
Insistã, oboseºte, revine însã cu
aceeaºi curiozitate obsesivã pentru
adevãr, lãmurire, autenticitate.
Înainte de toate, este elegantã iar
politeþea nu are taine pentru ea. Este
precum un drog. Face rãu, dar toatã
lumea îºi doreºte sã aibã de a face cu
ea. Este vãduva neagrã ºi orhideea
într-o combinaþie fascinantã, unicã ºi
letalã.
De la Dalai Lama, pânã la Gaddafi,
sau Deng Xiaoping, Oriana Fallaci
este acelaºi om ºi jurnalist. Ca orice
om deosebit de talentat, sensibil ºi
vulnerabil, are un simþ extraordinar

*Oriana Fallaci, Interviews with History and
Conversations with Power
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ºi o plãcere specialã în a descoperi,
deconstrui ºi afiºa mecanismele
defensive ale „victimelor sale”. Este
un vânãtor care nu ucide. Are harul
unui medic legist în a
reconstitui/deconstrui orice ºi pe
oricine. N-ai nici o ºansã în a purta
mãºti în faþa ei.
Vedem cum îl determinã pe
briliantul ahtiat de putere ºi probabil
sociopat de manual, Henry
Kissinger, sã spunã cã emoþiile sunt
irelevante ºi cum puterea e scopul
final, subînþeles, ºi vocaþia sa de o
viaþã. Kissinger se descrie ca un 
pistolar singuratic care conduce
America spre glorie, cu acel 
realpolitik de tip bismkarckian care
nu cunoaºte graniþe ºi care pustieºte
totul în calea sa. Eficienþa rece ºi
ascuþitã a unui bisturiu nou scos din
þiplã ºi gata sã taie ºi sã rearanjeze
frontierele lumii. Fallaci o
portretizeazã pe Golda Meir, fost
prim-ministru al Israelului, ca pe 
propria mamã, o femeie casnicã ºi
liniºtitã, ce trãieºte în casa ei cu un
singur paznic, gãteºte singurã 
prãjiturã cu fructe, spalã vase, 
primind documente oficiale ºi luând
decizii strategice între bucãtarie ºi
living. Golda Meir este o maºinãrie
politicã eficientã reuºind sã lucreze
bine cu multã cafea ºi minim douã
pachete de þigãri pe zi. Confesiunea
Goldei Meir o determinã sã afirme
cã Israelul a luat fiinþã ºi pentru cã
grupãri teroriste precum Irgun sau
Stern ºi-au fãcut datoria la timpul lor
ºi cum, datoritã traumei istorice, nu
poate sã meargã în Germania ºi cum
evreii privesc cu maximã suspiciune
ºi angoasã spre Germania, de altfel,
perfect de înþeles. 

Drumurile Orianei Fallaci ajung ºi la
Gaddafi. La 24 de ani este trimis cu o
bursã la o ºcoalã militarã în Marea
Britanie. Va fi retrogradat de la
gradul de colonel, la cãpitan pentru
motive disciplinare. La 27 de ani dã o
loviturã de stat împreunã cu armata
ºi preia puterea pentru o foarte
lungã perioadã de timp. Libia va
ajunge o placã turnantã ºi o tabãrã
gigant pentru terorismul mondial:
Brigãzile Roºii italiene, Gruparea
Baader-Meinhof, fedaini palestinieni,
japonezi cu viziuni extremiste, chiar
ºi Carlos ªacalul, sau Idi Amin vor
gãsi adãpost, sprijin ºi înþelegere în
Libia. Este descris ca un personaj
exotic, exhibiþionist, instabil psihic,
finanþând organizaþii teroriste ºi o
sumedenie de tentative de lovituri
de stat, care oscileazã între un Islam
socialist, tribalism, paranoia ºi 
imperialism african sub sceptrul lui.
Austeritatea revoluþionarã nu e 
pentru el deloc incompatibilã cu
luxul obscen în care trãieºte.
Bineînþeles cã dragostea maselor nu-l
opreºte pe Gaddafi sã aibã o pazã
militarã draconicã cu artilerie anti-
aerianã ºi blindate la tot pasul. Ura sa
antioccidentalã pare sã se evapore
când Fallaci este întrebat despre 
acþiunile sale în mari fabrici ºi bãnci
italiene ºi nu numai. Jurnalista vrea
sã afle la un moment dat de la 
eternul colonel dacã crede în
Dumnezeu, colonelul afirmând cã
da. Jurnalista italianã spune cã ei i se
pãrea cã el este Dumnezeu. Gaddafi
rãmâne blocat.
Aflãm cã Ayatollahul Iranului, liderul
religios absolut al þãrii, nu acordase
niciodatã vreun interviu ºi mai ales
unei femei. În urma revoluþiei din
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1979 Iranul se transformase „într-o
mare moschee” în care liderul ei
suprem devenise „heroina” pentru
popor, probabil o trimitere la 
celebra remarcã a lui Marx cu privire
la „opiumul popoarelor”. Þara, 
industria, hotelurile erau conduse de
mullahi (clerici musulmani) care
comandau gãrzilor militare ºi 
revoluþionare. Totul era filtrat prin
religie. Noile reguli interziceau în
mod absolut alcoolul dar paradoxal,
haºiºul era liber. Jurnalista va ajunge
la Qom, oraºul sfânt unde îºi avea
reºedinþa Ayatollahul Iranului. Nu va
putea intra neînsoþiþã ºi chiar va tre-
bui sã se mãrite convenþional cu
ghidul sãu pentru a putea sta acolo
temporar. Ea nu putea sta singurã la
hotel, putând fi acuzatã de adulter.
Reºedinþa ayatollahului aduce mai
degrabã a casã de la þarã, cu o curte
unde umblau în voie pãsãri ºi diverºi
lucrãtori. Camera Liderului Suprem
era micã ºi plinã cu câþiva „clerici
bãrboºi”. Zona era împânzitã de pazã
militarã ºi de o mulþime posedatã de
oameni care scandau fãrã 
întrerupere numele marelui lider,
sperând cã omul suprem al Iranului
se va arãta pentru o clipã ºi îi va
binecuvânta. Efortul de a sta sãp-
tãmâni întregi în plinã strada a mii
de oameni pãlea în faþa câteva
minute de apariþie a celui mai iubit
om al þãrii. Acest entuziasm ºi 
energia fanaticã inspiratã de un cler-
ic bãtrân, respectiv, falimentul moral
al fostului regim au fost ingredien-
tele care au dus la izbucnirea 
revoluþiei din 1979 în Iran. Într-un
moment de maxim curaj, sau poate
nebunie, Fallaci îºi va da jos voalul ºi-l
va arunca spre Ayatollah, acesta

reuºind surprinzãtor sã se ridice ºi sã
fugã cu viteza unui adolescent.
Istoria se face cu lideri ºi 
personalitãþi de calibru. Lech Walesa
a fost unul dintre ei. Fallaci îl
aseamãnã cu Stalin ºi chiar îl 
întreabã de ce seamãnã cu el, spre
stupefacþia polonezului. Walesa
declarã cã Polonia nu va mai fi la fel
ca înainte de 1980 niciodatã.
Interviul cu Deng Xiaoping este
deosebit de revelator pentru real-
itãþile din China. Deng este cel care a
resuscitat o Chinã devastatã de
Revoluþia Culturalã, maoism ºi o
foamete generalizatã dupã Marele
Salt Înainte. Revoluþia Culturalã se
nãscuse din dorinþa de a rupe China
de vechile tradiþii imperiale.
Totodatã Mao dorea asmuþirea
forþelor ostile lui, din interiorul par-
tidului, nimicirea lor ºi aruncarea
þãrii într-un haos din care sã iasã
învingãtor unic. Revoluþia Culturalã a
aruncat China în bezna feudalismu-
lui violent, a suspendat cursurile din
ºcoli ºi universitãþi, iar þara a rupt
orice legãturã cu lumea. Þara era
condusã de comitete revoluþionare
ad-hoc, gãrzi paramilitare ºi deasupra
lor, Mao. Marele Salt Înainte s-a dorit
o revoluþie industrialã pliatã pe 
realitãþile rural-feudale chineze cu
niºte costuri umane inimaginabile ºi
necuantificabile. Deng va reuºi sã
punã þara pe un drum ce va duce la
o dezvoltare economicã nemaiîntâl-
nitã. Deng Xiaoping recunoaºte 
erorile lui Mao, dar va admite cã 
realizãrile maoiste au fost mai 
importante decât efectele negative.
Gândirea politicã a lui Mao va fi prin-
cipiu cãlãuzitor înscris în Constituþia
Chinei. În ciuda faptului cã fusese
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epurat de trei ori ºi trimis la munca
manualã în agriculturã, Deng
Xiaoping promite cã nu va ataca
memoria lui Mao precum fãcuse
Hruºciov în 1956. „Fusesem omorât
de trei ori, ºi am înviat de fiecare
datã”. Nici fiul sãu nu scãpase de
hoardele demente ale comitetelor
revoluþionare, acesta sãrind pe geam
de la Universitate, ºi fracturându-ºi
coloana. Tratamentul medical i-a fost
interzis pentru o scurtã perioadã. În
fapt, aproape întregul establishment
militar, intelectual sau de partid, 
fusese trimis la munca de jos pentru
reeducare ºi perfecþionare în aºa-zisa
revoluþie. Aflãm cum vãduva lui Mao
ºi gruparea partinicã care o sprijinea
a semãnat haos, distrugere ºi scãpase
de sub controlul lui Mao în lupta sa
pentru putere. Doar moartea lideru-
lui absolut va duce la liniºtirea situ-
aþiei generale ºi punerea þãrii pe linia
de plutire. Asigurarea continuitãþii
comuniste ºi echilibrului statal erau
mai importante decât niºte irele-
vante coordonate morale. Deng este,
cum altfel, un continuator al tradiþiei
imperiale chineze, un reformator, un
dogmatic flexibil, un autocrat patri-
arhal dar ºi un comandant nemilos,
care nu va ezita sa înãbuºe revolta
din piaþa Tienanmen în 1989. Dacã
în zilele noaste China a ajuns a doua
economie a lumii, i se datoreazã în
mare mãsurã lui Deng Xiaoping.
Cartea Orianei Fallaci este superbã,
interesantã, presãratã cu dezvãluiri ºi
portrete autentice, are multã expre-
sivitate, ºtie sã menþinã treaz intere-
sul cititorului. Jurnalista reuºeºte sã
se transpunã în cititorul propriilor ei
interviuri, în cãlãtorul uimit ºi ºocat,
iar cartea abundã în rafinament ºi

surprize la tot pasul. Fãrã dubiu,
cartea aceasta nu trebuie sã lipseascã
jurnaliºtilor, celor interesaþi de felul
cum este condusã lumea ºi de cine.

***

GHEORGHE SECHEªAN

PLANETA FÃRÃ DRAGOSTE

O carte cu „înveliº” SF scrie Sebastian
Burnaz, din Arad (Sebastian Burnaz,
Congresul iubirii, Editura Virtualã,
2017). Este o convenþie care nu
supãrã ci, dimpotrivã, este de bun
augur pentru lecturã, cãci a discuta
despre iubire, pur ºi simplu, în
modul cel mai direct ºi necon-
venþional, este o mizã care poate
aduce dezamãgiri. 
O relativizare (ce ne duce cu gândul
la Swift, la Gulliver ºi la lumile –
imaginare – cu care acesta se 
confruntã), care se armonizeazã
foarte bine cu decorul ºi recuzita SF,
însã de naturã sufleteascã, 
punându-ne pe gânduri cu privire la
„miracolul iubirii” ce ar stãpâni
Pãmântul: „Pentru cã ºi ei pot, aºa
cum ºi noi putem, iar sufletele lor
minunate se pot ridica din 
ignoranþã ºi sã creascã spre luminã,
aºa cum ºi noi am pornit cu mil-
ioane de ani înainte ºi stãruim pe
Cale ºi acum.”
În pofida mândriei (uneori chiar a
trufiei) noastre cã suntem singurele
fiinþe de pe Planetã (ºi poate, cine
ºtie, din Univers?) care avem acest
dar minunat, iubirea, uneori (ne
atrage atenþia autorul), trecem pe
lângã ea fãrã sã o recunoaºtem, ne
petrecem existenþa zãbãuci, fãrã
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mãcar sã observãm cã am ratat cea
mai mare (ºi unica) ºansã a noastrã
de a fi nemuritori – dragostea: ”Cu
câþiva ani în urmã eram tristã 
fiindcã nu aflasem iubirea dar, 
într-o searã s-a deschis portalul cãtre
Universul Doi, iar de acolo a venit
un suflet de luminã care m-a
învãþat ce trebuie sã ºtiu.”
Direct, fãrã ocoliºuri, fãrã metafore
criptice sau parabole complicate,
autorul cãrþii ne aratã cã, nu rareori,
orbiþi de evenimente, fapte, lucruri ºi
obiecte lipsite de semnificaþie, nu
mai vedem pãdurea din cauza
copacilor, adicã nu mai reuºim sã 
diseminãm elementele esenþiale din
existenþa noastrã: ”Iubirea poate
veni întâi îmbrãcatã în alte haine
decât te aºtepþi, sã vadã dacã o
iubeºti pe ea sau numai formele
conteazã. Sã nu respingi iubirea
niciodatã cu brutalitate, ci sã fii
înþelegãtoare, cãci ai trãit ºi cu lipsa
ei (…)”.
În unele fragmente, rostirea
primeºte accente dramatice, cãci se
pare cã omul, umanitatea nu real-
izeazã faptul cã suferinþa vine chiar
din ignorarea iubirii: ”Valuri dupã
valuri de suferinþã trec peste
Pãmânt, dragii mei! Ce facem, ne

trezim sau mai suferim? Mai dorim
sã suferim? Nu ne-am sãturat? Unde
e pacea din noi? Când am pierdut-o?
Unde a apus iubirea?”
Mai mult decât atât, indiferenþa faþã
de acest miracol, pe care numai
fiinþa umanã îl are (în Univers?) nici
nu este cel mai mic rãu pe care omul
ºi-l poate face singur, în viziunea
cãrþii: ”Dragele mele, voi de ce nu vã
puteþi iubi unele pe altele? De ce vã
duºmãniþi uneori?”
Pe alocuri, abordarea aceasta directã,
fãrã ocoliºuri, a unei problematici
vechi de când umanitatea poate
pãrea vetustã. Dar tocmai ignorarea
unor regulamente, reguli ale 
naraþiunii, a unor graniþe între
genuri, specii sau sub specii conferã
farmecul unei astfel de scriituri. Fãrã
nici cea mai micã ipocrizie, autorul
aratã cu degetul înspre cauza
esenþialã a nefericirii omului pe
Pãmânt – ura: ”Valuri dupã valuri de
suferinþã trec peste Pãmânt, dragele
mele. Ce facem, ne trezim sau mai
suferim? Nu ar fi mai bine sã facem
lucrul acela minunat, sã ne iubim
unii pe alþii cât putem noi de mult?”
Un volum extrem de interesant ºi
incitant deopotrivã, care ne pune pe
gânduri, cu curaj ºi multã sinceritate.
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O poveste despre discriminare 
ºi exploatare sexualã

De mai bine de un veac ºi jumãtate proletarii ºi comuniºtii din
întreaga lume au propria „Biblie”: Manifestul Partidului Comunist,
scris de Karl Marx ºi Friedrich Engels , publicat pentru prima datã în
februarie 1848. Printre altele, aceastã învãþãturã sacrã ne spune cã
omul e în mod natural bun, iar societatea în care trãieºte e o maºterã
crudã, nedreaptã ºi rea din pricinã cã tolereazã exploatarea omului de
cãtre om, oprimarea celui slab de cãtre cel puternic, a sãracului de cãtre
bogat, a femeii de cãtre bãrbat, a sclavului de cãtre stãpânul sãu, a þãra-
nului de cãtre boier, a proletarului (muncitorului) de cãtre capitalist
(antreprenor) º.a.m.d.

Moralmente vorbind, orice formã de asuprire, chiar dacã este
legalã la un moment dat, este nedreaptã în substanþa ei. ªi dacã-i aºa, este
legitim ca ea sã fie abolitã. În ce mod? Ori prin reforme, ori prin revo-
luþie. Cei doi „patriarhi” ai comunismului ne asigurã cã numai prin
lupta de clasã ºi revoluþia socialã pot fi înlãturate nedreptatea ºi asu-
prirea. Când s-a nãscut aceastã luptã? Odatã cu trecerea de la matriarhat
la patriarhat! Acest articol de credinþã este mãrturisit cu tãrie de
Friedrich Engels în Originea familiei, a proprietãþii private ºi a statu-
lui. Aºa cã, pentru a convinge, e musai sã citez din cartea lui Engels:
Rãsturnarea matriarhatului a fost înfrângerea universal-istoricã a
sexului femeiesc. Bãrbatul a început sã cârmuiascã, iar femeia a fost
robitã, devenind roaba plãcerilor lui ºi maºinã de fãcut copii.... Mai
mult, Cãsãtoria monogamã ne aratã ca o subjugare a unui sex de
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cãtre celãlalt, ca o proclamare a unui conflict între sexe. Prin urmare,
în logica marxistã a luptei de clasã, Cel dintâi antagonism corespunde
antagonismului dintre bãrbat ºi femeie, iar cãsãtoria monogamã a
fost cea dintâi apãsare de clasã a sexului femeiesc de cel bãrbãtesc…

Extrasele de mai sus ne spun douã lucruri fundamentale: cã la
începuturile societãþii umane, adicã în perioada numitã de istorici
comuna primitivã, nu exista asuprirea/exploatarea omului de cãtre om.
Nici mãcar cea dintre sexe, invocatã cu patimã de feministele zilelor
noastre. De ce? Dupã cum ne-a propovãduit acelaºi Engels în Originea
familiei… , câtã vreme … orice femeie din hoardã avea dreptul la orice
bãrbat, ºi invers…, e limpede cã putem vorbi atât despre deplina liber-
tate, cât ºi despre absoluta egalitate dintre sexe. Mai mult, dacã totul  era
în devãlmãºie,  inclusiv comportamentele sexuale, este inutil sã vorbim
despre discriminare ºi exploatare.

ªi-apoi, tot din fragmentele extrase mai putem înþelege cã
sãmânþa din care au rãsãrit toate relele din lume este familia monogamã!
Pornind de la aceste premize, ne putem imagina cã, dacã nu toþi, o
seamã dintre urmaºii omului primitiv, iar Marx ºi Engels nu pot fi
excluºi, cu nostalgia Paradisului pierdut întipãritã în suflet, se
simþeau/simt îndreptãþiþi sã tânjeascã dupã un nou Paradis, evident
superior celui din comuna primitivã. Noul Eden, eminamente profan,
aºa cum ni-l zugrãvesc scrierile celor doi, dupã cum se ºtie, a fost botezat
cu numele de comunism. Bunãoarã, prin Manifestul Partidului
Comunist, printre alte idei ispititoare, suntem încredinþaþi cã din acel
Rai desacralizat, dupã stârpirea proprietãþii private, adicã odatã cu
socializarea mijloacelor de producþie, care însemna trecerea acestora
din proprietate privatã în cea obºteascã sau a întregului popor, va fi
abolitã familia/cãsãtoria monogamã. Astfel, pentru totdeauna, ne asigu-
rã cei doi profeþi ai comunismului, va fi eliminatã cea mai veche formã
de exploatare, adicã abominabila asuprire a femeii de cãtre bãrbat, ceea
ce înseamnã comunizarea femeii. În parantezã fie spus, aceste idei nu
sunt noi. Le regãsim pentru prima datã în Republica lui Platon, mai
exact în Cartea a V-a unde filosoful grec pomeneºte de comunizarea
femeilor din cetatea sa idealã. Numai cã cei doi omit sã menþioneze în
scrierile lor autorul ºi sursa din care s-au inspirat.

Pe de altã parte, ca orie utopie, utopia marxistã te poate fascina,
dar ºi terifia. Te fascineazã prin mesaj, te îngrozeºte prin detalii. Cum sã
nu fii sedus de Paradis? Cum sã nu tânjeºti dupã el? Dar oare cum sã nu
te îngrozeºti când ºtii cã, bunãoarã, fericirea tuturor depinde ºi de des-
fiinþarea cãsãtoriei /familiei monogame? Înclin sã cred cã Marx ºi Engels
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n-au fost terifiaþi de plãsmuirile lor. Dimpotrivã, cãci n-ar fi început  Ma-
nifestul Partidului Comunist cu anunþul profetic: O fantomã bântuie
prin Europa – fantoma comunismului.

Sã nu uitãm însã cã nu dupã mult timp pomenita fantomã s-a
întrupat în regimuri îngrozitoare care, din fericire, cel puþin în Europa,
ºi-au dat obºtescul sfârºit în anul 1989. Cu toate cã regimurile comuniste
au sucombat, ideologia marxistã n-a fost aruncatã în „lada de gunoi a
istoriei”. Ba mai mult, ea a fost/este valorificatã ºi azi, însã mult mai subtil.
În felul acesta, ca orice plãsmuire ideologicã, fantoma marxistã s-a meta-
morfozat ºi a luat numele corectitudinii politice.

În substanþa sa, noua ideologie ne ispiteºte cu acelaºi mesaj al
egalitãþii dintre oameni, însã  a înlocuit vetusta teorie a luptei de clasã,
generatã de exploatarea economicã, cu cea a conflictelor dintre sexe.
Mai mult, doctrinã neomarxistã a corectitudinii politice a convertit con-
ceptul de exploatare în cel de discriminare. Conform acestei învãþãturi,
discriminarea de gen, vârstã, orientare sexualã etc. se bazeazã pe
stereotipuri socioculturale, pe idei preconcepute, adicã pe prejudecãþi.
Aceeaºi învãþãturã ne mai spune cã abolirea prejudecãþilor conduce la
înlãturarea discriminãrilor de orice fel. ªi cum pot fi înlãturate pre-
judecãþile? Numai prin educaþie! Dar asta înseamnã sã-þi însuºeºti noua
dogmã, cãci ea a pãtruns mai întâi în universitãþile occidentale, apoi în
legislaþie ºi ºcoli. ªi mai înseamnã sã gândeºti aºa cum gândesc partizanii
corectitudinii politice. Logic vorbind, dacã nimeni nu contestã cã edu-
caþia contribuie la înlãturarea prejudecãþilor, este la fel de incontestabil
sã nu recunoºti cã lipsa oricãror prejudecãþi din mintea noastrã este tot
o prejudecatã: cea de atotºtiutor!

În fond, ce ne imputã „apostolii” corectitudinii politice? Cã sun-
tem robii unor prejudecãþi perimate, cã, de pildã, noi, cei care nu gân-
dim ca ei suntem încãtuºaþi în „stereotipuri de gen”, întrucât credem cã
diferenþa dintre bãrbat ºi femeie este determinatã genetic, cã aceastã
diferenþã nu exprimã automat o inegalitate între sexe, ci o complemen-
taritate a lor fãrã de care n-ar putea fi asiguratã perpetuarea speciei
umane, cã familia se întemeiazã pe cãsãtoria dintre un bãrbat ºi o
femeie, cã diferenþele naturale ce þin de rasã, sex, vârstã, de configuraþia
anatomo-fiziologicã a omului nu se oglindesc obligatoriu în inegalitãþi ºi
discriminãri, cã diversitatea umanã e datã ºi de naturã nu numai de culturã,
cã aceastã diversitate e garanþia identitãþii noastre, cã ignorarea diferen-
þelor naturale e dãunãtoare evoluþiei speciei umane º.a.m.d.

