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Lucian Blaga

Poeţii

Nu vă miraţi.

Poeţii, toţi poeţii sunt

un singur, ne-mpărţit,

neîntrerupt popor.

Vorbind, sunt muţi.

Prin evii ce se nasc şi mor,

cântând, ei mai slujesc

un grai pierdut demult.

Adânc, prin seminţiile

ce-apar şi-apun,

pe drumul inimii

mereu ei vin şi trec.

Prin sunet şi cuvânt

s-ar despărţi, se-ntrec.

Îşi sunt asemenea

prin ceea ce nu spun.

Ei tac ca roua.

Ca sămânţa. Ca un dor.

Ca apele ei tac,

ce umblă subt ogor,

şi-apoi sub cântecul

privighetorilor

izvor se fac în rarişte,

izvor sonor.

“Scrie, ca să nu pierzi florile gândului
tău, pe care, altfel, le ia vântul.”

    Nicolae Iorga
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Cultura la zi(d)Cronica în imagini
Ion Miloş,

scriitorul cu opera în patru limbi
La decernarea premiilor Festivalului de

Poezie „Lucian Blaga” (luni, 12 iulie 2010,
Universitatea Europeană “Drăgan”) a fost
prezent cunoscutul poet şi traducător Ion
Miloş, originar din Banatul Sârbesc şi stabilit,
de mulţi ani, în Suedia. Cu acest prilej, a fost
lansată cartea Durerea de a fi român,
cuprinzând convorbiri între Ion Miloş şi
Adrian Dinu Rachieru şi apărută la Editura
Semne din Alba - Iulia. Despre recenta apariţie
şi despre întreaga activitate a lui Ion Miloş
au vorbit: Dorin Murariu, Simona Avram,
Gheorghe Jurma, Gheorghe Luchescu, Ela
Iakab şi Constantin Buiciuc. Vorbitorii au
subliniat prodigioasa activitate de traducător
a lui Ion Miloş şi valoarea poeziei sale, care a
adus un suflul înnoitor în lirica românească.
Ion Miloş a explicat de ce românii nu au luat
Premiul Nobel: “Fiindcă nu avem simţul
obştesc!” Cunoscutul scriitor român a reliefat
apoi faptul că el are un statut unic: este un
autor cu opera în patru limbi: română, suedeză,
sârbă şi franceză.

Festivalul de Poezie “Lucian Blaga”
Luni, 12 iulie 2010, la Biblioteca Univer-

sităţii Europene “Drăgan”, au fost decernate
premiile Festivalului de Poezie “Lucian Blaga”,
organizat de Biblioteca Municipală Lugoj,
director Henrieta Szabo.  Au fost premiaţi 51
de tineri creatori, cu vârstele cuprinse între
11 şi 19 ani şi aparţinând localităţilor Vârşeţ şi
Uzdin (Serbia), Nisporeni (Republica Moldo-
va), Getafe (Spania), Târgovişte, Berzovia,
Câmpina, Oprişor, Reşiţa, Caransebeş şi Lu-
goj. Premiile revistei “Banat” au fost acordate
tinerelor poete Andreea Ghica (din Târgo-
vişte) şi Carmita Ferenczi (din Lugoj). Diplo-
mele şi premiile au fost înmânate de preşe-
dintele juriului, criticul literar Dorin Murariu.
Dintre oaspeţii prezenţi i-am remarcat pe Ion
Miloş (Suedia), Vasile Barbu (Uzdin), Ion
Berlovan (Vârşeţ), Gheorghe Jurma şi Titus
Crâşciu (Reşiţa), Călin Chincea (Berzovia).

“Spaţiile Alterităţii” la Lugoj
În perioada 2 – 4 iulie 2010, s-a desfăşurat

cea de-a XIV-a ediţie a sesiunii de comunicări
ştiinţifice “Spaţiile Alterităţii”. Manifestarea,
organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie
din Lugoj, în colaborare cu Universitatea
“Babeş – Bolyai” din Cluj, a debutat cu o
masă rotundă cu tema “Istoria astăzi – direcţii
şi metode de cercetare”. Au urmat lucrările,
pe două secţiuni: 1) Istorie bisericească şi viaţă
religioasă; 2) Idenitate şi alteritate. Au
participat istorici şi muzeografi din Cluj,
Timişoara, Arad, Reşiţa şi Lugoj.

Tabăra de Artă Plastică de la Oraviţa
Sâmbătă, 3 iulie 2010, la Teatrul “Mihai

Eminescu” din Oraviţa, a fost deschisă Tabăra
de Artă Plastică din cunoscutul oraş aflat în
Banatul Montan. Criticul de artă Ana Maria
Altmann, stabilită de mulţi ani la Viena, a
prezentat recentul album „Silviu Oraviţan”,
apărut sub îngrijirea lui Marcel Tolcea. Criticul
literar Ada D. Cruceanu a prezentat albumul
închinat sculptorului Bata Marianov. Cei doi
artişti plastici, Silviu Orăviţan şi Bata
Marianov, au spus apoi cuvinte emoţionante.
Manifestarea a avut un anumit grad de
complexitate şi, ca atare, criticul literar Cornel
Ungureanu şi poetul Octavian Doclin l-au
omagiat (în absenţă) pe poetul Gheorghe
Azap, cu ocazia împlinirii, anul trecut, a fru-
moasei vârste de 70 de ani. Despre cei trei,
pictor, sculptor şi poet, a vorbit apoi, cu bine
cunoscuta-i erudiţie, criticul de ară Pavel
Şuşară. Sub conducerea amfitrionului, Trăilă
Tiberiu Nicola, profesor, medic şi autor de ma-
xime, manifestarea a continuat la restaurantul
„Caraş”, unde cei prezenţi s-au delectate cu
muzica interpretată de Traian Jurchela şi de
Lia Lungu, aceasta din urmă fiind o cântăreaţă
plecată de mult timp la New York, dar care nu
şi-a uitat locurile natale. Pe lângă cei amintiţi
mai sus, din Reşiţa au mai fost prezenţi poetul
Nicolae Sârbu şi criticul literar Gheorghe Jur-
ma. Din Oraviţa au participat Mihai Moldo-
van, Ionel Bota, Doru Ilana şi Igor Isac, iar
din Lugoj, Remus Valeriu Giorgioni şi Cons-
tantin Buiciuc.

                                    Constantin Buiciuc

Acest număr

este ilustrat cu lucrări

ale artistului plastic

Radu Drăgoescu.

Festivalul “Lucian Blaga” Lugoj, ediţia a XVI-a, şi Concursul de Poezie, ediţia a VII-a şi ediţia a IV-a internaţională;
invitaţi de onoare: Ion Miloş, Francisc Boldea, Ion Berlovan, Vasile Barbu; lansarea antologiei de poezie a festivalului
În marea trecere; lansarea volumelor:  Gândirea ce surâde (volum de poezie semnat de Ion Miloş) şi Durerea de a fi
român – convorbiri cu Adrian Dinu Rachieru (volum semnat de Ion Miloş şi Adrian Dinu Rachieru); au prezentat:

Dorin Murariu, Constantin Buiciuc, Cristian Ghinea, Simona Avram, Ela Iakab; moderator: Henrieta Szabo; organizatori:
Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Municipal Lugoj, Primăria Municipiului Lugoj, Biblioteca Municipală, Universitatea

Europeană & Fundaţia Europeană “Drăgan”, Cenaclul & Revista “Banat”; 12 iulie 2010, Universitatea Europeană “Drăgan” .

Festivalul de Muzică Religioasă “Oppidus” Lugoj, ediţia I; au participat: Francisc Boldea, Ioan Cerbu, Mihai Sidei, Ioan
Covaci, Iosif David, Daniel Andriescu, Dumitru Jompan, Constantin-Tufan Stan, Constantin Buiciuc, Toni Boldureanu,
Vasile Petrica, Ionuţ Arderean, Zaharia Pereş, Nicolae Delean; organizatori: Biserica Ortodoxă “Învierea Domnului “

Lugoj, Asociaţia Culturală “Oppidus”, Biserica Ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”;
4 iulie 2010, Biserica Ortodoxă “Invierea Domnului” Lugoj.

A XIV-a ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice “Spaţiile alterităţii”; au participat istorici şi muzeografi din Cluj,
Timişoara, Arad, Reşiţa şi Lugoj; organizatori: Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj şi

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj; 2-4 iulie 2010, Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Vernisajul expoziţiei de pictură a artistei plastice Ecaterina Neagu; au prezentat: Ioan Iovan, Silvia Bloch;
18 iunie 2010, Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Tabăra de Artă Plastică de la Oraviţa; au participat: Cornel Ungureanu, Trăilă Tiberiu Nicola, Octavian Doclin, Ada
D. Cruceanu, Silviu Orăviţan, Gheorghe Jurma, Nicolae Sârbu, Mihai Moldovan, Ionel Bota, Doru Ilana, Igor Isac,

Constantin Buiciuc, Remus Valeriu Giorgioni, Ana Maria Altmann; 3 iulie 2010, Teatrul “Mihai Eminescu” Oraviţa.
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În acest moment – pe  care teroarea,
indusă de anihilarea egoului, îl face
extrem de greu, de apăsător – apar

câţiva mesageri: Maica, porumbelul, Duhul,
Crist, care îi atrag poetului atenţia că iden-
titatea este Cel dinăuntru/ fără nume (p. 15),
este lăuntricul chip (p. 28), nicidecum ghe-
mul de relaţii exterioare, în fond inexistente,
după cum inexistent este şi neantul.

Suferinţa de a trăi (Omule, pomule, p.
55), „lumea în care Cel-Rău urlă” (p. 39),
„calvarul de pe scena vieţii” (p. 56), „Valea
Plângerii” (p. 58) nu sunt uitate, nu sunt
negate, nu sunt privite cu antipatie, acum,
când insul se află „pe cumpăna genunii” (p.
46), ci, pur şi simplu, sunt depăşite, înţelese
în nimicnicia lor – „vânat de vânt” (p. 64),
„deşertăciune” (p. 38). Esenţial, decisiv,
mântuitor e faptul că „Ţărâna trupului” şi
„Duhul Păzitor” se vor răstigni împreună pe
„greaua cruce de os” (p. 43). (2).

Astfel, egoul, demonic în felul său, a
fost părăsit în favoarea Sinelui, a veritabilei,
a unicei identităţi. Şi, fapt uluitor (dar de
aşteptat), identitatea primară, cea legată de
apartenenţa la un grup uman, la o seminţie,
se regăseşte, sublimată, înduhovnicită, în
marea non-identitate: „Vântul nu-şi mai are
morile lui.// Apa nu-şi mai are morile sale./
Numai sufletul îşi are o moară eternă:/ Ce-l
macină-n deal; ce-l macină-n vale”
(Alunecare, vânt, p. 63). Forţa ce întreţine
mişcarea suprafirească a morii nu mai este,
însă, apa, ci focul: „…focul/ în veghea Celui
ce-şi petrece/ cu flacăra, pe culmi de pază”,
p. 47).

Egoul străbate, aşadar, drumul spre
Sine atât în spaţiu (În nemărginire), cât şi
în timp (Scara, p. 61), pe măsură ce fiinţa
urcă de la „Lumea-cu-Dor” (p. 33), de la
„Valea Plângerii”, la „Gura de rai” (p. 59).
Vaduri, vămi, punţi i se ivesc, primitoare,
dinainte, simultan cu mesagerii de care am
pomenit anterior. Demersul se încheie cu
un text tragico – apoteotic, Ararat, ce pune
capăt şi volumului.

Astfel se încheie elaborarea şi, mai ales,
construcţia arhitectura Sinelui. Acesta este
un con întors (de la lărgimea entropică a lumii
mărginite, la vârful-punct, adevărata bază,
ce sugerează infinitul). Ilustraţia copertei,
datorată lui Emil Grama, perfect adecvată
discursului liric, probează, o dată în plus,
că artiştii comunică tainic şi fructuos, atunci
când au ce spune. Or, Aurel Turcuş (ca şi
Emil Grama) are ce spune. Nimic nu e lipsit
de noimă, nimic nu-i gratuit în poezia acestei
cărţi. Observaţia exterioară trece în intros-
pecţie, aceasta alunecă, firesc, în contem-
plare, toate fiind încununate de iluminarea
abisului lăuntric. Pe conul sinelui, se pot trasa
câteva niveluri, câteva secţiuni transversale:
suprafaţa, fosta bază (Lumea-cu-Dor, Vale
a Plângerii), treapta identităţii, treapta unei
anumite identităţi, cea a crizei egoului, în
sfârşit cea a re-descoperirii identităţii în non-
identitate (în supra-identitate, în atot-identi-
tate).

Aici se află miezul abisal, dens, al poe-
ziei lui Aurel Turcuş şi altitudinea ei – existen-
ţială, reflexivă, culturală şi, evident, estetică.

                  Paralela 45, 14 decembrie 1999

Note:
2. Este prefigurarea ideii de ne-moarte (gr.

athanasia, ebr. al-maweth), valorificată estetic, spre
exemplu, în Clepsidra de sare (cf. Postfaţa noastră
la acest volum, p. 148 - 149): „Cuvântul, Hristos,
Duhul, Crezul sunt tot atâtea repere fundamentale,
ce încurajează beatitudinea reintegrării în unitatea
primordială. Destinul sumbru al omului, creatură

care, cum spuneam altă dată, şi-a ratat şansa, este
luminat de această nădejde. De fapt, mărturisită sau
nu, conştientizată sau nu, thanatofobia este cauza
nefericirii terestre. De pe această treaptă se deschide
o privelişte dificil de calificat şi se impune un con-
cept nelimitat şi integrator, pe care l-am putea numi
athanasie (ebr. al-maweth, tradus prin frc. «non-
mort»), adică «ne-moarte» (termen mai potrivit, în
cazul de faţă, decât prea abstractul «nemurire»)”.

Moartea lui Teo

J oi, 7 septembrie 2000, i-am
telefonat, înspre seară, cum fac
adeseori, lui Cornel Ungureanu. El

mi-a spus că a murit Teo (numele cu care
colegii şi prietenii îl alintau pe Ion Dumitru
Teodorescu). A murit complet singur, în
odăiţa lui dintr-un bloc de nefamilişti, unde
a fost găsit după mai multe zile de la deces…
Când va fi înmormântat? Probabil mâine.
Luaţi prin surprindere, membrii familiei şi
confraţii de la Filiala Uniunii Scriitorilor
încercau să rezolve, cât mai iute, demersurile
impuse de împrejurări.

A doua zi, în 8 septembrie, deci, pe la
ora 10, nimeni nu ştia încă locul şi momentul
înhumării. Abia în jurul prânzului am aflat,
de la Paul Eugen Banciu: la ora 15, în cimi-
tirul din Calea Buziaşului. Am luat tramvaiul
şi m-am dus într-acolo.

Era o zi senină şi caldă, o frumoasă a-
miază de toamnă. Am ajuns mai devreme.
Lângă capelă, tăifăsuiau cantorul şi o femeie
în vârstă, pe care o cunosc, din vedere, de
la Catedrală. Cimitirul, imens, era aproape
pustiu. În latura lui dinspre sud, tocmai se
desfăşura o înmormântare protestantă.

„Nu va fi depus în capelă, mi-a zis can-
torul, referindu-se, evident, la cel ce fusese
Teo. Direct la mormânt. Acolo se va oficia
slujba”. Şi a adăugat: „A fost descoperit târ-
ziu. Intrase în descompunere…”

M-am îndepărtat puţin de capelă şi am
privit grupul de credincioşi protestanţi. Când
am revenit, apăruseră o seamă de confraţi.
Aşteptam, acum, cu toţii, maşina de la „Ser-
vicii funerare”. Iat-o. Coşciugul a fost tran-
sportat spre limita estică a ţintirimului, unde,
între buruieni, fusese săpată groapa. Micul
nostru alai (câteva persoane din familie,
câţiva scriitori, câţiva necunoscuţi) a pornit
pe aleile năpădite de iarbă uscată.

Îi voi numi pe scriitorii prezenţi (puţini,
fiindcă alţii n-au ştiut, de vreme ce, dată fiind
situaţia, dată fiind precipitarea, nu s-a trimis
nici un anunţ la ziare): doamna Maria
Pongracz-Popescu (şi soţul ei, artistul plastic
Dumitru Popescu), doamna Lidia Cerneţ
(soţia lui Laurenţiu Cerneţ, care, bolnav,
n-a putut veni), Cornel Ungureanu, Ion Marin
Almăjan, Anghel Dumbrăveanu, Marian
Odangiu, Lucian Alexiu, Paul Eugen Banciu,
eu…

După slujbă, preotul a vorbit – concis
şi inteligent – despre cel plecat (şi despre
sensul şi non-sensul vieţii de aici). A rostit
şi titlurile cărţilor publicate de Teo (titluri
care mi s-au părut întotdeauna foarte bine
găsite): Fierbintele vânt cu nisip, 1968; S-a
întors Paternic, 1969; Ţipătul de nuntă al
păunului, 1970; Aproapele, 1974; Şase
căluţi în galop, 1977; O săptămână de
bunătate , 1980. Cornel Ungureanu,
preşedintele Filialei, a vorbit, de asemenea.
Apoi, sicriul a fost coborât în pământ, iar
noi ne-am întors la casele noastre.

Poetica non-imanenţei*

Arhitectura abisului lăuntric

Eugen Dorcescu

*) Fragment din volumul Poetica non-ima-
nenţei, apărut la Editura on-line Semănătorul,
Bucureşti, iulie 2008.

Dana Nicoleta Popescu

Transformarea psaltirii - obiect de
cult şi purtător al trecutului fa-
miliei - în mărci indică respin-

gerea oricărei moşteniri spirituale de către
personajul trăitor în prezentul violent şi ra-
pace şi, deopotrivă, convingerea că totul tre-
buie să aibă o valoare pecuniară. La polul
opus, Mihai valorifică trecutul, de care se
simte legat, la fel cum percepe comunicarea
nevăzută dintre lumile unificate prin spirit.
„Omul religios trăieşte [...] în două feluri de
timp, dintre care cel mai important, Timpul
sacru, se prezintă sub aspectul paradoxal al
unui timp circular, reversibil şi recuperabil,
un fel de etern prezent mitic, în care te re-
integrezi periodic prin intermediul riturilor.
Acest comportament privitor la timp este
suficient pentru a distinge omul religios de
omul nereligios: primul refuză să trăiască
doar în ceea ce, în termeni moderni, se nu-
meşte «prezent istoric»; el se străduieşte să
regăsească un timp sacru care, în anumite
privinţe, poate fi omologat cu «Eternitatea».”
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1992, p. 65). Aflaţi pe
poziţii contrare în ceea ce priveşte morala,
dar mai ales viziunea despre istorie, Mihai şi
Dumitru ilustrează dihotomia sacru-profan,
înfăţişată de Mircea Eliade. Pe lângă valo-
rificarea timpului, spaţiul dobândeşte valenţe
opuse pentru tată şi fiu: „Există [...] un
spaţiu sacru, prin urmare «puternic», semni-
ficativ, şi există alte spaţii, neconsacrate, prin
urmare, lipsite de structură, de consistenţă,
într-un cuvânt, amorfe. [...] Dimpotrivă,
experienţa profană menţine omogenitatea şi,
prin urmare, relativitatea spaţiului. Orice
orientare adevărată dispare, pentru că
«punctul fix» nu se mai bucură de un statut
ontologic unic: el apare şi dispare în funcţie
de necesităţile cotidiene. La drept vorbind,
nu mai există o «lume», ci doar fragmente
ale unui univers sfărâmat, masă amorfă a
unei infinităţi de «locuri», mai mult sau mai
puţin neutre, prin care omul se mişcă, mânat
de obligaţiile oricărei existenţe integrate într-o
societate industrială.” (Ibid., pp. 21-24).
Schimbându-şi domiciliul cu uşurinţă, nein-
teresat de o casă, după cum nu-şi doreşte
un cămin, Dumitru se deplasează între locuri
profane, potrivite scopurilor sale.

Retrăgându-se în casa de la munte, ase-
meni unui sfânt ce a întors spatele lumii,
Mihai îşi delimitează propriul teritoriu sacru,
binecuvântat de rugăciune, iubire, meditaţie
şi scris. Acţiunile lui dobândesc o valoare
similară îndeplinirii unui ritual cosmogonic.
„Ca şi cetatea sau sanctuarul, casa este
sanctificată [...] printr-un simbolism sau un
ritual cosmogonic. Din acest motiv, a te
instala undeva, a construi un sat sau doar o
casă reprezintă o hotărâre gravă, deoarece
angajează însăşi existenţa omului: este vorba,
de fapt, de a crea propria «lume» şi a asuma
responsabilitatea de a o menţine şi a o re-
înnoi.” (Ibid., p. 55). Deoarece, în pofida
desacralizării lumii, persistă, în general,
rudimente ale comportamentului religios,
statutul sacru al casei pare că a fost păstrat
în sistemul de valori al familiei prin alianţă a
lui Dumitru. Soţia Melania şi soacra Eli-
sabeta, strămutate dintr-un sat bănăţean în
Timişoara, găsesc un anumit echilibru în
casa ascunsă printre blocuri ca o oază de
pace şi arhaicitate. Copiii şi casa îi conferă
Melaniei compensaţiile necesare pentru a
contracara tristeţea cauzată de absenţa -
fizică şi simbolică - a soţului.

Paradisul personal pe care l-a descoperit
Mihai constituie mai mult decât un loc de
odihnă după supliciul trăit în spitale. Impro-
babila revenire la viaţă după nouă - număr

Fericirea

magic! - oscilaţii între Tărâmuri poartă
însemnele unei renaşteri: „«Mamă!» O naş-
tere grea, de opt ore, din care aproape şase,
o cezariană. O naştere a unui făt, care din
inconştienţa lui, în loc să ţipe şi să respire
sufocat aerul care-i va fi noul lichid amniotic,
până la moarte, strigă «mamă», articulat,
clar, silabisit. Şi verdictul petei albe cu glas
de bas-bariton: «Va trăi!» Apoi o sfârşeală
fierbinte şi din nou noaptea biologică. [...]
Adam va fi spus oare: «Doamne!» Ar fi
însemnat să fi trecut deja pe la pomul cu-
noaşterii, înainte să o aibă pe Eva, pe cea
care l-a dus spre pomul cunoaşterii. Adam
nu s-a născut, în primul rând, deci începutul
lui a arătat în cu totul alte culori decât mâzga
brun-roşcat-neagră. Adam a venit dinspre
alb, la fel de inconştient şi mut. Ar fi trebuit
să poată spune «Doamne!», pentru că Adam
n-a fost făcut ca şi copil, ci ca un om matur.
[...] «Apă!», gemea Mihai uscat, cu buzele
crăpate, scorojite de uscăciune. Cu pielea
braţelor şi a degetelor fără pic de rouă.
Robinetul continua să curgă la trei metri de
el. «Apa e moarte!», îi revenise în minte
vorba doctorului. E moarte pentru foc, îşi
spuse Mihai. Sunt în foc. Direct în foc. Mă
sting. Ca o caia de potcoavă. Dacă mi se dă
apă mor. Mă sting. Cuptorul pe care sunt
trebuie să ardă, să mă călească prin arsură,
să mă purifice, să mă usuce înainte de a
primi un strop de rouă. [...] Se simţea josnic,
ca orice animal capabil să ucidă pentru a nu
fi ucis. Josnic şi aruncat înapoi, în spaţiul
de mijloc al apei şi focului, al Iadului cu
limitele lui vizibile pentru orice om ajuns în
acel prag, cu dihotomiile lui, care pentru
celălalt, seninul, dispăruseră, se rupseseră
în două, între pământ şi aer.” (Marii fericiţi,
pp.154-165).

Suferinţa aduce după sine transfigu-
rarea, protagonistul se naşte într-o existenţă
superioară, curăţată de impurităţile umanului:
„Călătoria lui Mihai în inefabilul suferinţei,
credinţei şi revelaţiei prin destăinuire [...] îl
apropie de starea de graţie a aleşilor
dumnezeirii. Patimile şi stările crepusculare
străbătute îi vor fi premiate de conştiinţa
fiinţei excepţionale, menite să se salveze atât
de blestemul tribului, cât şi de cel al istoriei.”
(Geo Vasile, op. cit., p. 6). Mitul eternei
reîntoarceri presupune calităţi apotropaice.
Mircea Eliade arăta că „recitarea rituală a
mitului cosmogonic joacă un rol important
în vindecări, când se urmăreşte regenerarea
fiinţei umane”: „Timpul este «creat»,
regenerat, «începe din nou». Astfel, mitul
cosmogonic serveşte drept model exemplar
oricărei «creaţii» sau «construcţii» şi este
folosit chiar ca mijloc ritual de vindecare.
Redevenind, simbolic, contemporan Creaţiei,
te reintegrezi în plenitudinea primordială.
Bolnavul se vindecă, deoarece îşi începe viaţa
cu o rezervă intactă de energie.” (Mircea
Eliade, op. cit., pp. 76, 98).

Mihai a trecut Styxul către regatul lui
Hades, de unde s-a întors viu, reeditând
traseul exemplar al eroilor mitologiei greceşti
(Herakles, Odysseus, Orpheus) şi al eroului
solar în general: „Un mare număr de
mitologii eroice sunt de structură solară.
Eroul este asimilat Soarelui; ca şi acesta,
eroul luptă împotriva tenebrelor, coboară în
ţinutul Morţii şi iese de acolo victorios. Aici,
tenebrele nu mai sunt, ca în mitologiile
lunare, unul din modurile de a fi ale
Divinităţii, ci simbolizează tot ce Zeul nu
este , deci adversarul prin excelenţă.
Tenebrele nu mai sunt valorizate ca o fază
necesară a Vieţii cosmice; din perspectiva
religiei solare, tenebrele se opun Vieţii,
formelor şi înţelegerii.” (Ibid., p. 147).

(2)
între sacru şi profan
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Constantin Buiciuc

Constantin-Tufan Stan:

V olumul De la Reuniunea
Română de Cântări şi Muzică
la Corul “Ion Vidu”, subin-

titulat 1810 – 2010. 200 de ani de cânt coral
românesc la Lugoj, a apărut la Editura
Eurostampa din Timişoara, în 2010, şi este
semnat de cunoscutul muzicolog Constantin
– Tufan Stan. Este o monografie a emblemei
culturale a Lugojului – Corul “Ion Vidu” –,
a doua, după monografia din 1970, datorată
lui Ioan Stratan. Această a doua monografie
este mai mult decât bine - venită, căci corul
lugojean, care a împlinit, de curând, două
sute de ani, a obţinut mari succese în cei
patruzeci de ani care au trecut de la publi-
carea primei monografii,  succese care tre-
buiau să fie consemnate. Pe de altă parte,
autorul noii monografii a folosit documente
recent descoperite, luminând aspecte mai
puţin cunoscute ale evoluţiei corului. De fapt,
ca şi în cărţile sale anterioare, Constantin –
Tufan Stan impresionează şi în lucrarea de
faţă prin documentarea vastă, prin solida
informaţie, prin rigurozitate şi acurateţe, prin
surprinderea detaliului revelator, dar şi prin
puterea de sinteză. Istoria corului lugojean
este privită de autor cu ochiul rece al omului
de ştiinţă şi cu inima caldă a celui îndrăgostit
de cântec şi de ansamblul în care activează
cu pasiune şi cu pricepere.

În partea introductivă a monografiei
sale, Constantin – Tufan Stan expune cauzele
care au dus la “explozia” culturală din Banat
de la începutul secolului al XIX-lea, citând
opiniile unor personalităţi culturale. În acest
context – etosul specific ţinutului, predis-
poziţia artistică, rafinamentul gustului estetic
şi patriotismul – au apărut rudimentele
practicii corale, ale căror cele mai vechi a-
testări datează din 1808 (după unii cerce-
tători, din 1810). După ce consemnează cu
atenţie “data de naştere” a viitorului Cor “Ion
Vidu”, autorul citează mai multe protocoale,
din 1815, 1822 şi 1836, cu relevanţă în re-
constituirea istoricului reuniunii.

Urmează patru capitole importante, de
întinderi diferite, care trasează istoricul co-
rului. Nu întâmplător, ele poartă numele celor
patru dirijori importanţi care s-au succedat
la conducere: Iosif Czegka, Ion Vidu, Filaret
Barbu, Dimitrie Stan şi Remus Taşcău. Rolul
dirijorului s-a dovedit extrem de important
în evoluţia corului şi, de aceea, istoria forma-
ţiei este împărţită în perioadele conducerii
acestor dirijori.

Din vremea dirijoratului lui Iosif Czegka
(1869 – 1888), sunt prezentate, pe baza
presei vremii sau a programelor, diferitele
concerte, operete, serate de cântări şi de
dans, petreceri de cânt şi joc organizate de
sau la care a participat dirijorul reuniunii.
Este evocată deja, prin această simplă enu-
merare, efervescenţa vieţii culturale lugojene
de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Acţiunile muzicale au luat amploare pe
vremea dirijoratului lui Ion Vidu, care a
condus Reuniunea de Cântări şi Muzică între
1889 şi 1926. Sunt scoase în evidenţă lu-
crurile importante: reformarea repertoriului
(prin introducerea cântărilor româneşti),
influenţa unor evenimente culturale din
Regatul României, organizarea primului curs

de muzică vocală pentru dirijorii corurilor
ţărăneşti, polemicile din presă legate de mo-
dernizarea activităţii dirijorului, manifestă-
rile la care a participat reuniunea (de exem-
plu, evoluţia de la Expoziţia Generală Jubiliară
de la Bucureşti, din 1906, sau primele evoluţii
de după Unire). Autorul precizează mereu
că, înainte de Unire, Ion Vidu vedea în acti-
vitatea corului şi un mijloc foarte bun de
trezire şi de întreţinere trează a conştiinţei
naţionale. Bazat pe citate din presa vremii,
Constantin – Tufan Stan reconstituie atmos-
fera epocii, climatul începutului secolului al
XX-lea, când momentele de înţelegere, de
spirit conciliant, de acceptare modernă a plu-
rietnicismului, alternau cu momente tensio-
nate, din care nu lipseau manifestările xe-
nofobe.

E voluţia corului din timpul
dirijoratului lui Filaret Barbu
(1926 – 1940) este descrisă în

cadrul activităţii muzicale a oraşului. Nici
nu se putea altfel, deoarece în perioada
interbelică, în Lugoj,  activitatea muzicală
era tot mai accentuat instituţionalizată. În
1927 s-a înfiinţat Societatea Filarmonică, în
cadrul căreia activa orchestra simfonică mu-
nicipală, iar în 1929 s-a înfiinţat Şcoala de
Muzică, numită apoi Conservator Popular
de Muzică şi Conservator Comunal. Activi-
tatea muzicală se desfăşura prin mari serbări
festive, concerte, audiţii muzicale şi confe-
rinţe. Evoluţiile corului erau integrate în astfel
de mari manifestări. Folosind foarte bine
citatele din presa vremii, autorul reconstituie
toată viaţa muzicală a Lugojului interbelic.
Citatele sunt integrate perfect în fluxul evo-
cării. Densitatea mare a informaţiilor (eve-
nimente, programe, repertorii, solişti, biogra-
fii) nu devine niciodată sufocantă, ci re-
liefează cum nu se poate mai bine eferves-
cenţa mişcării muzicale. Ca şi în alte lucrări,
autorul prezintă note de subsol consistente,
în care informaţia prezentată deasupra este
completată şi dusă spre epuizare. Acurateţea
informaţiei este întotdeauna remarcabilă.

Efervescenţa activităţii muzicale este
continuată, în condiţii grele, în prima parte
a dirijoratului lui Dimitrie Stan (1940 - 1968).
Simpla înşiruire a unor activităţi din anii

războiului şi din primii ani postbelici este
edificatoare: mare spectacol – „40 de ani de
la moartea lui Giuseppe Verdi” (12 iulie
1941); participarea la Săptămâna Bănăţeană,
la Bucureşti (1 – 7 martie 1943, concertul
corului la Ateneu şi cântecele din spitalele
de răniţi); serbarea cultural – artistică
închinată aniversării a 25 de ani de la Unire
(1 Decembrie 1943); serbare comemorativă
închinată lui Coriolan Brediceanu şi lui Ioan
Popovici - Bănăţeanul (19 februarie 1944);
omagierea lui Ion Vidu, la 15 ani de la moarte
(2 februarie 1946); montarea operei Ca-
valeria rusticană de Pietro Mascagni (13,
14 aprilie, 7, 8 mai 1946); jubileul de 25 de
ani ai Corului “Progresul” (2, 3 noiembrie
1946, când se produc primele semne ale co-
munizării): punerea în scenă a piesei vocal
– simfonice La seceriş de Tiberiu Brediceanu
(20, 21 decembrie 1946).

Este prezentat cum se cuvine un
eveniment important din evoluţia
corului: desprinderea grupării

disidente conduse de Dimitrie Stan, care s-a
produs în urma adunării generale din 16
februarie 1947. Gruparea a devenit Corul
“Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj. În paralel a activat şi activează Corul
bisericesc „Ion Vidu”. Evenimentul impor-
tant al divizării corului este prezentat pe baza
unui dosar cuprinzând un set de documente
referitoare la evenimentele din 1947, identi-
ficat în arhiva Muzeului de Istorie, Etnogra-
fie şi Artă din Lugoj. Autorul descrie şi
comentează conţinutul dosarului, reproduce
documente din dosar şi diferite pasaje sem-
nificative, pe care, de asemenea, le comen-
tează. Apoi subliniază rolul important în des-
făşurarea conflictului al angajării a încă doi
dirijori (vicedirijori). O altă cauză a îndepăr-
tării lui Dimitrie Stan a fost efortul său de
înnoire a repertoriului. El s-a distanţat într-o
oarecare măsură de tradiţie, abordând opera
şi opereta. Autorul precizează mereu ceea
ce multe citate deja indică: conflictul din
Corul „Ion Vidu” a avut loc pe fondul comu-
nizării tot mai accentuate. Era deja începutul
agresivei ofensive ideologice (şi nu numai)
a comunismului. Constantin – Tufan Stan
prezintă evenimentele sprijinit pe documente,
fără atitudini partizane, echilibrat, cu calm
şi cu detaşare. Este privirea atentă, corectă,
a cercetătorului ştiinţific.

Evoluţia corului de sub dirijoratul maes-
trului Remus Taşcău (din 1968 până în
prezent) este descrisă altfel decât evoluţiile
anterioare. Sunt alăturate articole de presă
(mai ales din presa de specialitate) despre
activităţile corului. Nu mai există pasajele
de legătură. Multe dintre articole sunt scrise
chiar de către autorul monografiei. Proce-
deul dă rezultate foarte bune, deoarece s-a
scris pe larg şi cu profesionalism despre toate
marile realizări ale corului. Nicio astfel de
mare realizare nu este trecută cu vederea:
colaborările cu filarmonici importante,
marile turnee de succes peste hotare, con-
certele din săli de renume, distincţii, înre-
gistrări radio, discografie. Articolele scot în
evidenţă marile calităţi ale corului şi ale
dirijorului, caracterizează repertoriul şi
subliniază marele succes la public. Se fac

referiri şi la schimbările mari din repertoriu:
în perioada postdecembristă a pătruns masiv
muzica religioasă. Este consemnat un eve-
niment important de la începutul anilor ‘90:
corul mare a fost transformat într-o ca-
merală semiprofesionistă. Constantin –
Tufan Stan ştie să grupeze aceste articole
folosind criteriul cronologic şi pe cel tematic
şi creând o panoramă convingătoare, suges-
tivă a activităţii corului. Autorul construieşte
un istoric prin fragmentarism bine armonizat
postmodern: articole din presa română (de
specialitate şi nu numai), citate din presa
germană, scrisori deschise adresate dirijo-
rului corului, comentarii asupra CD-ului
înregistrat în Elveţia, un interviu cu dirijorul
corului, opinii ale unor muzicologi şi ale unor
critici muzicali, culese de autor.

Mereu este scos, pe drept cuvânt, în
evidenţă rolul dirijorului corului. La un
moment dat, Constantin – Tufan Stan îi face
un sugestiv portret maestrului Remus
Taşcău: „Principal artizan al acestui succes
(este vorba de Premiul I obţinut la Festivalul
de la Karditsa, Grecia, în 1994, n.n.), pro-
fesorul Remus Taşcău a pătruns în galeria
sacră a marilor dirijori de cor europeni. Prin-
tr-o perseverenţă sisifică şi o migală de
miniaturist japonez, el a “dăltuit” în marmura
sonoră splendide coloane şi capiteluri muzi-
cale, cu o gestică parcimonios dozată, pro-
prie artiştilor autentici, de o mare sugesti-
vitate şi expresivitate. Se poate afirma că
Remus Taşcău a adunat, ca într-un creuzet,
a sintetizat şi a cristalizat aspiraţiile şi căile
deschise de Ion Vidu, Filaret Barbu, Dimitrie
Stan” (p. 234). O excepţională schiţă por-
tretistică îi face lui Remus Taşcău şi muzi-
cologul Grigore Constantinescu, arătând că
dirijorul corului lugojean este un muzician
de elită, având caracteristica misionarului,
care slujeşte adevărul cu armele frumosului
şi ale binelui.