ªi ce ne cer aceeaºi „apostoli” ai corectitudinii politice? Sã ne
schimbãm convingerile ºi sã ne însuºim propriile lor prejudecãþi sa-
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vante, despre care pretind cã sunt întemeiate ºtiinþific, adicã sã accep-
tãm ca anormalul sã devinã normal ºi excepþia sã fie regulã, sã acceptãm
cã genul sexual al individului n-are caracter ereditar, ci este un cons-
truct sociocultural ºi cã, în consecinþã, dacã vrem, ne putem schimba
sexul, sã acceptãm cã familia întemeiatã pe cãsãtoria heterosexualã e tot
un produs sociocultural care s-a perimat, cã trebuie sã acceptãm legali-
tatea ºi normalitatea cãsãtoriei/ familiei izosexuale (stabilitã între per-
soane de acelaºi sex). Cu alte cuvinte, ideologia de gen pe care o pro-
moveazã prin legislaþie ºi educaþie partizanii corectitudinii politice
urmãreºte, în fond, ºi  comunizarea comportamentelor sexuale  pome-
nite de Platon, Marx ºi Engels în scrierile lor. Adicã instaurarea unui Pa-
radis sexual! Ispititoare plãsmuire, nu-i aºa?! Probabil cã astfel, pe mã-
surã ce tot mai multã lume va îmbrãþiºa noua ideologie transgender, pe
mãsurã ce vor fi înlãturate stereotipurile de gen ºi pe mãsurã ce vor dis-
pãrea prejudecãþile ºi discriminãrile de naturã sexualã, pe lângã plãceri-
le necontenite,  sporul demografic s-ar mai domoli, iar Terra n-ar mai fi
aºa ameninþatã cu suprapopularea! În acest fel ne-am mai putea rãri ºi
am putea respira mai bine, infirmând soluþiile radicale ale lui Thomas
Malthus.



201

Eu nu spun, existã Dumnezeu; 
eu spun: cred în Dumnezeu.

Puþini dintre noi cunosc textul ermetic „Tabula Smaragdina”
(Tabla de Smarald), dar ºi mai puþini au zãbovit în încercarea de a-i
descifra mesajul. De obicei,  este citat doar un fragment din începu-
tul ei: 

„Ceea ce este jos este aidoma cu ceea ce este sus, iar ceea ce
este sus, este aidoma cu ceea ce este jos…”1

uneori  ºi acesta amputat, aplicat spre a ilustra unele situaþii.
Aceastã similitudine între „ceea ce este sus” ºi „ceea ce este

jos”, regãsitã abundent în culturile Orientului Apropiat ºi ale bazi-
nului mediteranian la trecerea spre mileniul creºtin, reprezenta
deja statornicirea ºtiinþei ºi tradiþiei milenare ale vechilor babi-
lonieni, „cititori în stele” ºi a magilor persani, în aceste zone. Este
vorba despre omologia Cer–Pãmânt, concepþie axiomaticã care a
fundamentat astrologia, conform cãreia, în funcþie de poziþia ºi
mersul aºtrilor, ceea ce se petrecea în cer, urma sã se întâmple pe
pãmânt.

Mai mult, vechilor înþelesuri ºi tãlmãciri ale Cerului ºi
Pãmântului, grecii le-au adãugat noi semnificaþii metaforice cu
trimiteri esoterice, iniþiaþii vãzând în „cele de Sus”, lumea ideilor
platoniciene, valori spirituale, iar în „cele de Jos”, lumea fizicã, ma-
terialã, a celor patru elemente aristotelice.

În epoca elenisticã, raþionalismului grecesc i s-au adãugat in-
fluenþe orientale spiritualiste, oculte, criptice; este o perioadã de
sincretism, în care învãþãturile esoterice au proliferat pânã în e-
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poca bizantinã ºi apoi a ascensiunii arabe. Este perioada în care ar
fi apãrut enigmatica „Tabula Smaragdina”, variante latine ale ei
constituind mai târziu, din Evul Mediu, Renaºtere ºi pânã în Epoca
Luminilor, obiectul celor mai diverse ºi fanteziste comentarii,
pierzându-se adevãratele semnificaþii originare…

În aceastã perioadã timpurie de sincretism se încadreazã ºi
scrierea Evangheliilor canonice (sfârºitul sec.I - începutul sec.II), în
care, în rugãciunea împãrãteascã „Tatãl Nostru”, gãsim sintagma
„precum în cer aºa  ºi  pe pãmânt” (Matei 6; 10 ºi Luca 11;2). Luatã
în sine, desprinsã din context, expresia ne aduce imediat aminte de
preambulul Tabulei (… „ceea ce este Sus este aidoma cu ceea ce
este Jos”) ºi, mai adânc în timp, de omologia Cer-Pãmânt din astro-
logia vechiului Babilon.

În încercãrile de a gãsi semnificaþii cât mai apropiate de me-
sajul originar al Tabulei, oricum, considerat esoteric datoritã erme-
tismului sãu, se pare cã nomismul2 oferã ipoteze de lucru accept-
abile. Astfel, în esenþã, Tabula Smaragdina reprezintã o „definire”
ermeticã a conceptului de adevãr în spirit peripatetic, formulat mai
târziu de scolastica medievalã drept adaequatio rei et intellectus,
adicã potrivirea, concordanþa, „egalitatea” dintre lucruri (rei) ºi cu-
noaºtere (intellectus), cu alte cuvinte, o „coincidenþã a opoziþiilor”,
a obiectelor din lumea fizicã, cu reprezentarea din intelectul nos-
tru (lumea spiritualã). Este „misterul” unitãþii adevãrului ca
abstracþie izomorfã, a simetriei celor douã lumi (cea de sus ºi cea
de jos).

În filosofia nomistã, lumea de jos (nomos), lumea fizicã carac-
terizatã prin nomise (categorii) ontice - numãr, egalitate, materie,
miºcare – este complementarã lumii de sus (nous), lumii
cunoaºterii, a conºtiinþei, caracterizate de nomise gnosice  -  infinit,
unitate, spirit, nemiºcare. 

Numai prin conºtiinþã, omul realizeazã ideea de Dumnezeu,
Cel Care, în concepþia Sf. Toma d’Aquino (filosoful „oficial” al Vati-
canului) este Infinit, Unic, Spirit ºi Nemiºcat (Neschimbãtor,
Identic cu Sine Însuºi).

Acum, încercând „cheia nomistã” pentru sintagma esotericã
„precum în cer aºa ºi pe pãmânt” din rugãciunea „Tatãl nostru”,
vom constata cã, în context, esoterismul formulei primeºte valenþe
mistice.

Nu este de mirare cã originalitatea, profunzimea ºi densitatea
acestei rugãciuni a strãbãtut douã milenii, la Ierusalim ridicându-se
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biserica „Pater Noster”, unde este expus, pe plãcuþe ale zidului de
incintã, în peste optzeci de limbi ºi dialecte, textul rugãciunii,
inclusiv presupusul original în limba aramaicã, versiunea greacã
din Evanghelii (Luca, 11;2-4 ºi Matei, 6;9-13), stând la baza traduc-
erii în limba românã (cu variante uºor diferite).

„Tatãl nostru /Care eºti în ceruri! / Sfinþeascã-se Numele Tãu;
/Vie Împãrãþia Ta; /Facã-se voia Ta3, /Precum în cer, aºa ºi pe
pãmânt (s.n.). /Pâinea noastrã cea de toate zilele4 /Dã-ne-o nouã
astãzi; / ªi ne iartã nouã pãcatele noastre, /Precum ºi noi iertãm
greºiþilor noºtri; /ªi nu ne duce în ispitã, /Ci izbãveºte-ne de cel
rãu, /Cã a Ta este împãrãþia, puterea ºi mãrirea/Amin.”

Dacã, scoasã din context, formula „precum în cer aºa ºi pe
pãmânt” are evidente conotaþii esoterice, în contextul explicit al
rugãciunii

„vie împãrãþia Ta, facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt”

formula este misticã, întrucât credinciosul implorã Divinita-
tea spre inefabila „unio mystica”, unirea cu Dumnezeu, contopirea
în Unitatea Absolutã, întru mântuirea sufletului.

Deplina trãire a rugãciunii, transcenderea realului, face posi-
bilã o asemenea stare spiritualã, întrucât omul a fost creat dupã
„chipul ºi asemãnarea” Creatorului ºi pãstreazã în conºtiinþa sa
„dimensiunile” Creatorului: Infinit, Unic, Spirit ºi Nemiºcat.

Ne aflãm în situaþia paradoxalã a „coincidenþei opoziþiilor”,
când cele douã existenþe - Cerul ºi Pãmântul – sunt UNA /UNU, ex-
primare misticã a Adevãrului.

Ermeticã, esotericã sau misticã, formula „precum în Cer (s.n.)
aºa ºi pe Pãmânt (s.n.)” transmite în esenþã acelaºi mesaj ca cel din
Tabula Smaragdina: definirea adevãrului.

Note

1 Textul latin : „Quod est inferius, est sicut id quod est superius. Et
quod est superius, est sicut id quod est inferius…”
2 nomism: sistem filosofic construit pe patru axiome ºi axat pe
ideea de lege (grec. nomos)
3 Pentru „facã-se voia Ta” textul original este „genethito to thelema
su”, care s-ar traduce aproximativ prin „revarsã viaþã din plinãtatea
Ta.” Menþionãm cã termenul „thelema” figureazã ºi în Tabula
Smaragdina ca „thelesma”, în traducere aproximativã, desãvârºire,
perfecþiune , miracol.
4 Sintagma „de toate zilele” este traducerea (adaptarea) cuvântului
„ton epiousion”; mai aproape de litera ºi spiritul rugãciunii ar fi
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„spre fiinþã”, variantã folositã de altfel. Considerãm termenul „epiou-
sion” format din prefixul „epi” ºi cuvântul „ousia”; primul cu foarte
multe posibilitãþi de traducere - pe, peste, supra, lângã, spre, în, întru
º.a. – sugerând locul, timpul, relaþia, fixitatea, ataºamentul, scopul -
poate fi tradus prin prepoziþia „întru” din limba românã; „ousia” este
termenul aristotelic  pentru esenþã, substanþã, fiinþã. Aºadar, tradu-
cerea în limba românã ar fi „întru fiinþã” /Pâinea noastrã cea întru
fiinþã/, amintindu-ne de „Devenirea întru fiinþã” a lui Constantin
Noica.
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Experienþa a demonstrat cã întotdeauna existã un decalaj între
momentele în care ideile novatoare privind concepþiile religioase sunt
acceptate într-o þarã sau alta. Acest lucru este observabil ºi atunci când
studiem istoria Eparhiei greco-catolice de Oradea, unde criticile aduse
unor papi sau ordine cãlugãreºti de cãtre specialiºti în istoria bisericii
catolice, de tipul lui Cesare Cantu, admise în lumea catolicã occidentalã,
erau socotite, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, rãtãciri impar-
donabile. La începutul arhipãstoririi episcopului Mihail Pavel (1827-
1902), de exemplu, vigilenþa eruditului teolog Augustin Lauran, care
obiºnuia, în treacãt fie spus, sã-ºi semneze unele dintre cãrþile tipãrite
(poate cele mai multe) scrise în limba maghiarã, cu numele de Agoston
Lauran, avea între altele, ca obiectiv sã urmãreascã „exprimãrile” publi-
cistice ale profesorilor de la gimnaziul din Beiuº, prezente în diferite
periodice. În acest context, un profesor de la „gimnaziul” din aceastã
localitate, numit Vasile Leºianu (1845-1905) a intrat, în primãvara lui
1882, sub „vizorul” acestuia. De fapt profesorul, care era ºi preot celib,
a scris ºi publicat, în serial, în revista Familia, un articol mai lung, întitu-
lat „Resbelul de 30 de ani”, unde, inspirat din scrierile amintitului Cantu,
criticã, contextual, comportamentul unora dintre papi, dar ºi pe unii
dintre membrii ordinului religios iezuit.1 Ochiul vigilent al lui Lauran,
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1 Vasile Leºianu s-a nãscut în localitatea Vezendiu, din comitatul Sãtmar, în 8 noiembrie
1845. A terminat liceul la Beiuº, în anul 1868 ºi facultatea la romano-catolici, în Oradea,
în 1872. Între 1872-1888 a funcþionat ca profesor la  „gimnaziul” greco-catolic din Beiuº.
În 1874 a fost hirotonit ca preot celib. Între 1888 ºi 1904 a fost preot în comuna Sân
Miclãuº, lângã Carei, unde  „a zidit” o frumoasã bisericã de piatrã. A decedat în 1904.
[Vezi Serviciul Judeþean Bihor al Arhivelor Naþionale (în continuare S.J.B.A.N.), Fond
Episcopia greco-catolicã Oradea, Inventar 881, Dos. 601, f.175-180]



pe atunci „canonic actual” ºi rector seminarial, ºi poate ºi al unor mem-
bri din Consistoriul episcopal descoperã, cu rapiditate, erorile sau „rãtã-
cirile” din scrierea lui Leºianu, ºi-l reclamã episcopului, care la 17 mai
1882 îl însãrcineazã sã cerceteze cazul, trimiþându-i urmãtoarea scurtã
„adresã” sau împuternicire: „În numãrul 15, ºi urmãtorii ai foii Familia,
din anul 1882, apãrând un articol al profesorului gimnazial din Beiuº,
Vasiliu Leºianu, faþã de catolicitatea cãruiua subverseazã dubiu fondat,
se comite R(verendisi) mei Fr(ãþiei) Tale a studia acel articol ºi a ne
propune opiniunea meritorie în acest obiect. Oradea Mare, din ºedinþa
consistorialã, þinutã în 17 mai 1882. Pavel Episcopu(l)”.2 Rezultã din
aceastã „adresã-împuternicire”, datã la circa o lunã dupã apariþia artico-
lului, cã episcopul ºi cei care l-au informat despre caz dubitau cã „vino-
vatul” ar fi „catolic” convins, socotindu-l un „rãtãcit”, dornic sã jigneascã,
ba chiar sã renege „dogma ºi misteriul instituþiei ecclesiale”, condusã de
papalitate.

Îndatã ce a aflat despre ecoul profund negativ al articolului sãu,
de altfel foarte bine documentat (ºi scris), ºi aceasta s-a întâmplat la 16
mai 1882, adicã înainte de acordarea împuternicirii eruditului ºi aus-
terului canonic Augustin Lauran3, pentru a cerceta „renitenþa” sa, Vasile
Leºianu se adreseazã acestuia cu un ºir de scrisori de dezvinovãþire,
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2 S.J.B.A.N., Fond Episcopia greco-catolicã Oradea, Inventar 881, Dos.601, f.186
3 Augustin Lauran s-a nãscut la 5 decembrie 1844 în localitatea Petea, din comitatul
Sãtmar. A studiat la Propaganda fide în Italia, unde ºi-a luat doctoratul în teologie ºi
filosofie. A fost hirotonit la 4 iulie 1867 la Roma, de cãtre episcopul Iosif Papp-Szilágyi,
ca preot celib. A revenit la Oradea, unde a ocupat mai multe funcþii pe lângã Episcopie
(actuar ºi protocolist diecezan, vicenotar, asesor ºi notar consistorial, vicerector ºi rec-
tor la seminar ºi profesor la preparandie). În 1871 i s-a atribuit titlul de  „cameral papal
onorar”, iar în 1875 cel de arhidiacon onorar. În 15 octombrie 1879 a fost numit canonic
actual ºi rector al seminarului, funcþie pe care a deþinut-o pânã în 1906. Între 1896 ºi
1903 a deþinut funcþia de vicar general episcopesc. În 1900 a primit  „titula” de prelat
papal, iar în 1905 pe cea de protonotar apostolic. În 16 mai 1906 a fost numit prepozit
capitular. A decedat în 16 octombrie 1912. A lãsat episcopiei, prin testament, o biblio-
tecã alcãtuitã din585 de lucrãri, în 1440 de volume, din scrierile Sfinþilor pãrinþi ºi ale
marilor teologi, dintre care cele mai multe cu legãturi de lux. A scris ºi tipãrit diferite
lucrãri, dintre care majoritatea în limba maghiarã, semnate cu numele de Ágoston
Lauran. Despre el s-a spus cã a fost un mare  „maghiaron”, înstrãinat de neamul româ-
nesc, adicã apropiat de cercurile politice ungureºti, fapt care l-a fãcut sã candideze, pen-
tru un loc de deputat în parlament, din partea unui partid maghiar, condus de contele
Apponyi Albert. Iacob Radu scrie despre el cã, în ciuda greºelilor sale politice, „a fost un
bãrbat de caracter, ferm (...), foarte devotat bisericii ºi neamului românesc”, lãsând la
moartea sa, pentru Seminarul greco-catolic din Oradea ºi „o fundaþiune de 12.000
coroane”. (Icaob Radu, ªematismul Istoric al Diecezei Române Unite a Orãzii Mari,
1777-1927, Chiriaºii Tipografiei Româneºti, Oradea, 1932, p. 215-216).



încercând sã respingã acuzele ce i se aduceau. Prima dintre ele dateazã
din 16 mai 1882 ºi este scrisã într-un ton calm, ca de la egal la egal, cel
în cauzã neºtiind cât de grave erau acuzele ce i se aduceau ºi ce efect
puteau sã aibã ele asupra sa. „Cu pãrere de rãu”, scrie Vasile Leºianu, „am
înþeles cã unele pasaje, relative la vreo 2 pontifi romani, din articolul
istoric ce a apãrut în Familia, ar da ansã (motiv n.n.) la unele bãnuieli ºi
presupuneri, nu mãgulitoare, contra persoanei mele, ca ºi cum acele ar
arunca umbrã asupra credinþei mele catolice, iar inamicii mei poate s-ar
încerca a exploata ocaziunea aceasta pentru a-mi submina poziþiunea ºi
viitorul (...)4”. „Blânda presupunere” a lui Leºianu, exprimatã aici, se afla,
în privinþa perceperii gravitãþii faptei sale, cu mult sub nivelul supãrãrii
provocate celor din conducerea episcopiei, faþã de „crima” pe care,
vorbind „necuviincios” despre papii Alexandru al VI-lea Borgia (1431-
1503) sau Leon al X-lea (1475-1521), o sãvârºise, ca ºi cum n-ar fi existat,
în acest caz, precendenþele unor mari istorici, ale cãror scrieri (ºi idei)
fuseserã „acceptate” de conducerea lumii catolice, din a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea. În naivitatea sau buna sa credinþã, Vasile Leºianu
era, totuºi, convins cã în episcopie are duºmani ºi nu se sfieºte s-o ºi
spunã, dar nu bãnuia cât de adânc ofensase, prin articolul sãu, „puri-
tanismul catolic” al lui Lauran et company de la Oradea. „Cred cã” zice
el în scrisoarea amintitã, (în episcopia orãdeanã n.n.) „sunt oameni care
aþâþã ºi iriteazã spiritele contra mea. Drept aceea, în interesul adevãru-
lui, mã simt dator a vã face urmãtoarele declaraþii sincere: eu nu profe-
sez acele pãreri care figureazã în acel tratat, (cãci n.n.) acelea sunt luate
ca citaþiuni simple din Cantu Cesare, cel mai catolic istoriograf, despre
a cãrui catolicitate preafericitul pontifice Piu al 9(lea) întru atâta a fost
convins, încât pre dânsul l-a concrezut cu descrierea istoriei Conciliului
ecumenic din Vatican, þinut la 1870”.5 Leºianu a simþit, în cele din urmã,
cã cei de la Oradea îi pregãtesc o „înfierare” serioasã ºi de aceea a scris,
în formã de scuzã, cele de mai sus, în zadar, cum vom vedea. Procedeul
de a învinui pe cineva care relateazã o întâmplare, un eveniment, socotit
rãu de o anumitã comunitate socialã, detestat de opinia publicã dintr-un
anumit loc, spaþiu ºi timp, pentru cã „achieseazã”, adicã aprobã „legali-
tatea” sau dreapta derulare a acestuia, nu era nouã, ºi nici nu va fi, în
viitor, uitat. El are similitudini ºi în anii apropiaþi de zilele noastre, când
un istoric, care scrie despre faptele lui Hitler din Germania sau ale lui
Corneliu Zelea Codreanu din România, cu puþinã forþare a lucrurilor ºi
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5 Ibidem



deci cu rea credinþã, pe baza unor prevederi din unele legi recente,
poate fi socotit promotor al ideilor ºi organizaþiilor politice extremiste,
ºi condamnat la închisoare. Revenind, însã, la cazul nostru, trebuie sã
arãtãm cã Vasile Leºianu, scriind articolul publicat în Familia, bazat pe
lucruri agreate, cum am spus, de lumea catolicã occidentalã, n-a dorit sã
stârneascã oprobiul confraþilor sãi întru credinþã ºi profesiune. „Nici
prin minte nu mi-a venit cã acele fraze inocente, trecute de secoli în
domeniul istoriei ºi aflate la un istoriograf catolic, sã nascã ceva resens,
ºi-mi pare foarte rãu cã n-am bãgat de seamã, cãci le-aº fi lãsat bucuros
afarã, deoarece creºterea mea religioasã”, continuã el, „în aceastã privin-
þã nu lasã nimica de dorit, ºi bunul Dzeu m-a ferit de orice spirit hostil
contra credinþei mele celei adevãrat catolice”.6

Aceste mãrturisiri de credinþã, menite a îndulci supãrarea supe-
riorilor sãi, sincere desigur, urmãreau sã-i convingã pe aceºtia, cã cel în-
vinuit de ei, n-a urmãrit, prin ceea ce a publicat, câºtigarea unei „popu-
laritãþi deºarte”, ºi ca atare, scriind inspirat din lucrãri deja publicate, se
considerã nevinovat, asigurându-i pe toþi, dar în special pe „adresant”,
respectiv pe Augustin Lauran, cã în „venitor”, credinþa sa religioasã nu-l
„va da de minciunã niciodatã”, deoarece este adânc imprimatã în inima
sa.7 El socoteºte cã învinuirile ce i s-ar putea aduce se datoresc unor
oameni „care fac capital din scrieri nevinovate”, ºi-l roagã pe canonic sã
informeze „cercurile competente (...)”, în sensul de mai sus, adicã a
celor spuse în scrisoarea sa.