Excepţionala, documentata, im-
presionanta şi emoţionanta
monografie a lui Constantin –

Tufan Stan se încheie cu o utilă addenda
cuprinzând: turnee, festivaluri, concursuri,
proiecte, colaborări, solişti vocali, disco-
grafie, palmares şi distincţii, repertoriu,
dirijori, preşedinţi şi, desigur, bibliografie.
O lucrare de excepţie asupra unei forma-
ţiuni artistice de excepţie!

De la Reuniunea Română de Cântări şi Muzică
la Corul “Ion Vidu”
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STRIGĂT

plouă cu soare  –

lacrima din ochii mei
se rostogoleşte
pe-un estuar
din Marele Canion

NE MISTUIM

ne mistuim în rugul sângelui
ne despărţim de pământ –

prin mine rădăcinile
încă respiră

* * *

spre ascunzişul albastru
pictat de lună
în liniştea nopţii
mâna îmi alunecă
pe Calea Lactee

prin pânza de cort
focul evadează
ca un străin
în pădurea de ceaţă

* * *

eu tot sper
ca un lăstar de trestie
să crească din cer
până la mine

REVOLTA IMAGINARĂ A CUVINTELOR

locul meu nu este aici
unde voi vă simţiţi acasă
anonimi adunaţi
de cimitire de oase
pentru cei care vin
pentru cei care pleacă
nu mai e pământ
între atâtea oase
alergăm alergaţi
pe cioburi de sticlă
sub cravaşa dresorului
şi eu speram să devin
îmblânzitorul
ultimilor urşi rămaşi

ŞTIU CĂ NU S-A TERMINAT

am pus luna albastră
printre fluturi de noapte
şi păsări de pradă
care-ţi coboară în vis
şi tu încă alergi
în amintirea mea
înlănţuită pe un
galion iberic

ALANYA

în golf
vase de pescari
îşi întind năvoadele
la uscat

prin ochiurile lor
soarele pârjoleşte
în colb colbuit
urmele turcilor seldjucizi

PLOAIE DE IARNĂ

ploaia se zbate
pe acoperişul de tablă zincată
ca scrumbiile
în plasă –
fumul din sobă
sparge rezerva de nemurire
prin passe-partout-ul cerului

* * *

copii ai mlaştinilor
cu beţe de pescuit
din trestie
şi colaci de cauciuc
priveam
alunecarea
dopului de plută
prin apa limpede cu ierburi –

ce senzaţie
am prins o latiţă de Dunăre
cu solzii curcubeu

JE SUIS UN AUTRE

nu mai sunt cel de ieri
cel care alerga prin lanul de grâu
nu mai sunt copilul-pescar
care alerga peste nouă lanţe de ape
sunt dintr-o dată bătrânul de azi
şi umbra de mâine
je suis un autre, un autre, un autre
toujours un autre...

Laurian Lodoabă

Stridii perlate în versuri

Nietzscheana
Simion Dănilă

Morala,

(3)

Circe a filozofilor

Aşadar, după o perioadă de ta-
tonare a valenţelor figurative,
alegorice ale mitologicei Circe,

când adevărul (citeşte: falsul adevăr) şi idealul
creştin, în speţă predica neprihănirii, sunt
identificate de Nietzsche cu seducătoarea de
pe insula Aeaea, filozoful „omenesc, prea
omenescului”, într-un text postum (KSA 12,
2[203], 165, 18-166, 29) din toamna lui
1886, în timp ce-şi făcea însemnări pentru
viitoarea sa carte, Despre genealogia mo-
ralei (care va apărea în octombrie 1887),
transferă moralei (evident, creştine) puterea
diabolică de seducţie a celei ce i-a transfor-
mat în porci pe tovarăşii lui Ulise într-una
din peripeţiile întoarcerii lor acasă din
războiul Troiei. Textul sună astfel:

„Şi până şi astăzi filozofii demonstrează
cel mai puternic cât de departe se întinde
această autoritate a moralei. Cu toată voinţa
lor de independenţă, cu deprinderile sau
principiile îndoielii lor, chiar cu viciul con-
trazicerii lor, al inovării cu orice preţ, al or-
goliului în faţa oricărei înălţimi – ce se alege
de ei în momentul în care meditează la «tu
trebuie» şi «tu nu trebuie»? De îndată nu-i
nimic mai modest ca ei pe pământ: Circe,
adică morala, numai ce-a suflat peste ei şi
i-a vrăjit! Pe toţi aceşti îngâmfaţi şi solitari! –
Iată-i dintr-odată nişte miei, acum vor să fie
turmă. În primul rând, cu toţii vor să-şi aibă
în comun cu toată lumea pe «tu trebuie» şi
«tu nu trebuie», – primul semn al indepen-
denţei abandonate. Şi care le este criteriul
unei prescripţii morale? Toţi sunt unanimi
în această privinţă: valabilitatea ei generală,
ignorarea persoanei. Asta numesc eu «tur-
mă». Fireşte, aici se separă: căci fiecare vrea
să se pună în slujba m‹oralei› cu cea mai
mare eficienţă a lui. Celor mai mulţi dintre
ei le trece prin cap «să fondeze morala»,
cum se zice, adică s-o împletească şi s-o
identifice cu raţiunea, dacă se poate până la
omogenizare; mai rafinaţii, dimpotrivă, văd
în infondabilitatea moralei indiciul şi pri-
vilegiul rangului ei, rang superior raţiunii; alţii
o să vrea s-o derive istoric (oarecum îm-
preună cu darwiniştii, care au inventat mica
doftorie de casă pentru istoricii nechemaţi:
„mai întâi, utilitate şi constrângere, apoi
obişnuinţă, în sfârşit, instinct, chiar plăce-
re”), pe de altă parte, alţii contestă aceste
derivări şi neagă, în general, orice deriva-
bilitate istorică a moralei, iar asta tot spre
onoarea rangului ei, a naturii şi menirii ei
mai înalte: toţi însă sunt unanimi în ches-
tiunea principală: «Morala există, morala este
dată!», toţi cred, cu onestitate, inconştient,
neabătut, în valoarea a ceea ce numesc ei
morală, se află, cu alte cuvinte, sub auto-
ritatea ei. Da! Valoarea moralei! Se va admite
oare că aici vorbeşte cineva care se-ndoieşte
tocmai de această valoare? Care se intere-
sează, numai în această privinţă, şi de deri-
varea, derivabilitatea ei, de posibilitatea şi
imposibilitatea ei psihologică?”

Într-una dintre aşa-zisele „prefeţe târ-
zii”, cea pentru ediţia a 2-a a Aurorei,
redactată tot în toamna lui 1886, la Ruta,
lângă Genova, Nietzsche simte nevoia să-şi
comenteze şi expliciteze ceea ce exprimase
în prima ediţie (1881) a cărţii respective.
Cu privire la morală precizează, între altele,
următoarele: „Asupra binelui şi a răului s-a
reflectat până acum în modul cel mai nesă-
buit: era mereu o chestiune prea periculoasă.
Conştiinţa, buna reputaţie, infernul, eventual

chiar poliţia n-au permis şi nu permit
sinceritate; în prezenţa moralei, ca şi în faţa
oricărei autorităţi, fără îndoială, nu trebuie
să stai pe gânduri, necum să ridici glasul:
aici – te supui! De când e lumea, nicio
autoritate n-a fost încă dispusă să fie luată
drept obiect al criticii; şi mai ales să critice
morala, să trateze morala ca problemă, ca
problematică: cum? nu era aceasta – nu este
aceasta – imoral? – Dar morala nu dispune
numai de tot felul de mijloace de intimidare,
pentru a se ţine la distanţă de mâinile critice
şi de instrumentele de tortură: siguranţa ei
mai constă într-o anumită artă a fascinaţiei
la care ea se pricepe, – ştie să «entuziasme-
ze». Ea reuşeşte, adesea cu o singură pri-
vire, să paralizeze voinţa critică, chiar s-o
ademenească de partea ei, ba exită cazuri în
care ştie s-o întoarcă împotriva ei înseşi:
încât aceasta, asemeni scorpionului, să-şi
înfigă apoi acul în propriul trup. Morala se
pricepe, nici vorbă, din vremuri străvechi,
la toate drăcoveniile artei de a convinge: nu
există orator, nici azi, care să nu-i ceară aju-
torul (să-i ascultăm vorbind, bunăoară, chiar
pe anarhiştii noştri: cât de moral vorbesc ei
ca să ne convingă! Până la urmă se numesc
ei înşişi «cei buni şi drepţi»). Tocmai de
aceea, morala s-a dovedit, din cele mai vechi
timpuri, de când se vorbeşte şi se convinge
pe pământ, cea mai mare maestră a seducţiei
– şi, în ce ne priveşte pe noi, filozofii, ade-
vărata Circe a filozofilor.”

Începând din toamna lui 1887, întâlnim
tot mai des în însemnările lui Nietzsche
planuri de cărţi, de capitole, de disertaţii
filozofice din care trimiterea la morală ca
Circe a filozofilor nu lipseşte. Astfel, frag-
mentul postum 9[83] din acea toamnă (KSA
12, 377, 28-378, 5) conţine schiţa unei post-
feţe la Genealogia moralei: „O răfuială cu
morala (ca Circe a filozofilor). Morala – am
spus-o odată [în Prefaţa la ediţia a 2-a a
Aurorei, v. supra, n. S.D.] – era până acum
Circe a filozofilor. Ea este cauza pesi-
mismului şi nihilismului...” În fragmentul
9[95] figurează titlul unei proiectate disertaţii
cu această temă: „Circe a filozofilor” (KSA
12, 388, 14), iar în fragmentul 10[58] (KSA
12, 491, 9-12), în cartea a doua a planului
unei opere în patru cărţi, ideea revine: „mo-
rala, Circe a filozofilor”. Dar revine şi în
unele planuri din perioadele următoare:
începutul lui 1888: 12[2] (KSA 13, 211, 22)
şi primăvara lui 1888: 14[39] (KSA 13,
237, 30).
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Iulie
Arde soarele.
Ard munţii,
iar pădurile tac.
Doar când şi când
vântul leagănă
crengile pline.
Frunziş, miresme şi
caise.

Plecare
Se aşterne-n depărtări pământul.
Foşnesc salcâmii pe de lături,
     împrăştiaţi fără de număr,
pe ici, pe colo străluceşte
     câte-un acoperiş.
Dar ceea ce cântă şi cântă
     sunt roţile;
iar tu aştepţi îndelung
     să se oprească.

Călătorie nocturnă
Creşte-argintie
lumina în ceri,
de clarele lucruri
se-agaţ-adieri.

Somnul mă-nvinge
şi scap de fiori,
pe brazde şi pajişti
e roua din zori.

Luna coboară
pe panta-i în jos,
pământu-o primeşte
când cânt-un cocoş.

Aur scânteie-n
Luceafăr, firesc,
flăcări şi soare
pe Domnu-l slăvesc.

Cad din picioare
trăpaşii; salut
turnuri de-acuma,
voios, dar tăcut.

Tinereţea
Tinereţea
e ca o haină de gală,
ajunge o pată
ca să-i ştirbească strălucirea.

Îl tăgăduiţi
pe Goethe şi Schiller,
fiindcă ei
vă incomodează.

Vă jucaţi
cu sentimentele sublime,
dar sentimentul
este, ca cerul albastru,
sfânt.

Furtuna încă nu-i
poezie:
abia simetria pură
şi gândirea severă
conduce la ea.

Salcia plângătoare
Pletele-i de-alint şi jale-n
iarba verde curg şi curg,
căci se-nvârt în cercul mare
toate ce-n adânc se scurg.

Apa-n văi iar ne coboară,
cu acelaşi viu şuvoi,
parc-ar fi ultima oară,
bun destin ori mari nevoi.

Dar când grei nori se ridică
hăt departe-n zări cereşti,
salcia prinde să ne zică
viersuri noi şi noi poveşti.

O-nfioară negureaţa,
când se zbate frunza-n vânt?
Ştie ea mai mult cum viaţa
ne ia-n barca-i tremurând?

Cum furtuni bat în coroane,
a crăpat şi-a ei – prostesc.
Vin şi pleacă uragane:
Pom şi om se oţelesc.
                Traducere de Simion Dănilă

         100 de ani de la naşterea
scriitorului şi savantului timişorean

Rudolf Hollinger
B ănăţeanul Rudolf Hollinger (1910-1997),

timişorean de baştină, profesor la Universitatea
din oraşul de pe Bega, savant germanist, anglicist,

romanist, sanscritolog, egiptolog, poet şi dramaturg, s-a
bucurat de toată consideraţia academicianului Iorgu Iordan
şi a profesorilor Eugen Todoran, Gheorghe I. Tohăneanu,
Victor Iancu sau a altor colegi. Translator în armata română,
apolitic şi departe de a adera la ideologia nazistă, dar, întrucât
fusese în perioada interbelică redactor-şef al revistei „Der
deutsche Lehrer“ [„Dascălul german“], n-a scăpat de prigoana
comunistă din România de după cel de-al Doilea Război
Mondial: alungat de la Universitate la „munca de jos“, readus
la catedră şi din nou trimis la întreprinderea „Tehnometal“
din Timişoara, până când Ilie Murgulescu (care-l apreciase încă din anul 1948, când, ca
rector al Institutului Politehnic, îl chemase să predea limba germană), devenind ministru
al învăţământului, dispune întoarcerea sa imediată la catedra de germanistică a Filologiei
timişorene, în cadrul căreia rămâne până la pensionarea sa. Pierzându-şi lumina ochilor
în urma unei operaţii, emigrează în 1980 în Germania, unde, în ultimii 17 ani ai vieţii,
publică la München (1986) volumul Gedichte [Poezii] şi îi dictează soţiei, printre altele,
Mozaicul unui declin, propria-i viaţă. Moare la Langenau în 7  ianuarie 1997, când îi
apare volumul de versuri Deine Stunde, Tod, ist groß [Mare ceas e, Moarte, ceasul tău],
Linz/Donau, 1997. Piesele  sale de teatru tratează teme istorice: Die Feuerkrone oder
Dozsas Kampf und Verklärung (historisches Trauerspiel) [Coroana de foc sau lupta şi
transfigurarea lui Doja (tragedie istorică)] şi Echnaton – König von Ägypten (historisches
Drama) [Echnaton – regele Egiptului (dramă istorică)], iar dramele cu teme din lumea
artistului dezbat problemele existenţei umane, ale artei şi ale vieţii sociale contemporane.

Rudolf Hollinger a scris o poezie în vers clasic şi liber, folosind o limbă aleasă, cu
tendinţe spre clasicism, însă de un rafinament modern, cum se poate vedea şi din
traducerile de jos:

Hans Dama

În ziua de 5 mai a acestui an s-au împlinit
130 de ani de la trecerea în nefiinţă a
unuia dintre cei mai importanţi re-

prezentanţi ai mişcării de emancipare a
românilor bănăţeni de sub dominaţie străină
din secolul al XIX-lea, Andrei Mocioni de
Foeni.

„Istoria nobilului senior Andrei de
Mocioni atât de intim şi prin atâtea fapte
comune se îmbină cu istoria mai recentă a
naţiunei sale, a celor trei şi jumătate milioane
de români din Monarhia austriacă, încât una
fără alta nu se poate scrie exact.” Acestea sunt
cuvintele prin care este caracterizat marele om
politic român într-o lucrare în limba franceză
apărută la Geneva în anul 1862, intitulată Istoria
bărbaţilor de stat ai secolului al XIX-lea,
reproduse şi de Vicenţiu Babeş în cuvântarea
sa Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii
decedatului Andrei Mocioni, rostită cu prilejul
comemorării marelui dispărut în şedinţa
Academiei Române din Bucureşti la 19 martie
1882, printre ai cărei membri fondatori acesta
s-a numărat. (v. Ion Rusalin, Andrei Mocioni
(Mocsony) de Foeni, Revista Cercului Juridic
Bănăţean, anul V, nr. 6, p. 245) Astfel s-a adus
cinstire luptei de două decenii, între anii 1849 –
1869, a celui care s-a dăruit cauzei propăşirii
neamului său pe tărâm politic, bisericesc,
economic şi cultural, atât în Banat, cât şi în
celelalte provincii locuite de români pe vremea
fostei monarhii habsburgice.

Andrei Mocioni se trage dintr-o familie
de români macedoneni, refugiată din pricina
persecuţiilor otomane şi albaneze, stabilită la
Pesta, în Ungaria, în secolul al XVIII-lea.
Strămoşul său a fost preotul Constantin
Mocioni, care a avut cinci fii. Prin tradiţie buni
comercianţi, ei au prosperat în capitala Ungariei
şi la Viena, adunând o avere considerabilă.
Dintre aceştia s-au distins mai cu seamă doi,
ambii înnobilaţi de împăratul Iosif al II-lea
pentru servicii aduse coroanei, Andrei, din care
provin Mocioneştii de Foeni, şi Mihai, între ai
cărui descendenţi se numără nu mai puţin
vestitul Alexandru Mocioni, şi el lider de seamă
al românilor din Banat. Andrei Mocioni a
cumpărat cu suma de 70 de mii de florini dome-
niul de la Foeni, astfel explicându-se particula
nobiliară a numelui său. Până a nu muri asasinat
la 17 nov. 1782, a avut patru copii, dintre care
numai unul s-a bucurat de urmaşi: Ioan Mocioni
de Foeni.

Tată a nouă copii, Ioan Mocioni de Foeni,
şi-a educat, ca şi înaintaşii lui, familia în spiritul
devotamentului faţă de valorile neamului
românesc şi s-a impus el însuşi ca factor politic,

confesional şi cultural în viaţa românilor din
fostul regat al Ungariei. Al doilea fiu al său şi al
soţiei Iulia născ. Panaiot, Andrei, purtător cu
toată cinstea al numelui bunicului, numit de
aceea în familie Andrei al II-lea, a devenit prin-
cipal promotor al luptei pentru emancipare so-
cială şi naţională a poporului român. Despre
acest personaj ilustru va fi vorba în rândurile
ce urmează.

Dar care era starea românilor (oficial nu-
miţi Walachen) în fosta monarhie habsburgică?
După eliberarea de sub dominaţia de 164 de
ani a turcilor, Banatul trece sub stăpânirea
Imperiului habsburgic, care s-a dovedit pentru
români chiar mai greu de suportat decât cea
otomană. Sunt suficiente trei argumente în
această privinţă: turcii nu au dus o politică de
denaţionalizare, nu s-au amestecat în proble-
mele confesionale şi au permis multor autohtoni
eliberaţi din starea de şerbie să se stabilească
la oraşe, unde au întemeiat o puternică şi din
ce în ce mai prosperă pătură meşteşugărească.
După tratatul de la Passarovitz (1718), guvernul
austriac ia mai multe măsuri în dauna pămân-
tenilor: populează Banatul cu colonişti germani,
bulgari etc., dislocându-i pe băştinaşi. Dăru-
ieşte nobililor săi întinse teritorii, aducând în
stare de servitute pe locuitorii lor. Au scăpat
din starea de iobăgie doar cei din zona de fron-
tieră, integraţi în organizaţiile militare ale Con-
finiului. În domeniul confesional, se decide tre-
cerea bisericii ortodoxe române, singura pavăză
rămasă întru apărarea fiinţei naţionale, sub
jurisdicţia mitropoliei sârbeşti de la Carloviţ,
înfiinţată la 1691, în urma emiterii Diplomei
leopoldine (1690). Noile foruri ecleziastice impun
în biserică limba slavonă, la fel în şcolile
confesionale, mai mult, dispun că nu pot fi
hirotonisiţi preoţi decât absolvenţii seminarului
sârbesc de la Neoplanta.

Aşadar, în această perioadă vitregă, în care
poporul român bănăţean nu era recunoscut ca
naţiune în stat, fiind privat în consecinţă de
orice drepturi politice, aflat în stare economică
inferioară, lipsit de o pătură intelectuală care
să îi apere interesele, cu clerul angajat de patru
decenii în lupta pentru emanciparea de sub
autoritatea unei mitropolii străine de neam,
expus procesului de denaţionalizare, se iveşte
în viaţa publică Andrei Mocioni.

Născut la 27 iunie 1812 la Budapesta,
tânărul Andrei Mocioni descendent al familiei
de Föen (în pronunţia vremii) absolvă în 1832
facultatea de drept a Universităţii din Budapesta.

Dan Floriţa-Seracin
Aniversãri

Andrei Mocioni
- lider al luptei pentru emancipare naţională -

- 130 de ani de la moarte -

Andrei Mocioni

Banatul în sec. al XVIII-lea

(1)
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Madona

Mihai Murariu “Der-die-das” la Münster

Există momente de lâncezeală albă
care năpădesc orice lună, fie că
e în vântul toamnei sau în toiul

clocotitor al verii. Întâlnind un asemenea
front atmosferic al spaţiilor albite şi neutre,
eşti cuprins de îndoială faţă de majoritatea
lucrurilor pe care le-ai putea reda, sau pe
care măcar le-ai înţelege. Din adâncul struc-
turilor conturate în grabă sub stratul apăsător
al norilor, nu îţi rămâne decât să te laşi purtat
de memorie şi să speri în culoare... Era
aproape miezul nopţii. Plecaserăm devreme,
trecând pe sub brazii plantaţi în curte, lângă
blocurile pitice, făcându-ne drum prin
sunetul îndepărtat de toacă. Drumurile erau
reci, înguste şi negre, dar maşina părea că
poate zbura deasupra lor, ignorând fisurile
şi gropile de ocazie. Lumini de un portocaliu-
gălbui anemic se coborau dinspre felinare
rătăcite de pe dealurile ce înconjoară orăşelul
ca un uriaş ţarc de întuneric împădurit.
Apropiindu-ne de marginea lui, se puteau
vedea, chiar acolo unde o parte din şosea o
ia în sus1, spre mănăstirea Sf.Ilie, luminile
sacadate ale unei maşini de poliţie, conţi-
nând, fără îndoială, bravi poliţişti, înfruntând
cu tot atâta bravură frigul destul de consis-
tent al nopţii de Înviere şi blocând cu bună-
voinţă traficul. Însă de data aceasta motivul
era oarecum diferit. Dansând în trap agitat,
urmărind parcă cu botul său întins rugător
luminile roşu-albastre şi tăcerea sirenelor, un
cal negru, cu pete cafenii şi obligatoria fărâmă
albă, sălta nehotărât dintr-o parte în alta a
drumului, strigându-şi poate, în tăcerea pro-
prie, stăpânul. Am trecut de el, lăsându-l să
ocolească pe rând alte şi alte maşini, pândit
cu insistenţă timidă de către ofiţerii nevăzuţi.
În apropiere, din statuia de bronz a Mineru-
lui, care ne întâmpina mereu în faţa fostei
întreprinderi, au rămas doar picioarele, obo-
site, poate mirate că n-au fost luate şi ele.
Drumul spre mănăstire e presărat pe alocuri
cu nişte case ţigăneşti în stil tradiţional2, iar
mai apoi doar iarbă şi pădurea care ţine as-
cunse bine, la doar câţiva kilometri distan-
ţă, luminiţele Ocnei de Fier - un hibrid straniu
de sat minier decăzut şi revitalizat în acelaşi
timp, cu mai multe poveşti decât te-ai aştepta
vreodată în trecutul său. Afară, aerul e proas-
păt şi frige loburile urechilor, dar nu îţi pasă
de asta atunci când totul miroase a primăvară
ascunsă, iar sus, printre cablurile fine ale
stâlpilor de înaltă tensiune, stele mari refac
drumul şi chipul celor de pe pământul pe
care îl luminează uneori. Gluga mea de
încredere, din material subţire de pânză, care
a luptat cu mine pe frontul münsteran deja
de câţiva ani, îmi acoperă capul şi îmi mai
adoarme din răceala latentă. Trec printre
maşini, parcate de o parte şi de alta a dru-
mului, făcând loc oamenilor grăbiţi, ocolin-
du-i pe cei prea relaxaţi în mers, până când
ajung sub zidurile înalte. Dincolo de poarta
de fier e curtea, unde s-a strâns deja mulţi-
mea. Trec de periferia volatilă, alcătuită, ca
de obicei, din copii, adolescenţi sau încruci-
şări groteşti ale celor două categorii în indivizi
ajunşi de ceva timp la maturitate3, ce îşi dau
silinţa să stâlcească limba română în cât mai
multe ă-uri şi â-uri mocirloase, care şi aşa
le încurcă vorba ori de câte ori reuşesc să
pronunţe mai mult de patru-cinci cuvinte
într-o propoziţie. Unii dintre ei se mai liniştesc
pentru o secundă atunci când trec pe lângă
ei sumbru (răcit) şi solemn (cu barbă), de
parcă ar fi distins o idee de ameninţare4 în
figura mea severă. În fine, mă apropii de
fântâna din faţa bisericii şi aştept. În cele
din urmă sosesc şi ai mei. Mama – îmbujorată
de frig, privirile fugindu-i cu veselie albastră
într-o parte sau în alta. Tata – scrutând cu
ochi de critic ( literar ) împrejurimile. Bunicul

– un blajin James Dean venerabil, cu o bască
şi un palton care l-ar asemăna, la prima ve-
dere, cu un  membru al Volkssturmului5, mi-
nus Panzerfaustul de pe umăr. Prin urmare,
e timpul să-mi fac datoria. De ani buni venim
aici, pe micul deal încojurat de pomi şi
broaşte visătoare, iar rolul meu e destul de
important şi de periculos, deoarece implică
urcarea treptelor bisericii şi trecerea de fa-
langa babelor care se plâng de dureri de spate
şi de alte lucruri discutabile, ca să pot lua
lumină. Nu o să mă dau înapoi de la afirma
că este o grupare de luptă profesionistă, cu
vârfurile negre ascuţite la fiecare batic, cu
trunchiurile, chiar strâmbe, încă extrem de
rezistente şi gata de luptă.6 Unul dintre
motivele pentru care mă mulţumesc să aştept
în prag. La fel şi de data asta.

peste bărbaţi şi femei mâncaţi pe dinăuntru
înainte să le vină timpul, îngrămădiţi în
întuneric, chipul ei răsărea tânăr şi luminos.
Pielea îi era albă cu urme de roşeaţă a nopţii
pe obraji, râzând delicat şi pe furiş din fiecare
detaliu al feţei, ochii învolburând albastru
deschis, năsucul întrebător, buzele moi de
caramea roz. Chiar şi părul râdea, tuns atât
de scurt, încât părea să-şi fi păstrat încă
acele de periuţă. Băiatul de lângă ea o priveşte
uneori cu dragoste, ciufulind-o sau sărutân-
du-i fruntea şi pleoapele închise de plăcere,
iar imaginea îmi aminteşte de căldura focului
în toi de iarnă. O ascultă apoi cum şopteşte
zâmbete, în timp ce capul i se acoperă cu o
năframă elegantă, cu însemne pe care nu
le-am putut recunoaşte, iar madona miste-
rioasă citeşte absorbită rândurile scrise pe

Potcoavă de cal
Sub herghelie de nori –
lacrimă de stea.
 
Zvârluga sare
Peste umbra mea tristă –
Îmi număr anii.
 
Două frunze vii.
Album de familie.
Una s-a uscat.
 
Grindina toarce
O doină la un ţambal.
Oare de ce plâng?
 
Pământul – un ochi.
Cerul – o păpădie.
Eu sunt de prisos.
 
Peste amintiri –
Fâlfâit lin de aripi.
Poate e soarta?
 
Teii în floare.
O Veronică plânge –
Mihai n-a venit.
 
Un stâlp de sare
Între viaţă şi moarte.
Hotar de lacrimi.
 
Ram de liliac
Pe fundalul cerului.
Compoziţie.
 
Munţi de zăpadă.
Chiar îngerii şi-au pierdut
Zestrea de aripi?
 
Oglinda apei
Semănată cu nuferi.
Corul zeilor.
 
Pui de cerb rănit
În mijlocul drumului.
Ascunde arma!
 
Baltă stătută.
Uimit, prin ţolul broaştei –
Un cap de peşte.
 
Urma cometei –
Coamă de cal nărăvaş
În galop nebun.
 
Hristos răstignit
Pe o cruce de lemn ars.
Două milenii.
 
Chiar şi în noapte
Pe cer – Calea Lactee.
Pe pământ – viaţa.
 
Stâncă pleşuvă.
Portretul poetului
La bătrâneţe.
 
Iisus împuşcat.
Fir de sârmă ghimpată
Prin inima ta.
 
Mă scutur de frig
Pe la mijlocul verii.
Nu cumva moartea??
 
Bărbat însurat
Pe drumul pierzaniei.
Basarabia!
 
În peisaj moldav –
Peisaj singuratic.
Unde-i Rusia?
 

(„culese” cu acordul autorului din volumul
Mozaic basarabean)

Mihai Prepeliţă

Fără să-i împărtăşesc convingerile
religioase decât din punct de ve-
dere estetic7 sau cel mult instinc-

tual, Tarkovsky este unul dintre regizorii mei
preferaţi. Imaginile suave spre care şi-a în-
drumat echipa de atâtea ori, fineţea sau du-
ritatea contururilor, îndrăzneala de a ,,sculp-
ta” trăiri, simboluri şi pasiuni prin timpul
neîndurător sau nesfârşit, toate acestea m-au
încântat încă din acele clipe când, în negura
începutului de secol 15, Andrei Rubliov e
învins şi sedus de apa neagră a râului, ce
adăposteşte dansul şi torţele păgânilor goi,
sărbătorind venirea primăverii. Fireşte, mai
sunt multe alte momente. Personajul princi-
pal din Nostalgia, oglinda exilului italian al
lui Tarkovsky, este un om straniu, care pare
să nu se poată îndrăgosti de femei şi care e
interesat doar de madone, după cum una
dintre madonele8 secrete ale filmului îl acuză.
Mi s-a părut mereu puţin ciudată alegerea
termenilor sau poate intensitatea torentului
de cuvinte amare, îndurerate, resemnate, pe
care numai limba italiană le poate da unei
femei. De mai multe ori m-am gândit dacă,
de fapt, nu era ascuns altceva în spatele
omului căutând doar madone, o dublă iniţiere
sau o inversare subtilă pe care nu o simţisem
eu de la început. Cu toate acestea, iată, stând
în pragul bisericii Sf.Ilie, la câteva minute
de miezul nopţii, o madonă şi-a întors chipul
către mine zâmbind, atât de aproape încât îi
puteam simţi parfumul. De undeva, dintre
rândurile de oameni cu trăsăturile apăsate
de vreme şi griji, de gelozii ascunse sau de
regrete, din valul de frunţi teşite sau bombate,
nasuri cârne, strâmbate sau borcănate, riduri
atârnând asemenea armurilor de şopârlă

pereţi despre îngeri, viziuni şi judecăţi.
În adâncuri, preotul despre al cărui nu-

me nu am întrebat vreodată, un bătrân alb
desprins din paginile evangheliilor, ne chea-
mă să primim lumină. Înainte să îmi întind
lumânarea, arunc o ultimă privire înspre ea
şi ştiu, ştiu până în ziua de azi, că niciun
fotograf, niciun pictor, niciun sculptor obiş-
nuit nu i-ar putea reda chipul şi aura aşa
cum erau în acele momente. Poate doar toţi
trei laolaltă. Poate că ştia totuşi Tarkovsky
ceva. Ceva foarte clar şi foarte simplu, a-
tunci când i-a dat viaţă căutătorului de ma-
done.

Note:
1 Cealaltă parte se mulţumeşte să parcurgă

microneantul care desparte Bocşa Vasiova de Bocşa
Română, pe alocuri un exerciţiu în dezolant al
asemănărilor modernităţii sau ale câtorva relicve
costelive ale comunismului, care mai supravieţuiesc
cu îndărătnicie.

2 Boţite, de un alb murdar, unele gata să se pră-
buşească la o opintire mai cu sete a zefirului de mai.

3 Din nefericire, maturitatea e doar fizică.
4 Bine ar fi!
5 Organizaţie militară creată într-un moment

de inspiraţie deosebită de către Himmler în 1944,
având ca ţel distrugerea celor 6 milioane şi ceva de
soldaţi sovietici cu ajutorul băieţilor între 12 şi 16
ani şi a bătrânilor rezervişti, care trecuseră deja prin
destule alte momente inspirate în primul război
mondial.

6 Singura cale prin care o asemenea formaţie
militară poate fi înfrântă în câmp deschis este ca
atacatorul să îşi ungă trupul cu ulei. Cu puţin noroc,
va fi destul de alunecos şi de ridicol, încât să poată
trece dincolo.

7 Dacă tot mă aşez în pragul dintre biserică şi
profan.

8 O splendoare bogată şi aurie a formelor şi a
părului, sau Domiziana Giordano într-un rol
memorabil.
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Denis Taurel
,,Comme en terre lointaine”

En mai 1878, lors des fêtes latines
de Montpellier, le moldave
Alecsandri fut couronné par le

provençal Mistral pour son «Cantecul gintei
latine».  Mistral, capoulié  (chef) du mou-
vement littéraire provençal du Felibrige était
alors au sommet de sa gloire et Alecsandri
conservait  son aura d’émissaire de Cuza
auprès de Napoléon III. (Rôle qui fut, dit-
on, décisif pour l’union des principautés).
Alecsandri s’adressa aux toscans, catalans,
languedociens rassemblés : «Nous sommes
fils de Rome et gentilshommes», Mistral
répondit par un vibrant salut à la latine
Roumanie retrouvée: «Après le long
piétinement des Turcs et des Russes, on t’a
vue ainsi renaître, ô Nation de Trajan».

 Tous les écoliers de France apprennent
que leur pays se répartissait  autrefois en
deux groupes linguistiques, désignés chacun
par le mot signifiant «oui». Au Nord la langue
d’oil, au midi la langue d’oc. Ce passé est-
il si lointain ?  Relisons à ce sujet  la lettre de
Jean Racine à son ami La Fontaine (Uzès en
Provence, 11 novembre 1661) «J’avais
commencé dès Lyon à ne plus entendre le
langage et à n’être plus intelligible moi-
même….mais c’est encore bien pis en ce
pays».

Aujourd’hui, si les roumains révèrent
Alecsandri, combien de français se sou-
viennent-ils de Mistral?  Il y a pourtant plus
d’un point commun entre Vasile Alecsandri
et Frédéric Mistral, poètes et défenseurs de
la latinité via les langues roumaines et
provençales qu’ils ont contribué à restaurer
et ennoblir, en conjuguant le génie d’un
idiome populaire avec le fonds classique latin
et grec dont ils étaient nourris. Alecsandri
comme Mistral avait beaucoup bavardé avec
les paysans et les gens du peuple, il avait
recueilli contes et légendes dans leur tournure
rustique pour les diffuser dans une forme
accessible. L’un comme l’autre avait utilisé
la culture et la langue de ses  pères pour
exprimer ses convictions politiques et  bâtir
ce que l’on nommerait  aujourd’hui une
identité. Cela signifiait pour le premier  agir
pour l’unité roumaine contre le panslavisme,
et  pour le second promouvoir un fédéralisme
des «peuples latins» contrebalançant la
centralisation parisienne et le « français du
nord ». (La plus germanique des langues
romanes selon la linguiste Henriette Walter).

Mais si nous lisions un peu le «Cantecul
gintei latine » d’Alecsandri ?

Latina ginte e regină
Intr’ale lumii ginte mari;
Ea poartă în frunte o stea divină;
Lucind prin timpii seculari (….).
Latina ginte are parte
De-ale pământului comori,
Si mult voios ea le imparte
Cu celelalte a ei surori;
Assez loin de cette œuvre de commande

un peu apprêtée, j’ai découvert avec
ravissement les vers d’Alecsandri sur
Mioriţa (l’agnelle), aidé par la traduction
qu’en donna Jules Michelet.

Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Iată vin în cale,
Se cobor la vale,
Trei turme de miei,
Cu trei ciobănei.
Unu-i moldovan,
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrâncean
A la condition de remplacer ciobãn par

pastor,  je me verrais bien déguster
Alecsandri  en version bilingue, sirotant un
pastis sous un olivier, baigné dans la
souleiado  et le chant des cigales, comme je
le fis si souvent avec Mireille, première
grande œuvre de Mistral :

Cante uno chato de Prouvènço
Dins lis amour de sa jouvènço
A travès de la Crau, vers la mar, dins li

bla, ( …)
Iéu la vole segui. Coume èro
Rèn qu’uno chato de la terra

En foro de la Crau se n’es gaire parla.
Ce poème, on se doit de le savourer

directement en provençal, comme un grain
de raisin du pays, quitte à traduire
mentalement sans souci littéraire: «Je chante
une jeune fille de Provence et ses amour de
jeunesse. Par les blés de la plaine de Crau,
vers la mer, je veux la suivre. Comme ce
n’était qu’une fille de la campagne, en
dehors de la Crau on n’en parla guère».

En 1859, Mistral qui ne quittait guère
sa «petite patrie» monte à Paris pour
présenter sa Mireille. «Au soleil couchant,
je vis entrer un beau et modeste jeune
homme, vêtu avec une sobre élégance,...
c’était Frédéric Mistral, le jeune poète
villageois destiné à devenir... l’Homère de la
Provence».  Ainsi s’ouvrait le quarantième
«entretien» du célèbre cours de littérature
de Lamartine. Même en faisant la part des
exagérations du romantisme alors
triomphant, l’on comprend la chaleur de
l’accueil réservé  à Mireille, première œuvre
d’un poète de vingt-cinq ans. Les milieux
littéraires eussent préféré qu’il apparût
comme un miracle fugace, une étoile filante
qui éblouit un court instant puis s’efface.
Quelle méprise! Mistral sera gratifié d’une
vie longue et féconde, ponctuée d’un chef-
d’œuvre tous les sept ans et couronnée par
un legs inestimable: « Lou trésor dou
Felibrige », dictionnaire provençal-français.

Après Mireille viendra Calendal (Noël),
«l’un des trois plus grands poèmes épiques
français, avec la Légende des Siècles et la
Chute d’un Ange», affirme Pierre Lasserre
qui ne craint pas de confronter ainsi Mistral
à Hugo et Lamartine. Calendal chante un
humble pêcheur d’anchois du port de Cassis
qui triomphe de toutes les embuches pour
conquérir la radieuse Estérelle, princesse
des Baux, dont le poète a fait l’allégorie de
sa Provence.

En 1874, lors des grandes fêtes
organisée en Avignon pour le cinquième
centenaire de la naissance de Pétrarque on
lève son verre de Châteauneuf du Pape à la
santé des trois littératures : française,
provençale et italienne, mais la défaite de
1870 face à la Prusse et la chute de
«Napoléon le petit» ont refroidi les ardeurs
des régionalistes qui ont dû s’engager  pour
défendre la Mère Patrie: le sud a défilé sur
la chanson du félibre Paul Arène: «Demain
sur les tombeaux, les blés seront plus beaux,
Un’ deux, le midi bouge, tout est rouge…».
Mistral, lui, parcourt inlassablement sa
Provence et promène, de Nîmes à Aix,
d’Arles aux Saintes-Maries, sa belle tête à
l’abondante chevelure débordant d’un feutre
à larges bords. Inlassablement il écrit et
publie, en prose comme en vers, contes
populaires aussi bien que poèmes épiques,
articles de journaux ou chansons  comme
la «Coupo Santo» qui demeure l’hymne
national des gens du midi. Partout sa voix
porte le message de la «gent latine», son
seul, son beau souci, sa mission ici bas.

Au tournant du siècle, il advint encore
une chose inouïe: cet auteur qui jamais ne
publia une ligne en langue française fut
présenté par le comité français pour le
premier prix Nobel de littérature. Ce prix
Mistral en consacra le  montant à la création
du «Museon Arlaten», conservatoire des
traditions populaires provençales.

Et nous voici en mai 1909 à Arles un
jour de mistral, ce «vent maître» qui descend,
glacial,  la vallée du Rhône et transperce les
haies de cyprès pour se perdre à la mer ;
des milliers de personnes envahissent la
place du forum  pour le dévoilement de la
statue du poète. Lorsque son tour est venu
de parler, Frédéric Mistral, toison d’argent
au vent car nul chapeau ne résiste au mistral,
ouvre les bras, et, d’une voix que l’émotion
et l’âge font trembler, il offre à tous ses
enfants, en signe de gratitude, les premiers
vers de Mireille:

«Je chante une jeune fille de Provence...
Cante uno chato de Prouvènço».

       Mistral et Alecsandri:
le jour ou Mireille accueillit  Mioriţa

Note:
16 Ioan Ardeleanu, op. cit., p. 3, 31
17 Corin Jianu, Banat 12, op. cit., p. 35
18 Ioan Ardeleanu, op. cit., p. 31
19 Corin Jianu, Redeşteptarea, op. cit., p. 11

Ion Căliman

Augustin Fieraru pare să fie, prin
destin, propriul său făuritor. Şi nu
este aşa decât până la un anumit

punct: voinţa de a lucra şi câştiga aparţine
tânărului viguros; dar impotenţa sa sexuală e
datorată aceleiaşi scormoniri în adâncul mun-
telui. Monstrul din adânc nu a făcut rău, atâta
timp cât nu a fost agresat. Odată cu stârnirea
adâncului, faptele nu mai pot fi controlate şi
Augustin e victima lui inocentă. El iubeşte o
fată, pe Cozina, o ia cu sine, dar căsătoria nu se
consumă în termenii ei ultimi. Atracţia lui fizică
pentru Cozina e o pură pasiune la nivel mecanic.

Personajul e construit cu o ştiinţă rar întâl-
nită a psihologiei umane. Câtă vreme obiectul
pasiunii e aproape de el, personajul îşi stăpâ-
neşte personalitatea în cadrele unei normalităţi
ce poate fi acceptată. Când iubita îi este violată
şi ucisă de o manieră aparte, zăgazurile perso-
najului se sparg; realismul masiv al descrierii
începe să tenteze naturalismul: fata a fost
violată şi ucisă de câţiva săteni (ţigani). Au-
gustin află şi îi ucide sub roţile camionului de
mare tonaj. Scena uciderii are valenţele unei
descrieri halucinante prin cruzime şi realism. E
o izbucnire a iraţionalului, o încercare de
repunere în prim-plan a ordinii existenţiale şi
nu e altceva decât o provocare a unei şi mai
mari invazii a dezordinii. Eroul se sinucide, pe
un fond de demenţă şi angoasă, pe care nu
poate să îl stăpânească. Înţelege, în acest din
urmă ceas, că există cu disperare, că a trăit cu
disperare şi că protestează împotriva neputinţei
proprii. Este o lume, o umanitate exasperată, o
lume sumbră, în care impulsurile umane nu
aparţin logicii sentimentelor, ci unui fel de furie
şi de neputinţă care ar sălăşlui concomitent  în
om. Care îl va dirija şi pe Mihail Efremovici
Ghedrovski, al doilea director al Societăţii mi-
niere româno-roxolane „Cuarţit”, ce sfârşeşte
împuşcat. Dar şi pe Toma Nan, directorul ge-
neral, care va sfârşi prin a muri de cancer. La fel
Tanacopol, care se autodenunţă într-o scenă
imposibilă, prin alienare şi autism in nuce şi
apoi, într-un târziu, se spânzură.16

 Oamenii nu mai judecau cu mintea. Valul
care îi cuprindea în mrejele sale ademenitoare
ducea la pieire, la pieirea sufletului românesc,
încătuşat de zgarda atât de măgulitoare şi în
acelaşi timp atât de înţepătoare şi sugrumantă
a acestui duşman nesătul. Destinul celor ce
urmau această cale era deja scris, dar rămânea
necunoscut pentru ei până în ultima clipă. La
Băiţa, Piatra Grăitoare, frumoasa stâncă din
Muntele Mare al Apusenilor, se transformă
încetul cu încetul într-un cimitir. Oamenii mor
şi odată cu ei moare şi muntele.

Sărăcia din casele moţilor era o realitate
care îi îndemna pe aceştia să meargă la muncă,
fără să li se dezvăluie efectele năucitoare ale
radiaţiilor. Romulus Zaharia descrie lupta
împotriva mizeriei şi sărăciei, care nu putea fi
depăşită, atâta timp cât roxolanii luau tot, până
la ultima grăunţă. Scriitorul ne înfăţişează,
asemenea unui ghid, drumul spre necunoscut,
spre întunericul sărăciei şi asupririi. Este un
întuneric în care luminiţa de la capătul tunelului
rămâne doar o speranţă tot mai îndepărtată.

Românii mor scoţând uraniu pentru roxo-
lani din inima muntelui. Romulus Zaharia ne
aşează faţă în faţă cu drama unui popor sub-
jugat, cu drama omului neputincios, nevoit să
lucreze în slujba duşmanului, pentru a învinge
sărăcia. Oamenii simţeau pe propria piele că
aici este iadul.

Încrâncenatul scriitor Romulus Zaharia are
puterea de a descrie momente grele, de răscruce
pentru neamul românesc. Găsim relatate în
paginile romanului Casa cu ochii scoşi eve-
nimente de mare însemnătate pentru istoria
noastră naţională. Curajul de a scrie ce a gândit,
ce a văzut şi ce a simţit, al acestui desăvârşit
condei, a fost mânat de o minte luminată şi de
un adevărat spirit patriotic, care poartă numele
lui Romulus Zaharia.

Din numeroasele discuţii pe care le-a
avut cu scriitorul, Corin Jianu,
scriitor şi jurnalist lugojean, repro-

duce câteva fragmente semnificative: „– Dragă
cititorule, pare să spună Romulus Zaharia, de
dincolo de hotarul veşniciei, nu te descuraja. E
greu să răzbaţi prin atâta glod, transportul
uraniului în beneficiul fratelui mai mare de la
Răsărit îţi umple sufletul de obidă. Ai grijă, învaţă
din tragedia trecută, ca să nu se repete. Suferinţa
atâtor martiri te copleşeşte şi te întăreşte, în
acelaşi timp. Stop. Ajunge. Ne-a fost destul.

– Am o rugăminte, continuă acest dialog
scriitorul. Aş vrea să nu uiţi acest chin cumplit
al lumii româneşti, pentru că el se derulează şi
azi. În forme noi, slujind alţi stăpâni. Dar cum
să uiţi ce nu cunoşti? De aceea, am scris această
carte. Ea vine din chinul meu, al părinţilor şi al
familiei mele, obligaţi să migrăm mereu spre alte
tărâmuri, româneşti şi străine. Suferinţa s-a
cuibărit în mine şi mi-a devorat sufletul. Că nu
m-am plecat, este cu totul altceva.

 – Bine, maestre, dar ştiu că tot ce-i
românesc nu piere.

 – E adevărat ce spui, dar ia seama la
preţ”.17

 Proza lui Romulus Zaharia este o formă
heterodoxă, în care psihologia românească
exprimă inconştientul, exprimă neputinţa: toate
personajele sunt exasperate, timpul şi vremurile
le macină existenţa cum concasează muntele.
Unul dintre personaje strigă spre Avram Iancu,
evident, cel mitic, „Iancule, Iancule, apără-ne!”.
Şi bătrânul Tolovan exprimă furia unui popor:
acesta este sentimentul ce marchează romanul
de la un capăt la altul. Mai presus de orice,
exprimă crimele omului asupra omului. Un homo
homini lupus, fără clemenţă şi înţelegere.

 Casa cu ochii scoşi e un roman mărturie,
cu o duritate anecdotică ce recompune o istorie.
O documentare de o acribie aparte impune, prin
roman, o atenţionare cu valoare generală, cum,
de altfel, cere tradiţia realismului. După ce, un
timp, romanul îşi pusese problema de a prezenta
obiectiv un mediu, un timp, o epocă, acum se
porneşte de la individul aflat în conflict cu
mediul, cu epoca, cu propria sa existenţă. Este,
într-un anume fel, un reportaj asupra unei
realităţi consumate. Nimic, pare să spună
Romulus Zaharia, nimic nu poate dezvălui mai
clar lumea guvernată de exasperare, de exces,
decât prezentarea ei crudă şi nimic nu-i scoate
mai în evidenţă sordidul şi putreziciunea decât
aruncarea peste furia realului a unui misticism
răsturnat şi, deci, fără speranţă.18

Casa cu ochii scoşi este o carte pe care
n-o puteţi lăsa din mână, decât atunci când aţi
ajuns la ultima filă. În caz că vi se taie respiraţia,
gândiţi-vă că unii chiar au trăit acele erori şi
orori, că vremurile au trecut, dar istoria se re-
petă; în alte zone, cu alţi actori, cu lozinci ac-
tuale, cu noi „prieteni”. Şi din rândul obidiţilor
contemporani, asemenea celor de acum câteva
decenii, se vor găsi destui aplaudaci şi con-
ducători cu zâmbet larg, încrezători că, iată, de
aici, li se trage progresul şi prosperitatea.19

Ar fi mult mai multe de spus, dar, pentru a
cunoaşte istoria, cea dureros de adevărată, se
cuvine să citiţi aceste cărţi şi veţi fi uimiţi de
ceea ce se scrie în ele.

Să mergem astfel mai departe, cu gândul
la oameni şi scriitori, precum Romulus Zaharia,
care au îndrăznit să şteargă praful de pe ruinele
unei lumi dominate de rău şi de violenţă şi
lăsând astfel să se vadă clar şi limpede ade-
vărata faţă a societăţii româneşti, din perioada
anilor ’50, din „obsedantul deceniu”, cum îl
numea un alt mare romancier al ultimei jumătăţi
de veac, Marin Preda.

Casa cu ochii scoşi
(3)

de Romulus Zaharia
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Festivalul “Lucian Blaga” din Lugoj
– Ediţia a XVI-a, 2010 –

Adriana Weimer

Anul 2010 a marcat împlinirea a 115
ani de la naşterea scriitorului şi
filosofului Lucian Blaga (1895 –

2010), care, între anii 1924 – 1926, a locuit,
împreună cu Cornelia Blaga-Brediceanu (din
faimoasa familie lugojeană a Bredicenilor:
Coriolan, Tiberiu, Caius), în “Casa de la vie”
din Lugoj. În acest context aniversar, luni, 12
iulie 2010, în Sala de Lectură a Bibliotecii Uni-
versităţii Europene „Drăgan”, s-a desfăşurat
cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului “Lucian
Blaga” din Lugoj, un eveniment cultural de
tradiţie în calendarul anual al Bibliotecii Mu-
nicipale Lugoj, şi, totodată, cea de-a VII-a ediţie
a Concursului de Creaţie Poetică din cadrul
festivalului.

Invitaţii de onoare ai acestei ediţii
au fost: Ion Miloş – scriitor de origi-
ne română din Suedia şi traducătorul

operei poetice a lui Lucian Blaga în limba
suedeză, prof. ing. Francisc Boldea – primarul
Lugojului, prof. Ion Berlovan (Vârşeţ - Serbia)
şi scriitorul Vasile Barbu (Uzdin - Serbia). La
această ediţie a Festivalului “Lucian Blaga”
din Lugoj au fost lansate volumele:  Gândirea
ce surâde – volum de poezie semnat de Ion
Miloş – şi Durerea de a fi român – convorbiri
cu Adrian Dinu Rachieru – volum semnat de
Ion Miloş şi Adrian Dinu Rachieru, cărţi
prezentate de Gheorghe Jurma (Reşiţa), Dorin
Murariu, Constantin Buiciuc, Simona Avram
şi Ela Iakab.

Concursul de Poezie din cadrul Fes-
tivalului “Lucian Blaga” din Lugoj
– ediţia a VII-a şi a IV-a ediţie inter-

naţională – de la un concurs local, în anul 2004,
apoi regional, a devenit un concurs cu caracter
internaţional, numărul tinerilor participanţi
crescând în fiecare an. Astfel, începând cu anul
2007, de la prima ediţie internaţională, au
participat tineri creatori de pozie, în limba română,
din Republica Moldova şi din Serbia, care, alături
de tineri creatori lugojeni şi din întreaga ţară, au
câştigat importante premii la acest concurs.

La ediţia din acest an a Concursului
de Poezie din cadrul festivalului a
participat un număr impresionant de

tineri creatori de poezie, în limba română: din
Spania (coordonator: Cornel Drinovan –
Madrid), din Serbia (coordonatori: Ion
Berlovan – Vârşeţ – şi Vasile Barbu  – Uzdin),
Republica Moldova (coordonator: Maria
Ciobanu – Nisporeni) şi din ţară (coordonatori:
Dorin Murariu, Mihaela Bînă, Anca Murariu,
Silvia Neagu, Ela Iakab – Lugoj; Călin Chincea
– Berzovia). Poeziile reprezentative ale tuturor
câştigătorilor acestei ediţii au fost publicate
în Antologia Concursului de Poezie, intitulată
în acest an În marea trecere, Editura Nagard
Lugoj, 2010, antologie care a fost lansată la
festivitatea din 12 iulie.

Juriul (din componenţa căruia au făcut
parte: Henrieta Szabo – director, Dorin
Murariu – preşedinte, Constantin Bui-

ciuc, Adriana Weimer, Simona Avram, Ela Ia-
kab) a deliberat câştigătorii din acest an ai Con-
cursului de Poezie din cadrul Festivalului “Lu-
cian Blaga” din Lugoj, pe grupe de vârstă, astfel:

(15 – 19): Andreea Ghica (Târgovişte  -
Dâmboviţa) – Marele  Premiu şi Premiul Spe-
cial al Revistei “Banat” Lugoj; Maria Fărîmă
(Nisporeni - Republica  Moldova) – Premiul I
şi Premiul Special al Primăriei Municipiului
Lugoj; Raul Roşca (Lugoj) – Premiul I şi Premiul
Special al Ziarului „Redeşteptarea” Lugoj;
Alexandra Câşlariu (Lugoj) – Premiul I şi Pre-
miul Special al Ziarului „Actualitatea” Lugoj;
Denisa Roşca (Lugoj) – Premiul I; Andrei -
Cătălin Lasc (Câmpina) – Premiul II şi Premiul
Special al Ziarului “Redeşteptarea” Lugoj;
Raluca Olariu (Lugoj) – Premiul II; Eva Denes
(Lugoj) – Premiul II; Evelyn Popa (Lugoj) –
Premiul II; Maria Teodora Miclea (Getafe -
Spania) – Premiul II şi Premiul Special al Pri-
măriei Municipiului Lugoj; Daciana Cărăbaş
(Berzovia) – Premiul II; Miruna Ana Crăciun
(Lugoj) – Premiul II; Laura Balaci Duma (Lugoj)
– Premiul III şi Premiul Special al Bibliotecii
Municipale Lugoj; Mariana Aurelia Gunţă
(Oprişor - Mehedinţi) – Premiul III; Roxana
Glăvan (Berzovia) – Premiul III; Mihaela Baba
(Vârşeţ - Serbia) – Premiul III şi Premiul Special
al Primăriei Municipiului Lugoj; Elena Omoran

(Vârşeţ - Serbia) – Premiul III şi Premiul Special
al Primăriei Municipiului Lugoj; Andreea Ciri-
teanu (Lugoj) – Premiul III; Tatiana Luchian
(Nisporeni - Republica Moldova) – Premiul III
şi Premiul Special al Juriului; Marina Scumpia
(Vârşeţ - Serbia) – Premiul III şi Premiul Special
al Fundaţiei Academia Civică – Filiala Lugoj;
Cristina Mohan (Vârşeţ - Serbia) – Premiul III;
Dumitru Şargarovschi (Nisporeni - Republica
Moldova) – Menţiune Specială I şi Premiul
Special al Primăriei Municipiului Lugoj; Andrei
Micşa (Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Specială I
şi Premiul Special al Fundaţiei Academia Civică
– Filiala Lugoj; Lia Capeţ (Vârşeţ - Serbia) –

Menţiune Specială I; Sandra Fortuz (Vârşeţ -
Serbia) – Menţiune Specială I; Nicoleta Mun-
tean (Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Specială II;
Dafin Voin (Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Spe-
cială II; Mădălina Oltean (Vârşeţ - Serbia) –
Menţiune Specială II; Loredana Gheorghe
(Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Specială III; An-
dreea Marina (Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Spe-
cială III; Valentina Jivcov (Vârşeţ - Serbia) –
Menţiune Specială III.

(11 – 14): Carmita Ferenczi (Lugoj) –
Marele Premiu pentru  Adolescenţi şi Premiul
Special al Revistei “Banat” Lugoj; Maria -
Alexandra Pop (Lugoj) – Premiul I şi Premiul
Special al Bibliotecii Municipale Lugoj; Bianca
Daniela Gherghinescu (Reşiţa) – Premiul I;

Isabella Sanda (Lugoj) – Premiul I şi Premiul
Special al Ziarului “Actualitatea” Lugoj;
Miruna Damian (Lugoj) – Premiul I; Cristina
Temu (Lugoj) – Premiul II; Daiana Cristina
Miculescu (Caransebeş) – Premiul II; Lavinia
Linţa (Uzdin - Serbia) – Premiul II şi Premiul
Special al Primăriei Municipiului Lugoj; Ion
Linţa (Uzdin - Serbia) – Premiul II; Ana Truican
(Berzovia) – Premiul III; Sara Şest (Berzovia) –
Premiul III; Emanuela Petcu (Berzovia) –
Menţiune Specială I; Olivia Stepan (Berzovia)
– Menţiune Specială I; Sebastian Trufea (Ber-

zovia) – Menţiune Specială I; Tudor Valentin
Ursu (Berzovia) – Menţiune Specială I; Denisa
Pascu (Lugoj) – Menţiune Specială I; Miriam
Penteliuc (Lugoj) – Menţiune Specială I şi Pre-
miul Special al Ziarului „Redeşteptarea” Lugoj;
Alexandra Ivănescu (Lugoj) – Menţiune Spe-
cială I; Andreea Udrea (Lugoj) – Menţiune
Specială II; Denisa Madina (Berzovia) – Men-
ţiune Specială II.  Scriitorul şi traducătorul Ion
Miloş i-a felicitat pe toţi tinerii creatori, câşti-
gători ai acestei ediţii, care au fost răsplătiţi cu
câteva exemplare din Antologia În marea tre-
cere, cu diplome, calendare şi cărţi.

Alături de câştigătorii acestei ediţii, de

profesorii, părinţii, fraţii ori bunicii acestora şi
de personalul Bibliotecii Municipale Lugoj, au
mai participat scriitori, jurnalişti, oameni de cul-
tură: Simion Dănilă, Constantin-Tufan Stan,
Dan Floriţa-Seracin, Nicolae Laieţiu, Vasile
Gondoci, Gheorghe Luchescu, Ioan Fărcaş,
Gheorghe Oniga, Titus Crâşciu.

Acest important eveniment cultural
al Lugojului a fost organizat de
Biblioteca Municipală Lugoj, cu

sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Consi-
liului Municipal Lugoj, al Primăriei Munici-
piului Lugoj, al Universităţii şi Fundaţiei
Europene “Drăgan” Lugoj şi al Cenaclului &
Revistei “Banat” Lugoj.
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Analizabile atât din punct de
vedere al implicaţiilor sociale,
cât şi din perspectivă literară,

romanele Hertei Müller atrag atenţia asupra
lor în primul rând datorită tematicii abordate
de scriitoare, urmând ca mai apoi atenţia să
fie acaparată de formula de scriere, o mo-
dalitate modernă de redare a unor personaje
prin schiţarea unor linii de fond exterioare
acestora. Rezultatul obţinut în cazul de faţă
nu este doar o analiză particulară a unei anu-
mite situaţii de (viaţă), ci şi o extindere ma-
ximă a cadrelor, mergând înspre o reliefare
expresivă şi pertinentă a socialului. Prin pris-
ma acestui fapt, romanele tratează într-un
mod complementar (şi evident exhaustiv)
tema comunismului, planul major al cărţilor
semnate de autoarea de origine română fiind
acela el relativităţii, al inadvertenţelor inter-
puse între putere şi cetăţean. În imediata
vecinătate a acestei teme se situează pro-
blema originii, a identităţii de grup, dar şi a
identităţii personale, pe care indivizii par a o
căuta în permanenţă. Acest capitol al discu-
ţiei implică o atentă examinare a tipului de
comunicare existentă în text, ea părând a fi
unidirecţionată monologat, aluzie făcând la
inexistenţa dialogului social şi politic. De ase-
menea, relaţiile interpersonale capătă în
romane o importanţă capitală, fiind analizată
natura legăturilor stabilite de indivizi.

Prezentând o serie de personaje care
trăiesc în proximitatea morţii, autoarea nuan-
ţează într-un mod interesant discursul epic,
măsurând în linii aspre injustiţia de care
individul are parte. În acest fel, interesul cade
de cele mai multe ori asupra autorităţii co-
ercitive, care deposedează individul de
propria individualitate.

Legând între ele elemente care traduc
dezintegrarea, eşecul, neputinţa, sinuciderea
şi moartea, scriitura se oferă ca o încadrare
deasupra unui teritoriu al deziluziei, al ne-
putinţelor de tot felul. Lesne de observat,
temele sunt reluate în desfăşurarea celor trei
romane traduse în româneşte (Regele
se-nclină şi ucide, Animalul inimii, Încă de
pe atunci vulpea era vânătorul), profilând
în felul acesta o lume multiplicabilă la infinit,
fără izbândă de scăpare. Scriitoarea însăşi
îşi traduce propriile energii care anunţă sfâr-
şitul libertăţilor, propriile deznădejdi, impo-
sibilitatea de a întrevedea o stare de linişte,
toate transformându-se într-o hăituială ciu-
dată, faţă de care amintirea e singura armă,
unica posibilitate de atac. Există în acest fel
în cărţile Hertei Müller o permanentă jus-

tificare, o confesiune care măreşte textului
miza autenticităţii, apropiindu-i cititorului o
scriitoare gata să rupă tăcerea: „Scriind, tre-
buie să mă păstrez acolo unde lăuntric am
fost mai tare rănită – altfel, la ce bun să mai
scriu?”1.

Această păstrare (înlănţuire în interiorul
amintirilor!) are a face cu o nevoie firească
de căutare a propriului eu, a identităţii frac-
turate. Obsedant reluată, problema rănilor
provocate de istorie creează în jurul scriiturii
un fel de ţesătură dincolo de care metafora
individului se transformă într-o apariţie
lipsită de confortul personal. Deposedată de
propriile-i amintiri, autoarea se exprimă
într-un mod dur. Tocmai acest fapt este cel
care face ca obsesia păstrării amintirilor să
fie atât de pronunţată, iar caracterul atât de
personal al povestirilor să transpară în
aproape fiecare paragraf.

Scrise sub impulsul defulărilor,
romanele Hertei Müller sunt
traduse epic în semnul unei for-

mule de enunţare total subiectivă. Amestecat
cu grotescul, subiectivismul pare uneori a
deveni obiectiv, iar urmele unui discurs
personal autoarei încep să semene foarte
mult cu ceea ce se poate numi apărarea co-
lectivităţii, a identităţii colective, prin exclu-
sivul apel la memorie. Nemascată de inter-
venţia vreunui personaj ori narator, al căror
rol este însă bine demarcat în interiorul
textului, confesiunea directă a autoarei, de
care aceasta se foloseşte pentru a crea o
perspectivă mult lărgită, lasă impresia de
exhaustivitate. Personajele, la rândul lor, îm-
părtăşesc ceva anume din rolul de agenţi ai
promovării mesajului anticomunist.

Ţinând cont de analiza de conţinut a
romanelor Hertei Müller, adesea suntem
trimişi la ceea ce Philippe Lejeune numea:
„identitatea subiectului enunţării şi a su-
biectului enunţului”2, un tip de relaţie cu
implicaţii speciale, conferind textului veri-
dicitate, dependenţă strictă faţă de realitatea
implicită, căreia textul se dovedeşte a-i fi
tributar în linii mari. Neîndoielnic, o astfel
de realitate (fie şi numai livrescă!) se situ-
ează în proximitatea morţii, textul transfor-
mând în funcţie de aceasta principalele
legături existente între indivizi.

Comunismul, moartea şi existenţa, co-
municarea, dezechilibrul şi inechitatea, toate
sunt repere de sondare a unei lumi în semnul
căreia numele proscrisului devine pecetea
inutilităţii, a refuzului, a negării. Lupta cu
inadvertenţele devine în planul epic, ca şi în

Ionuţa-Natalia Iorga Literaturã românã în context european

       Herta Müller.
Aspecte tematice recurente

cel real, la rându-i inutilă, în timp ce istoria
capătă monstruosul chip al inechivocului,
al emanaţiei abjecte pe care societatea co-
munistă o provoacă. Din perspectivă morală,
alăturarea unor termeni precum cinste şi
partid devenea inadmisibilă, căpăta accente
groteşti, atât în roman, cât şi în realitate:
„Când hala e goală literele lozincilor sunt mai
mari. MUNCĂ şi CINSTE şi PARTID şi
lumina are un gât lung la uşa vestiarului”3.

Peste toate neputinţele, oamenii de-
veneau însinguraţi. Pasaje întregi
din romanele Hertei Müller ex-

primă o tristeţe confuză, vecină alienării şi
morţii. Reflectată prin ochii unui copil, viaţa
devine adesea incredibil de stranie. Procesul
în sine aminteşte de un regres constant pe
care fiinţa îl trăieşte ca urmare a stării de
total dezechilibru. Familia însăşi pare a nu
mai putea oferi niciun fel de protecţie. În
intenţie directă, romanul devine straniu,
apăsător: „Un tată pliveşte iarba în grădină.
Un copil stă lângă răzor şi se gândeşte: ştie
tata ceva despre viaţă. Fiindcă tata îşi vâră
conştiinţa încărcată în cele mai tâmpite
ierburi şi le priveşte. […] Tata nu trebuia să
fugă niciodată. El a venit cântând, în paşi
de marş pe lume. A dat lumii cimitire şi a
părăsit repede localităţile. Un război pierdut,
un soldat SS întors acasă şi pe capul tatei
încă nu creştea părul alb”4.

De la acest nivel de enunţare discursul
personajului capătă o suprafaţă lirică extrem
de interesantă, scriitura în sine devenind o
desfăşurare a subiectivităţii absolute, care
aruncă în mintea cititorului probleme morale
dintre cele mai arzătoare. Echilibrul, de altfel
greu de găsit, se stratifică, făcând ca nivelele
de sens să capete o anumită ambiguitate.
De la un capitol la altul, autoarea afirmă şi
neagă lucruri care rănesc individul. Perso-
najele caută în permanenţă puncte de echi-
libru, pe care apoi par a le abandona, intrând
astfel într-o acută criză identitară. De la un
roman la altul, limbajul se ambiguizează tot
mai mult, acesta fiind indiciul faptului că
scriitura se subscrie într-o manieră modernă
angoaselor pe care individul le traversează.
Dincolo de orice nesiguranţă, identitatea pare
a sta la adăpostul metaforic al imaginii de
copil, al inconştienţei puerile, al jocului cu
limbajul care reconotează în permanenţă
deopotrivă semnificanţii şi referenţii.

Marea temă pe care scriitoarea o ex-
ploatează este contextul socio-politic al vre-
mii, panorama reconstruită a unor vremuri
tulburi, incerte. Tema aceasta conferă
scriiturii multiple faţetări, oferindu-i autoarei
o largă suprafaţă a desfăşurărilor, o su-
prafaţă epică ce permite o serie de modulări,
combinaţii dintre cele mai ciudate ale tonului,
ritmului, perspectivelor şi replicilor narative.
În plan mimetic, romanele Hertei Müller
transferă asupra personajelor temerile unei
întregi colectivităţi, reliefând limitele maxim-
suportabile ale unei lumi inechitabile. Lupta
cu sine a fiecărui individ pare a fi în interiorul
fiecărui roman o miză prin care autoarea
însăşi se luptă cu propriul trecut, toate
personajele devenindu-i varietăţi, spasme
adânci ale propriului eu.

Note:
1 Ibidem, p. 210.
2 Philippe  Lejeune, Pactul autobiografic,

Editura Univers, Bucure’ti, 2000, p. 18.
3 Herta Müller, Încă de pe atunci vulpea era

vânătorul, Editura Humanitas, Bucure’ti, 2009,
p. 79.

4 Idem, Animalul inimii, Editura Polirom, Iaşi,
2006, p. 19.

Gheorghe
Busuioc

Omenia şi gradele
Nu toţi care poartă grade
Sunt şi oameni cumsecade.
Gradele pe umeri stau,
Chiar de-n cap nimic nu au.

Unui comandant
Un comandant, indiferent de eşalon,
Dă ordin strict în poligon,
Dar când ajunge-acasă, ştim şi noi,
Că nu e comandant, cu eşalonul doi.

Unui şef de stat major
Un şef de stat major răspunderi are
De bunul mers al practicii disciplinare.
L-aş întreba, să nu se supere pe mine:
Acasă tot pe locul doi rămâne?

Unui genist
Genistu-i bun meseriaş, o ştim cu toţii,
E tare-n rangă, e regele lopeţii.
Pe toţi colegii la serviciu-i sapă,
Apoi, ca bolovanul, pică-n groapă.

Consolarea infanteristului
Domnilor infanterişti,
Nu fiţi supăraţi şi trişti,
Că v-a zis Cuza prostime,
Poate-a vrut să facă glume
La vreun chef, aşa ca mine,
Fiindcă voi, precum se ştie,
Bubuiţi de meserie.

Bucătăreselor din armată
E meserie grea, istovitoare,
Să facă toată ziua de mâncare.
Dar viaţa lor de bucurii e plină,
Că-s toată ziua cu salamu-n mână.

Eclipsă la români
La noi, în România, şi soarele se-scunde
Două minute-ntregi şi câteva secunde:
Nu mai vrea să vadă prostia omenească
Cum se guvernează în Ţara Românească.

Epigrame
cu... epoleţi

Autoportret
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C eea ce dovedeşte că relaţiile
dintre cei doi au fost chiar mai
vechi: Al Şaptezeci şi cincilea

atingând, prin traseele misiunilor sale diplo-
matice, şi castelul Fenis din Valea d’Aosta,
construit încă de Amedeo al VII-lea. La fel
ca şi alte confrerii, şi Ordinul Sfântului
Mauriciu pretindea un număr de şapte
cavaleri fondatori, iar faptul că Înţeleptul a
făcut parte dintre aceştia poate explica şi
relaţiile pe care le-a continuat şi mai târziu
cu antipapa Felix, chiar şi când acesta a
renunţat la acea demnitate.

Însă cele aflate din arhivele de la Ferme
zu Chiuso ne mai ajută să înţelegem şi alte
aspecte ale acestei relaţii mult mai complexe
decât dacă ar fi fost vorba despre o „simplă
trădare”. În primul rând, prezumţia că Al
Şaptezeci şi cincilea ar fi făcut parte atât
din Grupul Pantazzi, cât şi membru (fon-
dator) al Ordinului Sfântului Mauriciu ne
îngăduie să credem că misteriosul conte ve-
neţian se afla în legătură cu ceea ce era cata-
logat de veacuri drept o „conspiraţia uni-
versală”. Iar acolo unde se vorbeşte despre
o „conspiraţie universală”, rar de poate lipsi
în subconştientul colectiv şi elementul evre-
iesc. Şi astfel dăm din nou de Ţipor.

Numai că aici intervine un episod straniu:
ducele Amedeo al VIII-lea, „cel Binevoitor”,
nu putea fi socotit în niciun caz binevoitor
şi cu evreii. Încă în vara lui 1430, aflat la
castelul din Chambery, el publică „Statuti
Generali”, un text ce prevestea din plin…
legile antievreieşti de la Nűrenberg. Evreii
erau condamnaţi să trăiască izolaţi de creştini
şi să poarte semne distinctive. Până la Hitler,
papa Paul al IV-lea va emite în 1559 „Index
Librorum Prohibitorum”, care va folosi drept
bază acel document pentru a legifera un
regim şi mai dur pentru evrei, introducând
chiar şi termenul de „ghetou”. Cum pentru
un papă ultimul antipapă a rămas prilej de
inspiraţie, este de crezut că îi lega mai mult
decât simplul antisemitism, Paul al IV-lea
fiind şi unul dintre cei mai extremişti fanatici
naţionalişti din istorie.

Cum se explică, atunci, presupusul
caracter transnaţional al Ordinului Fraţilor
Sfântului Mauriciu şi, mai concret, cum se
explică pendularea „la vedere” a Înţeleptului
între Basel şi Florenţa, între antipapă şi papă,
relaţiile deschise cu Amedeo şi cu… Ţipor?
Sigur că au existat şi numeroase zvonuri,
de pildă că misteriosul conte Patazzi ar fi
fost el însuşi de origine evreiască. (La Ve-
neţia evreii au dus-o bine, până ce au dus-o
foarte rău. Ca pretutindeni. În Toscana,
deocamdată, n-aveau probleme deosebite.)
O legendă naşte o altă legendă. Şi, aşa, la
nesfârşit…

Revenind, însă, la Al Şaptezeci şi cin-
cilea: orientându-se după convingerea sa de
o viaţă, conform căreia „judecăţile definitive
nu-i aparţin decât lui Dumnezeu”, Înţeleptul
şi-a îmbogăţit apelativul şi deoarece, în spi-
ritul acestei axiome, nu avea idei precon-
cepute şi, deci, nu evita pe nimeni. Mai ales
de „judecăţile definitive” negative se ferea
Al Şaptezeci şi cincilea: „acelea nu fac decât
să crească în om o stare rea, chiar încă
înainte de a se realiza contactul cu celălalt.
Judecăţile definitive negative înlătură
judecata şi nasc ură”8.