Efectul acesteia este, în urechile lui Lauran, nul, cãci asupra expe-
ditorului se rostogolesc învinuiri grozave, stât de mari încât depãºeau
cu mult închipuirea lui Vasile Leºianu, ºi ele rezultã din rãspunsul pe
care canonicul i-l trimite peste douã zile, adicã în 18 mai 1882. El se
începe într-un ton aspru, inchizitorial, plin parcã de toatã neîndupleca-
rea lumii, la care Vasile Leºianu nu se aºtepta. „(Î)mi pare bine cã mi-ai
dat ocazia la aceastã scriere (scrisoare n.n.)”, spune Augustin Lauran,
„deoarece eu, amicul Dtale (s.a.), de când þi-a apãrut articolul din nr. 18
al Familiei, pre Dta nu Te-am þinut ºi nu Te þin de alta decât numai de
un membru putred al Bisericii Catolice (s.n.), singura mântuitoare, ºi
prin urmare de nedemn de serviciul S(fântului) altar, ca cu mânile-þi
sacrilege sã nu contaminezi Sf(ântul) Misteriu”.8 Acuza adusã lui
Leºianu este foarte gravã ºi autorul ei este un om, un teolog, care fãcea,
aºazicând, corp comun cu instituþia ecclesialã din sânul cãreia, dupã
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socotinþa sa, învinuitul fãrã vinã, trebuia, ex abrupto, exclus.
Canonicul Augustin Lauran, om cult, cu o pregãtire teologicã excelentã,
cum am vãzut, simþea, parcã, în trupul ºi inima sa, „lovitura” datã bise-
ricii de un cãrturar provincial, care îndrãznise, aºa cum spune, nimic
altceva decât sã reproducã, sã compileze spusele altora, neînfieraþi pen-
tru emiterea lor, de nimeni, niciodatã. El seamãnã aici, Lauran adicã,
dacã forþãm puþin lucrurile, cu o poetã româncã pe nume Veronica
Porumbacu, care, impresionatã de „suferinþa Europei” de pe urma celui
de al Doilea Rãzboi Mondial, a publicat o poezie în Gazeta literarã, de
o rarã penibilitate, care conþinea urmãtorul vers: „Europo, te simt,
adânc în mine!”9

Lauran „trece”, apoi, în scrisoarea sa, la combaterea scuzelor trimi-
se lui de cãtre Leºianu, care spunea cum cã, în lucrarea publicatã în
Familia, el nu profeseazã „acele pãreri, care figureazã în acel tratat, (cãci
n.n.) acele sunt luate ca citaþiuni simple, din Cantu Cesare”.10 Tranºant,
ºi dintr-o gândire îngustã, am zice, Augustin Lauran îi reproºeazã lui
Leºianu, cã face, (deºi nu face), douã erori grosolane dintr-o datã: una cã
îndrãzneºte sã „scandalizeze” lumea „scriind (atunci când reproduce
pãrerile altora n.n.) contra conºtiinþei proprii”, ºi a doua cã „laudã” (de
fapt scrie despre ei) pe „wiclesziþi, husiþi ºi luterani”, adicã pe protes-
tanþi.11 Prin aceasta, spune Lauran, fãcând din þânþar armãsar, Leºianu
atacã „constituþia hierarhicã a bisericii” ºi calomniazã „cele mai sfinte
aºezãminte ale S(fintei) noastre biserici”.12 Mai mult, canonicul orãdean
forþeazã lucrurile în aºa fel încât nu þine cont de scuzele vinovatului,
imputându-i afirmaþia (de fapt reproducerea din alþi autori) cã sectarii
ar fi „instrumente ale Providenþei, cu chemarea înaltã de a stârpi
abuzurile din biserica catolicã”, ca ºi cum în aceasta n-ar fi existat nicio-
datã abuzuri, uitând de motivele, respectiv de vânzarea de indulgenþe,
care l-au fãcut pe Luther ºi pe susþinãtorii lui sã se rupã de biserica
catolicã ºi s-o întemeieze pe cea „reformatã”. Canonicul opereazã aici cu
o „formulã” sau un sofism reparatoriu, uzitat de multã lume, de mulþi
autori de cãrþi din alte domenii ale spiritualitãþii universale, acela cã
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9 Versul acesta din poezia poetei Veronica Porumbacu l-a determinat pe Pãstorel
Teodoreanu sã-i dea urmãtorul  „rãspuns”, care a circulat  „pe cale oralã”. Mult Stimatã
Veronica/ Eu credeam c-o ai mai micã/Dar din mãrturisirea-þi clarã/Din  „Gazeta litera-
rã”/Reiese, scurt ºi elocvent/Cã-n chestia Dumitale/De-adâncimi fenomenale/Intrã-ntre-
gul continent. 
10 S.J.B.A.N., Fond Episcopia greco-catolicã Oradea, Inventar 881, Dos 601, f. 103.
11 Ibidem
12 Ibidem



atunci, în vremea lui Martin Luther, au greºit oamenii, nu biserica, scri-
indu-i lui Leºianu cã nu aceasta e de vinã, „dacã în sânul ei se aflã fii
degeneri (degeneraþi n.n.), care înfig pumnalul urii sale în sânul Maicii
care l-au lãptat”, ceea ce e adevãrat doar pe jumãtate, cãci seamãnã oare-
cum cu cele ce spuneau comuniºtii naþionaliºti români, de dupã
Gheorghiu-Dej, afirmând cã nu partidul e de vinã pentru cã a existat
fenomenul Piteºti sau canalul Dunãre-Marea Neagrã, din anii 1949-
1953. E adevãrat ºi aceea cã, cele douã fenomene foarte îndepãrtate în
timp unul de altul, „abuzurile cu indulgenþe” ºi represiunea comunistã
din România, nu pot fi comparate, cu toate cã cel dintâi a dat bisericii
catolice o loviturã egalatã doar de cea produsã prin Marea Schismã, din
anul 1054, ºi de aceea, a nu ne gândi ºi la vinovãþii instituþionale, este,
pentru noi istoricii, cel puþin o neglijenþã.

Augustin Lauran nu se opreºte aici cu acuzele la adresa lui Vasile
Leºianu, pe care îl socotise, cum am vãzut, iniþial amic, pentru ca la doar
3 zile dupã apariþia primului fragment din articolul publicat în Familia
sã-l considere un membru putred al bisericii catolice (încât ne  putem
mira cum a putut „putrezi” el în doar trei zile, când pânã atunci era un
dascãl apreciat al „gimnaziului” din Beiuº ºi un preot respectat de
colegii lui), ci îi reproºeazã cã a adus „imputãri ordinului religios al
iezuiþilor”, fãcându-se cã uitã sau chiar uitând de „loviturile” aplicate
acestora de însuºi împãratul Iosif al II-lea, de a cãrui „catolicitate” însã,
nu s-a îndoit nimeni, niciodatã. De fapt lui Lauran îi „abhorã” tot ce a
scris Vasile Leºianu în studiul din Familia, chiar dacã, aºa cum am vãzut,
cel învinuit spune cã a reprodus pãrerile istoricilor Leopold Ranke ºi
Cesare Cantu. Nu-i place, de exemplu, spusele acestuia din urmã, prelu-
ate în articolul lui Leºianu, despre: papa Leon al X-lea, care, „a devenit
mare, târându-se ca vulpea, a domnit ca un leu ºi a sfârºit ca un câine”;
despre Paul al IV-lea care „întru atâta a iritat pe popor, încât în ziua
morþii lui toate statuile i s-au mutilat”; despre Grigore al XIII-lea, care,
„auzind de noaptea Sfântului Bartolomeu, a celebrat un Te Deum”, dar
nici alte afirmaþii ale acestuia referitoare la reforma lui Martin Luther,
care a „conlucrat la eliberarea conºtiinþei din cãtuºã (...), a zguduit din
temelii sistemul feudal, a preparat libertatea popoarelor, a servit (...)
miºcãmintele constituþionale la (diferite n.n.) popoare, - sau la iezuiþi,
care aveau menirea „sã oprime miºcãrile liberale”, nesfiindu-se sã
uziteze, „întru realizarea scopului lor (...), de orice mijloace, (cum ar fi
n.n.) înºelãciunea, violenþa, intrigile ºi calomnia”, sã contribuie la
creºterea ºi educarea unor tineri, implantându-le în inimã ura confe-
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sionalã a tot ce nu era catolic.13 În plus, lui Lauran nu-i convenea nici
afirmaþia din articolul amintit, cã membrii aceluiaºi ordin au organizat
asasinarea lui Henric al III-lea, a lui Henric al IV-lea ºi a lui Wilhelm de
Orania.

Bazat pe aceste sentimente, Augustin Lauran emite, în scrisoarea
sa din 18 mai 1882, adresatã lui Leºianu, aserþiunea, cel puþin exageratã,
prin care îi spune, textual, cã „nici cel mai încarnat contrariu al bisericii
catolice n-ar fi fost în stare sã-ºi verse veninul urii sale asupra catolicis-
mului, în mai mare mãsurã decât chiar D(omnia) Ta, în articolul în
chestiune”.14 La o acuzã atât de exageratã, acuzatorului, adicã lui
Augustin Lauran, i s-ar putea rãspunde cu una din spusele maestrului
Ion Luca Caragiale, ºi anume cã simþea enorm ºi vedea monstruos.
Canonicul îi scrie lui Vasile Leºianu, în ton cominatoriu, desigur, cã
scandalul stârnit de cele publicate de el poate fi reparat, „pânã ce nu va
fi prea târziu (s.a.), revocând ºi retractând, în coloanele Familiei toþi
erorii (sic!) evomaþi asupra catolicismului”.15 Austerul canonic gândea,
aºadar, cã doar fãcând cele de mai sus, dascãlul beiuºean va putea ieºi
din starea de „membru putred al Bisericii Catolice”, cum îl categorisise
la începutul epistolei din 18 mai 1882.

O scrisoare a lui Leºianu adresatã lui Lauran, datatã tot 18 mai
1882, „se încruciºeazã”, cum se spune, „pe drum”, cu cea a acestuia. Ea
conþine alte informaþii sau amãnunte cu privire la articolul apãrut în
Familia, menite a-l scuza pe autor în faþa celor care-l învinovãþeau. „Vã
asigurez”, spune Vasile Leºianu, „cã ce am scris n-am scris din maliþie, ci
din nebãgare de seamã, drept ce eu sum (sunt n.n.) gata la orice satis-
facþie; ieri”, continuã el, adicã în 17 mai 1882, „am ºi trimis la Familia o
declaraþiune prin care resping orice presupunere ca ºi cum cele
cuprinse în articolul susnumit ar forma convingerea mea”16. Urmeazã,
apoi, câteva consideraþii referitoare la menirea istoricului, care dupã
Leºianu (dar nu dupã adevãr, am zice noi, cei de astãzi, cãci istoricul nu
este un simplu cronicar, un întocmitor de procese verbale), ar fi „sã
descrie ce aflã ºi dânsul, fãrã a face criticã” ºi fãrã a-ºi da cu pãrerea. El
revine, apoi, la argumentarea arfirmaþiilor din studiu, spunând din ce
lucrãri, din ce volume ºi de la ce pagini a luat informaþiile folosite în
acesta. Mai mult, în scrisoare îl informeazã pe Lauran, ca ºi cum acesta
nu ºtia, deºi suntem siguri cã ºtia, cã în acele lucrãri apar date despre
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comportarea imoralã a papei Alexandru al VI-lea Borgia ºi a fiicei sale
Lucreþia, pe care el însã nu le-a reprodus în întregime în studiul sãu,
cãci, zice Leºianu, „eu nu scrutez dupã lucruri de acele, cãci nu-mi plac”,
dar nu s-a gândit niciodatã cã îi este interzis sã se foloseascã  „de cãrþi
edate de cea mai catolicã societate din þarã (e vorba de Societatea
Sfântului ªtefan, condusã de „primatele” Tarkányi, care a mijlocit, la
1870 traducerea ºi tipãrirea în ungureºte a lucrãrilor lui Caesare Cantu
n.n.) ºi folosite de toate popoarele catolice, în sute de mii de exem-
plare”.17 Aºa stând lucrurile, Leºianu repetã ºi în aceastã scrisoare cã este
nevinovat, deoarece a publicat doar „lucruri deja cunoscute la toþi
oamenii de ºtiinþã”, ºi de aceea sperã sã fie iertat, „contând la simþul de
dreptate ºi bunãvoinþã” a Consistoriului Episcopiei greco-catolice orã-
dene.18

„Neîndurãtorul” canonic Augustin Lauran, împuternicit, cum am
vãzut, de episcopul Mihail Pavel sã cerceteze „cazul Vasile Leºianu”,
rãspunde, pe scurt, scrisorii din 18 mai 1882 a acestuia, peste 3 zile,
adicã la 21 mai acelaºi an, spunându-i cã motivul acuzãrii ce i  se aduce
nu stã în  „excesele personale, adscrise unuia sau altuia”, prezente în
studiul din Familia, deoarece „acele se referesc la chestiuni istorice, nu
dogmatice, ci la spiritul anti catolic al articolului întreg”, care urmãreºte
sã ofere publicului cititor „doar episoade istorice scandaloase, sau
exagerate, extrase din diferiþi istorici, fãrã a þine cont cã nu se poate
negocia cu pietatea clericalã”, cu atât mai mult cu cât cel care a sãvârºit
acest lucru este o faþã bisericeascã.19 De aceea, e de pãrere canonicul,
scuzele lui Leºianu „nu pot servi la satisfacþiunea pentru repararea scan-
dalului”, chiar dacã vor fi exprimate pe cale publicitarã în revista unde
ºi-a publicat studiul.

În ciuda acestei intransigenþe, datoritã cu siguranþã unei „tempe-
rãri” venite din partea episcopului Mihail Pavel, un om, printre altele,
extrem de tolerant, cãtre sfârºitul „epistolei” sale din 21 mai 1882,
Lauran se „ înmoaie” oarecum, uitând de „putreziciunea” destinatarului
ºi scriindu-i dupã cum urmeazã: „Nespusã mi-ar fi bucuria dacã aº putea
strânge iarãºi mâna amicabilã cu D(omia T(a), pentru cã «errare
humanum est, in errare perseverare diabolicum, resurgere ange-
licum»”.20 „Înmuierea” din ultimele rânduri ale acestei scrisori nu are,
însã, ca rezultat a-l face pe Vasile Leºianu sã se liniºteascã, sã uite de
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„cumplitele” imputãri ce i s-au adus, ºi de aceea în rãspunsul pe care i-l
dã canonicului, la 21 mai 1882, cum am arãtat mai sus, precizeazã cã este
foarte supãrat, deoarece i s-au atribuit „vini” sau fapte pe care nu le-a
sãvârºit. „Epistola preþuitã a Mãriei Voastre (din 18 mai n.n.) m-a supãrat
foarte tare”, scrie el, „vãzând din aceea cã mi se atribuiesc lucruri (pe
n.n.) care nu le mãrturisesc”.21 În ciuda acestui fapt, aratã Leºianu,
repetând ceea ce precizase în scrisorile anterioare, el  „este gata la orice
satisfacþie”, cerând învinuitorului, respectiv lui Augustin Lauran, sã-l sfã-
tuiascã cum sã procedeze, pentru a-ºi retrage toate acele  „erori”. „Drept
aceea”, spune el, adresându-se celui de mai sus, ca de la discipol la men-
tor, „vã rog foarte frumos sã binevoiþi a-mi compune un concept de
retracþiune (s.a), în sensul imediat, ºi pentru subscriere sã binevoiþi a
mi-l trimite, apoi eu îl voi trimite la «Familia», sã fie odatã capãt la inci-
dentul acesta neplãcut ºi în care bunul Dzeu vede inima mea, cã nici un
scop rãu n-am avut, nicio tendinþã, ºi sum de tot nevinovat”.22

O altã scrisoare a lui Leºianu, adresatã lui Lauran, datatã cu 25 mai
1882, vine sã confirme ce spusese el în scrisoarea din 21 mai. În ea
Leºianu aratã cã i-a expediat lui Iosif Vulcan o formulã a scrisorii de
retractare, aºa dupã cum i s-a sugerat, însã se teme (ºi se pare, nu fãrã
temei) cã Vulcan va refuza publicarea ei, spunând cã acea retractare „nu
convine cu conduita lui” ºi a revistei sale, sau cã  „va face schimbãri în
text”, dându-l, astfel, pe autor  „de minciunã”.23 De aceea canonicul este
rugat sã facã demersuri pe lângã Iosif Vulcan, ca sã publice retractarea
lui Leºianu cât mai grabnic, pentru ca nu cumva greºeala sãvârºitã de el
sã fie „cu consecinþã funestã” asupra carierei ºi viitorului sãu.
Intervenþiile la Iosif Vulcan, venite cu siguranþã din partea lui Augustin
Lauran, au rãmas, într-o primã instanþã, fãrã succes, cãci într-o scrisoare
adresatã acestuia de cãtre Leºianu, în 31 mai 1882, pomenitã mai sus, se
spune cã  „Vulcan nu vrea sã publice retractarea (...) deºi dânsul, în înþe-
lesul legii de presã ar fi dator, pentru cã dacã cineva greºeºte, sã se poatã
ºi rectifica”, ºi în plus, adaugã Leºianu, de astã datã glosând banal pe ge-
neralitãþi, „greºeala încã nu e pãcat, decât numai perseverarea continua-
tã în greºealã”.24 El se oferã sã suporte spesele pentru tipãrirea retrac-
tãrii, pe care ar dori s-o vadã publicatã într-un numãr de duminicã al
revistei lui Vulcan, aºa cum procedeazã redactorii „foilor ungureºti”,
care tipãresc  „tot felul de suplimente”, ºi atunci când acestea  „nu con-
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vin cu conduita lor”.25 Refuzul iniþial al înþeleptului redactor al Familiei
de a tipãri retractarea cerutã de Leºianu, demonstreazã cã el înþelegea
adevãrul celor publicate de Leºianu în revista sa, deoarece se bazau pe
date indubitabile, pe care eruditul canonic Lauran, închistat într-o men-
talitate învechitã, refuzã, din pãcate, sã le recunoascã. Convins, aºadar,
cã Leºianu nu comisese nicio greºealã, Iosif Vulcan socotea cã publi-
carea retractãrii este inutilã. De altfel, însuºi Leºianu era de pãrere, aºa
cum menþioneazã în scrisoarea din 31 mai 1882, cã o retractare ca cea
pe care se obliga s-o alcãtuiascã  „s-ar potrivi” a  fi tipãritã într-un  „organ
bisericesc catolic în limba românã”, care din pãcate în provincia bise-
riceascã greco-catolicã a Transilvaniei lipsea în acea perioadã.

Cel care se va încumeta sã tipãreascã, ºi de altfel a ºi tipãrit, o pu-
blicaþie de acest gen, numitã Revista Catolicã, va fi Dr. Vasile Lucaciu, pe
care, însã, episcopul de Gherla Ioan Szabo l-a supus unor persecuþii fãrã
precedent.26 Ca un copil, vinovat fãrã vinã, adicã naiv ºi neîncrezãtor
în tãria opiniilor sale, Vasile Leºianu cautã sã-l învinovãþeascã, indirect,
de „greºeala” sa pe însuºi Iosif Vulcan, scriind, în scrisoarea din 21 mai
pe care o discutãm, cã acesta,  „ca redactor conºtiincios, dacã a observat
ceva în acel articol”, ar fi trebuit sã-l „facã atent (ºi n.n.) sã nu-l publice”.27

În treacãt fie spus, redactorul Familiei, nu-l putea  „face atent” pe
Leºianu, cãci aºa cum am vãzut, i se pãrea cã articolul sãu nu conþinea
niciun neadevãr, niciun fel de referinþã neadmisã „de superioritatea bi-
sericeascã” a lumii catolice occidentale, mai deschisã cãtre „moderni-
tate” decât cea din Episcopia greco-catolicã de Oradea. Vasile Leºianu
„pretindea” ca retractarea sa sã fie publicatã în proxima duminicã dupã
data de 31 mai, sperând, cum spune textual, cã în acest fel va scãpa  „de
necazul acesta, ce-mi cauzeazã atâta grijã ºi supãrare ºi sã-mi fie
conºtiinþa liniºtitã, cãci toate le fac în interesul acestei cauze sfinte.”28

Impresionat, probabil, de atâtea scuze venite din partea lui
Leºianu, dar mai sigur, cum am spus, de atitudinea împãciuitor-modera-
tã a episcopului Mihail Pavel, canonicul Augustin Lauran revine la senti-
mente mai bune faþã de acesta. Aceasta  o dovedeºte faptul cã a intervenit
la Iosif Vulcan, pentru a-l îndupleca sã publice retractarea cu pricina,
întocmitã de Vasile Leºianu dupã un model „sosit de la Oradea”. Ea,
retractarea, apare ca  „Suplement” la Familia, nr. 21, din 1882, ºi are
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urmãtorul cuprins: „Din acea împrejurare cã tratatul meu istoric despre
«Rezbelul de 30 ani», publicat în «Familia»nr. 15 ºi urm(ãtorii), a(nul)
c(urent), în urechile mai multor confraþi, preoþi greco-catolici ºi colegi
ai mei, cu adâncã stimã veneraþi, a sunat rãu, nu numai din punct de
vedere istoric, ci mai vârtos ºi din punct de vedere dogmatic ºi moral,
dupã ce am fost totdeauna fiu credincios al bisericii mele greco-catolice,
în sânul cãreia, ca preot promovat la serviciul Sfântului Altar, vreau sã
perseverez pânã la cel din urmã moment al vieþii mele ºi sã mor, luând
în revedere acel tratat istoric ºi combinându-l serios cu doctrinele dog-
matice ale bisericii catolice, însumi eu m-am convins despre aceea cã
unele glosse reproduse «bona fide» din istoricii preocupaþi faþã de
Constituþiunea ierarhicã ºi Magisteriul suprem al Sântei noastre biserici, ºi
entuziasmaþi pentru întreprinderile de pseudo reformaþiune ale con-
trarilor sântei noastre religiuni, nu cuadreazã întocmai cu învãþãturile
dogmatice ºi morale ale bisericii catolice, ºi cã prin urmare imputãrile
ce mi se fac, ca unui preot gr(eco) catolic, nu sunt fãrã fundament.
Chiar pentru aceea, din interesul cauzei sânte cãreia m-am (con)sacrat
ºi întru satisfacþiunea tuturor acelora care s-au smintit întru superficiali-
tate, cu care am trecut eu preste cestiuni atât de vitale pentru S(anta)
Noastrã Religiune, din îndemnul propriu mã simt îndatorat a revoca ºi
a retracta, precum cu aceastã declaraþiune publicã revoc ºi retractez
solemn orice expresiune hostilã ori ambiguã, carea în tractatul susnu-
mit aruncã umbrã asupra credinþei mele catolice, pentru cã eu venerez
constituþiunea hierarhicã a bisericii, recunosc autoritatea supremã a
Ponficelui Roman, profesez toþi articli dogmatici sancþionaþi prin
Conciliile Ecumenice ºi astfel ºi cele ale Conciliului Tridentin ºi Vatican
– cu un cuvânt eu cred ºi mãrturisesc tot ce crede ºi mãrturiseºte Santa
noastrã bisericã, condamnez, dezaprob ºi resping cu indignaþiune tot ce
condamneazã ºi dezaprobã S(fânta) noastrã bisericã, iar în acel tratat
(Rezbelul de 30 de ani n.n.), asemene dupã autori mult puþin preocu-
paþi - se referesc la persoane ºi corporaþiuni, vreau sã se reducã toate la
valoarea lor istoricã, declinând de la mine orice responsabilitate pentru
pãrerile individuale ale acelor istoriografi, cari dupã una criticã mai
solidã întru cenzurarea unor persoane bisericeºti ºi corporaþiuni se par
a fi rãu dispuºi faþã de instituþiunile noastre bisericeºti.