Nici „judecăţile definitive pozitive” nu
sunt întru totul mai bune. O judecată pozitivă
necondiţionată face trimitere la o alternativă
pozitivă, iar alternativa pozitivă este singura
cauză a suferinţelor psihice. („Dacă nu ştiu
că există şi altă hrană decât pâinea cea mai

neagră alături de o ulcică de apă leşioasă,
mă voi alimenta astfel, mulţumit, toată
viaţa. Doar în clipa când voi vedea că altul
mănâncă fripturi, trufe şi prăjituri şi bea
vin greu şi siropuri răcoritoare, voi simţii o
mare suferinţă şi voi înghiţi cu multe noduri
bietul meu boţ de pâine”, exemplifică
Cornelius Humilliatus această afirmaţie.9)
Aşa că Al Şaptezeci şi cincilea nu s-a raportat
niciodată la o altă realitate decât la strict ceea
care îi era dat s-o trăiască. El nu a avut idei
preconcepute despre nimeni şi despre nimic,
nu s-a lasă ros de veşnicele alternative posi-
bile şi astfel, ne asigură cronicarul său, epis-
copul n-a suferit nici din ură, şi nici din prici-
na unor ispite ce niciodată pentru el nu se
aflau la îndemână.

Amedeo a ajuns antipapă într-un
an în care se întrezărea, în sfâr-
şit, un final fericit concret pen-

tru marea schismă. Ioan Paleologul, îm-
păratul Răsăritului, a venit personal la Flo-
renţa şi nu singur, ci împreună cu Patriarhul
Iosif al Constantinopolului. Aşa ceva nu s-a
mai întâmplat: ortodoxia a pogorât în braţele
larg deschise ale catolicismului. În calitate
de episcop, Înţeleptul a lucrat într-o comisie
mixtă la „Formula de Unire” a celor două
biserici surori. O muncă dificilă, întrucât re-
zultatul ei trebuia să depăşească tocmai ceea
ce a stat la baza filosofiei de viaţă a Celui de
Al Şaptezeci şi cincilea, evitarea prejudecă-
ţilor bazate pe sentinţe definitive. A fost a-
ceasta o muncă în care Înţeleptul a dat, din
nou, dovadă de diplomaţia sa proverbială,
fiind „omul destinului” în Comisie. Ceea ce
nu l-a împiedicat să părăsească deseori trata-
tivele şi să plece la Basel. Un alt fapt ce ridică
destule alte semne de întrebare: în mod cert,
succesul încheierii marii schisme i-ar fi oferit
un avantaj decisiv lui Eugen faţă de Felix,
fiind aşadar greu de imaginat ca antipapa să
fie dispus să colaboreze în vederea unui dez-
nodământ pozitiv al tratativelor de la Florenţa.
Întrebarea de ce a făcut acele drumuri Al
Şaptezeci şi cincilea l-a frământat multă
vreme pe scribul care simţea că nu va putea
trece mai departe în descrierea viţii Înţelep-
tului, până ce nu va găsi un răspuns satis-
făcător. Cornelius Humilliatus nu oferă nici
el vreo explicaţie, părând neinteresat de su-
biect, iar desfăşurarea evenimentelor nu avea
decât să nască noi enigme.

Între timp, Omul din fereastră, tatăl
Înţeleptului, a avut ce vedea de la posturile
sale de observaţie în toată acea vreme. Chiar
dacă la Florenţa, în timpul Conciliului, nu
s-a adunat atâta lume ca şi cu douăzeci de
ani mai devreme la Konstanz (unde se spune
că au fost prezenţi 18.000 clerici şi peste
100.000 mireni), odată cu sosirea împă-
ratului Bizanţului şi a patriarhului Cons-
tantinopolului, şi oraşul de pe Arno, trans-
format în metropola lumii, a devenit prea
strâmt. Procesiunile solemne, slujbele pline
de fast, dar şi viaţa mondenă au cunoscut o
amploare mai mare ca niciodată. Specta-
colele cele mai rafinate, alături de tradiţiile
cele mai populare, se derulau într-un ritm
ce a adunat tot mai multe personaje în cetatea
ajunsă neîncăpătoare. Cum încasările au fost
pe măsură, Florenţa prospera. Omul din fe-
reastră admira cu mare plăcere spectacolul,
faţa sa trădându-i tot mai mult satisfacţia.

Şi, brusc, după ce, la 8 iunie 1439, abia
ce s-a semnat „Formula de Unire” între cele
două biserici surori, consfinţind primatul
episcopului Romei, două zile mai târziu a
murit patriarhul Iosif, prilej de nenumărate
speculaţii. Moment deosebit de delicat:

pentru Eugen, uriaşul succes nu trebuia să
fie umbrit în nici un fel, aşa că supoziţiile au
rămas consemnate sub cea mai strictă
cenzură. Fără a putea fi înăbuşite cu totul.
Mai ales că au fost stimulate mai mult ori
mai puţin subtil de cealaltă tabără.

Moment delicat nu numai pentru actorii
poveştii, ci şi pentru scrib. Un referent bi-
nevoitor a găsit mai multe anacronisme decât
de obicei în acest fragment, iar scribul,
ajuns la capătul puterilor, a ripostat nepo-
trivit. Pe parcursul cuvintelor tot mai tari
rostite, prietenul ajuns referent de ocazie a
dezvăluit şi alte neajunsuri ale manuscris-
ului în ansamblul său, neajunsuri pe care,
până atunci, din delicateţe, le-a ţinut doar
pentru el. Îndeajuns pentru ca scribul să
şteargă din memoria calculatorului întregul
capitol despre Cel de Al Şaptezeci şi cin-
cilea. A fost prima întâmplare de acest soi
şi, în urma ei, scribul n-a mai adăugat,
vreme de câteva luni, nici o literă la volu-
minosul dosar al Celor O Sută. Însă nici nu
şi-a găsit în felul acesta liniştea. Aşa că,
scotocind printre notiţele făcute în timpul
documentării despre Înţelept, a dat de mai
multe amănunte ce i-au atras atenţia.
Amănunte ce, amestecate acum cu ecoul
reproşurilor primite, i-au ieşit de mult din
memorie. Ceea ce a creat o harababură şi
mai mare în mintea scribului, nemaiştiind
nici el ce era valid şi ce era compromis în
textul pierdut şi revenit doar parţial în
amintire. Şi, ca şi atunci când, cu ani în
urmă, fiul i-a şters din greşeală din cal-
culator pe Al Cincizeci şi treilea (Collud-
wig), şi de data asta scribul a făcut greşeala
să încerce să reproducă un text ce nu mai
exista. Şi, tot ca atunci, şi de data asta, a
trebuit să constate că aşa ceva este imposibil
şi, drept urmare, şi-a impus să ignore ce s-a
întâmplat şi să ia totul de la început,
lăsându-i libertate doar inconştientului să
mai revină la cele uitate. Oricum, un lucru
a devenit limpede: nu există cale de
vindecare pentru scrib – el nu-şi va găsi
niciodată liniştea în viaţă, până nu va pune
şi ultimul punct al biografiei Celui de Al O
Sutălea. (Şi asta chiar şi în condiţiile în care
– de parcă pierderea paginilor iniţiale din
viaţa Celui de Al Şaptezeci şi cincilea n-ar
fi fost de ajuns – un voal negru de tăcere
apăsătoare a fost aruncat peste întregul
demers al scribului şi tocmai atunci nicio
editură n-a mai vrut să ştie despre volumul
anterior. Scribul simţea tot mai mult că latră
la lună şi că pomelnicul său nu va avea
şansa nici măcar peste ani să fie descoperit,
atâta vreme cât faţa sa tipărită risca să se
întrerupă definitiv după Al Şaizeci şi patru-
lea. Scribul era disperat. Şi nici chiar aşa
nu exista cale de vindecare pentru bietul
scrib: el trebuia să-şi ducă mai departe
stânca pe un urcuş pe care toţi cei din jur se
făceau că nu-l sesizează.)

Gheorghe Schwartz

Diplomaţia în lipsa „judecăţilor definitive”*

(3)

* Fragment din romanul Cei o sută – Secretul Florenţa

Note:
8 Apud Cornelius Humilliatus, op. cit.
9 Sursă inestimabilă pentru scrib, manuscrisul

acestui călugăr dominican este construit sub forma
unor dialoguri în care viaţa Înţeleptului este privită
ca un fel de model suprem de morală şi tratată ca
atare de un dascăl în prezenţa a doi ucenici. Magistrul
le explică faptele folosindu-se mereu de pilde, iar
cei doi ucenici – unul docil şi unul mai degrabă
răzvrătit - comentează ceea ce au înţeles. La sfârşit,
dascălul trage concluziile. Până şi în „Psihologia
transversală”, bietul scrib s-a inspirat masiv din
opera lui Cornelius Humilliatus.

Nunta neagră
Pe chipul mirelui uimiri
Se năpustesc năuce,
Ca albe plăsmuiri.
- Hai să mai bem, cinstiţi meseni!
Îndeamnă Ura şi Păcatul.
E vinul limpede şi bun
Iar mirele e altul.
Păşeşte trist mireasa
De jertfă mare-mpodobită
În seara asta.
Târziu, când focuri ard mocnit
Înceţoşând făptura,
Soseşte mirele grăbit
Îi cată gura.
Sărutu-i pare c-a strivit
Natura.
Iar eu privesc cu ochii grei
Pădurea ca de smoală.
De sus aud cum zeii-şi râd:
„Să piară!” Deci, au hotărât…
Din când în când, pădurea geme
Lovindu-şi ramuri triste, moarte
Nepăsătoare lumea trece
Peste dorinţele deşarte
Şi atunci, din plebea amuţită
Apar uitând de spaime: Eu.
În trup, durerea mea cernită
Desfide orice zeu.
Cu ochii stârpiţi de fulger
Cu flăcări albe ce topesc
Tăcerile:
- Mireasa nunţii o doresc!!
Nuntaşii strigă peste lumi;
Nu pricep ce se petrece
Iar mirele cu ochi nebuni:
- Săriţi!
Şi-n braţul drept, lucind sălbatec
Sticleşte lama de cuţit.
Nesăbuinţa iat-o vine…
- Opriţi măcelul, e cumplit!
În ochi i se adună ura.
Şi-n faţa zeilor porniţi
Copacii plâng înăbuşit
Prin ramuri şuie dispersate.
Când florile-şi apleacă lin
Petalele uscate.
Nuntaşii umplu ochii-n vin
Prea tulburi de păcate.
Şi iată-i, un mire-i de prisos
Şi pradă e pieirii!
În faţă se deschid cărări, dar ochii-mi stau
La pândă.
Nuntaşii freamătă din zări
Şi gura li-i flămândă.
Un zeu nerăbdător din cer
mi-i pune împotrivă.
- Hai stai cu noi, de bea un vin,
Mă-mbie ei de frică.
La chipul ei privesc acum
În ochii ei, lumini
Mă-ntreabă parcă: „nu termini?!”
Şi-n trup zăresc cutremurat
Îndemnul scurt, chemat.
Şi-atunci, la ceas nepotrivit
Lovesc. Îmi piere ura …
Mireasa simte c-am lovit
Şi îmi întinde gura …
O, gestul ei, sărman, postum
Cum să-l refuz? …
E ultima ofrandă-n drum,
Când pot s-o mai adun.
O strâng la piept
În faţa lumii îngheţate,
O strâng şi-aştept
O altă noapte.
Nuntaşii se agită-n van
Mânaţi de gândul răzbunării.
- Voi aţi lovit în tot ce am
În ceasul disperării
-Râdeţi! Le-am spus.
Dar n-am avut putere
- Strigaţi, acum! le-am spus.
- Voi aţi ucis nevinovat
Un zbor de inimă pur, curat.
Şi zeii mă priveau de sus
Zadarnic, visu-a fost ucis,
Copila nu-i.
Târzie mângâiere caut
Şi-i vina cui?
… a fost odată ca-n poveşti …
şi s-au iubit cum nu gândeşti
că s-ar iubi vreodat…
Şi au fugit în basmul lor
De zeii reci, de oameni duri
În frunzele uscate…

(2)

Gheorghe
Neagu
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Variante ale exprimării culturale
Vreme de multe decenii sau chiar

secole, Banatul a fost admirat
şi respectat, atât de romani, cât

şi de apuseni, ca să nu mai vorbim de proprii
săi localnici. Această admiraţie era dirijată,
în genere, spre laturile practice ale vieţii din
provincie: realizări economice, nivel de trai,
interacţiunea în  genere amicală a religiilor
şi a etniilor, figuri ştiinţifice, câteodată mili-
tare, modul în care această regiune se alinia
destul de dezinvolt cu propăşirile europene.
Se făcea mereu o rezervă uşor maliţioasă:
în materie de înfăptuiri culturale, de mari
vârfuri de acest fel, nu s-ar fi putut compara
bănăţenii cu moldovenii sau chiar cu ardelenii
şi cu alte grupuri şi sub-grupuri ale româ-
nilor. Această rezervă nu este însă mai mult
decât o simplă prejudecată, un clişeu repe-
titiv lipsit de serioase temelii.

Nu mi-ar veni defel greu să răspund
obiecţiei cu pricina, aşa cum se procedează
de regulă, prin enumerări evidente de mari
figuri, de la Gabriel Ivul până la Vuia, Lenau
sau Bartok  sau familia Brediceanu sau atâţia
şi atâţia alţii. (Mircea Cărtărescu mai recent.)
Ar fi prea uşor însă. Mai curând voi căuta
să sugerez anume structuri care definesc
specificul culturii bănăţene.

Să pornim de la origini. Cale de pătrun-
dere (care a lăsat semne adânci în urma sa)
a Imperiului Roman în zona carpato-dună-
reană, univers în care civilizaţia medievală
s-a dezvoltat viguros şi sănătos, Banatul a
cunoscut, precum alte părţi ale Europei
Centrale, o fisură adâncă şi gravă într-o bună
parte din secolele XVI şi XVII, o “sălbă-
ticire” dureroasă, aproape o evacuare a tre-
cutului său, a moştenirii sale, a populaţiei
sale. De acord, numai că această “felix
culpa” a îngăduit Banatului să renască, sub
auspicii europene, imperiale (am subliniat
intenţionat!), curând şi admirabil.

Banatul renăscut după 1700 seamănă
frapant cu America întemeiată aproximativ
în aceeaşi perioadă. Este vorba de o coloni-
zare în ambele ţări, de o reorganizare a terito-
riului, de mari operaţii teritoriale, ameliorări
ale naturii, instituţionalizări economice,

(re)construcţii de oraşe. Nu spun noutăţi
pentru nimeni. Dar să mai subliniez altceva,
mai cu seamă: revoluţia demografică. Ro-
mânii şi sârbii ies de prin coclaurile în care
se adăpostiseră, li se alătură în valuri mari
germani (“şvabii”: adică bavarezi, renani,
austrieci şi alţii), maghiari (în revenire), din
nou românii înşişi (olteni de pildă), slovaci,
francezi (din Lorena), evrei, bulgari, cehi
(boemi sau “pemi”) şi încă vreo duzină de
alţii. Aceştia îşi fac rosturi, defrişează, por-
nesc întreprinderi. Banatul înfloreşte, devine
replica şi analogia coloniilor americane de
pe coasta de Est a continentului transatlantic.
Prinţul Eugeniu de Savoia, contele Mercy şi
mai cu seamă însăşi împărăteasa Maria
Terezia sunt geniile sale tutelare. Se con-
stituie curând admirabilele zone grănicereşti,
zone ale libertăţii şi ale disciplinei, ale virtuţii
militare, care aveau să vieţuiască până la
1871 şi (sub alte forme, mai discrete, dar
folositoare locuitorilor) până spre 1945.

Nu e locul şi timpul spre a intra
în amănunte. Blaga a scris un
agreabil eseu despre Banat ca

“baroc al culturii române”. Agreabil, dar
neîndreptăţit. În realitate, ceea ce se consti-
tuie în secolele XVIII şi XIX este o reţea
socioculturală, adică un sistem reticular,
bazat pe multicentrism şi pe varietate, un
joc neîncetat al coabitării şi al competiţiei,
un spaţiu al diversităţii comode şi îndestu-
late, al satisfacţiei mulţumite şi a progresului.
O bună dovadă că lucrurile stau astfel este
că Banatul devine treptat o zonă de imigraţie
care atrage locuitori din alte părţi ale ţării,
inclusiv după 1945. (Procesul acesta de
atracţie s-a soldat inevitabil cu avantaje şi
cu dezavantaje.)

Încă un lucru: există şi zone adiacente,
care ar vrea să se descrie ca aparţinând la
Banat, câmpia mureşeană şi Aradul, de pildă.
Or, definiţia clasică, definiţia istorică, este
aceea că Banatul e mărginit de Dunăre, Tisa,
Mureş şi Carpaţi. Voi ocoli chestiunea Voivo-
dinei, căci ar însemna să ne afundăm într-o
puzderie de implicaţii şi complicaţii istorice
uneori destul de stranii sau chiar triste.

Mă mulţumesc să reflectez la
relaţia dintre această reţea
socioeconomică şi cultura e-

fectivă, în specificitatea ei. Este de la sine
înţeles că o structură socială reticulară va
avea, ca “bază”, o “suprastructură” tot reti-
culară şi multiplă. Bineînţeles că nu lipsesc
şi nu pot lipsi figuri proeminente, exemplare,
din ştiinţă, din arte, din muzică sau din
literatură. Cum spuneam, nu doresc să mă
opresc asupra lor, ci asupra modului în care,
alături de, sau îndărătul acestor figuri struc-
tura socială reticulară susţine şi încurajează
o structură reticulară a culturii înseşi. Aceas-
ta se exprimă întâi de toate prin distribuirea
mult mai generală a capitalului cultural. Să
ne exprimăm mai colocvial:  alfabetizarea,
pătrunderea educaţiei la diverse niveluri este
mult mai consecventă, mai amplu răspândită
şi mai profundă în Banat decât în părţi în-
vecinate. Nivelul de trai atrage după sine şi
ridică nivelul cultural, după cum poate în-
curaja şi o anume seninătate voioasă. Dife-
renţele de avuţie între clasele sociale sunt
mai mici, s-au găsit totdeauna mai puţini
săraci şi mai puţini bogaţi decât altundeva.
Diseminarea culturalului în Banat este, în
consecinţă, mai evidentă decât în alte părţi.
Ea se exprimă în al doilea rând prin interac-
ţiunea între realizări din diverse domenii, prin
dialoguri şi dialectici, mai curând decât prin
izbucniri vulcanice şi unice, indiferente la
mediul înconjurător. Mi se pare (sigur, ar fi
nevoie de o demonstraţie mult mai meti-
culoasă) că autenticii realizatori politici au
în Banat contact mai bun cu artistic-literarul,
că adevăraţii compozitori şi artişti au şi di-
mensiuni filozofic/ ideologice, că teologia
este mai flexibilă, mai asimilatorie, şi aşa mai
departe. Capacitatea organizatorică a locui-
torilor a fost şi este recunoscută, ea a fost
transferată benefic dincolo de Carpaţi mai
mult decât odată. Ea ţine de o anume dis-
ciplină mentală, de împletirea dintre raţiune
şi imaginaţie. Sper să nu fie chiar toate a-
cestea simple impresii. Speranţa tocmai ex-
primată se întemeiază şi pe capacitatea inte-
lectuală de a se integra cu străinătatea. (Al

Virgil Nemoianu s-a născut în data
de 12 martie 1940, la Bucureşti. Este
eseist, critic literar, filosof al cultu-

rii şi pedagog român american. Domeniile de
specialitate ale lui Virgil Nemoianu sunt: ro-
mantismul european, teoria literaturii şi istoria
intelectuală a secolelor al XIX-lea şi al XX-lea.

Virgil Nemoianu a predat la Universităţile
din Bucureşti, Londra, Cambridge, Amsterdam,
Cincinnati şi Berkeley (California), a ţinut con-
ferinţe şi a prezentat comunicări la circa 50 de
universităţi din Europa şi din America de Nord.
Între 1979 şi 1994, a fost director al programului
de literatură comparată la Catholic University
of America, iar între anii 1989 şi 1991, prorector-
asociat al aceleiaşi universităţi. A făcut parte
din conducerea secţiei de romantism comparat
şi a secţiei de studii europene a Asociaţiei de
Limbi Moderne din Statele Unite. În prezent
deţine catedra specială „William J. Bayron Dis-
tinguished Professorship” la Universitatea
Catolică din capitala Statelor Unite.

Virgil Nemoianu a fost răplătit cu titlul de
Doctor Honoris Causa al Universităii din Cluj.
Este membru al Academiei Europene de Arte
şi Ştiinţe. În prezent, este vicepreşedinte al A-
sociaţiei Internaţionale de Literatură Compara-
tă şi membru în Biroul Executiv al Asociaţiei
Criticilor şi Cercetătorilor Literari din SUA.

Virgil Nemoianu este autorul a peste 15
cărţi şi 600 de articole şi recenzii apărute în
România, Elveţia, Anglia, Statele Unite, Olanda,
Canada, Germania, Ungaria şi în alte ţări. A
publicat două volume literare: Simptome (1968,
roman) şi Arhipelag interior (1994, autobio-
grafie). În volumul Îmblânzirea Romantismu-
lui (The Taming of Romanticism, Harvard,

1985) Virgil Nemoianu lansează conceptul de
romantism Biedermeier, care defineşte forma
în care curentul se adaptează în Balcani, studiu
fundamental pentru cei care cercetează roman-
tismul (ediţiile româneşti au apărut la Editura
Polirom şi Editura Curtea Veche). În 1989, a
publicat volumul A Theory of the Secondary.
Literature, Progress and Reaction (O teorie
a secundarului. Literatură, progres şi reacţi-
une), la prestigioasa Editură americană „The
John Hopkins University Press” (1989). A edi-
tat, împreună cu Robert Royal, o colecţie de e-
seuri, Canons la John Benjamins (Amsterdam
şi Philadelphia).

Lucrări publicate în România (scrise
în limba română): Structuralismul
(1967); Simptome (1968); Calmul

valorilor (1971); Utilul şi plăcutul (1973); Su-
râsul abundenţei. Cunoaştere lirică şi modele
ideologice în opera lui Ştefan Augustin Doi-
naş (1994); Jocurile divinităţii - Gândire, li-
bertate şi religie la sfârşit de mileniu (2000);
România şi liberalismele ei - Atracţii şi împo-
triviri (2000); Tradiţie şi libertate (2001); Înţe-
lepciunea calmă. Dialoguri în cyberspace cu
Robert Lazu (2002).

Lucrări publicate în România (traduse în
limba română): Îmblânzirea romantismului
(1992); Arhipelag interior - Eseuri memoria-
listice, 1940-1975 (1994); Despre dialogul in-
terior - Fragment dintr-o antropologie metafi-
zică (1995); Microarmonia. Dezvoltarea şi
utilizarea modelului idilic în literatură (1996).

Lucrări  publicate în străinătate: Micro-
Harmony. The Growth and Uses of the Idyllic
Model in Literature (Microarmonia, 1977);
Taming of Romanticism: European Literature

Virgil Nemoianu and the Age of Biedermeier (Îmblânzirea Ro-
mantismului - Literatura europeană şi epoca
Biedermeier, 1984); A Theory of the Seconda-
ry: Literature, Progress and Reaction (1989);
Multicomparative Theory, Definitions, Reali-
ties (1996); Nonfictional Romantic Prose: Ex-
panding Borders (editor, 2004); Icarus Fallen:
The Search for Meaning in a Uncertain World
(introducere, 2003); The Triumph of Imperfec-
tion. The Silver Age of Sociocultural Modera-
tion in Early 19th Century Europe (2006);
Imperfection and Defeat. The Triumph of
Imperfection: The Silver Age of Sociocultural
Moderation in Europe, 1815-1848 (2006).

Lucrări publicate în SUA (traduse din
limba română): Literary Essays. Pater, Ches-
terton, Eliot (Eseuri literare. Pater, Chester-
ton, Eliot, 1966), selecţie, introducere, traduce-
re, note; Lyric portraits. Ion Pillat (Portrete
lirice. Ion Pillat, 1969), ediţie şi introducere;
Poems. Gottfried Benn (Poeme. Gottfried
Benn, 1973), introducere şi traducere împreu-
nă cu Şt. A. Doinaş; Alibi and Other Poems.
Şt. A. Doinaş (1973), traducere în engleză îm-
preună cu Peter Jay; The conversational essay
from Bacon to Huxley, (Eseul conversaţional
englez de la Bacon la Huxley, 1975), 2 vol.,
selecţie şi introducere; The Eighth Day by
Thornton Wilder (1976), introducere şi tradu-
cere împreună cu A. Nemoianu; Hyperion. The
Death of Empedocles. Hymns and Odes by
Friedrich Hölderlin (Hyperion. Moartea lui
Empedocle. Imnuri şi ode de Friedrich Holder-
lin, 1977), 2 vol., traducere  în română împreună
cu Şt. A. Doinaş şi I. Negoiţescu; Ion Dezide-
riu Sîrbu. Crossing the curtain (I.D. Sîrbu.
Traversarea cortinei, 1994), introducere şi
ediţie literară împreună cu M. Ghica); Micro-
armonia (Microharmony, ediţii româneşti la
Editura Polirom şi Editura Curtea Veche - ediţia
a doua).

Lucrări coordonate: The Hospitable
Canon. Essays on Literary Play, Scholarly
Choice, and Popular Pressures (Canonul os-
pitalier. Eseuri despre jocul literar, alegerea
avademică şi presiunile populare), împreună
cu Robert Royal, 1991; Play, Literature, Reli-
gion. Essays in Cultural Intertextuality (îm-
preună cu Robert Royal, 1992); Non-Fictional
Romantic Prose. Expanding Borders (împre-
ună cu Steven Sondrup, 2004).

Virgil Nemoianu a editat două nume-
re din prestigioasa revistă “Stan-
ford Literature Review”, în 1980, şi

a fost editor invitat la “RNL / CWR”, în 1990.

Adriana Weimer

treilea punct.) Numărul de gânditori, pro-
fesori, chiar şi de artişti sau inventatori
afirmaţi în “lumea mare” dovedeşte o anume
uşurinţă normală de a se adapta acolo. Lip-
sesc la mulţi din cei care s-au născut şi au
crescut în Banat complexele de inferioritate,
singurătatea timidă, neîncrederea uşor ostilă
a altor români faţă de orice este “străin”.
De ce? Foarte simplu: conceptul de străin
este mai puţin frecvent, mai puţin “apăsat”
decât la alţii. Ca să spunem aşa, străinul e
lucru familiar în societatea şi în cultura bănă-
ţeană, se trăieşte cu el în vecinătate, de la
sine înţeles. Într-un cuvânt, aşa cum văd
eu lucrurile, Banatul este “Slovenia Ro-
mâniei”, sau, mă rog, Slovenia este Banatul
Jugoslaviei (câtă vreme aceea a existat).

Ce viitor se poate imagina? Ce
măsuri s-ar cuveni luate? Alţii
ştiu mai bine şi mai multe decât

mine. Eu mă pot gândi mai cu seamă la un
lucru. Şi anume că sunt îngrijorat de  oare-
care tendinţă spre centralizare în “statul
bănăţean”. Acesta e redus de mulţi, obser-
vatori din afară, locuitori activi dinlăuntru şi
destui alţii la “capitala Timişoara”. Nu do-
resc să minimalizez dinamismul creator al
acestui municipiu, nici înfăptuirile sale în ma-
terie de comerţ, meşteşuguri, sau chiar pe
plan intelectual. Spun însă că adevăratul
Banat include vigoarea şi prospeţimea evi-
dente în Lugoj, în Caransebeş, în Oraviţa,
în Reşiţa şi în alte centre de anume vechime
şi de merite incontestabile. Mi s-ar părea
extrem de regretabil să le văd reduse pe toate
acestea la rangul de sateliţi minori. Ar fi o
sărăcire considerabilă a potenţialului pro-
vinciei, o simplificare până la schema simplă
a profilului ei. Banatul şi-ar pierde tocmai
specificul care l-a făcut remarcabil şi meri-
tuos. Ceea ce vreau să sper este că Banatul
va păstra nu numai echilibrele sale interioare,
dar şi acele echilibre între rural şi urban,
între natură şi om, între progres şi tradiţie,
între judicioasele distribuiri ale belşugului şi
ale centrelor multiple, ale puterilor multiple
care l-au înzestrat cu afluenţă şi cu iniţiativă
vreme îndelungată.
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Mircea Pora, ap. 5,
către Capră Astaloş Robert, ap.1

Stimate domnule Capră,
Mă întrebaţi un lucru la care mi-e foarte

greu să vă răspund. De unde să ştiu eu dacă
în vechea Polonie, o dată, de două ori pe
săptămână, se mâncau tocane sau nu? Poate
vreun institut american de paleo-gastronomie
să vă poată ajuta. Într-un tratat apărut în
Italia, pe vremea lui Dante, Polonia e trecută
cu trei feluri de prăjituri: melci, învârtiţi în
ulei, şi “potcovele”, despre care iarăşi nu
ştiu mare lucru. De amintit pe acestea din
urmă, le aminteşte, totuşi, Petrarca, într-una
din “liricile” sale.

                Al dumneavoastră, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către doamna Sultanu Cătălina, ap.3
                               
Dragă doamnă Cătălina,
Cu adevărat rage cineva în bloc. Nuan-

ţele îmi par a fi de Africa Centrală. Orele
când o face, sunt, cu adevărat, nepotrivite.
Dar, de la o vreme, urletele, parcă sunt, ceva
mai vlăguite. N-are rost, pe moment, să ne
coalizăm contra acestei fiinţe. Cum o duc
copiii cu şcoala, se tem de noul val de gripă?
Şi, în sfârşit, vă întrebaţi, dacă până la urmă,
o încheiem cu toţii într-o ladă? Păi, unde,
altundeva, de altfel, în toate cărţile de istorie,
prima lecţie cu asta şi începe.

                Al dumneavoastră, Mircea.
               
Mircea Pora, ap. 5,
către Piscu Constantin, ap.6

Stimate domnule Piscu,
Nu mă deranjaţi, câtuşi de puţin, că sus-

ţineţi certuri de unul singur cu şeful dumnea-
voastră. Din câte am înţeles, din schimbul
de replici, nici unul, nici celălalt, n-aţi mai
fost de mult într-un concediu. Parcă lui,
şefului, nu-I prea plac ploile, noroaiele, aşe-
zările provinciale. În ce vă priveşte, am în-
ţeles că nu suportaţi încălcarea prea brutală
a tradiţiilor. Trebuie să găsiţi, cumva, o cale
de împăcare. Încă o dată, ca încheiere, nu
vă faceţi griji din cauza mea şi, mai ales a
faptului, că poate, uneori, mă vedeţi mai trist
decât ar trebui.

                Al dumneavoastră, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către domnul Ion Ambasadoru, ap.8

Stimate domnule Ambasadoru,
Eu, de cunoscut, îl cunosc pe directorul

muzeului Louvre, chiar foarte bine. Am fost
închişi un an împreună în fosta
Cehoslovacie. Dar chiar să vă dea marele
tablou “Gioconda“ pentru o lună de zile să-
l duceţi cu dumneavoastră la ţară, mi se pare
cam prea mult. Totuşi, încercarea moarte
n-are. Cele bune doamnei şi soacrei
dumneavoastră, care la 96 de ani pare doar
de 86. 

     Al dumneavoastră prieten, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către domnul Ştiucă Marius, ap.11

Stimate domnule Ştiucă,
Mă întrebaţi dacă se poate face, fără

riscuri, o trecere bruscă, de la muzica popu-
lară la cea simfonică. Eu ce să vă spun?
Cred, că ar fi, totuşi, anumite greutăţi de
învins, poate chiar o operaţie pe timpan.
Invers, însă, se poate. A dovedit-o un prieten
de-al meu. După ani şi ani de Mozart, Haydn,
Stravinski, a ajuns la “Puşca şi cureaua lată“.
S-a mutat şi la ţară, bea la crâşmă cu sătenii,
joacă la hore. Posibil să fie ales şi primar.
Cât priveşte întreţinerea pe luna aceasta, mi
se pare, totuşi, cam mare. Nu m-am îmbăiat
niciodată şi am stat în frig, dar frig, cel puţn
două săptămâni. Am şi răcit din pricina

aceasta, am făcut şi febră, am avut şi
perturbări de scaun. Dar, în sfârşit, Cel de
Sus fie cu noi.

                Al dumneavoastră, Mircea.
               
Mircea Pora, ap. 5,
către doamna Cecilia Fecioru, ap.12
                               
Stimată doamnă Cecilia,
Înţeleg prea bine suferinţele prin care

treceţi. Dacă vă simţiţi tulburată, chiar de
dimineaţă, întindeţi-vă pe pat, închideţi ochii
şi imaginaţi-vă că vă aflaţi cu o barcă pe o
mare întindere de iaurt şi smântână. Alb, cât
mai mult alb…La vâsle să fie domnul
Fecioru. Efectele de calmare se vor ivi
imediat. Dacă spre prânz, neliniştile vor
reîncepe, nu luaţi nici o măsură specială,
gândiţi-vă doar ce ţară frumoasă avem şi
cât de educat e poporul din care facem parte.
Spre seară, pentru a vă pregăti un somn bun,
singură, fără domnul Fecioru, urmăriţi cum
amurgul se preface în înserare şi înserarea-
n noapte, fredonând pe melodii cunoscute
versurile lui Ijiwo Yamamoto: “Din Japonia
în China e un pas/ Îl voi face când cireşii /
Se vor apleca spre mările albastre“.

               Al dumneavoastră , Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către domnul Fortunescu Pepi, ap.16

Dragă domnule colonel,
Ce preocupări frumoase aveţi! În loc

să staţi cu vechi camarazi la cârciumă şi să
vorbiţi despre femei, dumnevoastră sortaţi
petale de flori…În loc să vă certaţi prin pieţe
cu ţăranii pentru preţuri, dumneavoastră
înregistraţi pe casete sunetele clopotelor a
nu ştiu câtor catedrale. În sfârşit, în loc să
daţi cu pietre după câinii fără stăpân, dum-
neavoastră, în idea de a-i umaniza, îi strângeţi
prin parcuri şi le vorbiţi ,pe înţelesul lor,
despre Napoleon, Tolstoi, Marx, ideea de
frumos şi bunătate. Nu pot decât să vă admir
în tot ce faceţi şi să mă rog Celui de Sus să
nu vă trimită pe cap nici o boală, nici o ne-
plăcere.

               Al dumneavoastră, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către domnişoara Izabela Cucu, ap.18

Stimată domnişoară,
Nici nu ştiţi cât bine îmi faceţi cu exer-

ciţiile dumneavoastră de pian. Aveţi o piesă,
“Vrabia din Toulouse“, pe care o interpretaţi
deosebit de frumos. Intră în repertoriul dum-
neavoastră şi piesa “Trântorul“, pentru care,
de asemenea, vă aplaud. Mă imaginez atunci
lângă o moară, aşteptând ca dintr-o clipă-
ntr-alta, să înceapă o ninsoare de făină. O
încununare ar fi să mă faceţi să ascult, sub
alergarea degetelor dumneavoastră pe clape,
canţoneta napolitană “Mafia şi porumbeii“.
Ce ziceţi de iniţiativa domnului colonel
Fortunescu, de a-l pune jos, la intrarea în
bloc, pe împăratul aztec Montezuma? Lumea
nu ştie cine este, dar salută portretul cu
respect.

         Al dumneavoastră amic, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către domnul
Cicerone Cumpănăşoiu, ap.21
                               
Dragă don Cicio,
Îţi mulţumesc că de ziua mea mi-ai pus

în cutia poştală Mersul Trenurilor din Peru.
L-am răsfoit cu atenţie, chiar cu curiozitate.
Rapidele lor merg mai încet decât ale noas-
tre, iar la personal, au chiar şi clasa a patra,
unde pot fi transportate animale până la
dimensiunea de capră, oaie, purcel. O altă
curiozitate…vagoanele restaurant sunt nu-
mai de  formă, pentru poze, altfel nu se
serveşte nimic  în ele. Toaletele la fel, tot
pentru poze. Dacă la control nu ai bilet, nu

eşti amendat, ci somat să te urci pe acope-
rişul vagonului în care te aflai. Alergatul după
trenuri interzis, deşi unele merg ca şi raţele.
Don Cicio, poate afli şi îmi spui…unde au
fost inventate bretelele, în Asia, Europa,
Africa, Insulele din Pacific?

Al dumneavoastră, Mircea.
P.S. Să nu uitaţi, vineri, peste două zile,

domnul colonel Fortunescu va ţine pe aco-
periş o expunere cu titlul “Cum se trăieşte
în blocurile din Bulgaria“.