Beiuº, 25/5, (1)882, cu tiparul lui Eugeniu Hollosy în Oradea
Mare”.29

Aceastã retractare seamãnã, dupã conþinut, cu jurãmintele de
abjurare ale ortodocºilor trecuþi la greco-catolicism, fãcute pe vremea
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lui Meletie Kovacs (1709-1775), primul episcop greco-catolic de
Oradea, consemnate în unul din celebrele Protocoale aflate cândva în
Biblioteca Episcopiei, despre care subsemnatul a fãcut vorbire altã-
datã.30

Apariþia retractãrii a mulþumit ambele  „tabere”, adicã ºi pe
Augustin Lauran ºi pe Vasile Leºianu. Cel dintâi îi scrie episcopului
Mihail Pavel, în acest sens, la 6 iunie 1882, urmãtoarele: „Ilustrissime ºi
Reverendissime Domnule Mihail Pavel, Din acea împrejurare cã profe-
sorul gimnazial de Beiuº, Vasiliu Leºianu, recunoscându-ºi aberãrile sale,
cuprinse în articolul publicat în nr. 15 ºi urm(ãtorii) ai «Familiei», nu
numai cã-i pare rãu sincer de eroarea comisã, ci întru satisfacþiunea
tuturora care s-a simþit în articolul cestionat în nr. 21, a(nul) c(urent) al
«Familiei» ºi respective ca supliment la acel nr., publicã o «retractare» for-
malã a erorilor dogmatice cuprinse în acel articol, ºi aºa Vas(ile) Leºianu
nu numai cã nu se poate considera de obstinat întru erorile sale, ca cu
exemplaritatea (s.a) acestui act de «retractare publicã ºi solemnã» a fã-
cut chiar onoare educaþiunii catolice, în urmarea graþioasei ordinaþiuni
de su(b) 17 mai a.c. nr. 1058, cu carea mi s-a comis studierea acelui arti-
clu, aº fi  de acea umilitã pãrere cã, apreþiindu-se lãudabila retractare a
lui Vas(ile) Leºian, adicã pentru cele cuprinse în articolul sãu din 15 ºi
urm(ãtorii) ai «Familiei», sã nu se închieteze, deoarece «Dzeu nu vrea
moartea pãcãtosului» (Cf. Ezechil C. 33.V.11) numai pre venitor sã fie
mai precaut întru tractarea cestiunilor dogmatice, pentru cã «male dici-
tus qui facit opus Dei prudenter» (Ier. C. 48.V.11).

Graþiilor arhiereºti recomandat, cu profundã veneraþiune fiind
cel mai umilit serv. Al Il(ustritãþii) V(oastre) Oradea Mare, 6 iunie
1882”.31

Observãm, din aceastã scrisoare, o atitudine mult mai îngã-
duitoare din partea lui Augustin Lauran, ba am spune cã total opusã de
cea avutã iniþial faþã de Leºianu. Aceasta ne face sã credem cã inflamarea
puritanist-catolicã manifestatã de canonic dupã apariþia articolului
încriminat a avut în ea o anumitã teatralitate, menitã, indirect, sã-i punã
lui însuºi personalitatea în evidenþã. Pe Vasile Leºianu, însã, publicarea
retractãrii ºi exprimarea conciliantã a canonicului a avut darul sã-l
mulþumeascã, ºi mulþumirea ºi-o exprimã printr-o nouã scrisoare,
adresatã acestuia din Beiuº, la 9 iunie 1882, având urmãtorul cuprins:
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„Magnifice Domnule Canonic, Nu sum în stare a Vã mulþumi îndestul
pentru nobila stãruinþã, prin care aþi mijlocit publicarea retractãrii mele
în «Familia» ºi pentru nobila interesare de cauza mea, ca un adevãrat
binevoitor al meu; drept aceea, vã mulþumesc din adâncul animei mele,
pentru toatã buna voinþã, osteneala ºi îngrijirea-vã graþioasã, ce-aþi
binevoit a manifesta faþã de afacerea mea, vã asigurez cã, precum în tre-
cut, aºa ºi în venitor, nu va subversa nici una cauzã de îndoialã în senti-
mentele mele catolice. Magnificienþa Voastrã, încã cred cã V-aþi convins
pre deplin cã ºi eu, în aceastã afacere am umblat cu toatã sinceritatea ºi
loialitatea recerutã de la un preot gr(eco)-catolic devotat sântului altar
dumnezeiesc. Încã o datã mulþãmindu-Vã de toatã binefacerea pãrin-
teascã; recomandat piilor afecte ºi graþiosului sprijin a(l) Mãriei Voastre,
sum cu profundã veneraþiune cel mai adict onoratoriu, Vasiliu Leºianu,
prof(esor) ordin(ar).”32

Aceste mulþumiri rãspundeau, nu la cine ºtie ce bine, care
chipurile i s-ar fi fãcut, ci doar la faptul cã acuzatorul îl lasã pur ºi simplu
în pace, trecând cu vederea peste  „gravele sale erori dogmatice”, care
în alte locuri, ºi în faþa unei alte  „superioritãþi” bisericeºti, mai deschise
„modernitãþii”, n-ar fi existat. Modernitatea, în sine, se extinde, precum
se vede, nesincronic, chiar dacã unii exegeþi români, cum este, de exem-
plu, Eugen Lovinescu33, s-au strãduit, în anumite scrieri ale lor, sã arate
cã sincronismul este o  „însuºire” care a  „atins”, figurat spus, „cu aripile
sale”, toate teritoriile locuite de români.
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Predând de ani buni aspecte ale romanului britanic postmodern,
am ajuns sã descopãr  neaºteptate intimitãþi ale anumitor texte la fiecare
recitire ºi sã le prezint studenþilor mei felul  în care procesul de decodare
ºi interpretare devine un act subiectiv ºi cum ajung ei înºiºi sã rescrie  car-
tea în conformitate cu ceea ce Umberto Eco a numit competenþele lor
intertextuale (vezi  Eco, 1991: 59). Am rãmas constant atrasã de subtilele
jocuri ale intertextualitãþii, atât de prezente în romanele experimentale,
unde fascinaþia pentru dezvãluirea interdependenþei între texte devine,
uneori, însãºi esenþa ºi scopul cãrþii, iar expunerea  complicatei texturi  de
nevãzute citate, referinþe, împrumuturi, este suficient de grãitoare pentru
a convinge cititorul de aspectul ludic al anumitor combinaþii care acceptã
lipsa originalitãþii în favoarea acestui spectacol al reconstrucþiei.
Exemplificarea vine din cãrþile mai multor autori  cum  ar fi John Fowles,
Malcolm Bradbury, D.M. Thomas, Alasdair Gray sau, favoritul meu, David
Lodge, ale cãrui titluri acoperã, sincer, atât de multe instanþe ale dinamicii
romanului actual. Din aceastã enumerare, demonstraþia mea asupra
funcþiei ironiei se va opri asupra câtorva texte aparþinând lui David Lodge
(se putea altfel?!), respectiv, lui Jeffrey Eugenides ºi Vesnei Goldsworthy,
ca într-o sugestivã scenã de magistrul-ºi-discipolii-sãi (nu e adevãratã, dar
ar putea fi. Oricum, postmodernismul scuzã orice alãturare!!!)

SCURTE OBSERVAÞII ASUPRA IRONIEI

În multe situaþii mã vãd silitã sã le explic studenþilor mei cã existã o
diferenþã considerabilã între a fi ironic ºi a fi batjocoritor,  între a alege
cuvintele sã însemne ceva diferit de ceea ce ele denotã în mod curent
pentru a atenua modul de adresare directã pe de o parte, iar pe de altã
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parte pentru a ajunge la un efect emfatic, umoristic. Dicþionarele curente
stabilesc cã termenul  ascunde sensul de batjocurã, zeflemea, persiflare,
adicã acele aspecte care circulã curent în viaþa cotidianã ºi care duc mai
degrabã la sarcasmul ofensator decât la ridiculizarea disimulatã pe care o
intenþioneazã  ironia prin însãºi semnificaþia ei preluatã din greaca veche
(vezi http//dexonline.ro). Este cert faptul cã textele literare (mã refer, din
nou, la cele în prozã) expun cel mai limpede felul în care se pot utiliza
instrumentele de lucru ale ironiei, anume, cuvintele în primul rând,
îmbibate cu semnificaþii opuse celor obiºnuite, care, la rândul lor,
înlesnesc crearea de situaþii deliberat contrare celor intuite, pentru a
dezvãlui cititorului o plajã mai largã de strategii narative.

Se admite cã ironia, mai ales cea verbalã, dar ºi cea de situaþie, a
devenit un numitor comun al unei mari pãrþi din literatura scrisã în
ultimele decenii (adunatã sub umbrela postmodernismului, nu-i aºa?),
marcând astfel  transparenþa limbajului ºi instabilitatea relaþiei saus-
suriene consacrate dintre semnificant ºi semnificat (filologii îºi mai amin-
tesc cursurile lor de lingvisticã), precum lipsa de adâncime ºi soliditate
prin care e perceputã  realitatea în atare condiþii. Cãrþile  propuse acum
ne oferã situaþii (fictive, fireºte) în  care cititorul poate experimenta felul
în care orice text poate deveni un spaþiu social în care limba funcþioneazã
ca mediator între utlizatorul ei ºi cititorul ei, cel care decodificã mesajul
conþinut în cuvintele, expresiile, imaginile create de autori.

TEORII, TEORII

Ironia (parodicã, mai cu seamã)  permite etalarea artificialitãþii con-
venþiilor narative tradiþionale ºi a strategiilor retorice subminând, mai tot
timpul, ambiþia autorilor la o supremaþie incontestabilã asupra creaþiei lor
ºi oferindu-le, în schimb, un adevãr mai puþin plãcut, anume, acela cã ar fi
doar voci sau funcþii ale propriilor lor opere (vezi  Eco, 1991: 93), în ºi
prin care se întorc la texte existente deja, la autori clasici, la citate cunos-
cute, la concepte vehiculate în mod obiºnuit în lumea literarã. 

Madeleine Hanna, protagonista lui Jeffrey Eugenides (2011), fasci-
natã de romanele clasice publicate în colecþia Colette - Edith Wharton,
Henry James, Dickens, Trollope, Austen, George Eliot, surorile Bronte -
(vezi Eugenides, 2011: 3) devine conºtiinþa literarã a autorului  în
momentul în care acceptã subordonarea vieþii ei curentelor critice vehic-
ulate în spaþiul cultural al anilor ’80; ea recunoaºte paradoxal cã eºecul ei
sentimental a început odatã cu descoperirea teoriei franceze predatã la
cursul de Semioticã 211 de cãtre Michael Zipperstein, reprezentant al Noii
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Critici în Universitatea ei (Brown); împreunã cu profesorul lor, studenþii
(puþini la numãr pentru cã interesul pentru teorie e scãzut) au început sã
deconstruiascã noþiunea de dragoste prin metoda interpretãrii de text ºi
a eliberãrii autorilor de propria lor povarã biograficã, sub atenta coor-
donare a profesorului lor care îl cunoscuse pe Roland Barthes la Paris în
1975, la o seratã, ºi se lãsase cucerit de noua orientare criticã. Madeleine
va fi absorbitã de abordarea teoreticã a chestiunii cãsãtoriei, reconfig-
urând-o nu doar ficþional ci ºi în viaþa personalã, ca efect (nesperat de nici
un teoretician!) al orelor de semioticã din programa academicã, începând
cu parcurgerea de texte semnate de Derrida, Eco, Barthes (despre
Sarrasine al lui Balzac) ºi ajungând pânã la selecþia fotocopiatã de
Semiotexte semnate de „E.M. Cioran,  Robert Walser, Claude Levi-Strauss,
Peter Handke, ºi Carl Van Vechten”(20); cercetarea ei asupra chestiunii
cãsãtoriei în romanul clasic, cu precãdere în opera lui Jane Austen ºi
Henry James, admiratori ai familiei clasice, greu de constituit,  a început
printr-o lucrare de seminar intitulatã „Modul interogativ: cererea în cãsã-
torie în sfera (strict limitatã) a femininului” ºi s-a finalizat prin articolul
„Am crezut cã nu o vei cere niciodatã: Câteva consideraþii asupra intrigii
matrimoniale”, apãrut în revista The  Janette Review, editatã de M.
Myerson. (470). Autoarea articolului ajunge la concluzia cã în timpul vic-
torienilor,  romanul a atins un apogeu în modul tradiþional de abordare a
cãsãtoriei ºi nu ºi-a mai revenit dupã încetarea acestei perspective,
apãrutã odatã cu succesul adus de o cãsãtorie convenabilã, de cãsãtoria
bazatã pe avere, de egalitatea sexualã, „bunã pentru femei, nefastã pen-
tru roman” (22).

NEÎNCREDEREA ÎN CANON

Un aspect considerat fundamental de generaþia postmodernã este
acela al prezenþei (poate ºi a necesitãþii) fragmentãrii, a pierderii centru-
lui de autoritate ºi putere exclusiviste, care implicit duce la o decanoni-
zare a valorilor universale, unanim (ºi confortabil) acceptate, la pierderea
unei ierarhii  culturale, sociale,  artistice, în cursul unui proces aproape
constant de demistificare a oricãrei tendinþe de universalitate ºi de inves-
tigare a validitãþii ei. Asistãm la aceastã dinamicã, în mare parte generatã
de ideile barthesiane cu privire la o posibilã moarte a autorului ºi naºtere
a cititorului (care re-scrie textul din nou ºi din nou, cu fiecare re/lec-
turare) vãzând strãdania nefireascã de a se re/crea un element clasic, fun-
damental – o bibliotecã – pe un teren confecþionat  sã parã autentic, aºa
cum se întâmplã cu personajul Roman Borisovici Gorsky din cartea
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Vesnei Goldsworthy (2017) care le îi cere librarului Nikola sã îi facã, în
casa pe are o construia, „cea mai bunã bibliotecã din Londra. Cea mai
bunã bibliotecã privatã din Europa. Nu doar o bibliotecã obiºnuitã, ci una
fãcutã pe mãsura unui gentleman-intelectual rus, interesat de artã, litera-
turã ºi cãlãtorii, cu o aplecare spre limbile europene; una care ar fi trebuit
sã arate de parcã însuºi Gorsky ar   fi cumpãrat toate cãrþile acelea ºi le-ar
fi citit de-a lungul multor ani sau – dacã nu – cã avea cele ai serioase in-
tenþii sã le citeascã. Mai mult, o bibliotecã care ar trebui sã arate ca ºi cum
ar fi moºtenit multe din volume de la niºte strãmoºi cãrturari. Gorsky voia
ediþii princeps din toate, inclusiv din Vechiul Testament, ºi voia toate volu-
mele sale sã fie în stare excepþionalã.”(Goldsworthy, 2017: 21). 

Biblioteca aceasta se transformã, asemenea unui text postmodern,
într-o adunãturã haoticã, un bric-a-brac, un colaj, creat fãrã profunzime,
adunând titluri, scrieri, stiluri  într-un conglomerat nestructurat, compus
din „ultimele apariþii despe arta conceptualã, chiar ºi în cele mai rare limbi
trãine, publicate în locuri precum Helsinki sau Stuttgart” (23);  autentici-
tatea obiectului dispare prin însuºi efortul  librarului profesionist de a-i
oferi comanditarului Gorsky o adevãratã „capodoperã” literarã, „o operã
de ficþiune la fel de plinã de imaginaþie ca orice poveste compusã din
cuvinte, o instalaþie de artã care sã poatã rivaliza cu orice (...). Fiecare
volum din biblioteca  lui Gorsky trebuia sã fie legat de celelalte ºi sã creeze
un text perfect: colecþia urma sã punã în operã o caracterizare a person-
ajului la fel de reuºitã precum cele ale lui Julien Sorel sau Ivan  Karamazov.
(...) biblioteca ar trebui sã îl încânte pe orice connoisseur în ale artei.(...)
Voiam sã-mi imaginez  o femeie  îndrãgostindu-se de el doar plimbându-se
prin biblioteca lui; ºi iubirea aceea ar fi fost creaþia mea.”(50-1).   

Volumul lui David Lodge Schimb de dame (1995), la care m-am
referit ºi cu alte ocazii, opereazã cu noþiunea de ironie prin modul în care
exemplificã segmentul postmodern de descentralizare, anume, prin felul
în care se respinge suveranitatea academicã, odinioarã unanim recunos-
cutã, în momentul în care protagoniºtii acestei caste alese devin simpli
purtãtori, nu creatori, de idei ºi strategii, stângaci ºi superficial utilizate în
cadrul programului lor de  schimb (încã nu apãruse Programul
Erasmus!!!) când americanul  Philip Swallow „zboarã spre vest” iar britani-
cul Morris Zapp „are destinaþia est.”(Lodge, 1995: 9); primul reprezintã
universitatea Euphoric State,  devenitã, „prin puterile proprii, una dintre
universitãþile majore ale Americii, cumpãrându-i pe cei mai distinºi
savanþi pe care îi putea gãsi ºi asigurându-ºi loialitatea lor prin generozi-
tatea cu care le punea la dispoziþie laboratoare, biblioteci, burse de cerce-
tare ºi  secretare splendide, cu picioare lungi”(14), o universitate care



Magda Danciu

222

„continua sã fie un nume des invocat în sãlile profesorale de pe toatã pla-
neta”, iar cel din urmã, este mesagerul corpului profesoral de la
Universitatea Rummidge, care „fusese dintotdeauna o instituþie modestã,
ca dimensiuni ºi reputaþie” (15).

Denudarea sistemului academic de tradiþionala conotaþie valoricã
superioarã se petrece prin deschiderea de spaþii (culturale, sociale, chiar
politice) ºi  exploatarea ludicã a fracturilor rezultate din spargerea tipare-
lor interpretative clasice,  toate petrecându-se sub auspiciile unei mari li-
bertãþi de re/combinare ºi re/construire pe care Lodge le oferã cititorului
atent, prin juxtapunerea celor doi protagoniºti, a principiilor  ºi a siste-
melor pe care le duc cu ei dintr-o þarã în alta „În opinia lui Morris Zapp (...)
viaþa era transparentã- literatura, opacã. Viaþa era deschisã – literatura, un
sistem închis. Viaþa era compusã din lucruri – literatura, din cuvinte. Viaþa
era despre ceea ce pãrea sã fie (...). Literatura nu era niciodatã ceea ce
pãrea sã fie, deºi în cazul romanului þi se cerea o acuitate ºi o ingeniozitate
considerabile pentru a reuºi sã dezlegi codul iluziei realiste”(53) ; Philip
Swallow trebuie sã accepte condiþia de a preda „Engleza 142. Poezia pas-
toralã din epoca augustanã. (...) Pentru studenþii din toþi anii. Înscriere li-
mitatã. (...) Engleza 213. Moartea cãrþii? Comunicare ºi crizã în cultura con-
temporanã.(...) Englezã 305, Jane Austen ºi teoria romanului. (...) Seminar
postuniversitar”(75).

Textele pe care le-am adus în prim-plan acum se citesc zâmbind
(cred eu) pentru cã ironia literarã  presupune un dialog ludic între autor
(prin intenþionalitate) ºi cititor (prin liberatea ºi subiectivitatea inter-
pretãrii) în efortul lor comun de a rãspunde intelectual (pozitiv) provocã-
rilor oricãror experimente narative.
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memoriei lui Gelu Ionescu

În anii premergãtori intrãrii în secolul 20, dupã primul mare seism
matematic ce a spulberat exclusivitatea geometriei euclidiene, o pleiadã
redutabilã de logicieni (Boole, De Morgan, Hilbert etc.) au fãcut un pas
mai departe. Intenþionând sã introducã cu totului  matematica ºi, în spe-
cial, ramura ei cea mai incitantã, Teoria numerelor, în sferele de cristal ale
teoriei pure, au clãdit eºafodajul pentru construcþia aºa-numitelor sisteme
formale. Pentru un nespecialist, o gratuitate greu digerabilã, acesta
punându-ºi pe bunã dreptate întrebarea: la ce bun sã îl scrii pe 5 ca SSSSS0
(S simbolizeazã „succesor”), ori în loc de constantele a, b, c, d, e, etc sã
foloseºti notaþia a, a', a'', a''', a'''' ºi multe alte aiureli? Probabil cã nici logi-
cienii pomeniþi nu au putut rãspunde la timpul respectiv la aceastã între-
bare pentru cã, dincolo de jocul supra-deºtept, de o mãiestrie desãvârºitã,
având certe similitudini cu noþiunea de artã purã, zãmislind simboluri
opace la orice legãturi cu lumea realã, încã nu aveau cum sã ºtie cã sis-
temele formale vor genera în viitor limbaje informatice ori încrâncenãrile
contemporane de a crea Inteligenþa Artificialã. Ideea lor era sã alcãtuiascã
un limbaj al matematicii perfect neutru ºi astfel de neclintit, eliberat de
toate semnificaþiile ori posibilele legãturi cu concretul. „Entitãþi dotate cu
formã, dar golite de conþinut” (p. 258 – citatele sunt din volumul Gödel,
Escher, Bach de D. R. Hofstadter, vezi numãrul trecut). În 1910, Bertrand
Russell ºi Alfred Whitehead, dupã o ambiþioasã muncã de sintezã ce viza
adunarea tuturor principiilor, axiomelor, silogismelor ºi teoremelor de
logicã matematicã într-o unicã ºi imbatabilã construcþie, au publicat
giganticul opus Principia Mathematica. De-acum nimic nu mai avea voie
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sã fie nedemonstrabil, orice idee matematicã urma sã îºi gãseascã locul în
arborescenþa imensã a lucrãrii. Au urmãrit cu osârdie consistenþasistemu-
lui (acesta nu avea voie sã admitã simultan o propoziþie ºi negaþia ei) ºi
completitudinea sa (orice adevãr al teoriei numerelor trebuia sã poatã fi
demonstrat prin axiomele ºi teoremele din cadrul lui). Dar n-a fost sã fie
aºa. În 1931, ursuzul matematician austriac Kurt Gödel, analizând atent
„indestructibilitatea” sistemelor formale, ºi-a dat seama cã ele conþin
aserþiuni care pot fi judecate de la un nivel superior matematicii, nivel ce
permite privirea recursivã asupra ansamblului (metamatematic, cum s-a
încetãþenit expresia), dezvãluind o surprinzãtoare auto-referenþialitate.
Adicã ele nu mai fac afirmaþii doar despre problematica în cauzã, ci ºi
despre ele însele, similare paradoxului lui Epimenide („aceastã propoz-
iþie este falsã”). Elaborând o demonstraþie extrem de complexã, Gödel a
pus astfel pe piaþa logicii celebra Teoremã a Incompletitudinii care afir-
mã în esenþã ºi într-un perfect izomorfism cu paradoxul pomenit cã orice
sistem axiomatic conþine cel puþin un adevãr care nu poate fi demons-
trat prin teoremele sale. Mai mult decât atât, cu cât un sistem formal este
mai puternic, cu alte cuvinte conþine mai puþine adevãruri matematice
nedemonstrabile, cu atât este mai inconsistent, ca atare are o structurã
subminatã de contradicþii. Ca ilustrare, revenim la Expoziþia de stampe a
lui Escher discutatã în prima parte. În absenþa bulinei centrale cu semnã-
tura artistului ce acoperã îmbinarea celor douã planuri ontice (realul ºi
imaginarul – de fapt ambele imaginate în tabloul real), interferenþa
respectivã ar fi reprezentat o forþare contradictorie, deci întreg sistemul
lucrãrii devenea inconsistent. Cu ea, el este incomplet, pentru cã pata albã
nu are conexiuni consubstanþiale cu ideatica tabloului. E un adevãr inde-
cidabil, independent de teoremele agregatului. Iatã bucla stranie de-a-
cum elegant împachetatã în staniol matematic: când complexitatea unui
sistem formal depãºeºte o masã criticã, „sistemul îºi însuºeºte dintr-o datã
capacitatea de auto-referenþialitate, condamnându-se astfel la incompleti-
tudine” (p. 508). Gigantica Principia Mathematica era astfel zdrobitã,
prãbuºind implicit ºi moralul tuturor logicienilor ce vãzuserã în ea ultima
oazã de stabilitate teoreticã, de certitudine deplinã a a unui demers nãs-
cut din inteligenþa umanã. Cãci atât genetica ce începea sã se impunã în
peisajul ºtiinþei materiei vii ºi care revela cu fiecare pas înainte imprevizi-
bilitatea funcþionãrii mecanismelor evolutive, cât ºi cuantica ce pã-
trunsese ascunziºurile unei materii supuse fatalmente principiului incer-
titudiniial lui Heisenberg, insinuaserã deja în psihicul cercetãtorilor futili-
tatea abordãrilor de pe poziþii încremenite.

„Adevãrul transcende teoremitatea” - este unul dintre corolarele de-
ducþiei gödeliene. Adicã niciodatã un sistem logic, oricare ar fi el, nu
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poate depãºi mecanica formalã a teoremelor sale deduse din axiome ºi
construite pe baza legilor postulate pe nivelul respectiv decât ieºind din
el, urcând pe un nivel superior (al „adevãrului”) de unde ansamblul sis-
temului se dezvãluie în sfârºit în toatã claritatea sa. La fel ca în Mâini
desenând (în imagine), unde e necesarã dubla evadare în tridimensional
pentru propria zãmislire în plan, într-o ameþitoare rotire cu rezonanþe
mitologice. Mai mult, în nivelul înalt se recapãtã ºi semnificaþiile atât de
vehement eliminate în planul elementar al sistemelor formale.
„Semnificaþia unui obiect nu este localizatã în interiorul acelui obiect”
(p. 617), ea putând fi atinsã doar prin parcurgerea auto-referenþialã a
buclei stranii dintre nivelul existenþei sale ºi cel al semanticii lui. Cu acest
silogism, Hofstader nãvãleºte din matematicã în toate domeniile imagina-
bile ale gândirii ºi creaþiei umane. Bucla stranie a recursivitãþii oricãrui
demers asupra lui însuºi prin saltul prin diverse nivele referenþiale nu mai
e doar o metaforã a fugilor lui Bach, a paralogismelor grafice escheriene
sau a calculelor cu numere supranaturale (imposibil de dezvoltat în acest
spaþiu; ca idee, numere situate dincolo de cele mai mari numere naturale,
deci un fel de transcendere a infinitului!), consecinþe ulterioare ale „cutre-
murului” Gödel. Buclã stranie devine drama inteligenþei care se apleacã
asupra ei însãºi, revelându-ºi gödeliana vulnerabilitate. Buclã stranie
devine hazardul chimic sau poate incognoscibilul impuls extern ce a
reunit câþiva aminoacizi combinându-i în celule reproductibile, fãcând
trecerea de la inanimat la viu. Ori întoarcerea procariotelor cãtre dupli-
catele lor, generând pluricelularitatea ºi declanºarea complexitãþii biologi-
ce. Tot o buclã stranie urmeazã ºi limbile naturale ce-ºi întortocheazã sin-
taxele prin diateze reflexive ce le sporesc expresivitatea comunicãrii, ca
ºi gramatica limbajelor de programare cãscate înspre hãuri auto-repetitive
generatoare de simulacre de inteligenþã. Mecanismele auto-replicatoare
ADN, reþelele axonice ce împletesc în ghirlande briliante miliardele de
neuroni ai creierului uman, nervozitatea energiei vidului ce aruncã în
lume puzderie de particule virtuale pentru a le înghiþi deîndatã înapoi în
pântecele-i insondabil, ori cinismul kôan-urilor Zen ce „des-pun” cu
inflexibilitate torentele de întrebãri metafizice de care mintea muritoare
abundã – sunt cu toatele bucle stranii ale labirinturilor ontologice suprae-
tajate.

Însã care este statutul nivelului „adevãrului” de pe care logica, arta
ori biologia poate extrage înþelesurile fundamentale ale fenomenelor
desfãºurate pe treapta imediat inferioarã? În mod previzibil, ºi mai nebu-
los. Polonezul Alfred Tarski (1902-1983) a urmat un alt ocol auto-referen-
þial de tipul paradoxului lui Epimenide punându-ºi întrebarea dacã existã
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o modalitate de a defini conceptul de adevãr în Teoria numerelor. Mai
exact, dacã poate fi gãsitã pentru acesta o formulã de exprimare analoagã
celei pentru teoreme. Dupã o suitã complicatã de paºi deductivi, con-
cluzia matematicianului leº a fost indubitabilã: „nu existã nici o modalitate
de a exprima noþiunea de adevãr în interiorul lui TNT (unul dintre cele
mai cunoscute sisteme formale – n.n.). Remarcaþi cã, astfel, adevãrul
devine o proprietate cu mult mai ambiguã decât teoremitatea, pentru cã
cea din urmã este cel puþin exprimabilã” (p. 616) – ceea ce transferã dile-
ma din sfera conceptualului la nivel de limbaj. La fel ca în Zen, situarea pe
nivelul superior oferã o perspectivã globalã asupra fenomenelor, însã ea
nu poate fi „încarceratã” în cuvinte, formule, simboluri etc. care, în failibi-
litatea lor, oricum le-ai potrivi, în cele din urmã se reîntrupeazã în anticul
paradox. Paradox ce se reduce în cele din urmã la mecanismul extrem de
simplu: propozþia este falsã dacã e adevãratã ºi invers. Fundãturã fãrã în-
toarcere, invitaþie evidentã la inacþiune, la a nu problematiza. Iar în
filosofia Zen, „Dacã spui da sau dacã spui nu,/ Îþi vei pierde natura lui
Buddha” (p. 314). Ierarhia superioarã exclude întrebãrile, rãspunsurile,
categorizarea, vãdind derizoriul oricãrui tip de limbaj. Ea existã în (ºi pen-
tru) sine ºi atât. Care este însã „maºinãria” care proceseazã limbajul?
Creierul, evident. Poate fi atunci localizat nivelul neuronal la care astfel de
paradoxuri creeazã bulversãri, deci sunt determinabile anumite procese
electro-chimice cerebrale ce intrã în conflict dacã se produc simultan?
Existã la nivelul celulei astfel de limitãri organice ce exclud operaþiuni
producãtoare de contradicþii ideatice? Concluzia lui Hofstadter dedusã
din linia logicã Gödel-Tarski e tranºantã. Ea ne obligã la „renunþarea la
ideea cã creierul va putea furniza vreodatã o reprezentare extrem de pre-
cisã a conceptului de adevãr (...) o modelare absolutã a adevãrului este
imposibilã pe motive exclusiv fizice: ºi anume, o astfel de modelare ar
impune ca în creier sã se petreacã evenimente fizic incompatibile” (p.
620). Nu poate exista o formulare mai categoricã a dramei intelectului!

Iar ultima mare tematicã a eseului þine tocmai de acest intelect.
Poate fi el înstrãinat de aparatul neuronal? Cu alte cuvinte transferat pe un
angrenaj prefabricat? Este posibilã Inteligenþa Artificialã (IA)? Cu toate cã
armate întregi de ingineri ºi programatori se jurã pe toþi sfinþii cã va veni
vremea în care vom discuta de la egal la egal despre dasein-ul heideggerian
cu roboþii ori vom interpreta în tandem cu ei Dublul Concert de Bach,
vremea respectivã s-ar putea sã nu vinã. În pofida programelor ce joacã
ºah la nivel competiþional cu maeºtrii, compun sonate formal (doar for-
mal!) impecabile ori efectueazã operaþiuni matematice zdrobitoare cu
viteza fulgerului. Sintetic, „o maºinã nu poate face nimic fãrã a avea o
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regulã care sã îi spunã ce sã facã” (p. 718). Iar dacã este setatã sã îºi facã
ea însãºi regula respectivã, atunci va fi necesarã regula regulii (meta-regu-
la) care sã dirijeze regula ºi aºa mai departe, în regresie infinitã. Cu toate
cã la nivel de hardware circuitele electronice ºi neuronii reþelei cerebrale
au anumite similitudini, în sensul cã ambele funcþioneazã strict în douã
poziþii, 0 sau 1 primele, excitat sau neexcitat ultimii, diferenþele þin de
esenþã. Sã nu ne imaginãm cã la nivelul intelectului uman mecanismul
regresiei infinite nu se regãseºte. „Orice raþionament implicã un regres
infinit” (p. 717). Doar cã aici aparatul cerebral îºi ascunde cu stricteþe
adâncimile infinite: zona intuiþiei, a creativitãþii, dar mai ales a conºtiinþei
înglobatoare a acestor atribute, ce nu vor putea fi implementate într-un
computer nici pânã la capãtul eonului.  Alan Turing (1912-1954), pãrintele
informaticii ºi al calculatoarelor, cel ce prin descoperirile sale a declanºat
marea exultaþie reprezentatã de IA, ºi-a liniºtit entuziaºtii spunându-le cã,
într-adevãr, odatã ºi o datã poate cã vor reuºi sã facã o maºinã sã scrie un
sonet. Dar niciodatã sã ºtie cã l-a scris! Sã nu mai vorbim de zonele trãiri-
lor, ale deschiderii cãtre sensurile lumii, ale iraþionalului... Ale greºelii (!),
total incompatibilã cu o maºinãrie care funcþioneazã impecabil, iar dacã
dã erori, ele þin întotdeauna de o disfuncþie a sistemului sau comenzilor,
niciodatã însã convertibile în repere existenþiale. Un sistem IA nu va putea
niciodatã sã insereze o buclã stranie în raportarea sa la realitatea încojurã-
toare. Nu va ºti, cu oricâte programe, sub-programe ºi sub-sub-programe
va fi îndopat, sã se problematizeze pe sine, sã detecteze legãturile sale cu
lumea, sã gãseascã acele raþionamente, intuiþii ºi imaginaþii care sã îi ofere
cel puþin un crâmpei de înþelegere a sensului existenþei sale. Nu va reuºi
nicicând sã întemeieze acele conexiuni cu straturile infinitezimale în
numãr cvasi-infinit ale lumii ce s-au sedimentat în cortexul uman de-a lun-
gul experienþelor sale. „Pentru a crea o oglindire a înþelegerii, (într-un pro-
gram IA – n.n.) ar fi trebuit ca fiecare concept sã fie împachetat în straturi
peste straturi de cunoºtinþe despre lume” (p. 658). Ceea ce pare tot mai
îndepãrtat, cu cât înaintãm mai adânc în perfecþionarea tehnologiilor.

Surprinzãtor, cartea nu îºi gãseºte o încheiere decisivã în eseu.
Dupã 800 de pagini de analizã atotcuprinzãtoare, cititorul aºtepta un capi-
tol de sintezã înglobantã a copleºitoarei multitudini de teme. Începusem
textul cu metafora drumului ce transcende destinaþia, potrivitã ºi pentru
finalul monumentalei Ofrande muzicale bachiene încheiatã într-un gen
de rotocol de fum sonor. ªi aceeaºi senzaþie îþi rãmâne ºi aici, dupã par-
curgerea ultimului paragraf teoretic. Hofstadter a gãsit însã mai nimerit sã
finalizeze în literaturã. Ultimul dialog al pitoreºtilor sale personaje (Ahile,
Broasca Þestoasã ºi Crabul) se vrea o literaturizare a magistralului



Ricercar la ºase voci din Ofrandã în care au mai fost aduse încã trei per-
sonalitãþi reale: Charles Babbage, inventatorul primei maºini de calcul
analitice în 1837, Alan Turing ºi însuºi autorul eseului. Inegalabilul canon
este redat literar („incompletitudinea” este de la sine înþeleasã!) printr-o
ingenioasã agitaþie a protagoniºtilor într-o încãpere tixitã cu computere
improvizate din ecrane de televizor, claviaturi muzicale, fonografe deza-
fectate, maºini de scris ºi alte antichitãþi, unii rãmânând în real, alþii
intrând în virtualul ecranelor, stârnind hazlii controverse despre statutul
fiecãruia, schimbându-ºi apoi locurile, revenind iarãºi ºi iarãºi, tot mai
contrariaþi de ipostaza lor realã/fictivã, într-un vârtej aiuritor al planurilor
ontice. Buclã stranie în straie de vodevil, singurele pe care conceptul nu
le-a îmbrãcat de-a lungul volumului, dar care îi stau bine pentru cã ºi farsa
este un constituent al vieþii. Cum o ilustreazã ºi Mâini desenând, parabola
orizontului nostru zguduitor de mãrunt, parodia Creaþiei auto-creante,
bucla stranie a deriziunii condiþiei umane.

*
Cãderea lui Gelu Ionescu s-a datorat unei bucle. Când a a-
juns la capãtul peretelui de escaladã, ºi-a montat un anumit
sistem de prindere a corzilor care sã îi permitã coborârea.
Sistemul se numeºte buclã de rapel. În mod inexplicabil, în
pofida experienþei sale de mii de cãþãrãri, a fãcut o greºealã
de instalare ºi în clipa urmãtoare a intrat în „zborul final”
de la 35 de metri, parcurgând fulgerãtor bucla stranie inver-
sã, de la fenomen la esenþã. Dar nu e decât o buclã, o secula-
rizare cosmicã, o raþionalizare a infinitului în coordonate
prozaice. Gelu Ionescu a trecut pe nivelul superior gödelian,
al totalitãþii a-fenomenale ce „des-pune” orice fel de întreba-
re. Însã acesta nu e echivalent cu neantul. Ci doar cu non-
expresia. „Nonexistenþa personalã nu are deloc sens. Tot ceea
ce cunoaºtem este integrat în mintea noastrã, iar ca acea cu-
noaºtere sã fie absentã din univers este ceva incomprehensi-
bil” (p. 731). Gelu Ionescu a dispãrut doar în labirinturile
întortocheate ale polifoniilor astrale de unde nu mai poate
mãrturisi incompletitudinea lumii. Însã, asemeni petei albe
din tabloul escherian, Gelu Ionescu ESTE în însuºi miezul
inconsistenþei ei.

Horia Al. Cãbuþi
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Spaþiul cultural european se constituie ca un vast laborator de su-
biecte ºi idei, ca un creuzet al dezbaterilor contemporane ºi, adesea, ca
un impuls al exerciþiilor de regie ºi scenografie menite sã apropie
teatrul de problematica acestei lumi. Douã dintre spectacolele prezen-
tate la Festivalul Internaþional de Teatru de la Oradea de la începutul
toamnei sunt - fiecare într-un alt fel - influenþate de determinãrile psiho-
sociale ºi culturale ale bãtrânului continent. Meritã sã le investigãm, da-
toritã þinutei lor artistice, tehnicilor regizorale ºi performanþelor ac-
toriceºti de excepþie.

BALCANII, ACEASTÃ ,,PULBERÃRIE SENTIMENTALÃ” 

Republicatã în 2016 la Editura Humanitas, în cuprinsul Trilogiei
balcanice, piesa Occident Express de Matei Viºniec se plãmãdeºte din
mai vechea nostalgie a est-europenilor faþã de mirajul occidental, cenzu-
rat un timp îndelungat de graniþe, interdicþii ºi cortine ideologice.
Occident Expressul uneºte simbolic Estul de Vestul speranþelor ºi al hi-
merelor, rãsturnând axa tradiþionalã de cãlãtorie ºi de interes a legenda-
rului Orient Express. Textul original mizeazã pe o construcþie modularã
ce permite reasamblarea cu supleþe a scenelor, potrivit intenþiilor regi-
zorale. Compania americanã Trap Door din Chicago, cea care a inclus
piesa Occidental Express în repertoriul sãu încã din octombrie 2017, nu
se aflã la prima întâlnire cu dramaturgia celebrului scriitor de origine
românã. Povestea unei fructuoase colaborãri a început odatã cu mon-
tarea spectacolului Istoria comunismului povestitã pentru bolnavii
mintali, transpus, la vremea respectivã, în regia lui Zoltán Balázs. 

În ce priveºte piesa prezentatã recent în studioul orãdean, ne inte-
reseazã în mod deosebit cum anume percep artiºtii americani Europa

Teatrul

Maria Hulber

Laborator teatral de idei ºi
exerciþii regizorale



Maria Hulber

230

ºi, în speþã, Balcanii,
aceastã ,,pulberãrie
sentimentalã”. Cele
douã spaþii culturale
sunt apropiate însã
afectiv datoritã regi-
zorului Szabó K.
István*, bun cunoscã-
tor al spiritului bal-
canic din aceastã lu-
me modelatã de un
savuros baroc etno-
grafic, cel care
creeazã ºi scenogra-
fia, în colaborare cu
Florina Bellinda Vasilatos. E o lume în care omul fãrã însuºiri, fãrã iden-
titate certã, dar cu o naþionalitate ferm clamatã, adoptat de un nou con-
tinent ce ºi-a deschis graniþele dupã 1989, priveºte nostalgic spre o
ultimã scânteie - poate prea firavã - din paradisul Europei Centrale de
altãdatã. Pulsiunile violente, tentaþiile suicidare, crizele identitare erup
în fantasme, nevroze, obsesii ireconciliabile, susþinute scenografic
printr-o atmosferã ceþoasã ºi tulbure, izvorâtã dintr-un timp agonic, cre-
puscular. Rolurile interºanjabile reprezintã o trãsãturã bine cunoscutã
celor iniþiaþi în opera dramaticã a lui Matei Viºniec. Se creeazã premisele
unui spaþiu scenic aerisit ºi ale unor savuroase tehnici de happening ce
exploreazã dinamica interioarã, energiile latente, dorinþele refulate,
contradicþiile unor personalitãþi când retractile, când expansive.
Coregrafia pe muzica lui Ovidiu Iloc (compozitor care a mai colaborat
la realizarea unui spectacol inspirat de teatrul lui Matei Viºniec, Cabare-
tul Dada), reprezintã un element important în ansamblul producþiei,
oferind ,,spectacolul visceral” total.

* Trap Door Theatre, Chicago – USA
Occidental Express de Matei Viºniec
Traducere (în limba englezã) de Nick Awde ºi Daniela ªilindean
Adaptare: Szabó K.István ºi Daniela ªilindean
Regia: Szabó K. István
Scenografia: Florina Bellinda Vasilatos ºi Szabó K. István
Muzicã: Ovidiu Iloc ºi Danny Rockett
Distribuþia: Dennis Bisto, Gary Damico, Michael Garvey, Emily Nichelson, Beata Pilch, Mike
Steele, Nicole Wiesner
Spectacol vizionat în 26 septembrie 2018
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Remarcãm câteva mutaþii sensibile faþã de textul iniþial, prin cons-
truirea unor personaje confruntate mai degrabã cu prezentul decât cu
istoria, deºi traumele trecutului erup în monologurile bãtrânului orb,
fostul colonel deþinut în terifiantul lagãr sovietic din Kolima, spaþiu con-
centraþionar de tristã amintire, pierdut undeva pe harta îndepãrtatei
Siberii. Interpretat cu multã energie de actorul Michael Garvey, perso-
najul simte nevoia unei recuperãri a vieþii irosite ºi a unei compensaþii
materiale, fie ºi prin simpla atingere a himericului Orient Express.
Pentru el, trenul reprezintã un simbol al aºteptãrii ºi al acceptãrii iluziei.
O fata morgana - de care nu ne îndoim cã este conºtient - desprinsã din
acest teatru în teatru pe care-l joacã cu voluptate. Tinerii întreþin cu en-
tuziasm parodia trecerii trenului, iar fata, aceastã Antigonã sui generis,
dar fãrã solemnitatea tragicã a prototipului, modeleazã ºinele trenului
chiar cu bastonul orbului, în fãina presãratã pe jos, inaugurând lunga
iarnã a reaºezãrii frontierelor pe harta noii Europe. Gestul urinãrii bãtrâ-
nului orb pe frontiere exprimã eliberarea din dogma vechilor inter-
dicþii, dar ºi labilitatea graniþelor europene. 

Existã un punct de stabilitate în toatã aceastã dezordine abil crea-
tã, ºi anume cabina mecanicului dintr-un tren abandonat. În egalã mã-
surã, aceasta constituie culisele spectacolului, de unde sunt aduse la lu-
minã toate obiectele de recuzitã ºi instrumentele muzicale, ca dintr-o
cutie a minunilor, într-un mozaic de culori ºi un amalgam de forme.
Halucinantul episod în care toate personajele simuleazã tragerea trenu-
lui, sub impulsul unei false miºcãri, invocã exact opusul, încremenirea
în timp ºi spaþiu, neputinþa sustragerii de sub tutela unei predestinãri
tragice. Toate naþionalitãþile din Balcani sunt prinse în insectarul bune-
lor obiceiuri imuabile, dar ºi al viciilor ce le particularizeazã. Monologul
personajului feminin interpretat de Beata Pilch se rãsfrânge, deopotrivã
dureros ºi emoþionant, asupra bãrbatului balcanic, omul tuturor con-
tradicþiilor posibile. Impresioneazã în mod aparte timbrul vocii lui
Nicole Wiesner, o actriþã cu o fizionomie plinã de expresivitate, natura-
leþea glisãrii actorului Mike Steele dinspre un rol spre celãlalt, precum
ºi ipostaza tipicã a soldatului american, cu trup antrenat ºi perfect mo-
delat fizic, redat de actorul Dennis Bisto. Tot el va interpreta ºi rolul regi-
zorului descins în Balcani pentru a pune la cale o realitate contrafãcutã,
o nuntã þigãneascã cu actori. Mozaicul etnic ºi lingvistic se prelungeºte
într-o cascadã de cuvinte dislocate, fãrã sens, amintind de disoluþia lexi-
calã din teatrul ionescian. Apariþia femeii care citeºte ultimele cuvinte
încremenite pe buzele celor morþi constituie o imagine cutremurãtoare
ºi divulgã vechile credinþe din Balcani referitoare la punþile nevãzute
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cãtre lumea de dincolo. Episodul care secþioneazã unitatea versiunii în
limba englezã ne-a atras atenþia ºi în actul lecturii scenariului. Vocea de
la telefon relateazã, în limba românã, istoria tatãlui sãu, fost turnãtor la
Securitate. Planul pus la cale cutremurã ºi ne revoltã. În mod cinic, gene-
raþiile urmãtorare ale acestor Iude se pregãtesc sã spolieze totul, sã
deturneze pânã ºi valoarea memoriilor celor oneºti, ale celor ce au refu-
zat sã facã pactul cu Diavolul în perioada comunismului. Revenind la o
frãmântare personalã mai veche, întrebarea dacã Occidentul înþelege
pe deplin astãzi complexitatea barocului uman din Europa de Est ºi, mai
ales, din spaþiul balcanic rãmâne deschisã...

MONOLOGURI ÎNTRETÃIATE

Gardenia**, spectacolul montat la Teatrul Odeon din Bucureºti
de regizorul Zoltán Balázs, director artistic al Teatrului Maladype din
Budapesta, pe baza textului omonim al tinerei scriitoare poloneze
El¿bieta Chowaniec, face parte din proiectul european Fabulamundi.
Playwriting Europe. Co-finanþat prin programul Europa Creativã al
Uniunii Europene 2017-2020, acest proiect încurajeazã dramaturgia
contemporanã ºi schimburile multiculturale din peisajul teatral actual.
Versiunea în limba românã se bucurã de traducerea de excepþie a Luizei
Sãvescu de la Institutul Polonez din Bucureºti, pãstrând ritmul, fru-
museþea ºi vitalitatea expresivã a frazei originare. Decorul insolit ºi mi-
nimalist îi aparþine lui Constantin Ciubotariu, cu note artistic vizuale de
bun gust estetic, dezechilibrând în mod voit spaþiul: jumãtate aerisit, ju-
mãtate asediat de un soi de schelãrie metalicã ºi fixã, dar cu o funcþion-
alitate multiplã. Intrarea în piesã ºi legãturile între scenele tensionate se
fac pe arii celebre de opere. Pe bunã dreptate observa criticul de teatru
Ileana Lucaciu, în articolul Capcana unui experiment sofisticat, cã
libretele unora dintre aceste opere, aparþinând compozitorilor Georges
Bizet, Giuseppe Verdi, W.A. Mozart, G. F. Händel, redau experienþele
dramatice ale altor personaje feminine, mai mult sau mai puþin asociate
experienþelor trãite de eroinele Gardeniei. 