Mircea Pora, ap. 5,
către domnul Viorel Cucuruzea, ap.30

Dragă domnule Viorel,
În primul rând, felicitări pentru ziua

dumneavoastră de naştere. Eu v-am trimis
drept cadou o pereche de pantaloni şi una
de bocanci, pentru vremurile mai grele care
par să vină. O să vă trimit şi o pompă, cu
ajutorul căreia puteţi desfunda multe lucruri
în apartament. Spray-ul de gândaci va veni
şi el în curând. Am afişat articolul meu
despre vampe, jos, la intrare. Le-am pre-
zentat aşa cum cred eu că sunt: mofturoase,
pe tocuri, cu fuste crăpate, cu  forme accen-
tuate, chiar şi cu cârpe unde trebuie. Sper
ca cele trei-patru vampe din bloc, pentru
rândurile scrise, să nu-mi mânjească uşa cu
ouă sau cu te miri ce marmalade. Aveţi
dreptate, Hitler n-a jucat nici baschet, nici
tenis, în schimb, admira handbalul.

               Al dumneavoastră, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către doamna Mihaela Pupişor, ap.31
                       
Stimată doamnă Mihaela,
E aşa cum spuneţi, Napoleon n-a fost

înalt, iar dintre sporturi, n-a practicat decât
patinajul, dar nu pe cel artistic, ci unul de
rezistenţă, însă cu mişcări elegante. În Ţările
Române, spun documentele, ar fi dorit să
vină, în special pe Valea Prahovei, unde e
acum artera DN 1. N-a putut s-o facă, din
cauza bătăliilor şi a mofturilor Împărătesei,
care se speria de “geografiile“ mai îndepăr-
tate. Cât despre familia mea, ce pot să vă
spun? …Tata e pensionat, sănătos şi citeşte
de dimineaţa până seara Hamlet, mama,
pensionată şi ea, e membră activă într-un
comitet ce luptă pentreu salvarea învăţă-
mântului şi agriculturii, fraţii Horia şi Sextil,
sunt prin America, iar sora, Paulina, prin
Africa, supraveghind, pentru o lucrare de a
ei, gorile şi cimpanzei. Pe mine m-a părăsit
şi a treia soţie. A dispărut cu o puşlama de
inginer, după ce m-a asigurat de nu ştiu câte
ori că idealul ei de bărbat aş fi eu.

Al dumneavoastră, Mircea.
 
Mircea Pora, ap. 5,
către doamna Cerasella Castor, ap.40
                       
Dragă doamnă Castor,
Să nu vă faceţi griji în privinţa mopului.

Îl mai puteţi folosi până după sărbători. De
altfel, de la sora mea, care o duce acum mai
bine, voi primi, printre multe altele, şi un
mop mai modern, adică, cu un procentaj de
câlţi mai mare decât cele de până acum.
Englezii, mereu ei, cu simţul lor practic, sunt
cei care au descoperit însuşirile câlţilor în
duel cu cele mai multe impurităţi. Am
senzaţia că, nu peste multă vreme, mătura
clasică va deveni o piesă de muzeu. Nu ştiu
ce destin vor avea carpele de şters pe jos.
Multă sănătate şi curaj în tot ce faceţi. S-au
ales praful şi pulberea de cursele de şoareci
puse prin boxe. Nu găsesc explicaţie
fenomenului. În altă ordine de idei, am fost
invitat să particip la un cenaclu literar din
Copenhaga. Poezii şi proze despre haiducii
din ţările nordice. Dacă plec, puteţi ţine
mopul şi mai mult.

                            Cu stimă, Mircea.

Proze din „anii de pasaj”Mircea Pora

Epistolar de bloc
De câteva clipe bune Bătrânul

lăsase să cadă ilustrata în cutia
poştală.  Lumea trecea pe stradă

nepăsătoare. Copleşit de gânduri privea, fără a
o vedea, cutia roşie care încerca să imite mail-
box-urile englezeşti. Lumea trecea pe stradă
nepăsătoare. Unii priveau fugitiv la omul cărunt
încremenit în faţa cutiei poştale, apoi treceau
mai departe dând din umeri. Odată cu „vremu-
rile noi”, ale unei tranziţii ce părea fără sfârşit
(tranziţie la ce?), au apărut tot felul de ciudăţenii
şi oameni ciudaţi.

Bâtrânul alungă gândurile care îl năpădeau
şi se îndreptă spre casă. Rememoră cuvintele
înscrise pe ilustrată. „Michael. Cartea pe care
mi-ai inspirat-o aşteaptă, pentru a fi scrisă,
înregistrările promise. Voi insista până te vei
hotărâ să te destăinuieşti”. Ilustrata, într-un
timp scurt, va ajunge la Lugoj. Lugojul...
Michael ...

Ajuns acasă, Bâtrânul răsfoi, pentru a nu
ştiu câta oară, albumul „Istoria Lugojului în
ilustrate vechi” de Eugen Stan, editor-jurnalist.
Nostalgii mereu încercate şi mereu noi îl
cuprindeau într-o reverie dulce. Pentru Bătrân,
Lugojul a rămas centrul universului, un loc
drag în care, asemenea lui Anteu, prindea puteri
şi chef de viaţă. Aici şi-a petrecut tinereţea,
tinereţe având gust şi aromă de pâine neagră
unsă cu magiun. De aici plecase şi aici revenise
de nenumărate ori. O întrebare fără răspuns îl
muncea de fiecare dată când se gândea la Lugoj.
Dacă l-a iubit aşa de mult, de ce nu s-a întors la
el? Definitiv. Ce ar putea răspunde? Karma.
Viaţa Bătrânului a fost un şir nesfârşit de plecări
şi despărţiri. Multe. Prea multe. Dacă franţuzul
care a spus că a pleca înseamnă a muri puţin
avea dreptate, Bătrânul ar fi fost mort de mult.
Aiurea! Cuvinte frumoase, licenţe literare,
intrate în zestrea de metafore ale omenirii. Şi
totuşi Lugojul...

Cu ochii minţii Bătrânul vedea imaginea
unui Lugoj din vremea copilăriei sale, vai!, atât
de îndepărtate. Un oraş rămas românesc cu
toate stăpânirile străine. Un oraş cosmopolit
în care, pe lângă dialectul bănăţean, se vorbea
curent germana, maghiara, sârba şi, până nu
de mult, turca de Ada-Kaleh. Când închidea
ochii, Bâtrânul vedea Lugojul aşa cum a fost el
cândva şi cum nu va mai fi niciodată.

Partea care urmează va părea sau chiar
este plictisitoare. Efortul de a o parcurge este
însă necesar pentru a-i putea înţelege pe Bâtrân
şi Michael, pentru a putea descoperi resorturile
intime care îi animă, resorturi ce nu pot fi
explicate decât prin calitatea lor de a aparţine
Lugojului oriunde s-ar afla.

Deci Bâtrânul vedea Lugojul aşa cum a
fost el odată. În astfel de momente trăia un fel
de dedublare. Imaginaţia îl proiecta într-un
trecut având parfumul gutuilor înşirate cândva
pe dulapul bunicii.  Visând, Bâtrânul devenea
actorul unui film interactiv. Simultan se afla atât
acolo undeva în trecut, cât şi aici în prezent.
Acum imaginaţia îl instalase într-un vagon de
clasa a II-a al unui tren ce grăbea harnic de la
Caransebeş spre Lugoj. Trenul, tras de o loco-
motivă cu aburi Reşiţa, mergea cu ameţitoarea
viteză de 60 km/h. Vagoanele, cum nu se mai
văd astăzi, aveau pereţii laterali uşor curbaţi,
amintind de un landou, iar compartimentele uşi
atât spre culoarul din interior, cât şi spre exterior.
În mod aristocratic şi antidemocratic trenul acela
de demult avea „studii” mai multe decât cele
de azi, adică trei clase. Clasa a III-a era destinată
„poporului” şi avea banchete din baghete de
lemn lăcuit şi opt locuri în compartiment. Apoi
veneau vagoanele de clasa a II-a şi I, în care
călătoreau burghezii şi, respectiv, „domnii cei
mari”. Aceste vagoane mochetate şi preţioase
ascundeau în compartimentele lor fotolii pluşa-
te (şase pentru clasa a II-a şi patru pentru clasa I).
Mai mult, chiar culoarea pluşului şi mochetelor
acestor clase superioare indica clar statutul lor
social, albastru (a II-a) şi roşu-bordo (I).

* Fragment din volumul Povestirile unui
lugojan de Mircea Andrievici, Editura ArhipArt,
Sibiu, 2009.

Mircea  Andrievici

Nostalgii*

(1)
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Dorin Murariu: Stimate domnule
Radu Theodoru, sunteţi general de flotilă
aeriană, veteran de război şi proveniţi din-
tr-o familie cu tradiţii militare. Vă rog să-
i portretizaţi pe câţiva dintre înaintaşii
dumneavoastră implicaţi în viaţa militară
a ţării.

Radu Theodoru: Din familia mea de
militari care au participat la toate războaiele
făuritoare de Românie: 1877, 1913, 1916-
1919, 1941-1945, mă opresc la doi ofiţeri
care au ilustrat şi temeinicit tradiţia de arme
a Theodorilor: generalul de brigadă
Gheorghe Caracaş, înrudit cu noi din ve-
chime, şi colonelul din artilerie Mihail
Theodoru, fratele tatălui meu. Sublocotenent
şi locotenent în Primul Război Mondial, la
pace mutat în Serviciul Geografic al Armatei,
bun matematician, calificat inginer cadastral,
adjunct al comandantului acelui serviciu care
era colonelul... Dumitru Theodoru, fratele
său mai mare, tot artilerist specializat în
topometrie şi geodezie. Amândoi au participat
la campania geodezică interbelică făuritoare
a complexului de hărţi militare reprezentând
România Mare.

Unchiul Mişu (colonelul Mihail Theo-
doru) a luptat la Mărăşeşti, fiind observator
în liniile infanteriei pentru reglarea tragerilor
Bateriei I din Regimentul 24 artilerie, Divizia
a 14-a, a trăit drama retragerii în Moldova,
a ajuns la Budapesta, murind misterios în
timpul Terorii Roşii, intoxicat noaptea cu ga-
zele de la sobă, pe când se afla la lucrări
cadastrale prin preajma Piteştiului. Mi-a lăsat
o moştenire substanţială (soţia mea luân-
du-mi mătuşa la noi), din care făcea parte şi
un set de volume de specialitate, un teodolit
din prima serie produse la Viena după război,
harnaşamente şi echipament, fotografii de
epocă (una din Lugojul anilor 1920), multe
de pe front. Volumele şi teodolitul le-am do-
nat Muzeului „Teohari Antonescu” din Giur-
giu. Restul formează punctul forte al micului
nostru muzeu de familie.

Generalul de brigadă Gheorghe Caracaş
(aromân, ca şi Theodorii, tot din Drenova –
Albania, migraţi în Ţară în secolul XIX, pe
timpul represiunilor cumplite organizate de
Imperiul Otoman împotriva aromânilor răs-
culaţi); căpitan în 1916, comandantul Com-
paniei a 8-a din Regimentul 2 vânători, Di-
vizia a 3-a, apărând Predealul la flancul drept
pe muntele Clăbucetul Taurului, după o luptă
la baionetă în încercuire a fost luat prizonier.
Dur şi neînfricat, a evadat de trei ori din
lagărele germane şi de trei ori a fost prins.
În 1922 a publicat volumul Din zbuciumul
captivităţii, premiat de Academia Română.
În 1968 l-a republicat la Editura Militară,
revăzut şi adăugit sub titlul Trei evadări din
lagărele germane, în colecţia „Memorii de
Război”.

Am continuat ca pilot de vânătoare tra-
diţia militară a familiei. Condiţia ei morală,
etică, patriotică mi-a determinat întreaga
viaţă.

D.M.: V-aţi născut la Ineu, în 17 ianu-
arie 1924, şi aţi urmat Liceul „C.D.Loga”
din Timişoara. Evocaţi, vă rog, anii formă-

Dorin Murariu

     Cu Radu Theodoru despre
„vectorii determinanţi şi constantele
care ne fac români dăinuitori aici”

- Interviu cu scriitorul Radu Theodoru -

rii dumneavoastră.
R.T.: Se cere un răspuns mai complex,

mai nuanţat. În care intră, în interdependenţă,
câţiva factori formativi, zic eu, determinanţi
pentru conturarea, dimensionarea şi profila-
rea unei individualităţi. Familia şi cei şapte
ani de acasă. Am avut o mamă cultă, devo-
tată, harnică, exigentă, care a creat un mediu
material şi spiritual, o „casă” puţintel deo-
sebită de obişnuit. Mobila, tablourile, covoa-
rele (câteva ţesute de mâna ei) alcătuiau un
univers cald, frumos, echilibrat. Se adăuga
biblioteca, ca un reper al culturii. Era de un
patriotism ardent, ca al generaţiei ei unioniste.
Intransigentă faţă de nonvalorile socio-poli-
tice. Şi un tată, singurul „civil” dintre
Theodori, care mi-a înlesnit o dezvoltare
liberă, furnizându-mi logistica ei. La 10 ani,
un poney – deci escapade călare în spaţiul
mirific al câmpiei crişane, apoi în al luncii
Bârzavei. Mai târziu, caii nelipsiţi ai fiecărei
vacanţe. O sandolină pe Bega. La 16 ani,
arma de vânătoare, fără să mă tuteleze
mărunt şi cicălitor. Preşcolari fiind (aveam
două surori mai mici), mama ne citea seară
de seară cărţile potrivite vârstei. Asta până
spre intrarea mea la liceu. De atunci, gustul
lecturii. Şi lectura sensibilizând latenţe ale
unei posibile vocaţii. Mediul: militar. Cel
sătesc tradiţional (instituţiile de ocrotire so-
cială conduse de tatăl meu şi-au avut sediul
în câmpia crişană, lângă Mişca, judeţul Arad,
şi lângă Berzovia, judeţul Caraş-Severin).
Asta înseamnă o zestre inestimabilă: şcoala
tradiţională, şcoli săteşti, apoi Liceul „Con-
stantin Diaconovici Loga” din Timişoara.
Spre 16 ani, după dibuiri în căutarea de sine,
doi profesori de excepţie: la limba română –
domnul profesor Topliceanu, care mi-a des-
coperit înclinaţii literare şi către istorie,
domnul profesor Gherase, la ale cărui ore,
când ne vorbea despre răscoalele, revoluţiile
şi războaiele românilor, participam până la
lacrimi: cedările laşe din teritoriul sacralizat
al României Mari, suferinţa colegilor refu-
giaţi din Ardealul pângărit, Al Doilea Război
Mondial – 1941, acel înălţător „Ostaşi, vă
ordon treceţi Prutul!”. Un suflu eroic recu-
perator de onoare naţională terfelită. Cam
aşa, şi altele, într-o alchimie subtilă, în care
au intrat Eminescu şi Opera politică, Saint
Exupery cu avioanele lui, Marian – fiul celui
mai sărac om din sat, ofiţer aviator, viitorul
meu cumnat (tata era de un democratism
dezarmant), Nansen şi Amundsen, Living-
stone şi Stanley, Byrd şi Bănciulescu – pilo-
tul cu proteze în loc de picioare, lecturi laco-
me pe o dimensiune a făptuirii/ a epicului.

D.M.: Cum aţi trăit frământata peri-
oadă dintre 23 august 1944 şi 31 decembrie
1947?

R.T.: Cumplit! Se prăbuşea lumea în
care mă formasem. Eram ofiţer aviator în-
tr-o aviaţie glorioasă, ai cărei piloţi străluciţi
care se luptaseră cu cele mai puternice aviaţii
ale lumii – anglo-americană, sovietică şi
germană – erau vânaţi poliţieneşte, dispăreau
peste noapte din unitate. Simbolurile sa-
cralizate prin jertfă începuseră să fie terfelite
de nişte analfabeţi fanatizaţi, demagogi şi

oportunişti. Mareşalul fusese asasinat în
urma pseodoprocesului dirijat de la Mos-
cova, iar capul orştirii – Regele – s-a dovedit
laş, oportunist şi jalnic, departe de Ferdinand
şi Carol I, astronomic departe de respon-
sabilităţile cruciale pe care i le impusese is-
toria.

D.M.: Aţi fost redactor al revistei „Scri-
sul bănăţean” şi aţi locuit la Lugoj. Cum
era atmosfera literară a acelor ani în Banat
şi care erau relaţiile cu Bucureştiul?

R.T.: Cu toate că era dominată şi subor-
donată politicului, viaţa literară devenise un
fel de a doua natură a intelectualităţii, nu
numai de formaţie umanistă. Se crease un
climat cultural sprijinit masiv de stat, care
însuma manifestări artistice complexe ale
profesioniştilor şi ale amatorilor. Căminele
culturale şi bibliotecile – de la cele săteşti,
comunale, orăşeneşti, la cele judeţene – tea-
trele şi opera de stat, filarmonicile, cercurile
artistice de amatori, formaţiunile de cântece
şi dansuri, echipele teatrelor de amatori (Lu-
gojul a excelat cu o asemenea echipă), coru-
rile (cel de la Chizătău, de exemplu) au va-
lorificat excelent solida tradiţie culturală
bănăţeană. Să subliniez doar tradiţia corală,
de fanfară, pe cea a scriitorilor ţărani.

Piesa mea Nedeia inimilor a fost jucată
de teatrul timişorean şi pe scene ale cămi-
nelor culturale de la sate. Cu şezători cultu-
rale am bătut cam tot Banatul. Am însoţit
teatrul din Reşiţa în primul turneu profe-
sionist în Valea Almăjului, când sătenii s-au
luat la harţă cu soacra (Soacra cu trei nurori),
când ei dădeau replicile care le conveneau –
momente uluitoare. Regizor fiind prietenul
meu Iosif Maria Bâta din Moceriş.

Bucureştiul îşi arogase, cu aroganţă
administrativă, un fel de tutelare politico-
ideologică izvorâtă din concepţia sărăcitoare
a centralismului excesiv, conform căruia
buletinul de Bucureşti conferă automat talent
şi statut de scriitor „naţional”, noi, cei din
provincie, fiind scriitori „locali”. Se adăuga
subordonarea financiară, Uniunea Scrii-
torilor suportând salariile Filialei şi tipărirea
revistei „Scrisul bănăţean”, mai târziu revista
„Orizont”. Unii de la Capitală, ce nu puteau
publica acolo, trimiteau la „provincie”. Se
mai făcea şi troc între oficiali: te public, mă
publici! Dacă n-ar fi fost funcţionari literari
şi comisari politici de tipul Alexandru Je-
beleanu, lucrurile ar fi fost aproape normale.

D.M.: Cum aţi perceput mişcarea de
rezistenţă din munţi şi distrugerea elitei
româneşti?

R.T.: Dragă domnule Dorin Murariu,
întrebarea însumează doi vectori care nu
sunt convergenţi, ci paraleli. Mişcarea de
rezistenţă din Munţii Banatului a avut
motivaţii multiple, fiind aşezată pe o tradiţie
locală solidă: lotria. Componenta ei principală
a fost cea militară, reprezentată de colonelul
Uţă şi de comandorul aviator Domăşneanu.
Acestei componente esenţiale – antiinvadator
şi antikominterism – i s-au raliat o sumă de
oameni motivaţi ideologic: legionarii, să
zicem, iar alţii, juridic, căutaţi de poliţie şi
jandarmi din diverse motive, altele decât

ideologice sau patriotice. Componenta mili-
tară a fost victima propagandei şi a promi-
siunilor de ajutor occidental. Am analizat
rezistenţa pe larg şi fără menajamente con-
juncturale în volumul România, românii şi
comunismul, pe care am avut plăcerea să
vi-l trimit. Tot acolo fac o analiză pe do-
cumente a etnocidului operat de comandoul
alogen instalat de Stalin la conducerea Parti-
dului Comunist din România acelui timp,
etnocid căruia i-au căzut victime 500.000
de români, din cei 1.200.000 întemniţaţi.
Marea parte a elitei neamului. În acel volum
îi numesc pe criminali şi descifrez organi-
gramele instituţiilor represive ale timpului,
pe etape istorice.

În Muntele, doar volumele de început
ale ciclului Biografie de război, Biografii
de pace (Recunoaştere îndepărtată, Prelu-
diul, Vâltoarea, Roman de dragoste) am pus
premisele adevărului istoric, în opoziţie cu
clişeele lansate de Dan Deşliu şi, din păcate,
de Petru Dumitriu.

D.M.: În ce măsură cele două volume
din Muntele reflectă suferinţele satului
bănăţean?

R.T.: În măsura în care am pătruns la
esenţa conflictuală, istorică, tradiţională a sa-
tului de munte bănăţean, univers ancestral,
parţial izolat de contemporaneitate, trăind
(atunci) într-un sine cvasilegendar, dominat
de obşti, cu limba păstrând cuvinte pastorale
dacice şi din latina vulgară, bântuit de boli
endemice, cu bogăţia şi sărăcia polarizate
net, cărând istoria pe gheba dolamelor.
Muntele este departe de înţelegerea politizată
până la greaţă de unii comentatori actuali.
De fapt, este şi o cronică a suferinţei per-
manente, accentuată în acel moment de cele
două forţe antagonice: rezistenţa armată şi
regimul kominterist cu forţele lui represive.
Altceva decât cumplita dramă a satului bă-
năţean din câmpia Torontalului, prezentă în
Roman de dragoste, sucombat în tipografie
în iarna lui 1989.

D.M.: Realismul socialist era singura
„unitate de măsură” a epocii?

R.T.: Nu! Era alternativa ideologică
oficială... Atât!

D.M.: Ce v-a atras la proza istorică,
mai degrabă tradiţionalistă, când, după
1965, destui scriitori au căutat să se sincro-
nizeze cu modelele occidentale?

R.T.: Nu m-au interesat modelele de
import, indiferent din ce punct cardinal im-
portate. Consider romanul istoric ca pe o
sinteză literară a unei epoci de detentă, care
radicalizează clase sociale, ideologii, naţiuni
în complexitatea socio-economică, geo-
politică, cultural-spirituală a momentului
istoric investigat din şi cu perspectiva de-
venirii. Considerat aşa, şi Muntele este un
roman istoric. Proza istorică, de la roman,
să zicem tetralogia Vulturul, la romanul-do-
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Vladimir Pustan
Scrisorile lui Belerofon

În locul lui Dumnezeu, nimicul
Ateismul se naşte dintr-o con-

stipaţie a sufletului, după re-
marca lui Peguy. „Într-adevăr,

trebuie să te forţezi ca să nu crezi”, şi acest
disconfort este resimţit şi de minte, care
încetează să se mai apere. A nu crede în
Dumnezeu nu înseamnă a nu crede nimic,
ci a crede totul. Coborârea lui Dumnezeu
de pe piedestal aşează pe locul liber 10.000
de astrologi numai în Franţa, unde 47% din
femei au încredere mai multă în horoscop
decât în soţ. La aceasta au dus ideile lui
Robespierre, dar nu pentru ideile acestea a
rămas el fără cap.

Dacă vrem să găsim o zi pe care s-o
marcăm cu negru în calendarul de început
al morţii lui Dumnezeu şi-a scoaterii Lui
afară din societate, vom găsi două zile. Ziua
în care s-a adoptat Declaraţia de Indepen-
denţă a Statelor Unite ale Americii din 1776
şi ziua în care a apărut Declaraţia dreptu-
rilor civile ale omului în Franţa, treisprezece
ani mai târziu.

E greu de trăit într-o lume guvernată
de Dumnezeu, dar, a trăi într-o lume în care
Acesta lipseşte, mi se pare cea mai cruntă
tortură. Viaţa fără Dumnezeu e searbădă şi
fără speranţă, fiindcă dacă nu crezi în roata
olarului pe care a văzut-o profetul Ieremia
în vedenie, îţi mai rămâne de crezut în roata
vieţii care seamănă cu traseul apei în natură
sau al mâncării prin intestine.

Heidegger vorbea despre om ca fiind
un zeu neputincios, dar când e lipsit de
Dumnezeu e ca un orfan părăsit la intrarea
casei de copii din oraşul de pe cartea mea
de identitate.

Au fost la început câteva licăriri de
revoltă... Civilizaţia lui Tubal-Cain, precedată
de uciderea lui Abel, cântecul lui Lameh şi
dansul viţelului de aur, dar pe toate Dum-
nezeu le-a rezolvat cu apa sau cu focul So-
domei. Apoi nu S-a mai obosit...

L-am scot încet, încet din viaţa noastră
ca pe un reziduu nefolositor, dar mai ales
incomod. L-am scos din creşe, grădiniţe şi
şcoli, din manuale şi din biserici, din cultură,
din artă, din relaţii şi legi, din declaraţii şi
jurăminte şi mai avem pretenţia să ne meargă
bine. Rezultatul a fost o anarhie de proporţii
planetare, căderea sistemelor de valori vechi,
iar în locul lor s-au pus altele care concu-
rează manualele de tratare ale bolilor psihice
din spitalele de nebuni din Rusia.

Am putea da vina pe Satan, pe filosofi,
pe Marx sau pe Heinrik Ibsen pentru înmul-
ţirea oamenilor care luptă împotriva ideii de
Dumnezeu, dar vina cea mare trebuie căutată
în ograda Bisericii. Necredinţa secolului al
XVII-lea, spunea Paul Evdokimov, s-a afir-
mat ca o reacţie la scandalul unui Dumnezeu
impus şi al unei religii forţate.

Biserica a luat de bună hermeneutica
greşită a lui Augustin, acel „compelle intrare”,
adică „siliţi-i să intre”, coşmarul binelui silit
ce-a justificat Inchiziţia, mai generoasă în a
împroşca moartea decât Hitler. Ioan Hri-
sostom se ridicase împotriva politicii sabiei,
zicând: „Acela care ucide sau forţează un
eretic, comite un păcat de neiertat”, pentru
că văzuse cu ochii lui aparate de deschis
gura, ca păgânii să primească siliţi sfânta
cuminecătură.

O Biserică prezentă peste tot, dar mai
ales acolo unde nu-şi are menirea, provoacă
greaţă sartriană de Dumnezeu. Preoţi că-
delniţând prin discoteci, sfinţind porţi de fot-
bal, canonizându-l pe Ştefan cel Mare, care-l
îndemna pe Mahomed al II-lea să-l atace pe

munteanul Vlad Ţepeş, cetitori în pravile
şi-n stele, căsătorind mirese cu progeniturile
în braţe, dar lipsind din spitale, ospicii, aziluri,
străzi, iată o mare lipsă de viziune cristică.
O Biserică neimplicată sau implicată greşit
dă dreptate afirmaţiei lui Cesbron că, dacă
ateii Îl neagă pe Dumnezeu prin vorbe,
creştinii Îl neagă pe Dumnezeu prin fapte.

O altă cauză a invaziei ateiste este
substanţa uşoară din care e
constituită lumea în care trăim.

Denis de Rougemont se întreba dacă ar
exista cineva să mai creadă în Biblie într-o
lume superficială şi naivă care acordă
crezare ziarelor. O minte uşoară are nevoie
de informaţii diluate pentru a le putea asimila,
or a dovedi existenţa lui Dumnezeu e lucru
destul de complicat. Au fost zile destule şi
ocazii dese când am cochetat cu agnosti-
cismul, pentru că mi-era mai uşor să iau
lucrurile de-a gata. Lumea aceasta de fast-
food-uri în care trăim nu îngăduie reflecţii
adânci, ci doar telenovele ale sufletului şi
ale minţii, ce nu zdruncină credinţa nimănui.

Pe Benedict Baruch Spinoza l-au exco-
municat şi evreii, pentru că era evreu, şi
creştinii, pentru că l-au catalogat ca ateu, iar
cărţile i-au fost arse în public şi toată aceas-
tă aversiune s-a datorat superficialităţii cu
care a fost citit. Sentinţa rabinică de exco-
municare a lui Spinoza din naţia lui Israel i-a
fost citită în 27 iulie 1656, iar sentinţa a fost
urmată de blesteme. „Îl anatemizăm,
afurisim, îl blestemăm şi-l alungăm pe
Baruch de Spinoza, pronunţând asupra lui
anatema pe care Iosua a folosit-o contra Ieri-
honului. Să fie blestemat pe timp de zi şi
noapte. Nimeni nu are voie să i se adreseze
prin viu grai sau în scris, să nu se apropie
de el şi să-i facă un serviciu.” Sunt convins
că împărtăşim împreună oroarea unei
rigidităţi ce l-a condamnat pe Iosif la groapă
înainte de a fi ajuns la fraţii lui.

Acel „crede şi nu cerceta” al Bisericii a
fost mai degrabă protejarea unei lenevii a
minţii, decât dorinţa de-a păstra curată dog-
ma şi tradiţia înţepenită.

Paradoxal, dar Biserica are o şansă
nesperată în coabitarea cu ateismul, aşa cum
bine observa Lagneau. „Ateismul este sarea
care pune la păstrare credinţa în Dumnezeu”,
dar dilema lui Lagneau era nu că creştinii
trăiesc într-o lume atee, ci că ateismul tră-
ieşte bine mersi în mijlocul creştinismului,
ca şi gândacul de Colorado în tarlaua cu
cartofi.

Societatea fără Dumnezeu e cea des-
crisă de Orwell în 1984 şi mă miră faptul că
Orwell a fost ateu, pentru că, după ce l-am
citit, m-am hotărât să mă întorc la Dum-
nezeu. Pentru binele nostru, dacă Dumnezeu
n-ar exista, ar trebui inventat la repezeală,
ca să nu ne dăm peste cap. Dar neapărat
trebuie diferit înţeles decât Marele Frate.

Un Dumnezeu care stă ca un paşă pe
tron şi trosneşte din bici, trimiţând insensibil
valuri de suferinţă pe pământ, un Dumnezeu
ce Se retrage cu laşitate din creaţie, lăsând-o
de capul ei, iată idei ce-au împins la revoltă.
După cele două războaie mondiale, lumea
şi-a pus întrebarea cu privire la existenţa unui
Dumnezeu bun. Rabinii evrei de la Auschwitz
au decretat că Dumnezeu a murit, lăsând ca
poporul rămas orfan să se descurce cum o
şti în faţa cuptoarelor încinse. Suferinţa nu
ne apropie de Dumnezeu, ci, din contră, ne
duce la rostirea de imprecaţii davidice:
„nimănui nu-i pasă de sufletul meu!”

Nu ştim dacă există o reciclare, o

reconversie a ateismului. Am putea încerca
calea indiferenţei şi Petre Ţuţea zicea că,
atunci când vorbeşte cu un ateu, este ca şi
cum ar vorbi cu uşa. Am putea încerca re-
pulsia şi vorba aceluiaşi om, „ateii se deo-
sebesc de animale prin faptul că nu au
coadă”. Dar nu ştiu dacă acestea sunt căile
de atac cele mai bune.

Cu nimic nu mă încălzeşte să ştiu că
Voltaire, care, deşi s-a opus din răsputeri
Bisericii Catolice, n-a abandonat nicio clipă
teologia naturală, spunând în 1741 că „voi
fi întotdeauna convins că un ceas presupune
un ceasornicar şi un univers presupune un
Dumnezeu”. Nu ştiu dacă nu cumva a zis
aceste lucruri după ce-a mâncat o mamă de
bătaie din partea unui slujitor, căruia Voltaire
îi jignise stăpânul.

Ateul îmi provoacă milă, ca şi cei
ce fac citostatice. E plin de an-
goase, de nerealizări, de frus-

trări, e plin de singurătate, deşi în jurul lui
are mii de confraţi. Chiar dacă milioane de
oameni cred într-o prostie, ea tot prostie
rămâne.

Nu există o logică a ateismului şi niciun
program bine structurat pe care societatea
să-l urmeze în urma înmormântării lui
Dumnezeu. Li se interzice copiilor să citeas-
că Biblia în şcoli, dar, când ajung la închi-
soare, li se îndeasă Scriptura în mâini, zicând
înţelepţii că aici au timp de studiu biblic.

L-am înlocuit pe Dumnezeu cu surogate:
cred în mama natură, în forţa supremă şi în
alte concepte, dar le este frică de moarte şi de
trecerea dincolo. Îl înjură pe Dumnezeu, dar
nu poţi înjura ceva ce nu există şi, de aceea,
răspunsul e tot la Biserică. Biserica n-ar trebui
să se forţeze căutând dovezi ştiinţifice pentru
existenţa lui Dumnezeu, ci ar trebui să-L aducă
printre oameni ca o alternativă luminoasă la
întunericul şi răceala de afară.

Marea şansă a omenirii este tocmai
natura lui Dumnezeu, pentru că, dacă omul
îi poate spune nu lui Dumnezeu, Dumnezeu
nu-i poate spune nu omului, pentru că în El
toate sunt da, cum bine explica Pavel corin-
tenilor. L-am citat din nou pe Paul Evdokimov,
care ne spunea că Dumnezeu iubeşte altfel.
Cu o iubire nebună, care poate strânge în
braţele ei chiar şi pe aceia ce-au negat-o. Iar,
pentru ateul filosof, aceasta se numeşte ne-
garea negaţiei sau sfârşitul conştient al împo-
trivirii faţă de Iehova, care este Cel ce este.

cument, să zicem Cronică eroică 1877-
1878, sau literatura politică-document, să
zicem România ca o pradă, mă atrage,
preocupă şi interesează dintr-o serie de mo-
tive, lăsând deoparte fascinaţia recreării u-
nor lumi pline de culoare, de farmec, de echi-
libru, de vigoare, de specificitate etnică, de
originalitate, din care purcedem şi care ne
determină. Mă preocupă să descopăr vectorii
determinanţi şi constanţele care ne fac ro-
mâni dăinuitori aici. Şi cum dăinuitori. Taina
existenţială a românităţii.

D.M.: Aţi scris mii şi mii de pagini.
De unde atâta forţă?

R.T.: „Mens sana în corpore sano.”
Primul deziderat: Yoga. Munci hesiodice la
vie şi livadă. Sfaturile lui Hippocrate legate
de vin şi alimente. Program militar riguros.
Eliminarea cronofagilor din anturaj, minutul
ca reper al timpului. Poate şi zestrea genetică.
Echilibru cu mine şi cu lumea. Umorul de a
mă raporta la Steaua Polară, reperul meu de
navigaţie pe mări şi la Aldebaran, Steaua
Înţelepciunii. Desigur, ortodoxismul în esen-
ţa lui. Şi conştiinţa clară că sunt dator pe
viaţă condiţiei de românitate. Nimic din toate
acestea sau aproape nimic nu s-ar fi putut
înfăptui fără înţelegerea şi participarea soţiei
mele, care a preluat toate sarcinile familiale,
de la creşterea copiilor, până la cele mai
dificile obligaţii administrativ-logistice.

D.M.: Cum apreciaţi proza româneas-
că din acest nou veac?

R.T.: Pe autori. Nu generalizez. Elimin
manufactura pornografică şi produsele neo-
kominternismului deghizat în deconstruc-
tivism. Pentru mine, Jean-Francois Lyotard,
Jacques Derrida, Louis Althusser şi cei care
i-au inspirat, începând cu Bacunin, Lev
Davidovici Bronştein, zis Troţki, desigur
Marx, nu înseamnă, fără să-l neglijez pe Alain
Touraine, decât deghizamentul jerpelit al
postmodernismului politic antistatal, antina-
ţional, antireligios. Din păcate, epigoni săraci
cu duhul, dar mai ales săraci cu cartea, pe-
dalează pe anormalitate, pe patologic, pe mi-
norităţi declasate, producând maculatură de
tip Coca-Cola. „Ce e val ca valul trece!”
S-a mai văzut! Ghiveciul neostângist al zisei
Şcoli de la Frankfurt cu teoreticienii lui de
tip Max Horkheimer şi Theodor Wiesen-
grund Adorno, care a făcut destui epigoni la
noi – un Lucian Boia, exhibiţionismul unor
Allan Kaprow sau Joseph Beuys cu acel
Body art (bărbaţi şi femei „la nudul gol”,
cum spunea fostul meu plutonier cu instruc-
ţia infanteriei la escadrilă, vopsiţi strident,
închipuind statui şi picturi postmoderniste),
fac parte din rămăşiţele proletcultiste, stân-
giste, moştenire penibilă, dezumanizantă,
agonică, târâtă de deconstructivişti din
veacul trecut. Noroc că îi avem pe ceilalţi.
De fapt, răspunsul la întrebarea dumnea-
voastră cere un întreg volum de analiză şi
comentarii.



Şerbana Drăgoescu, copil Elena Dragoescu
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Iubirea-i un lucru imens. Cum să se
volatilizeze, dacă unul din cei doi
moare, precum soţia lui Lukas? Şi

dacă? Şi dacă se-ntâmplă, uite că iubirea nu
s-a dus cu ea. Colindă, bate şi bate drumurile.
Îi aţine calea lui Lukas. Şi a mea. Drumurile
lui ar fi libere fără mine. Mi-a spus de zeci
de ori povestea cu „meine Frau ist nicht
dort”. Şi restul că el, că ea. Şi de zeci de ori
m-a scos din sărite chestiunea. Ori cu mine
ori cu stafia fostei Frau! Cum o fi chema-
t-o? Nu mi-a spus. Mereu când vorbeşte de
ea, spune Frau. Adică femeia! Femeie. Cea
mai înaltă valoare. Cât importă numele? În
cazul de faţă, nu prea.

Şi marea strigă, strigă, strigă la mine:
intruso! Neisprăvito!! Iubirea-i un lucru
imens. Nu i-l poţi tu dărui lui Lukas. Nici
măcar nu-ţi trece prin minte să măsori lucrul
ăsta!

Pot să rămân încă mulţi ani aici şi
liniştea nu mă va încerca. Lukas trăieşte în
mintea lui, povestea despre, povestea cu!
Îşi imaginează că eu sunt ea, Frau. Adică
femeia unică tot eu, absolut, eu sunt Frau.
De aceea ea revine între noi, ia chipul meu,
se strecoară în întâmplări. În gândul lui
Lukas. Eu sunt o fostă femeie îndrăgostită.
Am încercat acum o experienţă nouă. Se
mai întâmplă. Şi să nu reuşeşti se mai
întâmplă. Dar acum am deraiat rău de pe
fix. Doar n-oi fi geloasă pe amintirile lui
Lukas?! Nici vorbă, nici vorbă de aşa ceva.
Pentru asta ar trebui să-l iubesc. Ori eu…
nu. Frau aia a lui, dacă l-a iubit atât şi dacă
iubirea-i nesfârşită pentru ei, de ce nu-l
vizitează pe el? Să mă lase pe mine în pace.
Să fie el cu fantoma ei printre valuri. El a
iubit-o, el s-o salveze, dacă-i cazul unei
nelinişti de dincolo. Eu sunt aici, pe pământ.
Şi mai ales nu ştiu în visul ăla agasant şi
nedorit, care revine noapte de noapte, dacă
femeia-i Tania sau fosta soţie a lui Lukas.
Poate o fi existând o plată pentru orice.
Spiritul ei, poate, cere socoteală. Dar, de ce
tocmai mie? Tocmai acum, când am hotărât
să-mi schimb viaţa? Am în urmă stafiile
amintirilor şi întâmplărilor vechi. Am fugit.
Sunt departe.

Femeia din vis, are un râs disperat.
Apoi, se zbate. Iar eu ştiu că trebuie s-o
salvez. Dar, cum anume? Îmi face morală?
O.K. Accept, zic în vis şi, pac, vine un val
uriaş şi-o înghite. Pe femeie, cu râsul ei cu
tot.

Mă apucă damblaua. E bine totul. Şi,
pac! Nu mai e. Trebuie să existe un motiv
pentru care femeia reapare în visele mele.
Marea vine, vine cu apa ei învolburată, până
sub ferestrele unde dorm. Cred că totul a
început după ce-am văzut fotografiile fostei
soţii a lui Lukas. Mereu era în preajma mării.
Trebuie să existe un motiv.

Zbaterea femeii nu mă priveşte. De ce
s-o salvez eu? Am vreo vină faţă de nevasta
defunctă a lui Lukas? Doamne fereşte! De
unde până unde? Şi totuşi, visul mă urmă-
reşte. Obositor. De fiecare dată nu ajung să
ating umbra femeii. Vine un val înaintea mea.
Mă revolt. Niciun val nu mă poartă, salvator,
pe spinarea lui până la ea. Marea îmi este
ostilă. Şi în vis.

Nimeresc mereu într-o fâşie de lumină.
Mă uit în toate părţile cu disperare. O aiureală
compromiţătoare pentru ideea de raţiune.
„Matilde, tu ştii ce vrei”, îmi spuneau mulţi
dintre prieteni. Eroare, fraţilor!

După ce mă trezesc din vis, îmi fac o
cruce, două. Bine că nu-i adevărat! Rămân
cu braţele crispate încă. Respir agitat. Încă.
N-am învins nimic. Nici măcar senzaţia de
luptă.

Veronica Balaj

Carnavalul damelor

Aud marea. Îmi ţine o predică.
Despre ceea ce nu vreau să mai
ştiu.

Mă apăr. În gând. Îmi iau toate pre-
cauţiile să mă feresc de visul acela. „Ţi-am
spus? Eu încă nu cred că soţia mea nu mai
trăieşte? Eu nu pot crede că... Pentru
mine-i aici!” Şi-mi arată fruntea, inima lui.
Foarte bine. Dar eu ce vină am?!

Sertarele sunt pline cu fotografiile ei.
Mereu e lângă mare. O are la picioare. Sau
aleargă spre. Cu mâinile spre. Lukas n-a
uitat-o şi pentru asta-l ridic la rangul de
bărbat doritor. Bravo lui! A fost şi aşa. Nu
însă acum. Acum joacă un rol dublu. De-a
fi şi cu mine şi cu Frau. După ce mi-a pus
în faţă teancul de fotografii cu ea, a plecat
la plimbare. Ne-a lăsat alături. Ea şi eu. Eu
vie, iar ea, un chip din hârtie. Eu nu vreau
să devin sosia ei. Frau a lui, fosta, să învie
prin mine?

E prea mult ce-mi ceri, Brebenel!
Doamne-i prea cumplit. Totul se com-

plică. Eu sunt un paleativ pentru el. Uite că
nu vreau! Mă revoltă. De ce eu? Sunt cu
picioarele pe pământ. Ehe, trăiesc şi înţeleg
tertipurile domnului Lukas. E fericit. Vă-
zând-o în vis pe Frau. Ei bine nu va reuşi.
Eu cel puţin voi lupta să nu. Voi pleca. Să
plec e singura soluţie. Am metode de viaţă
fără tertipuri. E o tâmpenie ce trăiesc acum.

Pe post de dublură. De medium sau ce-
va în genul ăsta. Cusurul meu e că îmi dau
repede seama. Şi ghinionul lui Lukas e că  i-
am dibuit tertipul.

„Pe cuvânt, dragă Lukas, pe cuvântul
meu că nu te condamn. În schimb, te voi
părăsi”.

Dulapul plin cu hainele ei.
Propunerea ta de a le îmbrăca eu.
O rochie de-a ei?! Chiar că voi râde

de-adevăratelea. Eu, care-am creat sute de
rochii şi modele la viaţa mea. Uite cum stau
lucrurile în viaţă: trece, te atinge o părere.
O aripă a unei păreri. Aşa, dintr-o dată. Poate
fi şi o aripă de înger. Uneori, te uiţi după ea
şi rămâi! Alteori, vrei să te urci pe aripile
sale. „Vreau să plec!”, zici. Şi pleci. Sau te
trezeşti într-o dimineaţă şi spui „nu-l mai
iubesc”. Nu e cazul tău. Eu ţi-aş spune şi
azi, „nu te mai obosi. Nu vreau să fiu… să
fii”. Sigur voi rosti asta. Poate mâine.

Halal de zilele mele! Şi acum, ca şi în
alte dăţi, îl simt pe Lukas cu doi paşi în urma
mea. Nu se poate ţine de mersul meu. Şi e
blând şi-i râd ochii şi speră să găsească la
mine ceva din fosta lui Frau şi nu va afla şi
nici nu mă străduiesc să-mi închipui cum
va fi dacă va fi trist.

(2) Numai câte una mai slobodă de
limbă şuşoteşte la urechea veci-
nei vreo critică, pe post de bârfă,

ca să treacă vremea sau ca să-şi verse veninul
de invidie. Se uită cu ciudă la fetele care
aşteaptă să fie jucate. Pe ele, pe muieri, le mai
joacă bărbatul câte-un joc, două, „aşa numa dă
fălălai, să să proareacie cu muiaria lui”, mai face
o formă, două, ca să-şi aducă aminte de când o
fost june. După împlinirea datoriei, se iau unu
câte unu şi iau drumul cârciumei, ca să mai
ciocnească un pahar, aşa, ca la Paşti. Nu se îm-
bată. „Numa prăpăgiţî o fac”. Că-i ruşine mare.
Stau cu paharu’ dinainte, sorb rar şi-ncetişor.
Îşi aprind ţigara răsucită din foaie, foaie de ziar
pe care l-au pritocit acasă, din doască-n doască,
după ce l-a adus poştăriţa. În dărăbelu’ dă foaie
rupt cu grijă, ca să fie marginile cât mai gireapce,
pun tutunul tăiat mărunt cu cuţitul cel mare.
Tăiat subţirel, subţirel ca tăiţăii dă zupă. Chi-
ciesc tutunul, îl întind şi-l potrivesc aseaminiea,
fără duluri, pe dărăbuţu’ dă foaie, cu degetele
lor aspre, muncite. În acest fel, ies drepte,
aproape ca la fabrică. Marginile le umezesc cu
limba ca să le lipească. Apoi o aprind şi trag cu
sete. Trag în plămâni. Lung şi cu saft. Câte
unul scoate o tuşitură răguşită. Scurtă şi ruptă.
Mai ales cei care duhăniesc dîn gubă. Guba-i
mai mult a bătrânilor, care n-au fost pomenit
foaia când au început a le da tuleiele şi-a trage
la mahorcă. Guba asta-i tot ţigară, numai că-i
făcută din frunză de tutun. „Doară aviem şî
tutun pă holdă. Pântru trăbuinţâlie noaşce dân
casă.” Guba, un fel da havane artizanale.

În vremea asta, la cămin, ţiganii lăutari se
suie pă bină. De acolo, de pe scenă, îşi etalează
darul dat de Dumnezeu, până crapă coardele la
laută sau la broancă. Pe domneşte, vioară şi
violoncel. „Da, cum doamnie iartă să lie zâcă
aşa?! Că-i foarcie şod, că ce zăuiţ mintun cum
le cieamă”. În traducere: „Dar, cine Doamne
iartă să le zică aşa?! Este foarte curios, încât
uiţi imediat cum le cheamă”. Asta e, fiecare cu
limba lui! Doar că, uneori, limba aceasta emană
un parfum şi-un farmec, care te ispiteşte şi nu i
te poţi împotrivi. Are miros de vechi ţinut la
mare valoare. Şi parcă zugrăveala vorbelor e
alta. Farmecul tabloului are conotaţii mai nu-
anţate, mai sensibile, într-o varietate de nuanţe
înscrise în degradeuri care capătă darul expre-
siei ameţitoare. Ţiganii încep zdravăn, cu Soro-
cul. Acesta-i joc, nu glumă! Nu poate oricine
a-l juca. Are paşi complicaţi la care trebuie să le
ştii bine rostul, ca să nu te-mpiedici şi să te faci
de tot râsul. Să te arate cu degetul tot satul un
an întreg. Până vine altu’ la rând să se facă de
miru’ lumii. Atunci îi acela la rând la luat în
tărbacă. Pentru alt an. Te tot râd pe la colţuri,
uitându-se pieziş, a batjocură şi meliţând mărunt
din gura cu buzele subţiate, făcute pungă. Asta,
femeile. Dar nu numai ele. La birt, o fac şi bărba-
ţii. Dau din mână dispreţuitor când cineva aduce
vorba de tine. Se şterg cu dosul palmei pe la
gură, după ce-au mai tras o duşcă din buza pa-
harului şi zic gros: „Ăla?!” La soroc, întorsul e

pas tras pe picior, cum nu oricine-i harnic să-l
facă. Lina e frumoasa satului, dar şi o jucătoare
cum nu se mai află.

După primele acorduri, feciorii se
mişcă şi-şi iau fiecare perechea la
joc. Linei i se-nfăţişează dinainte

cantorul cel nou. Învăţătorul. Se-nclină dom-
neşte, abia apoi o ia de mână ş-o duce în mijlo-
cul sălii. După un minut toţi ceilalţi rămân cu
gura căscată şi ochii pironiţi la ei. Joacă,... mamă,
mamă, cum mai joacă! Le fuge pământul de sub
picioare, de uşori ce-s. Gândeşti că nu-l ating.
Alunecă precum pe ceară topită. Şi-s pereche!
Ce mai pereche! Frumoşi şi potriviţi. Potriviţi la
boi şi potriviţi la pas. Sincronizaţi în toate cele.
După cum a pierit lumea din jurul lor şi nu mai
au ochi decât unul pentru altul, se vede cale de
trei sate că joacă cum le cântă coarda sufletului.
Pereche, ce mai calea-valea! „Mândră pă-
rieache!” O babă pricepută-şi pune mâna peste
gură şi socoate: „Îu, io! Că să lasă cu gostie!”

Şi s-a lăsat. A fost nuntă, dar nu din cele
tare mari. Numai ei şi neamurile apropiate, fără
călăreţi şi givări, pentru că tocmai s-a declarat
războiul. Toţi bărbaţii până-n cincizeci de ani
aşteaptă cu sufletul la gură poştariu cu ţădula
dă cemare la răzbel. Nu numai ei aşteaptă, toată
familia-i pusă pe jar şi neliniştită, trăind de pe o
zi pe alta cu frica-n sân. S-a lăsat muţenia peste
sat. Numai ce se duce vestea că mai pleacă u-
nu. Îl duc la gară cu mic cu mare şi dau slujbă la
biserică să vină înapoi întreg. Ba mai bine viu,
chiar dacă nu-i tocmai întreg cum a fost. În
fond ce dacă mai lipseşte câte-o mână sau pi-
cior, sau un ochi?! Bine că vine acasă la ai lui.
Sufletul să-i rămână întreg! Că pentru restul se
mai găseşte un picior de lemn, un căruţ. „Că şî
dă acolo, dîn căruţ, poace mácar să dăspoaie la
cucuruz, o să bată păsula, o să cureţă crumpii
dă colţ, să alieagă grâu pântru vo colivă şî câce
alcilie. Să găsaşce dă lucru până-i lumea! Mai
o mână tăt dă liemn, un ochi dă sticlă şî iacătă!
Numa el să aibă zâlie! Nimie nu şcie! Numa Ăl
dă Sus”, îşi zic cu glas pierit unul altuia, fiin-
du-le frică să fie siguri pe speranţe. Ei, oamenii,
mame şi soţii, aprind lumânări la icoana Maicii
Domnului, să le ajute şi să-i apere p-ai lor. Cu
toate acestea, Lina şi cu Aurel tot se iau. Trebu-
ie să se ia. Ca să fie. Să fie siguri că-s una-na-
intea lu’ Dumnezeu. Că-s legaţi. Cu jurământ la
altar. Legaţi şi pe lumea ailaltă. Şi, ce-o fi, o fi!
Că tare se iubesc! De atunci, de la Paşti, din
biserică. Lina a crezut multă vreme că atunci, la
Paşti, în biserică, numai ea l-a văzut pe el. Mai
târziu a venit mărturisirea că şi el a văzut-o de
cum a trecut pragul lăcaşului celui sfânt şi că a
cântat acel Tatăl Nostru ca să-l audă ea. Să-i
arate ce poate. Să-i atragă atenţia, să-l bage în
seamă, că pe el l-a trecut cu fierul roşu prin
inimă. Aşa a fost să fie. Trebuie că are El,
Dumnezeu, un bucfari mare şi gros în care le
planifică pe toate. El singur, ori, poate că, dacă
se satură de atâta planificat, mai îl convoacă la
sfat şi pe Sân’ Pietru?! Oare pe cine lasă Sfântul
ca să-i ţină locul la porţile Raiului şi s-aibă grija
puzderiei de chei?! Le-o fi ştiind acela socoteala
la toate, ori le mai încurcă câte-odată, de iese
mai mare minunea şi bietele suflete de oameni
ajunse pe acele tărâmuri nu mai ştiu ce să
creadă şi de unde li se trage?!

E după-masă, soarele mai scăpătase din pu-
tere. Lina iese cu stropitoarea în mână, cu chis-
cantul, cum se zice în sat la ei, ca să ude florile din
grădiniţă. Pe marginea scărilor care duc în cerdac,
stau glastrele cu muşcate. Sunt glastre din pământ
ars. Se numesc cioburi prin părţile locului şi-s
cumpărate de la ardeleni, care vin în fiecare început
de iarnă, înainte de Crăciun, să vândă oale din
lut, ciubere şi fructe. Mai ales mere şi pere. Mere
şi pere ţinute-n fân până atunci, ca să se ţină. Să
nu se strice. Şi prune afumate. Sunt bune prunele
afumate! Vin şi gugulanii. Vin cu căruţele trase de
cai. E ş-un cântec despre aceşti călători de nevoie,
care-şi dau la schimb roadele muncii lor de oameni
de la deal, pe grânele din pustă. „Pă pită le dau. Pă
crişca dă pită albă dân mâna copiilor”, care muşcă
zdravăn, cu dinţi sănătoşi, puternici. Au obrajii
rumeni, luminaţi de ochi vioi şi râzători de copil
fericit cu burta plină, necunoscător al lipsurilor.

Învierea
(3)

Liliana Ardelean



Banat, anul 7, nr. 7, 2010

Banat
17

Copilul venea acasă cu ochii plini
de lacrimi, nu mai întreba nimic
şi-şi făcea de lucru singur. O

muţenie care avea, mai târziu, să-i dăuneze
în raporturile cu semenii se instala încetul
cu încetul. Peste puţin timp primise şi
Laviniu prima jucărie „adevărată” din viaţa
lui. Mama îi adusese de la Arad, unde stătuse
câteva luni internată într-o clinică, un tramvai
de tablă, colorat ţipător, cu geamuri de celo-
fan, pe care băiatul îl trăgea prin curte şi pe
uliţă ore în şir, cu grijă, să nu se strice sau
să-i zgârie vopseaua. Păstrase apoi ani de
zile acest tramvai, la care privea minute în-
tregi, în tăcere, când, mai târziu, elev sau
student la Timişoara, se întorcea acasă în
vacanţe.

Laviniu terminase clasa a şaptea la
Şcoala din Zam, suportând, în cei trei ani
petrecuţi acolo, pe mai departe, etichetarea
care parcă-i devenise o altă modalitate de
identificare printre ceilalţi copii, „nepot de
chiabur”, ca o avertizare: „nu vă apropiaţi
de el!” Îi aruncau cuvintele acestea cei mai
mulţi dintre dascăli, dar mai ales un ad-
ministrator de internat, gras, mărginit şi hoţ,
care avea obiceiul să oprească autoduba cu
care se făcea aprovizionarea alimentară mai
întâi în faţa propriei case. „Doamna” îşi ale-
gea ce-i convenea, apoi maşina era descăr-
cată la internat. Totul se făcea „cu natura-
leţe”, în faţa ochilor a zeci de copii, care
primeau, pentru un supliment de la ora 11,
pâine cu marmeladă. Bunicul lui Laviniu era
chemat, sistematic, pentru a sparge lemnele
trebuitoare şcolii pentru iarnă sau pentru a
curăţa, toamna, o grădină, de resturi vege-
tale. Bruscat verbal tot timpul, lăsa capul în
jos, iar copilul vedea,  nu o dată, lacrimile
care-i înceţoşau ochii.

Terminarea clasei a şaptea a fost o uşu-
rare pentru copil. Laviniu înţelese că acel
mediu nu-i putea oferi nimic în afară de
umilinţe permanente, aşa încât, cu oricâte
sacrificii, mai ales că astfel se îndepărta şi
fizic de familie, acceptase oferta unei mătuşi
din Timişoara, profesoară, necăsătorită,
severă până la intoleranţă, de a continua
liceul acolo. Admiterea fusese uşoară din
punctul de vedere al copilului, dar i se co-
municase, de la Inspectoratul şcolar Timi-
şoara, că admiterea sa e anulată, pe motiv
că... nu are domiciliul în Regiunea Banat.
Urmaseră intervenţii, rugăminţi, „pile”, iar
incidentul se stinsese.

Băiatul ştia că nu va putea răzbi, în con-
junctura de atunci (era prin anii ’60), altfel
decât printr-o muncă asiduă, care să-l pro-
pulseze printre primii din generaţia sa. Era
acum, când făcea acest drum spre Pojoga,
cercetător la un institut din Timişoara al
Academiei Române, scăpase de stigmatul
vechi al catalogărilor politice, dar era (şi prin
„bunăvoinţa” unor colegi) încă în vizorul
celor care îi urmăreau discret pe urmaşii
foştilor legionari, politicieni de dreapta sau
chiaburi.

Toate acestea îi treceau prin minte cu
o rapiditate, dar şi cu o claritate, care nu
făcea decât să confirme că se gândise la
trecutul lui de nenumărate ori...

Sfârşitul lui iulie 1975 amintea încă de
semnele dezastrului care se abătuse, cu puţin
timp în urmă, asupra satelor şi a oraşelor de
pe valea Mureşului. Inundaţiile catastrofale
repetau tragedia trăită de aceiaşi oameni cu
cinci ani înainte. Atunci, în mai 1970, Laviniu
venise în Pojoga, după ce apele Mureşului
loviseră satul într-un mod nemaiîntâlnit până

atunci: intraseră în casele de la marginea
localităţilor Pojoga şi Sălciva, dar, mai întâi,
acoperiseră cu totul fâşia de aproximativ un
kilometru care despărţea satele de râu.
Laviniu, pe atunci profesor într-un sat de la
graniţa cu Jugoslavia, ajunsese până la
Radna cu trenul, dar de aici nu mai circula
nimic spre Deva. O grupă de soldaţi care
încerca să limiteze efectele inundaţiilor îl
luase într-un transportor blindat, îl trecuse
Mureşul la Ilteu şi, spre surpriza familiei,
apăruse într-o după-amiază acasă, venind
exact pe drumul pe care-l făcea acum în
maşina unui prieten. Atunci, în 1970, îi în-
trebase pe cei de acasă dintr-o curiozitate,
pe care ei n-o putuseră înţelege pe moment,
ce  făcuseră când apele revărsate ajunseseră
aproape de casa lor, care era la marginea
câmpului de lângă sat. Bunicul îi spusese
imediat că toţi luaseră lopeţi, sape, furci şi
se adunaseră, fără să le spună nimeni, în
capătul grădinii. Era, din fericire, limita până
la care înaintase Mureşul. „Eraţi ca şi cei
care-i aşteptau pe năvălitori în Evul Mediu”,
fusese replica, inexplicabilă pentru aproape
toţi, care îi venise în gură lui Laviniu. Sin-
gurul care înţelesese ironia cam forţată a
tânărului fusese bunicul, Traian, care pri-
cepea abia acum inutilitatea gesturilor de
atunci.

Cu bunicul, Laviniu se înţelegea
aproape numai din priviri. Traian
era un om puternic, vânjos, fără

niciun pic de grăsime, osos, care putea ridica
aproape o căruţă de lemne. Aşa îl ştia nepotul
dintotdeauna. Mai ştia Laviniu că Traian, în
ciuda oricăror presiuni şi a oricăror greu-
tăţi, nu cedase niciodată în faţa circum-
stanţelor care nu-l prea menajaseră. Nepotul
îi asculta cu atenţie povestirile, pentru că
Traian nu ştia să relateze decât întâmplări
concrete, la care luase el parte şi nu inventa,
nu adăuga de la sine nimic în plus. Fascinat
cu adevărat era Laviniu de felul în care i se
desfăşurau înaintea ochilor episoade din
Primul Război Mondial, la care Traian, abia
ieşit din adolescenţă, fusese nevoit să par-
ticipe, ca soldat combatant. Războiul îl fă-
cuse mai ales în Galiţia, iar mai târziu, spre
sfârşitul conflagraţiei, fusese prizonier în
Italia. Bunicul repeta mereu cum ajunsese
să cunoască efectele curentului electric,
scuturat fiind, ca ultimul dintr-un lanţ uman,
cu un sergent în frunte, care punea piciorul
pe un cablu electric, toţi soldaţii fiind obligaţi
să se ţină de mâini. Sergentul era conştient
de pericolul „jocului”, dar îl practica aproape
zilnic, trecându-i prin chinurile de „a fi
ultimul” pe toţi ostaşii de sub comanda lui,
pe rând. „Era tare al dracului”, zicea Traian,
în loc de orice altă caracterizare. Mai
povestea cu satisfacţie despre participarea
la Marea Unire de la Alba Iulia, când făcuse
până acolo câteva zile cu căruţa, împreună
cu alţi oameni din sat, despre eforturile de a
se adapta mai târziu, după însurătoare,
traiului cu Livia, o femeie certăreaţă şi
inflexibilă, dar muncitoare la fel ca şi el.
Dorise să-şi schimbe situaţia materială, deloc
mulţumitoare, numai prin eforturi proprii...

În maşina care-i ducea spre Pojoga era o
căldură sufocantă. Nu puteau deschide
geamurile din cauza ţânţarilor, care, în urma
inundaţiilor, păreau a se fi înmulţit ca nicio-
dată. Luau în primire orice fiinţă, care nu se
putea apăra de zeci de înţepături deodată. Voiau
să-l ferească pe cel mic de orice pericol, aşa
că îndurau toţi, atât arşiţa din interiorul maşinii,
cât şi ţipetele şi plânsul copilului.

Livius Petru Bercea

Moara
(2)

Sunt douăzeci şi trei de grade.
Timpul bate din direcţia sud-vest.
Sau poate nord-est, dacă eşti a-

rab. Părul răzvrătit de pernă îmi dă de-nţeles
că sunt pe cale de-a face o greşeală. Mă
trezesc. Din ce? Dintr-un somn adânc? Nu
cred! Dintr-o viaţă searbădă! În somn era
limpezimea trăirii ce-o căutam. Acum unde
e? Trebuie să mă ridic din pat s-o caut, s-o
priponesc de stâlpul unui ideal ce nu-mi mai
aparţine. Leucocitele îmi torc în vene şi cred
că Vinerea Mare e pământul pe care toate
vor fi sfinte? Sfânt e doar cearşaful boţit,
jertfă pe spălăcitul alb al necredinţei în
propriile vise. Dimineaţa m-a încolţit din
toate părţile ca o târfă prea-curată, ce-şi un-
duieşte nurii preatrupeşti în zarea simţurilor
mele preapofteşti. Depinzi de protecţia cămă-
şii de noapte, ce nu te poate apăra de leii ce
dansează în umbra scârnavă a orgoliului.
Intenţia nasturilor de-a dansa în jurul găicilor
prea mici pentru lumina din spatele cre-
zurilor, stigmatizează întregul univers al
ipocriziei dormitorului, lăcaş al neînceputului
şi nesfârşitului... Nu ştim ce să mai facem!
Nu ştim cum să ne mai purtăm. Am încercat
să fim pavăză în calea rugăciunilor necurate,
de fericire. Până când? De ce fericire, când
viaţa e bună şi altfel? Se întinde pe ani, la fel
ca o margarină de calitate, catifelează ridurile
altfel îngroşate de odioasa fericire. Noi urâm
fericirea, la fel cum urăşte ardeiul iute zahă-
rul. Şi un nasture sare din locul lui...

Moment bun să mă scarpin. Apropo,
globul pământesc pare mai primitor acum.
Zâmbesc mulţumit.

Fericit! Fericit e numai cel ce are nasturi.
Se zice că a fost un om care nu putea supor-
ta nasturii şi viaţa lui a fost un cer senin,
până când frigul sau Cel de Sus l-a obligat
să-şi îmbrace nasturii. De atunci, în fiecare
seară se închina minunii ce-i împodobise ce-
rul senin, altminteri cu minunaţi nori, nesfâr-
şiţi ca şi găicile din jurul nasturilor. Zile
senine, cer senin de atunci n-au mai fost,
au fost cercuri mate cu găuri voluptuoase
şi aţe străpungând lumea ce-o credeam plină
de căldură vaporoasă.

Vântul speranţei îmi suflă prin vidul
găicilor şi-mi spune că e timpul să mă ridic
şi să-mi găsesc menirea. Mă răsucesc între
aşternuturi şi, cu o sălbatică zvâcnire, sunt
în picioare. O înţepătură-n tâmplă îmi rea-
minteşte de latura mea umană şi mă-mbol-
deşte să mă prăvălesc din nou în pat, în timp
ce camera se roteşte tot mai încet. Clipesc

din ochi să-mi spăl fărâma de abstinenţă a
omenirii şi mă ridic iarăşi, acum conştient
de mine şi de rotirea limitată de soarele din
faţa porţii în care numărul stă pieziş lipsindu-
i un cui. De azi voi fi om în deplinătatea
ceasurilor mele umane. Nu voi mai tinde să
fiu perfect, voi năzui către umanitate. Ne-
prihăniţi să fie cei ce nu au pietre la-nde-
mână! Eu să cad pradă umanizării şi fumul
păcatului să mă cuprindă la fel cum cuprinde
gaica nasturele, la fel cum pijamaua e
cuprinsă de nasture, la fel cum pijamaua e
cuprinsă de dormitor. Nimic nu mai e de
pierdut, nasturele şi-a găsit libertatea, fumul
păcatului s-a risipit sub zefirul tămâios,
scăpat din biserici, fără de nume, fără de...

Picioarele-mi stau drepte, deşi creierul
mi-e fuior, mâinile atârnă şi pieptul se mişcă
ritmic, deşi nu e nimic ritmic înlăuntrul său.
Îmi spun că, decât o iubire care să-mi în-
gheţe picioarele ce-mi stau drepte, înflă-
cărare retezându-mi mâinile ce-atârnă, un
nasture care să-mi împiedice ritmicitatea
pieptului, ce nu are nimic ritmic înăuntru,
mai bine... o viaţă fericită! Da, fericită! Cu
tot ce înseamnă fericire: cu nepăsare, cu
egoism, cu făţărnicie. Îmi scutur capul şi
toate ideile cad pe podea, se amestecă prin
praful şi şosetele uitate sub pat. Mă întreb
ce-ar trebui să păţesc ca să cad în genunchi
să le caut. Un ochi de lumină îmi intră-n
craniu şi-mi pierd coerenţa, crepusculul în-
fipt printre neuroni vatămă câteva idei ne-
concepute şi-mi reaminteşte dorinţa de-a mai
parcurge o zi.

Mă uit la ceas. Şapte şi-un sfert.
Mă trezesc în picioare. Am
visat? Oare până acum?

Mulţumesc pentru participare. Îngerii pot să-
şi reia locul în ceruri, pentru că acum e
timpul să-mi urmez drumul către viaţa
veşnică. Piatră cu piatră, lovitură cu lovitură.
De ce m-am ferit de ultima? Era o scur-
tătură! Cine mai are bolovani, să-i folosească
acum. Mi s-a părut că am zărit un arhanghel
cu ochiul vânăt. Cred că o piatră ce-mi era
destinată şi-a pierdut ţinta. Prieteni cu poale
lungi şi negre se apropie cu mâinile pline.
Deschid ochii şi mi-i întind în tavan. Tavanul
mă răsfaţă cu albul său neîntinat, clipesc
până varul îmi iroseşte albul ochilor. Acum
m-am trezit?

Întorc capul către fereastră şi plopul
se balansează încetişor prin faţa perdelei abu-
rinde. „Cu sau fără tine, eu dansez la fel”,
pare a-mi spune.

Graţian Székely

Străfin
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Bine aţi venit în Banat! E bine însă,
să vă aşteptaţi şi la câteva sur-
prize.”Drumurile, scrie viitorul

împărat Iosif al II-lea într-un jurnal de călătorie,
le creează natura”1. Pe aceste  drumuri se circulă
“în hinteu sau căruţe”, călare sau pe “muscol,
mule sau catâră”2 şi cu poştalionul.3 Totuşi
Johann Lehmann foloseşte, pentru a ajunge la
Timişoara, cambiatura, un mijloc de transport
specific bănăţean înfiinţat de guvernatorul
Florimundus Mercy, care este  mai ieftin decât
poştalionul de Tisa. Dar sunt şi inconveniente.
La cambiatură, însoţitorul poştal nu avea
trompetă, aşa că la toate celelalte căruţe care
au însoţitorul cu trompetă, trebuia lăsat drumul
liber şi din această cauză cambiatura se imobiliza
pe mult timp în noroi. În călătoria sa, Lehmann
s-a împotmolit în noroi la 2-3 km de Timişoara4.
În plus, J.K. Steube îi zugrăveşte pe vizitii în
cele mai negre culori. Astfel, poţi fi şi „înşelat,
deoarece vizitiul cu care voiam să călătoresc la
Viena, sub pretextul că aş fi ultimul călător, mi-
a cerut în avans jumătate din costul călătoriei
pentru a-şi putea achita, aşa cum pretindea,
nota de plată la han... or, eu nu eram nicidecum
ultimul pasager, ci cel dintâi”5; sau: ”şeful poş-
tei a pus mâna pe un ciot de papură şi l-a altoit
pe vizitiu ca lumea, după care acesta ne-a
promis, ce-i drept, că ne va sluji, dar ne-a anun-
ţat, în acelaşi timp, un lucru neplăcut, anume
că ajunşi în Chei, ne va arunca în apă…”6.

Nesiguranţa acestor locuri este prover-
bială. “Aicea lângă Mehadia, să făcu o bandă
numai de 6 lotri. Prinde călători. Poteri, după
hoţi din tot Banatul să ridica… din Mehadia,
Sebeş, Logos, Oraviţa”7, ne spune Nicolae
Stoica; aceşti lotri „pre un neguţătoriu, mai-
stor cojocar… lîngă Sebişi prinzându-l, bumbii
de argint  de la mintie şi dolamă şi copcele
tăindu-i, banii i-au luat şi l-au lăsat…; (pe) 2
preoţi… tot le-au luat, cît numai cămaşă i-au
lăsat, desculţi… (şi) o bandă de 16 lotri,… făr
de veăste în Sasca Nemţească, la doctoru vestit
noaptea întrînd, toată avuţia, banii, scumpătăţi
au luat şi s-au dus…”8 „căci drumurile rămân
foarte nesigure… lotrii îndrăznesc de multe ori
să atace şi satele, pe care le impun la plata unei
contribuţii, luând banii şi alimentele, jefuind şi
chiar dând foc caselor… ei sunt înarmaţi cu
săbii, carabine, pistoale, hangere turceşti şi nu
arareori cu câte un ciacan…”9, netemându-se
să intre în confruntări armate cu autorităţile: „o
ceată de lotri... (s-a hotărât să) pătrundă în oraş
ziua în amiaza mare... l-au jefuit pe un sârb
Košta… i-au tăiat capul. Soţia acelui om... a
început să strige, la care harambaşa i-a poruncit
unuia dintre ai săi să-i taie beregata... neştiin-
du-se, la început dacă era pericol de incendiu
sau de apă mare, ori dacă era vorba de lotrii, în
patrulare a fost trimis un plutonier... un caporal,
doi fruntaşi şi zece soldaţi. Îndată ce lotrii au
văzut pe militari în uniforme albe, au început să
tragă, omorându-i pe caporal şi doi soldaţi.
Deasemenea, a fost ucis şi hornarul neamţ aflat
tocmai atunci la Mehadia… Au fost urmăriţi
până în pădure... (într-un fel sau altul, cu aceleaşi
personaje sau altele, întâmplarea este povestită
şi de Nicolae Stoica de Haţeg)” 10.  În plus, J. J.
Ehrler ne arată că “furtul de cai, care n-a fost
niciodată atât de frecvent în anii trecuţi precum
e acum”11, iar  în târguri, ţiganii îşi “încearcă
norocul”, “unde au mereu grijă să dea câte o
lovitură de maestru, ici uşurându-l pe un călător
nepăsător de punga supărătoare, colo punând
mâna pe o vacă, pe un cal, o oaie sau un porc”12.

Cauza acestei atmosfere de western o
găsim în însemnările lui Josif al II-lea despre
Banat: “Cuvântul poliţie e necunoscut în
Banat… Siguranţa publică lasă mult de dorit,
cu pistolul şi cu încuietoare îşi asigură omul
mai bine averea”.13 J.K.Steube confirmă cele
scrise de împărat: „în ce priveşte siguranţa,
trebuia să ne aşteptăm în fiecare clipă să fim
jefuiţi, maltrataţi sau chiar ucişi de lotri... ori ce
zgomot produs în timpul nopţii ne băga frica în
oase. Îmi amintesc că, după ce lotrii năvăliseră
într-un sat aflat la numai un sfert de oră
depărtare şi pustiiseră aici cumplit, un anumit
timp mi-am schimbat în fiecare noapte locul de
somn, dormind fie pe pământ, fie în grajd, fie în
grădină, sub un pom sau altul. Îndată ce se

mişcă ceva în timpul nopţii, sari pe loc din
aşternut, îţi iei puşca încărcată, fără de care nu
doarme nimeni…”14.

Asta, probabil, pentru că „un cneaz (care)
se bucură doar de scutire de dare pe timpul
anului cât este în funcţie, având îngăduinţa să
ţină în curtea sa bîta şi cătuşele cu care îi
pedepseşte la nevoie pe cei ce tulbură liniştea
satului sau nu dau ascultare poruncilor date”15,
(dar acest cneaz) „văzând seămnele lor (ale
lotrilor), a tremura (ca) de friguri, să-i sară dinţii
începu” 16.

 Nici armata şi funcţionarii nu par a fi mai
capabili sau mai interesaţi să stârpească infrac-
torii. Iată cum găndeşte subofiţerul Steube:
„mi-a cerut să însoţesc... efectele militare la
Jupalnic,... astfel că nu mai era nevoie e alt
însoţitor. Cum nişte lotri omorâseră cu o zi
înainte nişte sîrbi... era de aşteptat să îşi mai
facă veacul prin acele părţi şi, prinzînd de veste
despre transportul pieselor de uniformă, să fie
ispitiţi să pună mâna pe ele... am pornit în grabă
cu carul meu cu boi, mergând domol în spatele
acestuia... dacă s-ar fi ivit lotrii, fie să capitulez
ăn faţa lor, fie să dau bir cu fugiţii” 17.