** Teatrul Odeon Bucureºti
Gardenia de El¿bieta Chowaniec
Traducere de Luiza Sãvescu
Regia: Zoltán Balázs
Decorul: Constantin Ciubotariu  
Costumele: Andrada Chiriac
Distribuþia: Antoaneta Zaharia, Paula Niculiþã, Simona Popescu, Mãdãlina Ciotea
Spectacol vizionat în data de 25 septembrie 2018



Subiectul piesei este simplu. Patru femei, într-o descendenþã di-
rectã pe linie maternã, îºi povestesc întâmplãrile vieþii, dar fiecare re-
curge la acest exerciþiu retrospectiv la vârsta de 33 de ani, o vârstã la
care nimic nu se pare încã definitiv aºezat, parafat sub condeiul destinu-
lui. Într-un fel, ultimele trei (fiica, nepoata ºi strãnepoata) îºi definesc
identitatea ºi ºansele ori neºansele vieþii în raport cu prima dintre ele.
Situaþiile create sunt un bun prilej pentru a relua întrebarea formulatã
de Thomas Ostermeier, în speranþa descoperirii unui rãspuns: ,,Cum
devin [actorii] adevãraþii autori ai personajului?” (Teatrul ºi frica,
texte reunite de George Banu ºi Jitka Goriaux Pelechová. Bucureºti:
Editura Nemira, p. 101). Anumite tehnici interpretative nu oferã însã lib-
ertatea expresiei individuale, chiar dacã impulsul fiecãrui personaj
provine din jocul celorlalte, din joncþiunea vocilor. Oricâte alianþe fami-
liale s-ar stabili, oricâte fire s-ar sfâºia apoi irevocabil, rând pe rând, fie-
care femeie devine cu timpul asemenea propriei mame. Semnul de-
plinei transformãri se cojugã cu ritualul îmbrãcatului, în scenele în care
mamele îºi îmbracã descendentele cu haine din pachetul coloristic al
florii de gardenie, iar fiicele, la rândul lor, îºi vopsesc buzele cu ruj
negru-cãrbune. Sofisticatã ºi capricioasã, gardenia este ea însãºi vulnera-
bilã tocmai prin condiþiile speciale necesare întreþinerii ei. Devine ºi un
simbol al nenorocului, al ratãrii matrimoniale, deoarece primele trei
femei au purtat la propria nuntã câte un buchet alcãtuit din asemenea
flori. Dar, dacã ne-am concentra atenþia exclusiv asupra simbolisticii flo-
rale, costumelor ºi decorului, am reduce în mod exagerat din sensurile
cromatice ale varietãþii de galben ce acoperã suprafaþa scenicã, de la de-
licata reflexie a cojii de lãmâie pânã la strãlucirile unui galben încins,
solar, o gamã vizualã de o fineþe ºi feminitate rãvãºitoare. Nuanþele
diferã concomitent cu succesiunea epocilor mondene ºi cu ritmurile,
tensiunile ºi angoasele personale. Creatoarea costumelor, Andrada
Chiriac, a transformat galbenul în ceva mult mai expresiv decât o sin-
gurã culoare, într-un al cincilea personaj, pigmentul sufletesc strãlucit
pus în contrast cu liniile sobre de negru. 

Prima femeie, primul monolog, prima poveste - o triplã ipostazã
ce prinde viaþã într-un mod admirabil datoritã actriþei Antoaneta
Zaharia. Personajul face parte din viaþa Cracoviei, se întrepãtrunde cu
istoria recentã, tumultuoasã a oraºului, evocând participarea la
Rezistenþa polonezã din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. Cãsãtoria cu
un ofiþer, dupã cutumele epocii, nu a constituit un prilej de fericire, ci
de adânci deziluzii ºi dezamãgiri, care au împins-o spre alcoolism ºi spre
o existenþã promiscuã. Viaþa i se scurge într-o continuã rãtãcire fãrã
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sens, îndulcitã de rarele episoade de tandreþe trãite alãturi de nepoatã.
Singurele obiecte statornice în peregrinãrile sale sunt haina de blanã
aruncatã din când în când pe umeri, ecoul unei lumi apuse, ºi geaman-
tanul în care pãstreazã rochia de mireasã. A doua femeie, interpretatã cu
nerv, poate uºor excesiv, de Paula Niculiþã, mãrturiseºte despre relaþia
disfuncþionalã între mamã ºi fiicã, întunecatã de reproºuri ºi vorbe
dure, observând cã ,,Toþi se uitau la mine ºi o vedeau pe ea.” Nemulþu-
miri ºi frustrãri se cer exprimate prin cuvinte reci, grimase ºi atitudini
neîndurãtoare. A treia femeie se contureazã în interpretarea, demnã de
apreciat, a Simonei Popescu, actriþã debutantã pe scena Odeonului, ase-
menea Mãdãlinei Ciotea. Ea se aratã mai întâi într-o rochie albã, pentru
a îmbrãca apoi nuanþa aprinsã a galbenului familial. Pãrãsitã de mamã în
copilãrie, îºi duce cu resemnare handicapul dobândit în urma
poliomielitei ºi trãieºte un timp alãturi de bunica sa, care încearcã, la
rândul ei, sã recupereze ºansa pierdutã a vocaþiei materne. Ritualuri lu-
dice pigmenteazã atmosfera pânã la reîntoarcerea mamei, care spulberã
armonia cu maliþiozitatea premeditatã. Fiica ei constatã amar cã ,,Enu-
merarea greºelilor din viaþa mea este preocuparea ei favoritã.” Cea de-
a patra femeie întrerupe firul destinului neprielnic ºi accede pe scara
socialã a Varºoviei contemporane, urcând, la propriu, pe schelãria meta-
licã situatã pe platoul scenic.

Monologurile întretãiate lasã impresia cã cele patru femei îºi
rãspund, dar, de fapt, fiecare expune un fragment din experienþa perso-
nalã ºi familialã. Tabuurile se dislocã, cascade de furie se revarsã asupra
imaginilor materne. Par tot atâtea exerciþii de defulare, de exorcizare, o
necesarã terapeuticã în actul anevoios al concilierii, al acceptãrii mamei
cu toate defectele ei, dar ºi al acceptãrii de sine, cu încrâncenãrile neîm-
blânzite. Existã, aºa cum arãtam deja, un prototip, un model rãtãcitor ºi
dezrãdãcinat al celei ce va deveni mama, bunica ºi strãbunica celorlalte.
Pe scenã însã nu prinde substanþã o acþiune, nu se rezolvã situaþii. Ar fi
putut deveni tot atâtea exerciþii de storytelling, dacã nu ar fi alunecat în
manierism ºi artificialitate, într-o devenire oarecum previzibilã.

Maria Hulber

234



235

Cvartetul Mosaïques e în prezent cel mai important ansamblu de
gen specializat în interpretarea corectã stilistic a muzicii clasice ºi
romantice. Formaþia s-a înfiinþat în 1985 ºi e alcãtuitã din trei austrieci
(Erich Höbarth – vioara I, Andrea Bischof - vioara a II-a, Anita Mitterer –
violã) ºi un francez (Christophe Coin – violoncel). Numeroasele lor
turnee, premii ºi înregistrãri de prin marile centre culturale ale lumii
dovedesc cã nu atât folosirea unor instrumente de epocã ºi a tehnicilor
contemporane lucrãrilor interpretate este atuul lor principal, ci extra-
ordinara muzicalitate, claritatea de sunet ºi fidelitatea faþã de stilul lucrã-
rii – sau, cu un cuvânt supralicitat, expresivitatea. E o calitate esenþialã,
de care ar trebui sã beneficieze orice lucrare, nu numai cele vechi, ºi nu
se datoreazã vreunui impuls paseist sau istoricist, ci e un rezultat logic,
pentru cã pânã nu chiar aºa de mult în istoria muzicii prevala necesita-
tea frumuseþii, a claritãþii ºi a emoþiei. 

Înregistrãrile cvartetului Mosaïques cuprind mai ales compoziþii
clasice (printre care strãlucesc mai ales cele de Haydn, Mozart ºi ale tâ-
nãrului Beethoven), romantice, dar ºi unele moderne. Faptul cã membrii
formaþiei s-au cunoscut în anii 1980 în timp ce cântau în celebra
orchestrã specializatã în muzica veche Concentus Musicus din Viena
sub bagheta marelui ºi regretatului specialist Nikolaus Harnoncourt e
încã un semn cã ºtiinþa ºi arta acestui maestru, figurã crucialã a re-
descoperirii specificitãþilor stilistice ale barocului, clasicismului ºi ro-
mantismului, s-a transferat întrucâtva ºi asupra lor, ca ºi asupra altora.
Fãrã a intra în detaliile cercetãrii muzicologice avansate din lumea muzi-
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calã civilizatã, care a adus multã luminã ºi asupra practicilor interpreta-
tive cvartetistice din clasicism ºi romantism, e de remarcat cã noile înre-
gistrãri ale cvartetului Mosaïques (3 CD-uri cu ultimele cvartete de
Beethoven, la Naïve Records, 2017) se constituie într-un eveniment
artistic excepþional ºi poate tocmai din acest motiv prea uºor trecut cu
vederea.

Acesta e primul set de înregistrãri corecte stilistic ale ultimelor
cvartete de Beethoven, realizat la Viena în trei sesiuni (în 2014, 2015 ºi
2016), iar asta e ceva deja excepþional în sine. Cei care cunosc, de exem-
plu, calitatea sonorã ºi expresivã a înregistrãrilor lor deja vechi, din
1994, cu primele cvartete ale lui Beethoven (op. 18) regretau de mult
lipsa unui set complet cu integrala operei lui de gen, realizat de aceastã
formaþie “de top”. Dar cvartetul Mosaïques a lipsit de vreo 15 ani din stu-
diourile de înregistrãri, apãrând doar în concerte. Mai ales ultimele
cvartete beethoveniene, care sunt una dintre culmile spiritului ome-
nesc manifestat în orice domeniu, suscitau o curiozitate neîmplinitã
atâþia ani, fiindcã, în mod curios, în afarã de op. 132 ºi 135 nici una din-
tre cele cinci capodopere nu fusese abordatã de vreun cvartet speciali-
zat în interpretarea autenticã stilistic (iar acelaºi cvartet Mosaïques a
cântat acum câþiva ani în concert Cvartetul nr. 14 în do diez minor op.
131, difuzat de Radio BBC3). Faþã de recentul set al cvartetului
Mosaïques, unii cronicari muzicali sunt în extaz, iar alþii (de ex., Andrew
Clements, de la „The Guardian”) au chiar rezerve când îl comparã cu
înregistrãrile vechi de decenii (deci familiare) ale ansamblurilor main
stream, ca Busch ºi Takács. Familiaritatea ºi subiectivismul au un rol
deloc de neglijat în percepþia muzicii, ceea ce e omenesc, dar totul e ca
ele sã nu cadã în superficialitate: nu cumva aºteptãrile unui auditor sunt
de fapt deformate de deceniile de interpretãri romanþioase sau masive,
iar interpreþii care se iau acum în serios ºi studiazã în profunzime
lucrãrile ºi circumstanþele istorice ale acestora au mai multã dreptate? ªi
unde sunt muzicalitatea, bunul gust ºi auzul interior? Claritatea de cris-
tal a texturilor, datã de intonaþia impecabilã ºi de vibrato-ul folosit cu
mãsurã ºi bun gust, precum ºi cea a frazãrii, remarcabilã mai ales în nu-
meroasele pasaje polifonice din ultimele cvartete de Beethoven, nu e
deloc de neglijat în aceste înregistrãri ale cvartetului Mosaïques ºi de
fapt ar fi minunat dacã ea s-ar aplica muzicii din orice epocã. Nu rafina-
mentul ºi delicateþea ne vin în minte în primul rând când vine vorba de
Beethoven, ºi totuºi sunt ºi ele o parte esenþialã din „arsenalul” lui, ca la
orice mare artist, contribuind mai subtil la profunzimea expresiei decât
afectarea din interpretãrile altora.
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Limpezimea ºi eleganþa ce rezultã astfel pot fi uneori uºor sur-
prinzãtoare în acest set, de exemplu în Marea fugã op. 133, finalul origi-
nar al Cvartetului nr. 13 în Si bemol major op. 130, mai ales faþã de aºtep-
tãrile ascultãtorului contemporan care a fost expus la decenii de vio-
lenþã ºi „tropãialã” sãlbaticã asupra acestei piese cu puternicele instru-
mente moderne, cu coarde de oþel. Poate cvartetul Mosaïques a vrut sã
sugereze încercãrile interpreþilor de atunci, formaþi în estetica clasicis-
mului, de a da pe cât posibil un ton frumos ºi unificat cu restul ºi în
aceastã piesã aparent sãlbaticã, ceea ce subliniazã ºi unele limite ale
instrumentelor vechi, care poate nici n-ar face faþã fizic la atacurile vio-
lente posibile cu instrumentele moderne (iar efortul de a transcende ºi
aceste limite printre altele e una dintre caracteristicile lui Beethoven). E
adevãrat cã miraculoasa Mare fugã pare scrisã cu o sutã de ani mai târziu ºi
e lucrarea cea mai „modernã” a lui Beethoven, sau mai bine zis “va fi
mereu modernã” (vorba lui Stravinsky), adicã e de fapt cea mai atempo-
ralã. Dar totuºi nu e încã nici Bartók sau Hindemith, iar stilul clasic, deºi
esenþializat ºi „abstractizat”, se poate recunoaºte în esenþã, mai mult sau
mai puþin evident. 

Pornind de la astfel de lucrãri îndrãzneþe s-a nãscut apoi mitul ro-
mantic al artistului neînþeles care are mereu dreptate împotriva publi-
cului (atitudine care a fost dusã la extrem în modernism ºi în ceea ce a
urmat), uitându-se cã pânã ºi Cvartetele nr. 12 în Mi bemol major op.
127, nr. 15 în la minor op. 132 ºi nr. 13 în Si bemol major op. 130 (ºi 133),
atât de „abstracte” (percepþie exageratã, grevatã tot de modernism), au
fost rezultatul unei comenzi (din partea prinþului rus Nikolai Galiþîn, un
admirator al lui Beethoven care a organizat prima audiþie absolutã a
Missei Solemnis, zice-se lucrarea preferatã a autorului, la Sankt
Petersburg, deci înaintea Vienei; ce-i drept, Galiþîn a întârziat cu plata
celor trei cvartete pânã mult dupã moartea autorului, aºa cã abia nepo-
tul acestuia a încasat onorariul în numele ilustrului sãu unchi). Cele trei
cvartete „Galiþîn” au fost urmate, ca o continuare datoratã unei nece-
sitãþi interioare, de Cvartetele nr. 14 în do diez minor op. 131 (zice-se,
preferatul lui Beethoven) ºi nr. 16 în Fa major op. 135, precum ºi de un
nou final pentru op. 130 (ultima lui piesã consistentã completatã).
Evident, numerotarea acestor lucrãri urmeazã ordinea publicãrii (dupã
op. 130, postumã), care diferã de cea a compunerii, cea în care sunt
menþionate mai sus (de obicei, Beethoven nu se referea la lucrãrile lui
prin numãrul de ordine, ci prin tonalitatea lor).

Subiectul receptãrii, de-a lungul celor aproape 200 de ani scurºi
de atunci, a acestor compoziþii de o diversitate, profunzime ºi elevaþie



nedepãºite e inepuizabil, dar important e cã nici în ultimii lui cinci ani
de viaþã, când a compus aceste capodopere, Beethoven nu era complet
retras din societate, în ciuda surditãþii care devenise de câþiva ani prac-
tic totalã. Îºi înfiase cu greu nepotul, ca un fel de surogat de familie, ºi
avea un cerc relativ restrâns de „prieteni”, dintre care unii erau membri
ai cvartetului Schuppanzigh, formaþia patronatã cu ani înainte de
ambasadorul rus Razumovski (dedicatar al marelui set op. 59, din
1806). Iar publicul primelor interpretãri din timpul vieþii autorului
(primele fiind în cerc restrâns, dupã obiceiul epocii) a reacþionat une-
ori favorabil la diferite pãrþi ale lucrãrilor, chiar bisându-le pe cele mai
„distractive” din „compozitul” Cvartet op. 130 (ceea ce a atras apoi co-
mentariul brutal al autorului: „Ce boi, ce mãgari! Tot delicatesele alea!
De ce nu Fuga? Numai ea ar fi meritat bisatã”). La altele, însã, nici cei mai
fideli apropiaþi n-au putut pãtrunde, iar alþii au considerat, de pildã, Ma-
rea fugã drept aiurelile absconse ale unui nebun. 

Cvartetul Mosaïques a oferit în acest set versiunea iniþialã a
Cvartetului op. 130, cea cu Marea fugã op. 133 drept final, ceea ce e con-
tinuarea logicã ºi apogeul celor trei lucrãri comandate de Galiþîn (aºa
cum ºi fuga liberã ºi freneticã din finalul Cvartetului nr. 9 în Do major
op. 59 nr. 3 încheia entuziasmant, cu 20 de ani înainte, setul celor trei
cvartete Razumovski). Au curs râuri de cernealã, uneori revelatoare,
alteori nu, despre celulele motivice generatoare ºi legãturile tematice
dintre ultimele cvartete beethoveniene, incluzând aici chiar ºi ultimele
douã. De exemplu, un volum bine alcãtuit, expresiv ºi plin de
învãþãminte valoroase e monografia „Cvartetele de Beethoven” (1968)
de Tudor Ciortea, care poate sta ºi acum cu fruntea sus alãturi de mari-
le analize mai vechi sau mai noi ale lui Riemann, Marliave, Kerman,
Winter, Kinderman, Chua etc. Alte râuri de cernealã au curs despre cele
douã versiuni ale Cvartetului op. 130, pentru care Beethoven s-a lãsat
convins în vara lui 1826, dupã prima audiþie a versiunii iniþiale, sã-i com-
punã un final mai scurt ºi mai accesibil în locul Marii fugi. Dacã
Mosaïques ar fi inclus acum în înregistrãrile lor ºi finalul alternativ (pe
nedrept minimalizat de mulþi, deºi nu e deloc uºurel ºi foarte scurt, dar
faþã de Marea fugã orice piesã ar pãrea minorã), acest set ar fi fost
aproape desãvârºit, cel puþin din punct de vedere istoric. N-ar fi fost
mare lucru, cât timp în înregistrãrile pe CD ale operelor ºi ale oratori-
ilor barocului ºi clasicismului se includ ariile alternative, oferind ascultã-
torului posibilitatea de a-ºi programa versiunea pe care o audiazã. De
aceea, gestul cvartetului Mosaïques e probabil o luare de poziþie esteti-
cã în favoarea versiunii iniþiale, cea cu Marea fugã. 
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Dupã multe decenii de polemici (unii muzicologi au ºi acum
oarece rezerve faþã de ceea ce le pare drept cvasi-barbaria Marii fugi!),
par sã prevaleze acum logica organicã muzicalã ºi analizarea psiho-isto-
ricã a contextului, în beneficiul versiunii iniþiale, favorizate de fapt ºi de
autor, în ciuda concesiei pe care a fãcut-o. Dupã excepþionala primã
parte a Cvartetului op. 130 (a cãrei dezvoltare filigranatã emoþional di-
ferit, dar simultan, e de un rafinament ce trimite foarte departe), dupã
„rãtãcirile” sau distracþiile pãrþilor mediane ºi dupã interiorizarea unicã
din Cavatina (penultima parte, singura piesã proprie care-i aducea lacrimi
în ochi autorului), lucrarea nu se putea încheia decât cu ceva extraordi-
nar, amplu ºi dezvoltat, care sã depãºeascã tot ce l-a precedat (ca ºi
Simfonia a IX-a). Apariþia bruscã aici a finalului alternativ din versiunea
revizuitã la cererea editorului ºi a prietenilor deconcertaþi de unicitatea
Marii fugi e un ºoc pentru orice om cât de cât sensibil, fiindcã umorul
lui ironic, deºi magistral tratat, pare în fond cam puþin ºi nu ne ridicã
prin nimic deasupra a ceea ce am parcurs. ªi Cvartetul op. 130 pierde
când e cântat fãrã Marea fugã, dar ºi aceasta pierde când e cântatã ca
lucrare separatã, nu ca o concluzie grandioasã ºi eroicã, transcenzând
tribulaþii anterioare. 

Dupã noile curente din muzicologie, mai riguroase, marcate
poate de postmodernism ºi care au depãºit multe cliºee romantice, fina-
lul alternativ s-ar putea justifica prin ironie (categorie esteticã tot ro-
manticã, dar trecutã deseori cu vederea de comentatori, mai ales la
Beethoven). Însã cercetarea aprofundatã ºi la prima mânã a contextului
(ca în monografia excepþionalã a lui Robert S. Kahn „Beethoven and the
Grosse Fuge. Music, Meaning, and Beethoven’s Most Difficult Work”,
2010) aratã cã decizia înlocuirii Marii fugi n-a þinut de motive estetice
(nici n-avea cum), ci a picat într-un moment foarte prost pentru starea
psihologicã a lui Beethoven: în vara lui 1826 el pare sã fi trecut printr-
un nou episod depresiv la care a contribuit accentuarea neînþelegerilor
cu nepotul înfiat (culminând în august cu tentativa de sinucidere a aces-
tuia), pe lângã vechile cauze (singurãtatea, surzenia, afecþiuni digestive
ºi incertitudinea financiarã ºi profesionalã a unui compozitor inde-
pendent ºi în afara modei). De aceea, el a cedat mai uºor la insistenþele
editorului ºi ale unor prieteni de a înlocui tocmai Marea fugã ºi de a o
publica separat, drept op. 133. Astfel de contingenþe biografice au ros-
tul nu de a alimenta vechea viziune romanþioasã, ci de a aduce precizãri
conjuncturale binevenite unor cauze enigmatice în cazul unui compo-
zitor altfel atât de scrupulos ºi perfecþionist. Beethoven spunea cã pre-
ferã sã compunã altã piesã în loc sã revizuiascã una, iar revizuirile difi-

Muzici superlative, interpretãri aproape superlative

239



cile aduse operei „Fidelio” faþã de insuccesul acesteia au adus ºi plusuri,
ºi minusuri pe plan estetic (dupã cum am comentat în numãrul anterior,
legat de recenta versiune interpretativã a lui René Jacobs, care va ajunge
ºi la Festivalul Enescu din 2019). Dar cu 20 de ani înainte, „Fidelio” era
abia prima lui operã terminatã, pe când în genul cvartetului era maestru
neîntrecut, aºa cã nimeni nu-l putea convinge cu argumente estetice de
justeþea înlocuirii celei mai complexe ºi „avansate” piese a lui. 