„Funcţionarul districtual” e un birocrat
prea ocupat şi „nu mai apucă să părăsească
scaunul… cneazul sătesc (primarul) nu zăreşte
vreme de jumătate de an pe vreunul mai mare
ca el”. „Administratorul districtal” (are prea
multe pe cap:) „constrirea de drumuri şi poduri,
transportul grânelor, tăiatul lemnelor, siguranţa
internă, controlarea măsurilor şi greutăţilor…”18

sau poate doar neinteresat, căci „funcţiile sunt
ocupate de lucrători imperiali, lachei, foşti ofiţeri
demişi din armată”, care aşa cum va scrie viitorul
împărat Iosif al II-lea (1768), nu se dau în lături
de la abuzuri: „românii sunt rău trataţi, siliţi să
părăseacscă casele, să dea pământurile. Dările
se impun fără nici o bază, după voia şi plăcerea
oficianţilor de comună şi districte. Unii plătesc
mult, alţii puţin de tot” 19. Lucru confirmat şi de
Ehrler: “ Robotele… rămân cel mai adesea o
povară foarte apăsătoare pentru ţăran… mai
grav… când astfel de robote îl poartă dintr-un
capăt al Banatului până în celălalt, durând deci
14 zile, aceasta fără a mai vorbi de robotele
impuse în mod abuziv - cu plata a 12 creiţari
pentru fiecare cal - ţinând din zori şi până în
amurg”20.

Oficial, chiar şi biserica consideră, la în-
demnul autorităţilor că (circulară a episcopului
Sacabent): ”cum mulţi din norodul (sârbi şi
români)... alta nu sunt numai tâlhari, lotrii şi
aprinzători de casă… răpitori ai bunului altuia”
şi (alta din 1805) “ia socotiţi întru inimile noastre
cele creştineşti câţi lotrii şi hoţi, ortaci, tovarăşi
ai lotrilor acum în aşa scurtă vreme s-au izăflat,
s-au destrucat, s-or prins, pre care încă de la
Biserica Albă la Temişoara i-au dus; câţi sânt
într-alte locuri precum în… Caransebeş, în Lu-
goj…”21, un document precum memoriul din
1804, atribuit Aron Budai, poate fi o adevărată
concluzie la cele spuse mai sus: „ne-am infor-
mat despre toate greutăţile, asuprelile, trăsurile
şi urmarea cea fără cale, care lăcuitorilor celor
din fundul cămării noastre a Banatului până
acum de către şpanii, rect amţii, preţeptorii şi
solgăbiraele locuitorilor li s-ar  fi urmat… unii
dintră aceia lăcuitori din lipsă şi sărăcie, alţii
din mănie pentru pedepsele nedrepte şi pentru
asupreli căzând la gânduri slabe şi deznă-
dăjduire şi aşa să slobod la furtişaguri şi tâl-
hării… Şpanii, rectamţii şi solgăbiraele, unii care
au venit cu coatele ieşite prin laibere şi săraci,
acum s-au umplut de bogăţie, au făcut hărghelii
de cai din răpiri… (din cadouri )… cu sila le
adună cnezii pe nimic de la paori… (cu) robote
prisositoare an de an mână pe paori cât vreau
domnii şi an în an sânt siliţi săracii a face robota
la îndoită şi întriită” 22.

În aceste condiţii cine şi mai ales cum face
legea? În ce priveşte cauzele minore erau de
competenţa judecăţii cneazului sătesc. În cau-
zele penale, prima instanţă era oficiul districtual
care era şi instanţă de apel pentru cauzele
minore săteşti. Cauzele penale grave au fost
judecate de auditoriul Ţării Banatului de la
Timişoara şi erau supuse curţii vieneze. 23 Dar
în anumite cazuri, când era tulburată ordinea,
se acţiona în forţă: „urîta faptă a rumânilor,

seimeni turceşti de la Lugoj păn la Slatină,…
ce-au ajutat turcilor… Careă aşa s-au răsplătit:
în novemvrie 1738, joi, în Caransebeş zi de târg.
Pre poruncă, reghimentele de răitari, husari din
Lugoj de noapte plecând, două staţii călcând,
pre ameazi, Caransebeşu cu târgu său de toate
părţile făr de veste lovind, oameni, femei, copii,
feăte, preoţi, negustori în beserica rumânească
şi nemţească, ce la franţiţişcani scăpasă, cu ei
înpreună ascuţitului sabiei şi a puştelor jărtvă
s-au dat” 24 şi „joi, târg de săptămână… mare
mulţime... cei beăţi... lăsînd tîrgu… di la poartă
sparg fereatrile… pre uşa sălii mari, unii preste
alţii înlontru să vîra şi să berbecea, înbulzindu-
să… oberlaitnant Branco cu vreo 60 de husari
au sosit… puşculuind ei prin curte, de la o
poartă păn la alta gonind şi fugărindu-i…cu
săbiile lovea, cu cai călcîndui…11 înşi ar fi
morţi…”(1777)25.

Bine-nţeles că justiţia poate face şi greşeli
(pe care le şi recunoaşte): „Jupanul Mehadii
căpătă poruncă pre un popă unit… Dumitru, în
district să-l caute. Întrebând pre nameăstnicul
de iaste vreun Dumitru undeva, ardelean el au
zis că nu e alt ardelean decît tată-meu. Lui e
numele Athanasie Stoica, dar de-şi va fi schim-
bat numele, poate fi. Şi îndată doă catane cu
puştile la noi, pre tată-meu  făr de veăste, de
dimineaţă de la beseărică chiemînd, îi spuseră,
îndată cu ei în Timişoara meărge, că-i unit. Ce
plâns, ce vaete, mumă-mea  cu noi, prunci mă-
runţi; şi el ca noi…  i-au zis judecătorii: ”Iartă,
jupîn părinte, jupanul Mehadii n-au ştiut ceti…
iată 38 florinţi chieltuiala” 26.

Infracţiunile uşoare sunt pedepsite uşor:
”doar ţiganul care le servise drept călăuză a
căzut pe mâna urmăritorilor... tratat cu 80 de
lovituri de baston ad posteriora...” şi la fel
păţeşte şi „vizitiul al dracului”, de care ne-a
povestit J.K. Steube: „l-a trimis pe român la
statul-major… unde a primit 80 de lovituri de
baston ad posteriora” 27. Nici infracţiunile care
se produc în „circumstanţe atenuante”, nu sunt
pedepsite grav, mai ales dacă o comunitate cere
iertarea pentru cel care a greşit chiar împăratului:
„Un om la băutură, la cazan, fiid cu o sapă în
mînă, lovind pre celălalt, l-au omorît. Om bun,
aicea-i închis. Ne rugăm să-l ierte” 28 căci „la
beţie… fiecare vrea să fie mai spiritual decât
celălalt… ceea ce rezultă atunci este o păruială
în toată legea, încheiată în cel mai trist sfârşit,
fie cu un cuţit în pântece, fie cu o lovitură
mortală dată în cap” 29. Iar lotrii care se căiesc
şi renunţă la hoţii sunt iertaţi, chiar dacă sunt
ucigaşi cu o condiţie: „Pentru lotrii… de la
înpărăţie milostiv pardon au venit, ca în oaste
la Praiz să meargă” (sau povestea concentrată,
însemnată de Nicolae Stoica pe o carte de la
Mehadia: “1778… iarna veniră hoţi 16 la Bozo-
vici, în beserică: papila şi episcopul îi pardonă,
apoi ei fugiră; numai 8 veniră; cu ei Petru mergea
şi să dusă la oaste” 30).

E normal ca în aceste vremuri tulburi
„închisorile Timişoarei (să fie) pline de această
adunătură de hoţi” 31, iar la Lugoj „la capătul
oraşului, pe drumul ce duce spre Transilvania,
în mâna dreaptă, (să fie) ridicate opt furci de
spânzurătoare” 32 căci „pedepsele… sunt
sfâşierea cu cleştii înroşiţi în foc, frângerea cu
roata şi spânzurarea... (iar) furtul unui cal, al
unei vite cornute sau al oricărui lucru care ar
valora mai mult de 25 de florini atrage după
sine pedeapsa cu moartea, (iar) pentru furturi
mai mărunte se dă o pedeapsă de cel puţin trei
ani de muncă silnică la cetatea Timişoare”33. Şi
„10 lotrii… cu răitarii din sate s-au ridicat, vii,
nevătămaţi i-au prins, la Mehadia legaţi i-au
adus. Domnii de administraţia Timişorii viid
i-au judecat… fraiman tăiaţi, spânzuraţi, ce şi
tormente, chinuri, ţîţă arse, trasă, mîni de vi
tăiate, cu roata zdrobiţi, obraze cu pecete arse,
chinuri erau, capul tescuit, supt unghii tăpuşă
bătea, le zmulgea, cu peatră de moară îi lungea,
pieptul le turtea, picătură rea de sus în creştetu
capului pica, dar de vii arşi sau de vii înţăpaţi,
cureăle făşii din umeri pre spate în jos trasă,
locul lor cu var nestâmpărat pre, apoi dus şi
tăiat… lotri, în ceasul morţii cer ertăciune de
păcatele sale, pre toţi cei ce caută la el strigă şi
învaţă să nu fie hoţi… apoi gealatul îi scurtă
vorba şi îi ia viaţa… 4 lotri, oameni în vîrstă,

prin gleat cu roata zdrobiră, iar recruţilor
amîndoo mâinile tăindu-le, cu var nestâmpărat
legându-le, arzâdu-le carnea pîngă os. Ce
ţipete!… iar celor zdrobiţi capetele şi trupurile
în patru părţi le făcură şi de-acolo, de la hotar,
păn cătră Mehadia, pingă drum, roate cu ţape
era pusă; în ţeapă un cap, pre roată un cerc şi o
mînă tăiată,  pironită” 34.

Condiţiile din închisori sunt şi ele groaz-
nice mai ales, după trecerea Banatului în
administrarea Ungariei, când ”puşcăriaşii… au
fost repartizaţi  în aşa fel, încât fiecare din cele
trei comitate, este obligat să-şi păzească singur
clienţii de acest fel care îi revin, aşa că la Timi-
şoara nu se mai aude atâta zornăit de lanţuri”35.
Ştim că la Lugoj, în timpul războaielor napoleo-
niene, de aprovizionarea prinzonierilor francezi
trebuia să se ocupe autorităţile locale. Totuşi
condiţiile precare din lagăre au provocat e-
pidemii şi o rată mare a mortalităţii, astfel că la
spitalul militar din Lugoj din 173 de bolnavi au
murit 48. Această situaţie genera nemulţumiri
şi evadările se ţin lanţ, chiar dacă nu totdeauna
au succes. În 1800, la Lugoj, doi prinzonieri,
care lucrau într-o grădină l-au ucis pe gardian
sub ochii soţiei acestuia şi au fugit, captivii
nemaifiind prinşi. În 1802, doi deţinuţi dau foc
grajdului comitatului unde erau la muncă.
Incendiul se extinde repede la clădirile apro-
piere; câteva zile mai târziu este ucis un gardian
şi mai mulţi puşcăriaşi evadează, fiind repede
capturaţi36.  Au loc şi revolte, ca cea din 1804,
când prinzonierii francezi împreună cu o parte
din deţinuţi închişi în închisoarea din Lugoj,
au dat foc clădirii 37 .

Şi astfel, sub influenţa iluminismului
francez şi Aufklarung-ului german, Banatul se
modernizează.
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După patru plachete, poetul lugo-
jean Ciprian Muntean s-a gân-
dit la un volum antologic, care

să-l reprezinte mai bine: Din oricâte clepsidre
(Editura Nagard, Lugoj, 2009). Cele patru
cărţi antologate sunt: Minunata civilizaţie
a îndrăgostiţilor (2006), Lacrima de până
azi (2005), Amintindu-mi cu inima (2004),
Jocul vieţii (2002) – toate cu titluri semni-
ficative şi aranjate în ordinea inversă a
apariţiei, cum se obişnuieşte mai nou. În
fruntea volumului antologic este aşezat un
ciclu de inedite, care se învecinează, astfel,
cu cel mai recent apărut volum individual.
Poate că această proximitate în timp, ilustrată
prin ordinea inversă este benefică şi stimu-
lativă pentru parcursul creativ al autorului,
cât şi pentru memoria culturală a cititorului.

Volumul este prefaţat, generos dar şi
competent, de scriitorul-jurnalist Cristian
Ghinea, care se ilustrează în ultimul timp
printr-o activitate culturală tot mai intensă
la nivelul urbei (nivel pe care l-a depăşit prin
câteva premii de mai mare anvergură).

Este interesant de urmărit la poetul
Ciprian Muntean (care, nu se ştie de ce, sem-
nează această antologie Muntean Ciprian!)
evoluţia de la volum la volum, remarcată şi
de poetul-prezentator. Dar, dincolo de un
progres evident, la nivelul viziunii şi al ex-
presiei sunt de remarcat mai ales nişte con-
stante ale poeticii care poartă marca Ciprian
Muntean, arta vizuală, a prezentării cinema-
tografice (Cristian Ghinea), un filtru al me-
lancoliei ataşat  viziunii vitalist-optimiste a
primelor volume, ca un soi de piston cu sur-
dină. Aceasta denotă o maturizare a senti-
mentului şi imaginii poetice, acel surplus/
câştig în materie de expresie şi viziune de
care făceam vorbire anterior. Se remarcă la
Ciprian Muntean un fel de prozaicitate
liricizantă (generatoare de lirism), poetul
„povesteşte”…, dar o face cu sufletul. Iar
poveştile lui sunt  despre dragoste şi îndră-
gostiţi (în primele două plachete, prepon-
derent), el povesteşte despre impresii trăite
în timp, valurile mării şi ale timpului,
povesteşte trupul îndrăgostiţilor (relatări
preluate direct „de pe buzele lor”), despre
capul ei pe umărul lui… Se mai poate vorbi
apoi la Ciprian Muntean despre o ştiinţă a
titlurilor şi finalurilor de poem, o artă care
în ultimul timp s-a cam uitat. (Autorul
acestor rânduri, el însuşi niţel poet, e de
părere că un titlu trebuie să conţină nucleul
poetic al poemului în sine, este de fapt
poemul in nuce… De multe ori, un autor
inteligent – nu doar talentat – porneşte de la
o idee poetică, pe care o alege drept titlu,
ţesând pe lângă ea, cum viermele de mătase
îşi ţese mirifica sa gogoaşă. Iar alteori/ alţii
îşi transcriu pe curat poemul, alegând post
festum o sintagmă fericită drept titlu.)

Dar iată şi nişte exemple, să nu se crea-
dă că vorbim în van:  Amorţesc din toate
frunzele, Catedrale imaginare, Redevenind
ciudate frunze, Luaţi-mi aura, Acest infern
de mişcări rare, Râul înfometat, Explozia
fulgilor de zăpadă, Fotografia ei învestită
cu amintiri. Obsesia timpului, anatomia şi
fiziologia lacrimii reprezintă  teme-motive
predilecte pentru poezia lui Ciprian Muntean:
Nisipurile mişcătoare ale timpului, Mărun-
ţişul unei ore,  Timpul se surpă în mine. „Îmi
spui că nu mai vrei să cheltui timpul cu mi-
ne/ nici măcar mărunţişul unei ore” (Piesă
în care se poate întâlni şi un ecou târziu din
minunatul poem al lui Radu Stanca, cu
refrenul: „Ne-ar trebui o mie de ani să reclă-
dim/ Ce-am dărâmat aseară cu despărţirea

noastră…”. Iar la poetul nostru, cel aici
discutat: „Încep demolări a tot ceea ce noi
cu răbdare/ am construit cândva”). Nota
dezabuzată, uşor pesimistă a neîmpărtăşirii
răzbate din câte un poem cu rezonanţe
grave: „Sorbim din obişnuitele cocteiluri cu
amăgiri şi speranţe” (Tatuaj); „Lasă-mă o
clipă cu mine însumi/ stâncă înfiptă într-un
mal negru”; „apoi cobor grăbit treptele…
singurătăţii”; „Rămânem în braţe încreme-
niţi”; „Pleoapa ochiului stâng începe a-mi
bate/ ca aripa unui fluture captiv în sticla
unei lămpi aprinse” (am citat din mai multe
poeme, iar, în final, din Pleoapa ochiului
stâng). Desigur că exemplele/ citatele exem-
plare pot să se continue la nesfârşit…

Îndrăgostiţii se trezesc „prăbuşiţi sub
trunchiul noduros al timpului”, unde nu mai
pot face altceva, decât să culeagă Lacrima
de până azi.  Poetul, „lacrimă în ochii dra-
gostei”, negociază cu timpul. El  simte efectul
creat de căderea timpului („timpul se surpă în
mine”), falia timpului fiind percepută ca un
soi de falie San Andreas transferată în meta-
fizic, el simte din plin „fluviul secundelor reci”.

Avem în faţă, în fapt, şi o poezie de
notaţie: poetul notează pe sufletul imaculat

al  foii de hârtie impresii de  oameni şi lucruri
întâlnite în timp, „asperităţile tăcerii”, miş-
cările magistrale  ale sufletelor îndrăgostite,
otrava timpului şi lecţia (de geometrie) a ploii.
Totodată, el ne dă şi cheia iubirii: Cei doi
sunt „doi îmbogăţiţi ai iubirii, sărăciţi de
imposibilitatea/ de a fi proprietari ai zilei de
mâine”(Asperităţile tăcerii). Pe alocuri
prozaismul generator de poezie se retrage
în subtext şi descoperim oaze de lirism pur:
„Plaja păstrează încă urmele paşilor,/ riduri
într-un îmbătrânit obraz de nisip,/ ca şi cum
timpul nu a îndrăznit/ să acopere cu uitare
clipa în care/ ochiul nemuritor al mării a
înghiţit/ până şi himerele trupurilor noastre
muritoare” (începutul piesei Obraz de nisip,
poem excepţional). Citabil integral este şi
poemul Amintirile naufragiului, în care
poetul-naufragiat se simte a fi „scândurile
rupte ale unei corăbii măreţe”. El este şi nau-
fragiul şi naufragiatul, şi fluxul mării, „abia
spălând cadranul unei busole vechi”, dar şi
acul busolei – perceput ca un  altfel de cro-
nometru-clepsidră; iar în final, chiar „gura
flămândă a nisipului înghiţind/toate amintirile
naufragiului”.

Cristalul de timp, „paharul de cristal”
(destrămat) al timpului guvernează aceste
poeme, de dragoste sau de trecere/ amăgire.
Iar o posibilă explicaţie a grafierii normale a
numelui (autorul semnează ca un muritor
de „rând”, nu ca unul „deosebit”) ar putea
fi că poetul îşi asumă toate durerile obişnuite
ale vieţii, ale omului obişnuit, toate iubirile şi
frustrările, împlinirile, amăgirile, dezamă-
girile… Că, în fond, poetul e şi el om, sin-
gura deosebire stând în abilitatea de a-şi ex-
prima fluent ce trăieşte şi simte, durerile şi
bucuriile cu care se întâlneşte pe câmpul
mirabil, unicatul vieţii sale terestre.

Felicitări şi la mai mare Ciprian
Muntean – sau Muntean Ciprian!
Oricum ai alege să semnezi, poe-

zia ta e una coaptă, matură, curată  şi grăitoa-
re.  Şi mai vreau să remarc, în noianul de
apariţii editoriale ale momentului (câte apariţii
– atâtea dispariţii!), ţinuta grafică a cărţii lui
Ciprian Muntean, atenţia cu care autorul –
mai mult chiar decât editorul – se apleacă
asupra rândului tipărit. Chiar acurateţea tex-
tului unei cărţi este un omagiu adus Poeziei,
cuvântului tipărit, o dovadă de diligenţă, de
atenţie şi respect faţă de cititorul său.

Ornicul de nisip
(din câte clepsidre??)

Remus Valeriu Giorgioni

Mierla din vis

secunda nu mai spune nimic,
inima tace
pe zidul aprins de flacăra asfinţitului.
atâta drum
între mâinile noastre,
ca o câmpie lividă sub zborul păsării.
aşteptarea distinge între pietrele râului
un pic de destin fără contur,
un şarpe auriu peste umbra bolnavă.
e timpul să ademenim cuvântul
la marginea vieţii şi-a morţii:
el e mierla albastră din vis,
rigoarea miresmei
ca un pumnal de zăpadă în zori.

Peisajul acelei clipe insolite

cât să se-ntâmple
respiraţia păsării peste râu,
ţipătul unei dimineţi
în ochiul locuit de mireasmă.
o plutire în vagul albastru
înflorind ca un imn la răscruci.
palma se caţără pe amurg
într-o aventură destoinică ce-şi divulgă
propria nevoie de un sens auster:
ghilotina zădărniciei pe un fir de iarbă absent.
în preajma rătăcirii e un gol căptuşit
cu scâncetul zilei tale divine.
să citeşti palimpsestele nopţii
e un exerciţiu de fidelitate
al unei memorii grăbite
să-şi caute luxurianţa în eşarfele singurătăţii.
vorbim cu prudenţă
despre rostul abia ghicit al adierii,
ca şi cum peisajul acelei clipe insolite
s-ar substitui iluziei despre fericire.

Rostirea despre viaţă

într-un final desuet ca o fragilitate triumfală
ne-am asumat rigorile înfrângerii,
muţenia clipei noastre privilegiate.
am înţeles că moartea
poate vorbi prin glasul păsării,
atunci când inima e măsura propriei dureri
pe un ţărm desăvârşit,
când trupul se regăseşte pe sine
în aceste analogii perisabile.
doar îngerul vine tiptil
şi aprinde silabe la marginea fiinţei:
rostirea despre viaţă
e norul acela îndepărtat
ce te poate răni din întâmplare.

Pribeag vei fi

lumea se vede din pajiştea sufletului tău
ca un cub de gheaţă, ca o
aripă peste temătoarea lumină.
nu trebuie să spui nimic, totul
se ghiceşte în pântecul acestei tăceri mistuitoare:
fecioara la rădăcina pomului, copilul
făcând cu mâna semne către
crinul inexistent. şi iarăşi
privirea ta aşează lucrurile imaculate
în pridvorul de început. doar acolo
ochiul primeşte odihna ca pe o floare
şi vulturii se rotesc odată cu îngerii
pe partea aceea de lume.
pribeag vei fi ca roua, ca dimineaţa
ce-şi prelungeşte flacăra în aerul fragil
când pasărea învaţă limba izvorului:
făgăduiala tristă a sărbătorii tale neîntâmplate.

Geo
Galetaru
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Beleaua asta numită Paul Goma
mereu reîncepe lupta. Sub stea-
gul romanului sau al docu-roma-

nului, sub oriflama publicisticii şi – iată –
sub flamura jurnalului: trei feluri de scrísuri
sau de scrisúri, toate à bout de souffle.
Nu-i odihnitor Goma, nu ocoleşte subiectele
dificile, sensibile, dimpotrivă; pentru că lupta
o duce nu cu îngerul, ci cu fiara. Şi cine
altcineva i-ar fi propus lui Ceauşescu, forţînd
limita, să susţină Cartha cehă din ’77? O
probă de curaj mai exemplar, mai desperant
cunoaşteţi?

Într-un „Argeş” (de aprilie, 2010),
Theodor Codreanu opina că jurnalul e „ul-
tima redută a d-lui Paul Goma în bătălia
pentru adevărul istoriei româneşti”. Aşa este.
Jurnalele lui Goma (optsprezece) înseamnă
război dus cu luciditate politică, război pentru
un proiect de renovare morală, război „fră-
ţesc” cu cobreslaşii nedemni. Goma e fun-
damental de neîmblînzit; incontrolabil, a-
şadar autonom. Nu-i e frică să rămînă singur
împotriva lor, seul et envers tous. N-are spai-
ma că adevărurile lui îl fac antipatic ori
agasant. Unii spun rigid (în loc de ferm),
chiar abuziv în atac, iar cei care l-ar castra
(măcar l-ar amorţi niţel cu aconitină) nu-s
puţini.

Goma n-a fost şi nu este adeptul nara-
ţiunii reci, detaşate; nici al dublei conştiinţe,
nici al disimulării, ca Pessoa. Jocul de-a lite-
ratura înseamnă şi joc al măştilor. Or, Goma
refuză travestiul, nu joacă în fals.

Mărturisesc: nu l-am urmat de la în-
ceput. Cum? Să nu-l mai intereseze vieţile
imaginare, die Welt als ob? Am înţeles, însă,
că, pentru Goma, a scrie roman e ca un fel
de a folosi jumătate de cuvînt, poate şi de
adevăr.

În roman, poţi orice: să scrii cu rea cre-
dinţă, ca stalinistul Mihai Beniuc, trecîn-
du-l pe Blaga pe muchie de cuţit, ca să-l
anihileze. Pe-atunci, arta angajată era zdro-
bitoare la propriu, artiştii angajaţi avînd
condeiul focusat pe neangajaţi. Poţi (model
Saul Bellow, Ravelstein) să încurci voit
ficţia cu realitatea istorică, dînd nume reale
unor personaje de ficţiune sau invers. Poţi
să minţi.

Raportul corect ficţiune-istorie e bul-
versat, realul, autenticul fiind amestecat
nepermis cu imaginarul, în numele logicii
ficţiunii, foarte îngăduitoare cu rescrierile
curriculare. Fictorii au descoperit plăcerea
de a dezinforma în proză, cînd la Secu nu
se mai poate.

Goma n-are nevoie de altă viaţă (de per-
sonaj), sub protecţia imunităţii ficţionale, de
refugiu în lumi închipuite. Oglinda literară
purtată de-a lungul etc., etc. poate deforma
imaginea lumii în care trăim. Omul din
Belleville nu mai vrea o imagine aburită,
pătată, crăpată, spartă chiar. Cît priveşte
imaginea din dosarele Secu, în Culoarea
curcubeului ‘77, ne-a atras atenţia că este
„mutilantă, negatoare”.

A optat pentru calea jurnalului publicat/
postat antum, pentru a intra în priză directă
cu cititorii. E o călimară spaţiul social şi
Goma îl foloseşte astfel. Cine mai crede că
autorul sporeşte realul, cînd ce trăim bate
orice ficţie, e de-a dreptul FABULO?

Destinul său are, cu un cuvînt enorm,
o trăsătură hristică, dar nu în latură ascetică.
E dureros, e tragic, fiind vorba de ofensivă,
cu uitare de sine responsabilă.

Eşti ceea ce ţi se întîmplă? Da. Şi-i bine
de rememorat: prima dată, l-au arestat pe
holurile Facultăţii de Filologie, în 22 no-
iembrie ’56, după ce citise în „seminarul de

creaţie”, condus de Mihai Gafiţa, proza
despre UTM-istul care, ca protest, a vrut
să-şi predea carnetul. Civilul Paul Goma a
fost condamnat de Tribunalul Militar Bucu-
reşti la doi ani de închisoare corecţională,
pentru delict de agitaţie publică. Martorul
apărării, profesorul Gafiţa, a lipsit: îşi făcuse
rost de-o călătorie de plăcere în URSS. Aşa
că Goma n-a fost „redat societăţii”, ră-
mînînd „contrarevoluţionar agitator”. La 1
aprilie ’77, cînd a fost, după 4 cincinale, re-
arestat şi dus la organul de anchetă din calea
Rahovei, a lăsat în spate „soţia, copilul, casa,
cărţile, cărţile mele scrise, cele nescrise,
semnatarii...”

Încerca să creeze o mişcare pentru
respectarea Drepturilor Omului. L-au vizitat/
căutat telefonic, atunci, 431 de persoane.

A fost torturat şi trimis acolo unde
spune Pleşiţă:

„– Şez’ ăn pezda mă-ti, nu mai face pă
Cristuăs”.

L-au acuzat că-i „corist” şi „jădan”, că-i
trădător de patrie, că atentează la ordinea
socială, că nu-i lasă liniştiţi pe români să
construiască multilateral-socialismul. Şi l-au
construit!

Ce-i rămîne anchetatului? Scrisul. „Te
ţin eu minte, te scriu, te pun într-o carte”;
„cu ţinutul-minte mă apăr – şi atac...“ Sin-
gura armă e memoria: „să-i neuit, să-i netac”.

Putea să accepte prostituţia ideologică
şi să se lase folosit de Putere, cu cinism.
N-a capitulat. Evadarea din lagăr ca singura
scăpare? Mai era una: tăcerea autoimpusă.
Numai că greva tăcerii este, pentru un scri-
itor, automutilare. Mai ales că a tăcea poate
însemna şi a fi de acord. A ales poziţia
„reacţionară”, cînd numai Ceauşescu nu
striga „Trăiască Nicolae Ceauşescu!”, şi a
ajuns pe lista de lichidare a Securităţii.

Goma e mereu pe cîte o listă de lichi-
dare. Scrisul îi e negat ciclic (ah, ştiuta noas-
tră incertitudine în aprecieri!), inspiră ani-
mozităţi. Îl aprobă mulţi, dar mai mulţi se
ambalează contra lui şi a jurnalelor lui. Ei şi?
Nici Baudelaire, nici Céline, nici Sartre n-au
fost iubiţi de contemporanii lor. Goma e şi
el taxat nerezonabil, nedisciplinat, nedrept
cu A-B (mai şi este, în tensiunea confrun-
tărilor), nemilos cu C–D, „pişcăcios” cu T-
Ţ, face dese trimiteri în M-P. Într-un cuvînt,
neduslabiserică. „Scrisul ca sinucidere
socială” e sintagma lui Emil Botta. O preiau.

Invidioşi pe imaginea sa în vest, con-
struită cu risc vital, au fost destui. Legea H/
C/M 957/1966 nu permitea să-ţi publici
cărţile în străinătate. Goma nu s-a supus.
Ostinato a apărut (l-au ajutat Dieter Schlesak
şi D. Ţepeneag) la Suhrkamp; La cellule
des liberables, la Gallimard.

S-a decretat că politica e asfixiantă în
romanele sale. Ba îl salvează curajul şi stilul
sau, cum ar spune Caragiale, cinstea şi gra-
matica. Stilul Goma e precis ca un acord
subiect-predicat.

Îmi aduc aminte că jurnalul lui Mihail
Sebastian a apărut în acelaşi timp cu jurnalul
gomic (I, II, III – ’97). Sebastian a fost
declarat pe dată model de moralitate inte-
lectuală, în timp ce Goma a avut parte de
reacţii repulsiv-violente. Nu diferite de cele
din 1977, cînd, pentru Eugen Barbu, era „un
zero”: „nu înseamnă nimic pentru conştiinţa
românească”. N-a pomenit mai nimeni că
Sebastian era şi autor al broşurii clandestine
Armata roşie vine, circulînd în aprilie ’44.
După Marian Popa, Vin ruşii!, broşură
apărută după acel 23 august majusculizat,
unde M. Sebastian saluta comunismul
exportat cu tancul de URSS.

Magda Ursache

Scriitorul de alături
(1)

Evenimentele (din Cafeneaua Pas-
Parol) sunt plasate într-o altă
epocă, într-un orăşel de lângă

Cernăuţi, înainte de izbucnirea celui De-al
Doilea Război Mondial, ceea ce se potriveşte
cu acel “das schrei” expresionist (acea sum-
bră ameninţare extinsă, umbra vitae…). So-
luţia epică reiterează personaje, fără a fi o
reconstituire documentară. M. Vişniec păs-
trează spiritul panicard (sindromul apoca-
liptic) şi propune un transfer al logicii tem-
porale, spre o epocă mai coerentă în înţelesul
ei, dar şi în planul unui oniric halucinant,
procedeu întâlnit şi în piesele scriitorului,
prin tehnica teatrului modular, al cărei ar-
hetip este infernalul labirint al planurilor de
existenţă, dar şi teatrul visceral, ca să folo-
sim o sintagmă a scriitorului (care captează
elementele onirice, grotescul, absurdul, fan-
tasticul, poezia).

Pe lângă senzaţia de experiment nesfâr-
şit în planul limitelor umane, se conturează
meandrele unei investigaţii abisale, cu o
frenezie care nu e străină de curentul filo-
zofiei  existenţiale, ce a dominat perioada
interbelică, luând în discuţie puterile absolute
ale raţiunii, armonia şi ordinea realităţii
obiective. Există în această carte o cazuis-
tică exacerbată şi tentaţia unui patetism
vehement, cu ligamente dureroase în sub-
teranele conştiinţei, pe linia unei filozofii a
dezrădăcinării/ dezmoştenirii umane, vizând
tragicul, prin iraţional şi incomprehensibil,
printr-o entelehia neagră, al cărei filon
sumbru a fost exploatat şi de A.E. Baconsky,
în Biserica Neagră (roman - vezi simbolul
mortului).

Matei Vişniec a studiat de altfel filozofia,
la Bucureşti, şi îşi aşează romanul în lumina
analizei abisale: ”Am mai scris şi pentru a
mă izbi de propriile limite şi pentru a încerca
să le depăşesc, oarecum curios să aflu ce
se ascunde în propriul meu creier şi în
propria mea fiinţă”. În proza românească
există un precedent metafizic al febrei cere-
brale (ca să folosim un termen dosto-
ievskian, în nuvela Sărmanul Dionis. Natura
catilinară a cugetătorului  Dionis rupe con-
venţiile epocii şi transmite idei centrate pe
structura creierului uman, destinate, la cheie,
cititorului [“prin mintea cărui muritor treceau
aceste idei…”]. Personajului i se dă şi acolo
un rol, acela de nebun metafizic al cunoaş-
terii. În goana lui după contradicţii Dan-
Dionis cunoaşte delirul.

Revenind la Cafeneaua Pas-Parol,
decorul e o mare figură descompusă (un
duplex cu teatrul mut, aflat la intersecţia
fantasmelor). Personajele păşesc peste un
imens corp mort, întins pe străzile oraşului,
rătăcesc prin această lume care le dă frisoa-
ne, ceea ce-l determină pe autorul terapeut
să le întindă o punte, un ”pod metafizic real”,
înţeles ca ”o obligaţie conştientizată”, în
interiorul căreia se ajunge la viaţa conştiinţei,
cum notează personajul Epaminonda
Bucevski, în al său jurnal. Pictorul buco-
vinean este readus la viaţă, de către autor,
din sec. XIX şi i se dă un rol. Esenţa spiri-
tualităţii sec. XIX e obligatoriu morală, iar
tendinţa de a vorbi sincer despre sine însuşi
poate să pară nebunie, pentru că raţiunea
suficientă nu-i mai ajunge.

Filozofilor existenţei le plăcea să insufle
o semnificaţie de cuvânt concept limbajului
cotidian, să lase moştenire cuvinte cheie:
umilirea la Dostoievski, angoasa la Hei-

degger, tribunal şi proces la Kafka.
Procesomania (Milan Kundera, în eseul

Testamente trădate) reduce biografia acuza-
tului la criminografie şi posedă un soi de me-
morie specială, care poate fi definită ca uitare
a tot ce nu este crimă. Omul e condamnat de
la prima pagină, de la primul cuvânt.

Un obsedant rechizitoriu îl îmbol-
năveşte şi pe Bucevski, para-
doxal, prin absenţă, atunci

când preşedintele Tribunalului, Manase
Hamburda, amână să se plimbe cu el pe pod,
să stoarcă, adică, din conştiinţa lui ceea ce
se ascunde acolo. Resimte atât de acut ne-
executarea rechizitoriului, încât autorul
însuşi se tulbură şi, obligat de personaj, o-
feră patru pagini şi jumătate din  jurnalul lui
Epaminonda  drept terapie. Nevoia de a i se
arăta celuilalt, chiar şi în acest context al
vinovăţiei tragice, care este semnul actuali-
tăţii, imprimă textului o filozofie de viaţă şi
adânceşte sentimentul singurătăţii, pentru că:
“Dacă suntem atât de mulţi oameni, pe pod
atunci ce rost mai are podul?“

Jurnalul devine un trofeu din panoplia
existenţială a lui Epaminonda, este jurnalul
unui damnat, rupt şi el din decorul timpului
şi actualizat pentru anii presiunilor politice.
Eroul e un artist care nu poate încheia pic-
tarea Catedralei din oraş şi, coborând la
vânătoare, alături de prieteni, în Valea Albă,
descoperă că şi biserica de lemn, pe care o
pictase altădată, este mutată din loc şi
desfăcută.