Revenind la înregistrãrile cvartetului Mosaïques, tempourile sunt
în general aþezate, fãrã excese, dar ºi fãrã tãrãgãnãrile prea dese la for-
maþiile main stream. Mai nou, dupã ani de experimentãri cu tempouri
„nervoase” pânã la a fi exagerat de rapide, ca o marotã a autenticitãþii
stilistice în muzica veche (sau ca o reacþie la lentoarea rãspânditã în
main stream), pare sã se fi revenit la o viziune mai echilibratã ºi judi-
cioasã a tempoului, adecvatã contextului muzical-acustic ºi structurii
piesei, pentru a o lãsa sã ºi „respire”. Faþã de Marea fugã, pe care cvarte-
tul Mosaïques o face acum sã sune ºi frumos, spre deosebire de multe
alte formaþii, alte piese ale setului surprind în mod diferit faþã de tradiþia
interpretativã recentã. De exemplu, o altã culme a muzicii universale,
partea lentã din Cvartetul nr. 15 în la minor op. 132 e celebrul „Cânt
sacru de recunoºtinþã al unui vindecat cãtre Divinitate”, unic în opera
autorului prin explorarea explicitã ºi extensivã a lumii spiritualizate a
modurilor ecleziastice medievale (aici, hipolidicul), la care a mai fãcut
aluzii în alte lucrãri târzii pentru a lãrgi ºi diversifica expresiv cadrul
tonal (doricul în „Incarnatus” din Missa Solemnis, poate frigicul în fuga
lentã ce deschide Cvartetul nr. 14 op. 131 etc.). Cvartetul Mosaïques
abordeazã „Cântul sacru” într-un tempo mai curgãtor decât langoarea
pe care i-o conferã alþi interpreþi mai sentimentali. Sã fie acesta modul
mai „clasic” în care a conceput Beethoven aceastã paginã extaticã, dar
nu edulcoratã sau fariseicã? Pe de altã parte, tremoloul cvasi-orchestral
ºi disonanþele din introducerea la finalul Cvartetului nr. 16 op. 135
capãtã în sfârºit impact prin alerteþea justã a tempoului, raportatã ºi la
valorile notelor (autorul nu a apucat sã metronomizeze ultimele
cvartete); chiar ºi cvartetul Belcea, în remarcabila integralã de acum
cinci ani ce a beneficiat de multe descoperiri de bun simþ ale curentu-
lui de interpretare autenticã, a tratat aceastã paginã prea lent ºi deci
aproape caricatural. Unii comentatori se declarã acum dezamãgiþi de
lipsa vreunui ºoc dat de o versiune interpretativã ineditã a cvartetului
Mosaïques, ca þi cum o astfel de originalitate absolutã ar fi de datoria muzi-
cienilor. Dar poate cã tocmai lipsa unor astfel de surprize subiective e o ca-
litate a eleganþei clasice a versiunilor datorate cvartetului Mosaïques.
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Frumuseþea sunetului, decenþa (lipsa patosului exacerbat) ºi
atenþia la detalii sunt caracteristici generale ale acestui set de înregis-
trãri fascinante al cvartetului Mosaïques, care se zice cã va fi urmat de
unul cu cvartetele perioadei de mijloc a carierei lui Beethoven (op. 59,
74 ºi 95), aºa cã vom avea în fine integrala în viziunea cvartetului
Mosaïques. Dacã genul cvartetului serios (fiindcã existã dintotdeauna ºi
genul cvartetului uºurel, pentru nunþi) e genul suprem al muzicii, fiind-
cã obligã la esenþializare, ºi dacã Beethoven e cel mai mare compozitor
de cvartete, revenirea exploratorie la aceste monumente ale spiritului
omenesc ne va sta la dispoziþie datoritã celui mai bun ansamblu speciali-
zat. Cum repetiþia e mama învãþãturii ºi pofta vine mâncând, poate vom
asimila ºi vom înþelege atunci ºi de ce Marea fugã nu e violentã, de ce
„Cântul sacru” nu e pietist ºi de ce totul pare cã ne povesteºte cu natu-
raleþe revelaþii supreme fãrã acea afectare cãznitã a altor ansambluri. Ce
ne-am putea dori mai mult în aceastã privinþã?

În loc de concluzie, o ipotezã tulburãtoare ºi argumentatã a exper-
tului William Kinderman legatã de acest set de lucrãri. Poate cã perio-
dizarea mult timp uzualã a carierei componistice a lui Beethoven în trei
etape, considerate cam simplist ca fiind de asimilare, exprimare eroicã
ºi apoi retragere abstractã (oricum contestate ºi interconectate prin
analizele mai noi), ar fi fost urmatã dupã Missa Solemnis ºi Simfonia a
IX-a de o a patra etapã, începutã de aceste ultime cvartete ºi de schiþele
unui nou Cvintet în Do major, poate ºi de cele mai puþin avansate ale
Simfoniei a X-a în Mi bemol major. E doar un aspect al enigmei acestor
capodopere, pe care în fond nimeni nu le poate interpreta perfect în
lumea asta. De aceea, aceste versiuni datorate cvartetului Mosaïques
sunt aproape superlative.
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„— Ce-aþi fi fãcut dacã n-aþi fi luat concursul? 
—Nimic. Eram obosit”, rãspunde Ivan la întrebarea eliminatorie

adresatã de funcþionarii de la Quai d’Orsay, încântaþi cã au în faþã un
poliglot, gata sã rãspândeascã à l’étranger idealul francez. Reprezentanþii
Ministerului de Externe guverneazã o lume în care tânãrul Ivan Dedalus
(care include cu claritate referinþa mitologicã a celui care construieºte
labirintul – într-un alt sens, însã, în acest caz, fiind vorba de un joc al desti-
nului în care personajul însuºi, din Arhitect devine piesã de domino într-o
ºaradã existenþialã) intrã ca un neofit. Dezinteresat de ceea ce i-ar putea
pune viaþa în pericol, Ivan Dedalus se transformã într-un personaj original,
temerar, definitoriu pentru zbaterea continuã a vieþii celor nesupuºi ºi
demni, care trãiesc sub pecetea revoltei. Un supraom, aºa cum îl imagi-
neazã regizorul. Totuºi, personajele din „filmul în film” trãiesc prin procurã
o viaþã oglinditã în alta, care formeazã invariabil douã planuri: cel al „vieþii”
regizorului ºi cel al „lumii” personajului, planuri care se intersecteazã ade-
sea, pentru a accelera fisurarea lentilei care focalizeazã cele douã univer-
suri.

În cel mai recent film al lui Arnaud Desplechin, Les phantômes
d’Ismaël, sunt înscenate douã feluri de discurs: cel iluzoriu, al vieþii
încapsulate într-o alta, ca de cochilie sfãrâmicioasã, a filmului, mai coerentã
decât prima, chiar dacã mai friabilã.

Douã generaþii de regizori – socrul ºi ginerele – Henri Bloom ºi
Ismaël Vuillard – au ca punct de sprijin dispariþia Carlottei: fiicã a bãtrânu-
lui Bloom ºi soþie a tânãrului Vuillard. Cei doi bãrbaþi sunt uniþi în suferinþã
ºi în neputinþa de a lãsa trecutul sã le macine amãrãciunea pânã când ar
transforma-o în particule de praf purtate dintr-o parte într-alta. „Ma fille me
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manque”, mãrturiseºte bãtrânul. Nu-ºi poate scoate din minte imaginea pu-
þului în care Carlotta ºi-a tãiat gâtul sau a fost ucisã de cineva nu se ºtie pe
unde. Cineastul sexagenar deplânge dispariþia fetei, pregãtit zi de zi sã re-
trãiascã tragedia dispariþiei accesteia, sã revadã noapte de noapte diapozi-

tivele cu Carlotta ori sã-l sune în miez de noapte pe ginerele vãduv, care
aleargã de fiecare datã la bãtrânul socru sã-l salveze de la sinucidere, sã
revadã scenariul dispariþiei soþiei despre care n-au mai auzit de ani de zile.
Dramã, romance, thriller, cu accente de comedie neagrã, romanul lui
Desplechin recompune o poveste de iubire cinicã. Sunt 21 de ani, 8 luni ºi
6 zile de când e dispãrutã Carlotta. A fost declaratã moartã de soþ, dupã un
doliu îndelungat. În definitiv, fiecare personaj poartã stigmatul unei
cruzimi de care nu se ºtie capabil. Pentru cã multe secvenþe împletesc
aproape joycian firele inocenþei cu cele ale infidelitãþii, ale nesiguranþei ce
vine dintr-un soi de narcisism. ªi nu e lipsit de interes cum lumea acestor
fantoºe devine reflexul celeilalte lumi, cea „adevãratã”, recompusã din
umbre ºi chinuri. 

Mathieu Amalric, cunoscut pentru Scafandrul ºi fluturele (2007),
Hotel Grand Budapest (2014) ºi München (2005), îl interpreteazã pe
Ismaël, regizorul a cãrui viaþã personalã se consumã între boema artisticã
ºi singurãtatea propriului atelier de lucru, între umbrele trecutului ºi
prezentul înceþoºat. De la dispariþia inexplicabilã a soþiei, Ismaël trãieºte în
derivã, pânã când o întâlneºte pe Sylvia (Charlotte Gainsbourg), iar noua

Umbrele artistului

243

Charlotte Gainsbourg ºi Marion Cotillard



stare de îndrãgostit îi dã forþe nebãnuite. Totuºi, bãrbatul trãieºte în inter-
valul unor seisme sociale: povestea Sylviei pare simplã, aºa cum, ca astrofi-
zicianã, cautã adevãrul scris în stele, legile de existenþã a lumii, certitudini
infailibile, în timp ce propria sa viaþã nu e decât o listã lungã de temeri.
Cineast solitar, Ismaël Vuillard râde de propria singurãtate, cautã în pudi-
bonderia femeilor care îl atrag tocmai resorturile suferinþei sale ºi cãi de a
fi nefericit. Lucreazã în solitudine, guvernat de metafora artistului al cãrui
birou plin de cãrþi dezvãluie fragmente de scenarii, bãuturã, scrumiera
plinã, metadonã. Îl viseazã obsesiv pe Ivan, fratele sãu fabulos, dar care îl
respinge violent ºi sistematic, exponent al unei lumi inaccesibile, cu spioni,
salvãri neaºteptate, torturi inimaginabile. ªi în tot acest amestec al pla-
nurilor, regizorii (ºi Ismaël, ºi Arnaud însuºi) ne fac cu ochiul în continuu,
cãlãuzindu-ne spre referinþe culturale, de la Interpretarea viselor de Freud,
pânã la Portretul artistului la tinereþe ºi Ulysse, regãsind exphrastic portre-
tul soþilor Arnolfini de Jan van Eyck în cãutarea torturantã a iubirii prin labi-
rintul de voci ºi de spaime. Thomas Mann, Picasso, ªeherezada ratatã. Pânã
ºi finalul este o lecturã în oglindã finalului Sonatei de toamnã de Bergman. 

Ar mai fi lecþia de tandreþe, onestitate, prietenie ºi acceptare pe
care am putea-o desprinde din „povestirea în povestire” propusã de
Desplechin, pentru cã, aºa cum zice unul dintre personaje, „umbra ta nici
nu se comparã cu umbra mea”, istorisirile eroilor prind în jocul lor fulgii
care danseazã în aer, sindromul Helsingor, coºmarurile perpetue, marea
nesfârºitã, cadrele largi pe privirea încremenitã a eroilor.

Carlotta (Marion Cotillard) s-a hotãrât într-o zi sã ia trenul ºi sã
rãtãceascã prin lume. S-a cãsãtorit în New Delhi cu un magnat. Dupã trei
sãptãmâni de la moartea soþului s-a întors în Franþa, la Ismaël, de parcã n-ar
fi dispãrut mai bine de douã decenii. Carlotta nu citeºte niciodatã.
Dispreþuieºte ideea de literaturã, de artã. Îi repugnã orice formã de religio-
zitate. O evreicã renegatã versus o protestantã practicantã. Carlotta versus
Sylvie. Între cele douã femei, Ismaël, care îi declarã soþiei revenite dintre
defuncþi: „Dragostea mea, eºti un cancer. Dai metastaze”.

Filmul lui Desplechin irizeazã, dincolo de figurile grotesc-absurde
construite de Ismaël în propriul film, o anti-lume zdruncinatã de ipocrizie,
dar ºi de dorinþa absolutã de a cãuta libertatea, de a te pierde în mulþime ºi
de a-þi ºterge numele de pe faþa pãmântului, pentru a trãi altfel, dintr-o datã
altfel, fãrã reper, fãrã asumarea vreunui proiect de viaþã, incapabil sã recu-
perezi ceea ce încã n-ai avut, ceea ce încã n-ai pierdut. Les phantômes
d’Ismaël este un film ºi despre pierderea reperelor, despre angoasã ºi imi-
nenþa morþii, despre dragoste ºi absenþã.

Irina-Roxana Georgescu
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Sãrbãtoarea împlinirii a 50 de ani de la înfiin-
þarea revistei Echinox s-a þinut conform unui
program generos la realizarea cãruia au
lucrat din timp ºi de-a lungul unei perioade
pregãtitoare deloc lejere Ion Pop, profesorul
ºi directorul Echinoxului, Rareº Moldovan,
actualul director al revistei ºi studenþii redac-
tori ai Echinoxului de astãzi. Fireºte, ei au
avut sprijinul Primãriei Cluj-Napoca, al
Universitãþii, al Facultãþii de Litere, al altor
multor instituþii ori departamente ºi al mul-
tor persoane nu doar fizice ci ºi spirituale.
La deschiderea solemnã – destul de matinalã,
ora 9:30, ca ºi cum echinoxiºtii veniþi de
aproape ori mai de departe ar fi fost testaþi
dacã mai au în ei matinalitatea unui student
supus orarului academic – din 19 octombrie
2018 de la Facultatea de Litere, au luat loc la
masa prezidiului din marea salã „Eminescu”
Ion Pop, Ioan Bolovan, prorector, Eugen
Uricaru, primul redactor-ºef al Echinox-ului,
Aurel Codoban, fost director al revistei,
Rostas Zoltan, primul responsabil al
paginilor maghiare din Echinox, Corin
Braga, decan al Facultãþii de Litere, Rareº
Moldovan. Toþi au luat cuvântul ºi cuvântul
fiecãruia a fost bun, frumos, inteligent,
melancolic ºi luminos. Într-un fel ºi în moduri
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specifice, fiecare echinoxist ar putea subscrie
la afirmaþia directorului echinoxial Ion Pop:
„Echinox-ul mi-a schimbat viaþa”.
În sala primei secvenþe a festinului cãr-
turãresc ºi apoi în locurile în care s-au con-
sumat celelalte secvenþe au putu fi întâlniþi
(enumerare la întâmplare ºi, fireºte, departe
de a fi exhaustivã); Irina Petraº, Horia
Bãdescu, Mircea Muthu, Cornel Ungureanu,
Ion Vartic, Marta Petreu, ªtefana Pop-Curºeu,
Al. Cãlinescu, Tamas Gaspar Mikos, Balog Imre
Josef, Al. Cistelecan, Mariana Bojan, Teodora
Stanciu, Adrian Popescu, Dinu Flãmând, Virgil
Podoabã, ªtefan Borbély, Constantina Buleu,
Aurel Pantea, Viorel Mureºan, Ion Mureºan,
Ioan Moldovan, Gheorghe Perian, Traian ªtef,
George Achim, Ion Simuþ, Ioan Groºan, Ion
Cristofor, Adrian Grãnescu, Octavian Cosman,
Ruxandra Cesereanu, Mircea Maliþa, Virgil
Stanciu, Vasile Igna, Lucia Sav, Rodica Marian,
Minerva Chira, Ilie Rad, Horea Poenar, Ion
Petrovai, Nicolae Sârbu, Ioan Pop-Curºeu,
Victor Cubleºan, Cãlin Teutiºan, Alex. Goldiº,
Gavril Moldovan, Mircea Popa, Gabrel Petric,
Vlad Moldovan, Olimpiu Nuºfelean, George
Vasile Dâncu, Ovidiu Pecican, Dumitru
Chioaru, Letiþia Ilea, Andrei Gazsi, Vasile
Gogea, Kocsis Francisko,  echinoxiºti mai
tineri, studenþi, elevi, simpatizanþi.
În dupã-amaiza primei zile echinoxiºtii au par-
ticipat la vernisarea unei expoziþii de picturã
ºi graficã a nor artiºti care au ilustrat în
perioade anume paginile Echinoxului: Florin
Creangã, Octavian Cosman, Mircea Baciu, Ion
Horvath Bugnariu, Mariana Bojan, Vasile
Gheorghiþã.
Ziua a doua a cuprins înainte de masã o
sesiune de lansãri de publicaþii prilejuite de
sãrbãtoarea semicentenarului  la Filiala Cluj a
Uniunii Scriitorilor. Iatã titlurile ºi oamenii
care au prezentat:
Revista Echinox, numãr aniversar –Rareº
Moldovan
Echinox-50, Volum aniversar (Editura



ªcoala Ardeleanã) – Ion Pop ºi Cãlin Teutiºan
 Petru Poantã, Efectul „Echinox” (ediþia a doua, Editura ªcoala Ardeleanã) –
Adrian Popescu
Antologiile de poezie: Dinu Flãmând, Ion Mircea, Adrian Popescu (Editura
ªcoala Ardeleanã) –  Irina Petraº ºi autorii
Antologia Poeþi maghiari de la „Echinox” (Editura Cartea Româneascã) –
Kocsis Francisko
Antologie de prozã echinoxistã (Editura Limes) – Ovidiu Pecican
Antologie de criticã ºi eseuri echinoxiste (Editura Limes) – Rareº Moldovan
Numere din revistele „Apostrof” ºi „Steaua” cu grupaje dedicate semicente-
narului Echinox (Marta Petreu, Adrian Popescu)
Dupã-amiazã s-a derulat la Clubul Colegiului Academic un recital al poeþilor
prezenþi, un scurt recital de muzicã folk cu Adrian Ivaniþchi, iar seara, la sediul
Facultãþii de Teatru ºi Cinematografie, spectacolul Ioan Groºan, ªcoala
ludicã, în interpretarea studenþilor de la Facultatea de Teatru ºi
Cinematografie din Cluj-Napoca, sub coordonarea ªtefanei Pop-Curºeu ºi,
desigur, în prezenþa autorului.

Echinox 50 a fost cu adevãrat o sãrbãtoare emoþionantã. Vârsta semicente-
narã a Echinoxului merita din plin o asemenea sãrbãtoare a spiritului ºi a
vocaþiei culturale a mereu tinerilor echinoxiºti.
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Alba Iulia a gãzduit sâmbãtã, 24 noiembrie 2018, începând cu
orele 11:00, la Muzeul „Principia”, sub semnul Centenarului Marii Uniri,
o ediþie specialã a Galei Poeziei Române Contemporane. Organizatorii
acestui eveniment au fost: Consiliul Judeþean Alba, Biblioteca Judeþeanã
„Lucian Blaga” Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hu-
nedoara a Uniunii Scriitorilor din România ºi Ministerul Culturii ºi Iden-
titãþii Naþionale.

Despre aceastã ediþie omagialã, Cornel Nistea, preºedinte al
Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România scria: „Ajunsã
la a VIII-a ediþie, Gala Poeziei Române Contemporane e un regal de
poezie iniþiat de Uniunea Scriitorilor din România la propunerea dom-
nului Nicolae Manolescu, care ºi-a derulat prima ediþie în 2011 în sala
mare a Ateneului Român, eveniment la care au participat 26 din cei mai
apreciaþi poeþi de azi. A fost un excelent prilej ca istoricul ºi criticul lite-
rar Nicolae Manolescu sã întrebe dacã în zilele noastre „mai e nevoie de
poezie”, ca tot domnia-sa sã rãspundã: „Poezia spune pe limba ei ce nici
o altã limbã n-o poate spune. Poetul ne spune ceva esenþial”, iar furtuna
de aplauze ale celor 800 de spectatori sã confirme cã literatura românã
are o voce puternicã, cu foarte mulþi receptori. Dupã un asemenea suc-
ces de public, era greu de imaginat cã acest regal spectacol anual ar pu-
tea trece munþii, iar Alba Iulia sã devinã în anii urmãtori locul preferat
de desfãºurare a Galei poetice, mereu undeva în interiorul cetãþii, în in-
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cinta sau în vecinãtatea Muzeului Unirii, iar acum, la Centenar, iubitorii
de poezie vor putea trãi emoþia recitalului liric sâmbãtã, 24 noiembrie
2018 începând cu orele 11 în incinta Muzeului Principia din Alba Iulia.
Minunea s-a putut petrece în urma unei oferte a domnului Ion
Dumitrel, preºedintele Consiliului Judeþean Alba, de a finanþa Gala prin
intermediul Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România
ºi a Bibliotecii Judeþene „Lucian Blaga” Alba”.

La evenimentul de sâmbãtã, 24 noiembrie 2018, au citit sau
recitat din creaþiile lor poeþii: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita Danilov,
Gellu Dorian, Marian Drãghici, Ioan Moldovan, Ion Mureºan, Aurel Pan-
tea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Liviu
Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Eugen Suciu.

Cei prezenþi la Galã au beneficiat, de asemenea, de un recital mu-
zical susþinut de violonistul Liviu Cernat, pianistul Ovidiu Pârjol ºi so-
prana Raluca Lucia Cîmpean. 
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CAMPIONUL PARODIEI

Lucian Perþa a fost tot timpul, de când îl cunosc, sensibil la come-
dia vieþii. Asta înseamnã cã râdea oricând avea prilejul sã râdã de ceva.
A râs zgomotos sau numai a zâmbit, depinde de împrejurãri, dar
aceastã disponibilitate ºi-a cultivat-o continuu. Am fost ºi suntem prie-
teni din 1973, de la admiterea la Facultatea de Litere din Cluj. În toam-
na, iarna ºi primãvara 1973-1974, am fãcut împreunã armata la Corbu,
aproape de Nãvodari, în judeþul Constanþa. În timpul serviciului mili-
tar, ai crede cã nu sunt prea multe ocazii de râs, dar Lucian Perþa a
gãsit tot timpul prilejuri, ceea ce era destul de riscant. Cum sã râzi de
superiori altfel decât pe ascuns? Dar poþi sã râzi ºi de alþii, comedia o
poþi provoca, în farse mai mici sau mai mari. Poþi sã râzi ºi de tine
însuþi, ceea ce nu e foarte greu ºi nici foarte riscant, dacã  nu  eºti
orgolios. Lucian avea o agitaþie motorie permanentã ºi în armatã, ºi în
studenþie. Lui, primul, i s-a deteriorat uniforma militarã ºi a trebuit
schimbatã. La cãminul studenþesc era foarte obositor de trãit în preaj-
ma lui, pentru cã era continuu frãmântat ºi agitat. Nu puteai fi relaxat
ºi serios. Cãuta prilejuri de râs, iar anturajul era stârnit fãrã odihnã de
aceastã necesitate imperioasã.  O salvare a fost constituirea grupului
„Ars amatoria”, iniþiat de Ioan Groºan. S-au alãturat alþi colegi ai lui ºi ai
mei de facultate: Radu G. Þeposu, George Þâra, Horia Pop, mai târziu
ºi Emil Hurezeanu, venit de la Facultatea de Drept. Eu am rãmas spec-
tator. 
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Râsul public avea alte exigenþe. De la spectacolul individual la
spectacolul colectiv nu era un drum prea lung. Lucian Perþa l-a strãbã-
tut cu nonºalanþã. A compus scheciuri, versuri, scene, faze. A partici-
pat la farse. A contribuit la alcãtuirea scenariilor. A devenit actor de
ocazie, adicã actor amator. Cel mai greu i-a fost sã nu râdã el însuºi de
ceea ce fãcea pe scenã. Trebuia sã râdã alþii. Minunea nu a durat prea
mult. În 1978 am absolvit facultatea. Grupul „Ars amatoria” ºi-a trans-
mis urmaºilor protocoalele râsului. Lucian s-a întors acasã, la Sighetu
Marmaþiei, glorios, îmbogãþit ºi maturizat. Râdea altfel, mai cu skepsis,
mai cu subînþelesuri.

Lucian Perþa a rãmas toatã viaþa un om cu umor, ceea ce e un
lucru rar. Dupã încheierea facultãþii ºi a activitãþii de grup, a luat din
nou umorul pe cont propriu, aºa cum l-a avut de la început. A înlocuit
comedia vieþii cu comedia literaturii. Mijlocul cel mai bun era parodia.
Mimarea actului creator al celuilalt putea sã arate chiar viciile de cons-
trucþie ºi de gândire ale cuiva sau pur ºi simplu putea omagia actul cre-
ator pe care îl mima. Parodia joacã pe douã portative: uneori denunþã
ºi submineazã, când e vorba de contemporani, alteori demonteazã un
mecanism ºi-l mimeazã elogios, când e vorba de clasici. Lucian Perþa a
scris o istorie a literaturii române în parodii ºi a demonstrat cã este
capabil  de  mimetisme de cele mai diverse coloraturi ºi stiluri.

Lucian Perþa a navetat infatigabil de la pastiºã la parodie ºi invers,
scriind când cu tandreþe, când cu sarcasm despre modelele care îi
pozau nude sau pe care le dezbrãca de orice solemnitate, dar întot-
deauna iubind literatura ºi scriitorii, râzând cu ei ºi nu râzând de ei.

Ion SIMUÞ

***

SPARTUL VINULUI

Despre ce a fãcut ºi despre ce ºi cum face Lucian Perþa în scrisul
sãu a arãtat în mai sus, în format de tabletã, colegul nostru Ion Simuþ.
La sãrbãtoarea împlinirii vârstei de acum a lui Lucian Perþa, vreau sã-i
urez ºi eu toate cele de trebuinþã ºi de cuviinþã ºi, în plus, sã-mi
amintesc douã imagini avându-l protagonist pe Lucian, acum mai
multã vreme, imagini „luate” ºi pãstrate de memoria mea ca fiind, ele,
aparte. 
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Era o varã maramureºeanã tihnitã, generoasã, aproape fabuloasã.
Lucian ne invitase de multe ori sã-i fim oaspeþi (noi, Moldovan-ii) ºi
iatã acum/atunci îi eram. Fireºte, ne-am luat toþi ºi ne-am dus undeva,
pe o vale, pe un picior de plai, unde avea/are el moºtenire casa buni-
cilor-pãrinþilor. În afarã de minunãþia locului, am avut, în fine, prilejul
sã-l vedem pe Lucian Perþa însuºi la o muncã despre care ne tot 

vorbise: spartul vinului. Ne-am dus pânã puþin mai încolo, la
niºte izvoare cu borviz, un fel de apã mineralã, din care Lucian a luat
cât ºtia el, a amestecat-o, dupã formule numai de el avute în cap, cu
vinul aspru adus ºi deodatã acesta „se sparse” ca vin ºi se ivi ca (un fel
de) ºampanie ad hoc, pe care cu mare surprindere ºi plãcere o
bãurãm stând acolo pe colinã, în iarba ºi lumina de august.

A doua imagine ni-l artã pe Lucian desculþ, cu pantalonii 
suflecaþi, urmând cursul râului din apropiere, pe sub sãlcii (de

care nu erau agãþate, ce-i drept, lire), cãutând ºi adunând cu mare
atenþie rãdãcinile din maluri, prelucrate oarecum deja de apa râului ºi
de cea a timpului,  care în mintea cãutãtorului erau un fel de pepite de
lemn pentru viitoare figuri de himere ce urma sã le realizeze Lucian
dupã varii procese tehnologice ca un soi de statuete de dat în dar.

Acum forþez un pic ºi zic cã Lucian Perþa procedeazã oarecum
similar în parodiile sale: rupe vinul textului original, îi adaugã bulele
parodice, îl descântã, îl pritoceºte „în spirit de glumã”, cu zice popo-
ranul ºi, simultan, regândeºte torsiunile rãdãcinii originare în aºa fel
încât sã reiasã din mâinile ºi mintea lucianicã un artefact, pe care el cu
mare bucurie îl dãruieºte cititorilor.

Ce mai, Lucian Perþa are inimã, cuget ºi talent de artist. Sãnãtate
ºi spor în toate!

Ioan MOLDOVAN
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MARIAN DRÃGHICI

La Viºeu ca la Tecuci
(dupã Poemul lui Lucian Vasiliu)

nici mãcar eu,
poet inclus în manualul de românã
din clasa a XII-a,
nu am siguranþa deplinã
cã voi fi invitat la Viºeu
de Sus, la Festivalul de Poezie
Armonii de primãvarã

însã ceea ce mã intrigã, aflaþi,
vreau chiar public sã se ºtie,
este faptul cã sunt invitaþi
aproape an de an
diverºi poeþi provinciali
ca Ion Mureºan sau Ioan Moldovan

nu vorbesc despre arta lor poeticã,
fie vorba între noi, o ºtiu de ani buni,
dar oamenii, ca persoanã adicã,
nu sunt niºte minuni,
de abia de-i vezi cu luneta
de aici din Bucureºti –
nu mã credeþi?

Parodia fãrã frontiere

Lucian Perþa



nu înþeleg cu ce scop
se încearcã a se acredita
ideea cã poezia lor, dacã o priveºti
încet, ardeleneºte, e ca o luminã

eu am reuºit sã o citesc doar
prin diverse tehnici de dilatare a rãbdãrii,
pânã la ruperea nervilor ºi deplinã
înþelegere, sã mã ierte autorii,
nu am nici azi, poate nu conteazã asta, dar
atunci cum de nu le e greu
sã o înþeleagã
celor de la Viºeu ?

o, voi, creatori de poezie din þara toatã
ºi provinciile din alte timpuri,
timpuri ce nu cred sã se mai întoarcã vreodatã,
dacã pe dreptate sau prin tertipuri
veþi fi invitaþi la Viºeu, la festival,
gândiþi-vã mult-mult cu ce mergeþi,
nu vã lãsaþi luaþi de val

în primul rând, trenul vã lasã
la 10 km de oraº (la Viºeu de Jos)
cu o întârziere de care nimãnui nu-i pasã,
apoi cursa localã, veþi afla, a fost scoasã,
nefiind cãlãtori, n-a fost de folos –
dar dacã totuºi ajungeþi acolo, pe jos
sau cu o maºinã ºi totul e bine,
spuneþi-le, vã rog, organizatorilor
sã nu mai conteze pe mine ! 

Lucian Perþa
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VIRGIL DIACONU

Fructe secrete

Întotdeauna mã îmbrac la costum
în cãlãtoria mea spre poezia adevãratã.
ªtiu cã pânã la ea,e , oricum,
o depãrtare lãuntricã ºi epuizantã.

Doamne, dar dacã trebuie sã alerg, voi alerga,
cã dornicã de poeme e inima mea.

Din dimineaþa aceasta nu mai intru pe uºã
la „Cafeneaua literarã” pentru energizare,
ci mã voi urca într-un corcoduº,
voi da nãvalã la corcoduºe,
de deasupra tenebrelor, acuº-acuº!

Parodia fãrã frontiere
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CÃRÞI PRIMITE LA REDACÞIE:

Aproape zilnic primim la redacþie daruri de carte. Unele ni le aduc autorii
înºiºi, altele vin cu poºta clasicã. Destul de des sosesc în format pdf prin poºta
electronicã. Unele cu dedicaþii, altele la pachet, de la edituri de prestigiu, ca
semnal. Primim cãrþi în dar la varii întâlniri scriitoriceºti. Toate sunt bine
primite, pentru toate aducem mulþumiri ºi pe aceastã cale. Tuturor autorilor
le dorim succes ºi un destin cât mai strãlucit cãrþilor apãrute, ca ºi celor ce le
vor publica în viitor. 

Cu drag, FAMILIA

 Ioana Diaconescu, „Rugul Aprins”. Studii ºi documente despre exterminare 
ºi supravieþuire

Radu Sergiu Ruba, Guantanamo roman
 Sebastian Golomoz, Buze-n templul dimineþii, versuri
 Idem, Sub zodia visãrii, versuri
Reiner Kunze, Poezii. Antologie, traducere ºi notã introductivã de Herbert-

Werner Mühlroth ºi Ioan Milea
Nistor, Fructul vremii, poezii
 Idem, Pãdurea de Luceferi, poezii
Anne Bradstreet, Quaternions/ Cuaternioni. Traducere, studiu introductiv 

ºi note de Ioana Sasu-Bolba
 Teofil Rãchiþeanu, Frunze. Catrene cu toamnã
Daniela Hendea, Acordor de teremin, poeme
Xenia Negrea, Florin Mugur ºi poetica exasperãrii
 Liana Cozea, Patru critici literari. Jurnale ºi memorii
 Ion Fercu, Prin subteranele dostroievskiene
Mircea Petean, Trilogia transilvanã, poezii. Prefaþã de Andrei Terian. 

Postfaþã de Mircea Muthu
Daniel Moºoiu, Þigãri umede, proze
Ara Alexandru ªiºmania, neºtiute 5, 
 Ioan Hada, Poeme într-un curcubeu
 Idem, Poeme. Antologie 2004-2018
Delia Muntean, Incursiuni în lumea cãrþilor
 Teodor Dume, Devoratorul de umbrei, poezii
 Idem , Lacrimi pe altarul trupului
 ªtefan DoruDãncuº, Dorina ªiºu, Jurnalul pacientului englez & confidenta 

irlandezã
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Octavian Doclin, Poeme libere
 Emil Mircea Neºiu, Dimineþi prea pure, poezii
Constantin Arcu, Prin lumea largã. Însemnare a cãlãtoriei mele în 

America de Sud
Mihaela Meravei, Anamneze poetice. Cronici de carte
Nicolae Sârbu, Muza nu urcã la etajul trei. Poeme
Constantin Butunoi, Cartea poemelor alese
Virgiliu Jireghie, Arad, mon amouralbum de fotografii
 Eduard Rosentzveig, Arhitectura secretã a iubirii, poeme
Mircea Popa, De la Samuil Vulcan la Iosif Vulcan. O panoramã a scrisului 

din Bihor pânã în 1918
Vintilã Horia, Culorile tãcerii. Antologie poeticã. Ediþie îngrijitã, cuvânt 

înainte , note ºi comentarii de Mihaela Albu
Andrei Zanca, Cronica unei tinereþi, I, II, o selecþie din trei decenii, poeme
 1918-2018. Transilvania din cuvinte. Studii, eseuri, evocãri, memorii. 

Antologie alcãtuitã de Irina Petraº

Revistele care ne vin la redacþie:

Acolada (Satu Mare), Actualitatea literarã (Lugoj), Alternanþe
(Garmisch-Partenkirchen, Germania), Antiteze (Piatra Neamþ), Apostrof
(Cluj-Napoca), Apºa (Apºa de Jos, Ucraina), Arca (Arad), Archeus ( Baia
Mare), Argeº (Piteºti), Astra (Braºov), Ateneu (Bacãu), Atitudini (Ploieºti)
Axioma (Ploieºti), 
Baaadul literar (Bârlad), Banat (Lugoj), Bucovina literarã (Suceava), 
Cafeneaua literarã (Piteºti), Caietele Echinox,Cluj-Napoca, Caiete
Silvane (Zalãu), Caravana prieteniei (Baia Mare),  Carmina Balcanica
(Craiova), Cenaclul de la Pãltiniº (Sibiu), Conta (Piatra Neamþ),
Contemporanul. Ideea Europeanã (Bucureºti), Contrafort (Chiºinãu),
Convieþuirea (Seghedin – Ungaria), Convorbiri literare (Iaºi), Corpul T
(Braºov), Cronica (Iaºi), Cronica veche (Iaºi), Cronograf (Satu Mare),
Cultura creºtinã (Blaj), Curierul  Ginta Latinã (Iaºi)
Dacia literarã (Iaºi), Discobolul (Alba Iulia), 
Echinox (Cluj-Napoca), Euphorion (Sibiu), Ex Ponto (Constanþa), 
 Familia (Petrovasâla-Vladimirovaþ, Serbia), Familia noastrã (Baia Mare),
Floare de latinitate (Novi-Sad, Serbia), Foaia româneascã (Giula,
Ungaria), 
Hyperion (Botoºani), 
 Intelligence (Bucureºti)
 La frontiera cuvântului (Baia Mare), Litere (Târgoviºte), Lecturn
(Timiºoara), Luceafãrul de dimineaþã (Bucureºti), Lumina (Pancevo,
Serbia), 
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Marmaþia  literarã (Sighetul Marmaþiei)    Memoria ethnologica (Baia
Mare), Mesagerul literar ºi artistic (Bistriþa), Miºcarea literarã (Bistriþa),
Monitorul cultural (Arad), Mozaicul (Craiova), 
Nord Literar (Baia Mare), 
Oltart (Slatina), Orient latin (Timiºoara), Orizont (Timiºoara),  
Plumb (Bacãu), Poesis (Satu Mare), Poezia (Iaºi), Porto-Franco (Galaþi),
Pro Saeculum (Focºani), Proza 21 (Bucureºti)
Ramuri (Craiova), Reflex (Reºiþa), Renaºterea (Cluj-Napoca), Revista
Literarã (Chiºinãu), Revista Nouã (Câmpina), Revista românã (Iaºi),
România literarã (Bucureºti)
 Scriptor (Iaºi), Scrisul românesc (Craiova), Secolul 21 (Bucureºti),
Singur (Târgoviºte), Spiritul critic (Paºcani), Steaua (Cluj-Napoca), Studii
de literaturã românã recentã (Cluj-Napoca), Studii de ªtiinþã ºi Culturã
(Arad), Sud-Est cultural (Chiºinãu), Suflet nou (Comloºu Mare),
Suplimentul de culturã (Iaºi), 
 Tabor (Cluj-Napoca), Telegraful Român (Sibiu), Tibiscus (Uzdin, Serbia),
Timpul (Iaºi), Tomis (Constanþa), Transilvania (Sibiu), Tribuna (Cluj-
Napoca), Trivium (Bucureºti), 
Urmuz (Câmpina)
Vatra (Târgu Mureº), Vatra Chioreanã (Copalnic-Mãnãºtur, Maramureº),
Vatra veche (Târgu Mureº), Viaþa Româneascã (Bucureºti)
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DUPÃ CINCI ANI...

Primul capitol al ediþiei a V-a a Festivalului Naþional de Artã
Naivã a fost dedicat dezbaterilor despre prezentul ºi viitorul artei
naive contemporane româneºti, primirii de noi membri în Asociaþia
Artiºtilor Naivi din România ºi stabilirii de noi obiective. Toþi partici-
panþii considerã cã festivalul de la Oradea reprezintã cel mai impor-
tant reper pe harta manifestãrilor de gen din România. 

Bunul renume al festivalului ºi organizarea exemplarã fac ca an
de an din ce în ce mai mulþi artiºti naivi sã solicite participarea la acest
eveniment. Anul acesta au fost invitaþi patru noi expozanþi, dintre care
doi ceramiºti. Astfel, pe lângã picturã, sculpturã, gravurã ºi picturã pe
sticlã, la Festivalul Naþional de Artã Naivã a apãrut ºi ceramica. De
asemenea, Asociaþia Artiºtilor Naivi din România a iniþiat un proiect
care îºi propune sã scoatã la luminã nume uitate ale artei naive, primul
dintre numele mari prezente la ediþia de anul acesta fiind Gheorghe
Babeþ, celebru pentru tehnica sa unicã în lume. 

Dupã ce au creionat direcþiile viitoare de dezvoltare a artei
naive, Conferinþa Naþionalã a artiºtilor naivi din România s-a încheiat
într-o atmosferã plinã de prietenie. 

Dupã o scurtã pauzã, a început seminarul bazat pe un proiect al
artistului naiv Gheorghe Ciobanu, intitulat "Manifest împotriva negli-
jãrii satului românesc ºi a þãranului". La acest seminar a participat, în
calitate de invitat, etnosociologul ºi cercetãtorul ºtiinþific Vasile
Todincã. Cei doi au prezentat cercetãri întreprinse în sate aflate la limi-
ta dintre tradiþie, supravieþuire ºi speranþã. "Satul este într-o stare con-
fuzã, de resemnare, creatã atât de disoluþia structurilor tradiþionale
care-i reglau viaþa economicã, socialã ºi spiritualã, cât ºi procesul de
modernizare ºi capitalizare", spune Vasile Todincã. Pentru Gheorghe
Ciobanu, simplitatea de început a lucrurilor, arhetipul adamic al
faptelor ºi trãirilor rurale sunt esenþiale pentru supravieþuirea satului
românesc. 

VERNISAJ CU PESTE 200 DE SPECTATORI

Public în majoritate adult, peste 200 de pasionaþi ai artei naive,
studenþi la arte plastice, colecþionari ºi ziariºti a umplut spaþiul alocat
de Muzeul Þãrii Criºurilor expoziþiei de artã naivã din cadrul celei de-a
V-a ediþii a Festivalului Naþional de Artã Naivã. Cele 100 de lucrãri
expuse, câte una pentru fiecare an al Centenarului, au stârnit interesul
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viu al celor prezenþi, care zâmbeau larg în faþa fiecãrui exponat. "Este
un eveniment care ne coloreazã toamnele fiecãrui an, iar Muzeul Þãrii
Criºurilor este un partener pe care se poate conta ºi de acum înainte
în ceea ce priveºte aceastã manifestare unicã în România, dedicatã
artei naive", a declarat Aurel Chiriac, directorul muzeului. 

Mircea Jacan, managerul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, a apreciat cã insti-
tuþia sa este mândrã cã s-a implicat în organizarea exemplarã a unei
manifestãri de asemenea anvergurã ºi frumuseþe, iar directorul ªcolii
Populare de Arte Botoºani, Liviu Andronic, a înmânat organizatorilor o
diplomã aniversarã. 

FESTIVALUL NAÞIONAL DE ARTÃ NAIVÃ, 
UN SUCCES AL COMUNITÃÞII

"Arta culegãtorilor de stele", a fost titlul unuia dintre articolele
apãrute, sub semnãtura cunoscutului critic de artã Ramona Novicov,
dupã una dintre ediþiile Festivalului Naþional de Artã Naivã de la
Oradea, probabil cea mai importantã manifestare de gen dedicatã
artei naive. De ce oare "arta culegãtorilor de stele"? Întrebarea ar fi fost
retoricã dacã n-ar fi fost vorba despre arta naivã, ci de figuri legendare
ale modernismului, cubismului sau abstractului, ale cãror mituri exis-
tenþiale le cresc permanent cota, atrãgînd mii de vizitatori seduºi mai
degrabã de "povestea" zãritã în imagini decît de culoarea sau de tuºa
din care a luat naºtere legenda. Cu toate acestea, expoziþia din cadrul
festivalului orãdean atrage anual mii de vizitatori. Fiind vorba de artã
naivã, gen plastic care n-a produs în timp nici o melodramã, faptul cã
audienþa expoziþiei depãºeºte aºteptãrile organizatorilor apare nu doar
ca o bizarerie, ci chiar ca o realã provocare pentru orice actor sau
spectator al jocurilor contemporane de putere culturalã. 

Ediþia a V-a a Festivalului Naþional de Artã Naivã a fost minuþios
pregãtitã, fiind o ediþie jubiliarã. A fost nevoie de alt timp de pregãtire,
altã dimensiune de echipã ºi un alt buget, deoarece semnalul cã
Oradea are nevoie de acte culturale originale, unice ºi de prestigiu
existã. La ediþiile urmãtoare organizatorii vor chiar sã dezvolte un pro-
gram care sã scoatã la luminã nume uitate ale artei naive, sã creeze noi
punþi cu instituþiile locale, naþionale ºi internaþionale, sau sã le con-
solideze pe cele existente deja, sã lanseze o galerie, precum ºi alte idei
ce vor duce la dezvoltarea artei naive contemporane româneºti. "Am
urmãrit îndeaproape ce s-a întîmplat la deschiderea primului muzeu



privat de artã contemporanã, în Bucureºti, anul acesta. Este vorba
despre Muzeul de Artã Recentã (MARe), condus de cunoscutul critic
de artã Erwin Kessler, ºi e interesant de vãzut ce rol îºi va asuma. Poate
fi un semnal pozitiv ºi pentru noi, pentru începerea demersurilor
privind înfiinþarea primului muzeu de artã naivã din România", spune
Mircea Stroe, preºedintele Asociaþiei Artiºtilor Naivi din România. 

Întrucît operele de artã naivã româneascã sînt mult mai
restrînse cantitativ decît arta academicã, ºi în plus majoritatea lor fac
parte din colecþii private, acest proces de... distilare a genului va con-
duce, încet dar sigur, la adoptarea artei naive ºi de cãtre iubitorii ºi
colecþionarii de "artã mare". Însã adevãrata beneficiarã a focalizãrii
atenþiei publice asupra artei naive ºi, sperãm, a începutului redis-
tribuirii pieþei artistice, este politica culturalã a comunitãþii care a ales
sã gãzduiascã aceastã manifestare unicã în România. 

Cei care au determinat buna reuºitã a acestui festival sînt:
Consiliul Judeþean Bihor, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale, Muzeul Þãrii Criºurilor, Fundaþia
Comunitarã Oradea, Pusha Fashion, Tehnoprint, Perpetuum Cluj,
Revista Familia, Transilvania Tour, dl. Ioan Degãu, cunoscut mecena al
culturii tradiþionale ºi Inspectoratul ªcolar Bihor. 

Succesul Festivalului Naþional de Artã Naivã de la Oradea este
însã doar partea vizibilã a unui iceberg compus din multiple, infinitez-
imale relaþii amicale, sociale, culturale ºi interpersonale care au fãcut
posibilã aºezarea artei naive contemporane româneºti sub reflec-
toarele culturii de masã. Este un festival despre colaborarea actorilor
instituþionali, dar ºi despre legãturile invizibile care leagã arta de oraº,
de comunitate, de dezvoltarea comunitãþii. Acesta este adevãrata
realizare a festivalului, dincolo de organizarea scrupuloasã, faptul cã
arta naivã este popularizatã la justa valoare, iar publicul de artã, vizibil
dezangajat în ultimii ani, revine în sãlile expoziþionale atras de explozi-
ile de culoare, zîmbete ºi veselie degajate de arta naivã contemporanã. 
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Adrian Doniºanu - Hora satului



Carolina Costineanu - Nãstureºti



Gheorghe Babeþ - Taxi ad-hoc



Gheorghe Ciobanu - Drumul satului (fragment)



Gheorghe Munteanu - Cazanul de rãchie



Ion Necunoscutu - Ciobãnaºi fãrã oi



Maria Liþcan - Roadele toamnei



Mihai Pãduraru - La stânã



Raul Murg - Strânsul fânului



Nicolae Pãtru - Toamna (fragment)