Epaminonda nu priveşte cu ochii isto-
riei, ci cu alţi ochi, interiori. În scenariul alu-
necos al romanului, creierul ar dori să intro-
ducă un principiu logic, într-o lume absurdă
şi dură, ochiul fiind un motiv recurent.
Manase Hamburda vede strâmb, distorsio-
nat, el nu mai poate fi judecător. Într-unul
din ochi îi creşte un punct roşu, astfel că
realitatea îi apare ca malformată. Ceea ce
altădată părea grav, acum devenise amuzant
şi amar, o farsă. Fluiditatea conştiinţei com-
plică personajele, complică starea intelectua-
lului (”cât de dezarmaţi rămâneau oamenii
când li se scotea la iveală, cu un singur
cuvânt, tot ceea ce era în creierul lor jegos
şi malformat”), care se întreabă dacă mai
poate salva lumea, într-un gest sinucigaş,
cum sugerează Manase Hamburda: ”… când
intelectualul se consideră el însuşi molipsit
şi perturbat de germenul anormalităţii, era
obligat să se recunoască şi să se predea…”.
De aici şi sentimentul ratării, căci Hamburda
este un suflet copleşit de evidenţe, războiul
lăuntric şi războiul lumii compun un spaţiu
misterios şi nesfârşit, mai trist decât orice
arătare lumească: ”şi iată, rătăcea pe malurile
unei ape care nu se mai sfârşeau”. Divinitatea
deformatoare din Valea Albă emană energii
negative, un antropomorfism negativ.

Matei Vişniec este printre autorii
români care ştiu cum arată
neantul, descriind o lume unde

maleficul a coborât cu o misiune neştiută,
transformând totul în agonie. Romanul iese
din seria structurilor de tip parabolă, pentru
a ancora fidel într-un teatru al semnelor. În
Memorii, şi Isabel Allende descrie perpe-
tuarea acestei nesfârşite agonii: ”… cea mai
mare parte din tinereţea mea s-a scurs tot
aşteptând ca planeta să se facă ţăndări (…)
Nimeni nu se aştepta să trăiască foarte mult;
umblam grăbiţi savurând fiecare clipă înainte
de a ne lovi apocalipsa”.

Matei Vişniec

Maria Bologa

(2)

- o literatură a complexelor -
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Soarele – cu lumina lui,
răspândită, inegal, deasupra
oraşului –
i se pare bătrânului că are o
alură de sfinx.
N-ar putea explica sursa şi
geneza acestei analogii,
nici nu se străduieşte să le explice,
trăieşte, pur şi simplu, imensa
oboseală a enigmei,
imensa povară a razelor
întreţesute,
imensa teroare
a soarelui ermetic, straniu, greu,
apăsător, inexistent,
ar vrea, timid, să
se smulgă din sine,
să fie liber, uşor,
să privească din văzduh panorama
primăverii înflorite,
intens şi vast înflorite,
apoi,
să se întoarcă în tărâmul secret,
la florile lui de
cenuşă.

*

El sol – con su luz,
esparcida, desigualmente,
sobre la ciudad –
le da al viejo
un porte de esfinge.
No podría explicar la fuente y
la génesis de esta analogía,
ni se afana en explicarla,
vive, sencillamente, la inmensa
fatiga del enigma,
la inmensa carga de los rayos
entretejidos,
el inmenso terror
del sol hermético, extrańo, pesado,
agobiante, inexistente,
querría, tímido,
arrancarse de sí mismo,
ser libre, ligero,
mirar desde el aire el panorama
de la primavera florida,
y luego,
regresar al secreto país,
a sus flores de
ceniza.

8

Bătrânul se
încăpăţânează să rămână
fidel
mizantropiei sale
generoase,
bătrânul e atât de
bun, încât, cum s-ar putea
afirma, cum
s-a şi afirmat,
e de-a dreptul crud,
bătrânul
îi iubeşte pe ceilalţi, şi
se urăşte pe sine,
îşi urăşte prezenţa în
promiscuitatea oraşului,
în amalgamul de beţivi,
câini, cerşetori
şi investitori strategici,
îşi urăşte absenţa dintr-un

alt secol, dintr-o
altă lume,
îşi urăşte ziua de ieri,
fiindcă s-a înjosit s-o trăiască,
îşi urăşte
ziua de mâine,
fiindcă s-ar putea înjosi
părăsind-o.

*

El viejo se
obstina en ser
fiel
a su misantropía
generosa,
el viejo es tan
noble, que podría
afirmarse, como
ya se ha dicho,
que es justamente cruel,
el viejo ama a los otros, y
se odia a sí mismo,
odia su presencia en la
promiscuidad de la ciudad,
en la amalgama de los borrachos,
de los canes, mendigos
e inversionistas estratégicos,
odia su ausencia en
otro siglo, en
otro mundo,
odia su día de ayer,
porque se rebajó a vivirlo,
odia
su día de mańana,
porque podría rebajarse
a abandonarlo.

9

Bătrânul pregustă
plictisul fără seamăn al
morţii,
festinul acesta funebru a
început de mult,
din copilărie aproape,
bătrânul a trăi frenetic,
a iubit, a petrecut, a muncit,
dar, nici un moment, n-a
părăsit masa de ceaţă şi fum
a lui Thanatos,
prin umbrele ei îşi privea
convivii,
în negura ei îşi devora
plictisul, greaţa, lehamitea,
la acest ospăţ se află
şi-acum,
când primăvara nu-i altceva decât o
invazie subterană de
viermi
şi-o explozie celestă
de cenuşă.

*

El viejo se complace con
antelación
en el tedio sin par
de la muerte,
ese festín fúnebre
comenzó hace mucho,
casi en la infancia,
el viejo ha vivido frenéticamente,
ha amado, se ha divertido, ha trabajado,
pero, ni siquiera por un momento,

ha abandonado la mesa de niebla y humo
de Thanatos,
a través de sus sombras miró
a sus comensales,
en su oscuridad devoró
su aburrimiento, su náusea, su asco,
en ese festín se encuentra él
ahora tambien,
cuando la primavera no es otra cosa, sino
una invasión soterrada de
gusanos
y una explosión celestial
de ceniza.

10

Întrezăresc o singură
sărbătoare existenţială, îşi
spune bătrânul,
ieşind din coşmarul
nocturn şi
călcând, ezitant, taciturn, în
coşmarul zilei ce tocmai
începe,
o singură sărbătoare, una
doar, plasată
la capătul acestui periplu,
mai zimţat decât orice tortură,
o singură sărbătoare, un
cântec ce leagă trup,
suflet şi cosmos, un
imn adresat solidarităţii astrale,
eliberării durerii, luminii,
o sărbătoare ce începe cu
tine şi se-ncheie cu
tine,
fiinţă tragică, nenorocită ce eşti,
o sărbătoare în urma căreia,
însă,
tot duală rămâi:
în văzduh – flacără,
jos, pe pământ – cenuşă.

*

Vislumbro una sola
fiesta existencial, se dice
a sí mismo el viejo,
saliendo de la pesadilla
nocturna y
entrando, vacilante, taciturno, a
la pesadilla que precisamente
comienza,
una sola fiesta, solamente
una, ubicada
al final de este periplo
más tajante que cualquier tortura,
una sola fiesta, un
canto que une cuerpo,
alma y cosmos, un
himno,
dirigido a la solidaridad astral,
a la liberación, al dolor, a la luz,
una fiesta que se inicia en
ti y acaba en
ti,
en ti, ser trágico y desgraciado,
pero una fiesta tras la cual
sigues dividido:
en el aire – llama,
y abajo, sobre la tierra – ceniza.

Eugen Dorcescu

Elegii – Elegías*

* Traducción del rumano –  Elegii, Editura
Mirton, Timişoara, 2003: Rosa Lentini y Eugen
Dorcescu.

(2)

Traduceri

Parohia Ortodoxă „Învierea Dom-
nului” din Lugoj a aniversat, du-
minică, 4 iulie 2010, un an de la

târnosirea bisericii de către Prea Fericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, eveniment istoric pentru munici-
piul Lugoj. Momentul a fost marcat prin or-
ganizarea primei ediţii a Festivalului–Concurs
de Cântare Religioasă „Oppidus”. Mani-
festarea, organizată de Asociaţia Culturală
„Oppidus” în colaborare cu Biserica Orto-
doxă „Învierea Domnului” şi Biserica Orto-
doxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
la iniţiativa preotului iconom stavrofor Mihai
Sidei, parohul Bisericii „Învierea Domnului”,
a reunit zece formaţii şi grupuri corale: Gru-
pul Psaltic „Sf. Ioan Damaschin” al Mănăs-
tirii Piatra Scrisă (dirijor – teolog Dan Ale-
xandru Adam); Corul maicilor de la Mănăs-
tirea Bocşa Vasiova (dirijor – P. Cuv. Maică
Stareţă Varvara Sântiuan); Grupul vocal
„Teoforos” al Arhiepiscopiei Timişoara
(dirijor – preot Radu Cosmin Bogdan); Corul
Bisericesc „Ion Vidu” al Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” Lugoj (dirijor – prof. Alina
Bogoevici); Corul „Gheorghe Dobreanu” al
Catedralei Episcopiei Caransebeşului (dirijor
– prof. Mariana Poneţchi); Corul Bisericesc
al Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” Lugoj
(dirijor – Carina Radu); Corul Bisericesc din
comuna Poienile Izei – Maramureş; Corul
Bisericesc din comuna Glimboca (dirijor –
ing. Ioan Gaşpar); Asociaţia Corală „Petroş-
neana” din Petroşniţa – Caraş-Severin
(dirijor – prof. Aurel Isac); Corul „Osana”
al Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român
Lugoj (dirijor – prof. Alina Bogoevici).
Cuvântul de deschidere i-a aparţinut prima-
rului municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc
Boldea, şi Prea Onoratului Părinte Zaharia
Pereş – consilier cultural al Arhiepiscopiei
Timişoarei, care au avut numai cuvinte de
laudă pentru această iniţiativă, care are ca
obiectiv promovarea valorilor cultural-reli-
gioase, având la bază genericul „Pe Tine Te
lăudăm; pe Tine Te binecuvântăm; Ţie îţi
mulţumim Doamne şi ne rugăm Ţie,
Dumnezeului nostru”. În afara concursului
au evoluat Corul „Armonii” al Şcolii de Arte
Frumoase „Filaret Barbu” din Lugoj şi Corul
Maicilor de la Mănăstirea Slatina Nera, din
judeţul Caraş-Severin. În finalul manifestării,
juriul – prezidat de prof. univ. dr. Dumitru
Jompan – a stabilit laureaţii: Premiul III -
Corul Bisericesc din comuna Poienile Izei –
Maramureş; Premiul II - Corul Bisericesc
din comuna Glimboca; Premiul I - Corul
„Osana” al Ligii Tineretului Creştin Ortodox
Român Lugoj; Mare Premiu al Festivalului-
Concurs „Oppidus”, ediţia I - Grupul vocal
„Teoforos” al Arhiepiscopiei Timişoara (care
a încântat asistenţa cu cele trei piese inter-
pretate: „Şi era la ora şase”, de Gh. Mandi-
cevschi; „Înnoieşte-te, noule Ierusalime”, de
G. Musicescu; „Tatăl Nostru”, de I. Gh.-
Comăneşti). Prestaţia tuturor formaţiilor a
fost răsplătită cu aplauze, flori şi diplome
de participare.

Festivalul–Concurs
„Oppidus” Lugoj

Toni
Boldureanu
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Departe de a fi un pamflet înţepător,
În vârful acului propune cititorilor
săi o călătorie în lumea acupunc-

turii. Din toată inima doresc să aduc cititorul
pe un nivel superior de cunoaştere medicală şi
a lui Dumnezeu! Aveţi tot dreptul să cunoaşteţi
toate ,,alternativele” terapeutice ale afecţiunii
de care suferiţi !

Inclusă în marea clasă a medicinei na-
turiste, acupunctura ocupă un binemeritat loc
doi, după fitoterapie – tratamentul cu ceaiuri.
Provine din Orientul Îndepărtat, China antică
fiind cunoscută aici cu mai bine de 5000 de ani
în urmă. Se spune că, în urmă cu 5000 de ani,
un om venea seara acasă şi, împiedicându-se,
cade pe un mărăciniş plin de spini. În final,
ajunge acasă, doarme şi, a doua zi dimineaţa,
simte o plăcută ameliorare a durerii de spate. 
Aşa spune povestea că a fost descoperită acu-
punctura în China. Părerea mea şi a altor colegi
este că acupunctura a fost revelată de Dumne-
zeu. Cum s-ar putea altfel, întrucât acupunctura
tratează energiile organismului, invizibile
ochiului uman. Oamenii nu puteau vedea aceste
energii, dar, totuşi, au reuşit să le trateze şi să
dezvolte acupunctura. Meridianele energetice
(,,şoselele” pe care energia circulă în corp) şi
punctele de acupunctură (,,staţiile” de încărcare
a energiei), desenate atunci pe corpul uman,
sunt perfect valabile şi astăzi. Studii recente,
cu aparate sofisticate, au demonstrat existenţa
acestora, dar şi funcţia lor, descrisă atât de bine
în trecut.  Lucrarea a fost perfectă şi noi ştim
că doar Dumnezeu poate face aşa ceva!

Cum, vă puteţi întreba pe bună dreptate,
Dumnezeu a revelat acupunctura în China şi
nu poporului său ales - Israel?! Tot acum 4500-
5000 de ani, Dumnezeu l-a ales pe Avraam să
fie tatăl poporului Israel, făcând cu el un legă-
mânt (Geneza cap.12, versetele 2, 3  - Gen. 12:2,
3) şi promiţându-i o altă ţară (Gen.12:1). Poporul
Israel beneficia de toate binecuvântările lui
Dumnezeu. Cum atunci acupunctura a fost
revelată în China, unui popor cu totul străin de
intenţiile lui Dumnezeu? Ei bine, ştim că
Dumnezeu a creat totul (!) şi că unele acţiuni
ale lui Dumnezeu, chiar dacă pe noi ne nedu-
meresc uneori, sunt o taina pentru noi.

Una peste alta, acupunctura a apărut şi
s-a dezvoltat în China antică. Era strâns legată
de curentul filozofic din acea vreme, numit
,,Daoism”, care afirma, printre altele, că fiecare
lucru/ fenomen are două componente contrarii,
aflate în echilibru. Când acest echilibru se rupe,
lucrul respectiv suferă o transformare. Ener-
giile, în noi, au şi ele două componente contrarii,
dar în echilibru una faţă de cealaltă - YN şi
YANG. Când echilibrul se perturbă, în sensul
că una creşte şi alta scade, organismul nostru
suferă o transformare îndreptându-se spre
boală. De aici, una dintre concluziile pe care le
ştiţi aşa de bine: în viaţă totul să fie în echilibru
şi temperanţă!

Energia, în organism, trebuie să poată
circula liber şi instantaneu prin tot corpul, de
sus în jos şi invers, de la dreapta la stânga şi
invers, din faţă în spate şi invers, din pro-
funzime la suprafaţă şi invers. Toate aceste
condiţii îndeplinite asigură starea de sănătate
a omului. Când, însă, un ,,baraj” împiedică
această liberă circulaţie a energiei, apar deze-
chilibre – în sensul că înainte de obstacol
energia se acumulează în ,,exces”, iar după
energia este în ,,vid”. Închipuiţi-vă un accident
care blochează circulaţia maşinilor pe o
autostradă aglomerată; înainte de accident,
maşinile se tot adună, iar după locul acci-
dentului maşinile nu mai sunt.

Dezechilibrele energetice se traduc prin
simptome specifice şi pot fi decelate prin
măsurarea pulsului energetic. Luarea pulsului
energetic se face, de obicei, la încheietura
mâinilor şi necesită din partea examinatorului
o bună experienţă. Acolo se poate simţi pe ce
meridian (,,autostradă”) avem exces sau vid
energetic, tratamentul urmând aceste dereglări.
Tratamentul se face prin înţepare cu ace de
acupunctură, foarte fine şi nedureroase – ace
atraumatice, pe meridianele afectate. Este strict
necesară luarea pulsului energetic înaintea
fiecărei şedinţe, pentru a şti ce să înţepi! După
inserţia acelor, se măsoară din nou pulsul
energetic, care acum trebuie să se normalizeze:
este semnul că am pus diagnosticul corect şi
am înţepat bine.

În vârful
acului

Traian Bot

Săptămâna luminată este cea care
ne sădeşte bucurie şi speranţă în
suflete, pentru tot anul care va

veni. Este ceea ce face şi poetul George
Popovici, în pofida titlului, prin volumul său,
Superba prăpastie, apărut la Editura Nagard,
din Lugoj, în 2008: “Cineva fuge / cu sufletele
noastre / în taină / fără urmă / să nu păleas-
că / lumina zilei; / în depărtări / se aud / pri-
mele cuvinte / încărcate de speranţă”. Deşi
nu avem în faţă o carte de poezie religioasă
propriu-zisă, în adevăratul sens al cuvân-
tului, ori cel puţin „autodenumită” astfel,
trebuie să remarcăm puternicele accente de
simţire religioasă pe care ea le are. De altfel,
consider (chiar cu riscul de a fi acuzat de
viziuni critice depăşite) că orice poezie ar
trebui să aibă o astfel de tentă, chiar dacă
nu prin cuvinte, neapărat, ci prin suflu, temă
ori fior. Cred că ar trebui să ne întoarcem,
noi cititorii, în primul rând, de la post-mo-
dernismul agresiv, obscen, ateu şi super-
scientist, către adevăratul filon poetic. Şi apoi
o vor face şi poeţii, desigur.

Am putea spune că regăsim în poezia
lui George Popovici o credinţă înduioşată,
tristă, demnă şi în acelaşi timp dătătoare
de... speranţă. Versurile sale nu sunt reli-
gioase în mod făţiş şi cu toate acestea rezo-
nează de o taină înaltă, ce nu le este dată
multor poeţi. La fel ca în cazul primilor creş-
tini şi sfinţi, credinţa este o bucurie, şi nu o
povară, chiar dacă această îmbucurare re-
simte acut povara trupului trecător: “Oase-
le-mi sunt grele / ca nişte pietre / pentru că /
sufletul meu / s-a topit / şi a curs / în cele
mai dulci / provincii / ale trupului / numai
durerea / nu se topeşte / şi aşteaptă veşni-
cia / cu atâta răbdare / încât trupul meu în-
vins / devine numai amintire.”

Aşa cum în Evul Mediu „gâlceava” pre-
dilectă era cea dintre suflet şi trup, adică
între tentaţiile, nevolniciile şi nimicniciile tru-
pului, pe de o parte, şi înălţările şi sublimi-
tăţile sufletului, pe de alta, George Popovici
face din osteneala plăcută a bucuriilor trupeşti
un loc mai înalt, de pe care să se poată avânta
spre tăriile veşniciei şi ale spiritualului.

Apropiată de dumnezeire este şi con-
ştiinţa păcatului originar al omenirii  râvnind
la fructul oprit; de aici începe, de altfel, dru-
mul spre mântuire. Important este faptul că
George Popovici „atinge” teme esenţiale, ca-
pitale ale existenţei omeneşti. Prea adeseori,
în zilele noastre, motivele lirice se confundă
cu futilul, cu facilul, cu insignifiantul. Nu
este, fireşte, cazul acestui poet. Ba am putea
spune că dimpotrivă: “Aş vrea / să mor puţin /
din ce mă doare / mai cred / că pot să fiu /
mai credeţi oare / că sunt acelaşi / pentru
voi absurd / că din icoane / numai lacrimi
curg / văpăi răsar / din sufletu-mi stingher /
nu vouă / înţelegere vă cer / ci mie / (îmi
declin al meu popas / puţine gânduri însă /
mi-au rămas; / mă prind cu voi / în cântec /
şi mă leg / dar cine ştie / când am să culeg /
fructul oprit / din care numai eu / de-atâtea
anotimpuri / gust mereu...”

Îndrăznim să afirmăm că în peisajul po-
eziei bănăţene era realmente nevoie de un
asemenea poet, care să reîntoarcă hamul pe-
gasului poetic înspre izvoarele sfinţeniei.

În volumul Tăceri în amurg, apărut la
Editura Eubeea, din Timişoara, în 2010,
George Popovici, scrie o poezie înaltă, cu
accente de rugăciune. Există aici un fel de
taină a acestei poezii, care îi aparţine auto-
rului, în mod exclusiv; el „povesteşte”, liric
vorbind, tot felul de „întâmplări ale sufle-
tului”, pentru a le numi astfel şi, dintr-o dată,
dimensiunea mistică se naşte „într-un colţ
al poemului”, învăluind cu aura sa, totul: “Tă-
ceri cad / din turn / ca nişte flăcări / agăţate
de linia / destinului meu /apoi cineva / le  adună

/ în grămezi / la marginea drumului / şi le dă
foc / dăruindu-le ţărânei // lângă eternitate /
o orgă lichidă / păsări zburând / în lumină /
iar mie – / o fărâmă de vreme – mi se pare /
nici nu mai ştiu / care este adevărat închi-
nare.” Sunt, de asemenea, imagini poetice
de o forţă aparte care, fără a fi suprarealiste,
ies din tiparul poetic obişnuit.

G eorge Popovici manifestă o
tristeţe religioasă gravă şi stă-
pânită, în versuri de un ritm po-

tolit, ca o litanie. Conştiinţa sa poetică este
răvăşită de ideea păcatului şi a sfinţeniei
neîndeajunse a omului modern: “Intru în
adevăr / ca într-un templu / cu timpul mereu /
aşezat peste păcate / ca într-o peşteră / fără
ecou / cu spaime pe margini / unde adorm /
obosit şi mut / răsuflând umezeală / până
când cineva / cu glas de om / o să mă strige /
şi o să mă trezească / din neodihna cu-
noaşterii / în sunetul de orgă / al tăcutelor
catedrale...” (Neodihna cunoaşterii). Ar fi pro-
fund greşit să credem, însă, că sufletul auto-
rului este foarte liniştit, calmat, anesteziat.
George Popovici este un poet profund neli-
niştit, în permanentă căutare de tărâm ferm.

Clopotul care bate secondând toaca şi
anunţând Învierea rezonează şi în sufletul
său, aducând liniştea de care avem atâta
nevoie, pe aceea a Dumnezeirii: “Dacă voi fi
/ condamnat / la noapte, / să-mi faceţi / un
semn / tăcut / din clopote / de linişti / prin
care / să dau drumul / nălucilor din mine”
(Vrajă). Eul poetic este într-un contact
misterios, mistic şi permanent cu divinul.

Calm, deşi întristat de vânzoleala lumii
înconjurătoare, autorul revendică cu glas
ferm principiul absolut, după care ar trebui,
totuşi, să se conducă lumea de azi, pe acela
al iubirii: “turla din vârful / bisericii trimite /
raze de lumină / prin gratii / înalte de beznă //
zadarnic strig / când zorii zilei coboară /
transfigurând ţărâna // stăpânul castelului / a
ucis deja copila / care împrăştia / în noapte
iubire” (Prevestiri de mag). Iubirea mistică,
înaltă, religioasă, divină este, iată, una din
temele majore ale poeziei lui George Popovici.

Mai mult decât noi, oamenii obişnuiţi,
poetul resimte povara păcatului omenesc,
acela de a-l fi trădat pe Iisus: “mi se întâmplă
/ ades să adorm / pe insomniile / pline de
singurătate / şi atunci / sub povara lacrimilor
/ mă lupt în fiecare / seară cu amintirile / şi
mă gândesc la / oaspeţii care / în curând or
să vină / la cina cea de taină...”

Din punctul de vedere al limbajului poe-
tic George Popovici este un suav. Nu vom
întâlni în textele sale nici obscenităţi, nici
trivialităţi, nici înjurături. El este adeptul ideii
că poezia trebuie să intre în ritmul sufletului
şi, de aici, în cel cosmic.

Gheorghe Secheşan

George Popovici
- poetica sfinţeniei -

Culturã medicalã neconvenþionalã

Înainte să ofer câteva detalii re-
feritoare la expoziţia iconografică
din martie, aş dori să mă întorc cu

ceva timp în urmă, la momentul când
ridicam pensula de pe ultima miniatură pictată
din manuscrisul “Acactistul Mântuitorului”,
reprezentând lucrarea mea de licenţă. De ce
am vrut să mă întorc? Pentru că punctul de
inspiraţie o constituie aceeaşi sursă: Minia-
tura. Momentul expoziţiei a fost ales din
timp, iar lucrările create exclusiv pe tema
marii sărbători creştin-ortodoxe: Sfintele
Paşti, mai exact: Patimile şi Învierea
Domnului. Astfel prin expoziţia Ipostasele
Mântuirii am dorit să imprim în culoare, pe
cât posibil, momentele marcante din acest
pasaj al istoriei Mântuirii neamului. Iată
câteva din scenele reprezentate, aşa cum
poartă denumirea în limbajul picturii bizan-
tine: Intrarea în Ierusalim, Învierea lui Lazăr,
Spălarea picioarelor, Cina cea de Taină,
Rugăciunea din Grădina Ghetsimani,
Prinderea lui Iisus (sărutul lui Iuda), Iisus
în faţa lui Ana şi Caiafa, Iisus la judecată
în faţa lui Pilat, Lepădarea lui Petru,
Răstignirea,  Coborârea de pe Cruce, Plân-
gerea lui Iisus la mormânt, Pogorârea la
iad, Îngerul la mormânt vestind Învierea
Domnului, femeilor mironosiţe, Iisus ară-
tându-se Mariei Magdalena, Iisus arătân-
du-i-se femeilor mironosiţe, Hristos arătân-
du-se apostolilor la Marea Tiberiadei, Toma
pipăind rănile Mântuitorului.

Despre lucrări în sine aş putea spune
că sunt realizate pe suporturi de pânză şi
lemn. Cromatica este unitară, iar paleta destul
de restrânsă la bază, deoarece porneşte de
la nuanţe de verde, roşu vermillion, ocru şi
brun. Expoziţia în sine a fost gândită ca un
întreg, există o continuitate dintr-o lucrare
în alta; am încercat să realizez asta, nu numai
prin şirul evenimentelor prezentate, ci şi prin
continuitatea desenului, prin elemente de
peisaj ce se regăsesc în fiecare lucrare, ce
presupune exterior, elemente de vestimen-
taţie (drapajele fiecărui personaj sunt aproape
aceleaşi în fiecare lucrare). Un alt element
de unitate îl reprezintă ornamentele, care
apar pe fiecare lucrare; ca să creez unitate
şi din acest punct de vedere, am folosit
elemente simbolice restrânse şi specifice
temei, ca de exemplu: motivul viţei-de-vie,
strugurele, salcia, potirul, spicul de grâu.

Intenţia acestei expoziţii nu a fost de a
scoate în evidenţă o acurateţe a picturii
bizantin-ortodoxe, ci de a trata lucrările
într-un stil cât mai aproape de cel bizantin-
românesc, în care primează elementul
popular. Un alt scop a fost acela de a readuce
la lumină vechile miniaturi închise în cărţi
vechi, prin pictarea acestor scene într-un
stil asemănător. De fapt, aş putea spune că
lucrările reprezintă miniaturi realizate la scară
mare, cu excepţia icoanelor, care păstrează
doar ornamentele miniaturilor.

Am pus accent pe miniatură, deoarece
reprezintă primul izvor de inspiraţie al icoanei
din vechi timpuri şi până azi.

Nicoleta Terinte

Ipostasele
Mântuirii

“…Pictura povesteşte acelaşi lucru ca şi scrierea.”
                                      (Nichifor Patriarhul)

-expoziţie de iconografie -
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Aurel Popovici-Racoviţă (stânga imaginii, în picioare) în primul corp didactic al 
Preparandiei Greco-Catolice Române de Fete din Lugoj (1914); în mijloc, la masă,

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (colecţia ing. Victor Verzea)
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Constantin-Tufan Stan

Aurel C. Popovici-Racoviţă,
preotul unit bănăţean distins cu o menţiune, în 1913,

(1)

D eclanşarea Primului Război
Mondial, în ziua de 1 august 1914,
va conduce la apariţia unor

disfuncţionalităţi în activitatea vechii societăţi
corale lugojene „Lira”, fondate în 1871, unul
din cele mai vechi ansambluri vocale bănăţene.
În aceste împrejurări vitrege, o personalitate
providenţială, Aurel C. Popovici, profesor de
muzică la Seminarul Teologic Greco-Catolic din
Lugoj, fost preot la biserica unită din Ticvaniu
Mic, în ţinutul Caraşului (în comuna limitrofă
Ticvaniu Mare a dirijat, episodic, Corul „Ar-
monia”), a reuşit totuşi să continue tradiţia
corală greco-catolică lugojeană, preluând
bagheta dirijorală de la canonicul Ioan Ienea
(numit protopop la Orăştie), apelând la vocile
de copii şi cele feminine, dar şi la bărbaţii care
nu fuseseră trimişi pe front, asigurând periodic
răspunsurile liturgice în cadrul serviciului divin.
Episodul aducerii lui Aurel Popovici la Teologia
din Lugoj, în anul şcolar 1913-1914, în primul
corp profesoral al noii instituţii, este surprins
de prepozitul capitular Nicolae Brînzeu în
memoriile sale: „Rector a fost numit canonicul
I.[acob] Radu, vicerector V.[ictor] Poruţiu,
protopop la Oraviţa, văduv, ca să nu mai stea
cu menajera lui; după ce acesta a plecat la
Vărădia, a fost adus Aug.[ustin] Radu, tot
văduv; dr. Gh. Fireza a fost numit prefect de
studii, iar At.[anasie] Roşca – spiritual, ambii
celibatari. Profesori: la dogmatică, însuşi
episcopul, la drept şi istorie I. Radu, la Biblie
dr. Iuliu Hossu, la morală pastorală Bîrlea. Dar
asta nu a mers mult. Au fost aduşi dr. Felician
Bran, preot pensionar, la drept-istorie, şi dr.
Ioan Marianescu, de la Gherla, la dogmatică
[…]. La cânt şi muzică a fost adus preotul de la
Ticvaniu Mic, Aurel Popovici, bun muzicant şi
conducător de coruri, susţinut de rudele lui
Frenţiu de la Ticvaniu” (Brînzeu 2008, 211)1.
Promovarea sa la Lugoj s-ar putea datora însă
nu doar excepţionalelor calităţi muzicale, ci şi
atitudinii sale unioniste (Episcopul Frenţiu fiind
sensibil la astfel de manifestări), în urma
implicării în disputele electorale, la Ticvaniu
Mic, când, după ce-i dojenise pe cei care-l
votaseră pe un oarecare Segeszku Jozsef,
fusese condamnat la 2 luni de închisoare şi
plata unei amenzi de 200 de coroane (Theodoru
1999, 30).

Aurel C. Popovici-Racoviţă (supranumele
şi l-a luat mai târziu, pentru a evita, probabil, o
confuzie cu profesorul, publicistul şi filozoful
Aurel C. Popovici), născut în comuna timişeană

Contribuþii la istoria muzicii bãnãþene

la prima ediţie a Premiului Naţional de Compoziţie „George Enescu”

Racoviţa, lângă Buziaş, la 1 ianuarie 18792,
licenţiat în teologie la Blaj (1904), unde a avut
privilegiul să studieze muzica cu Iacob
Mureşianu, a făcut parte, ca profesor de cânt
bisericesc (o oră pe săptămână), muzică vocală
şi instrumentală (3 ore săptămânal)3, şi din
primul corp didactic al nou-înfiinţatei
Preparandii Greco-Catolice Române, inaugurate
în 15 septembrie 1914, destinate instruirii
viitoarelor învăţătoare din Dieceza Greco-
Catolică a Lugojului, instituţie fondată şi
păstorită de Episcopul Valeriu Traian Frenţiu,
care fusese întronizat cu un an în urmă, după
plecarea lui Vasile Hossu, numit episcop la
Gherla (cf. „Drapelul”, Lugoj, XV, 61, 1915, 2:
Raport despre Preparandia Gr.-Cat. Română
de Fete pentru şcoalele poporale elementare
din Lugoj)4. A activat la instituţia confesională
greco-catolică (cunoscută, după etatizare, şi
sub numele de Şcoala Normală de Fete), una
din primele şcoli de acest fel din Banat şi
Transilvania, până la Marea Unire, în anul 1918,
când a fost înlocuit de Ioan Bacău (un eminent
muzician format la Seminarul din Blaj, la şcoala
lui Iacob Mureşianu), după care s-a stabilit în
Basarabia, la Tighina, unde a profesat ca dascăl
de religie, limba română şi muzică, urmând
exemplul multor alţi preoţi care trecuseră la
cariere civile, cu acceptul episcopilor, în
condiţiile în care administraţia românească
ducea o acută lipsă de personal5.

Consecvent cu vocaţia sa muzicală, şi-a
definitivat ulterior studiile la Conservatorul de
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. A
locuit, pentru o scurtă perioadă de timp, în
Capitală, unde a predat muzica la Liceul
„Sfântul Sava”, fiind, în acelaşi timp, angajat
ca funcţionar la Ministerul de Finanţe. După
un alt stagiu petrecut la Tighina, a revenit în
apropierea locurilor natale, stabilindu-se la
Arad, unde a devenit titularul catedrei de muzică
la Liceul „Moise Nicoară”, până la pensionare,
între anii şcolari 1925-1926 şi 1938-1939,
instruind corul şi orchestra venerabilei
instituţii. Unul din foştii săi elevi, prof. Sever
Ageu (care i-a succedat la catedra de muzică),
evocă cu emoţie şi nostalgie portretul fizic,
moral şi profesional al muzicianului: „Aurel
Popovici-Racoviţă era de statură mijlocie, cu
faţa rotundă, părul negru, ochii vioi, negri, voce
puternică […]. Era simpatic, te apropiai uşor
de el şi te simţeai dispus sub bagheta lui, chiar

atunci când făcea observaţii mai aspre. Dar,
mai ales, avea multă putere de muncă şi
devotament fără margini faţă de cântecul
popular românesc, căruia i-a fost credincios
întreaga viaţă […]. Compoziţia îl preocupa febril
în timpul rămas liber de la catedră. Când s-a
copt melodia sau corul, le scria unde se afla, în
recreaţia dintre ore sau la masa de lucru […].
Ca dirijor de cor, A. Popovici-Racoviţă avea
simţul proporţiilor de glasuri, avea urechea fină
la intonaţii, stăpânea ritmul cântecului,
conducea mulţimea cântăreţilor cu multă băr-
băţie. Îţi părea că în ochi şi în fiecare mână
avea scrisă partitura. Ca orice dirijor bun, era
duşman al partiţiei scrise, care nu lăsa pe corist
să ridice capul de pe foaie şi să se concentreze
la dirijor. Puterea lui de stăpânire şi concen-
trarea cântăreţilor împlineau totul, şi corul ieşea
ritmat şi dus după voia lui. Căuta să inspire
elevilor corişti dragostea de cântec şi le cerea
purtare bună. Cine avea aceste calităţi rămânea
în corul liceului, făcând şi educaţie muzicală”
(Monografia Liceului „Moise Nicoară” 1971,
73, 211; Evocări 1971, 271-272).

Şi-a găsit veşnica odihnă în oraşul de pe
malurile Mureşului, la 1 februarie 1942, fără ca
preţioasa sa moştenire componistică să fie
inventariată, sistematizată, analizată, reeditată
şi valorificată.
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Note:
1 După cum aflăm din anunţul publicat în

„Drapelul”, Lugoj, XIII, 105, 1913, 3 (Deschiderea
Seminarului Teologic din Lugoj), în primul corp
profesoral a fost cooptat şi Romul Crişan (arhivar
diecezan şi protocolist), la catedra de administraţie
bisericească. Numele lui Aurel Popovici apare în
documentele oficiale mai târziu, în prima parte a anului
1914. Într-o chitanţă eliberată de Cassa Centrală a
Eparhiei Greco-Catolice din Lugoj la 1 martie 1914
(identificată în Arhiva „Ion Ploscaru” a Episcopiei
Greco-Catolice din Lugoj), contrasemnată de dr. Iacob
Radu, rectorul Seminarului, A. Popovici certifică
primirea integrală a sumei de 75 de coroane, echi-
valentul salariului ce i se cuvenea ca profesor titular

de muzică şi cânt pentru a doua jumătate a lunii februarie
şi luna martie 1914. Un eseu despre beneficiile fondării
unui seminar teologic la Lugoj fusese publicat cu un an
înainte de înfiinţare, în 1912, semnat cu pseudonimul
Lectorul („Drapelul”, Lugoj, XII, 69, 1912, 3:
Seminarul Român Greco-Catolic din Lugoj), de unde
unele confuzii privind anul înfiinţării instituţiei.
Seminarul teologic lugojean a funcţionat până în anul
1919, când, datorită numărului redus al seminariştilor,
conferinţa episcopală de la Blaj, ţinută în iarna anului
1919, a decis transferarea lor la Seminarul din Blaj.
Informaţii care atestă continuitatea instituţiei, în
Brînzeu 2008, 212, „Drapelul”, Lugoj, XV, 75, 1915,
3 (Concurs pentru primirea elevilor gimnazişti la con-
victul diecezan gr.-catolic român din Lugoj), „Foaia
oficioasă a Diecezei Lugojului”, IV, 12, 1917, 1
(Concurs pentru primirea la Teologie), „Sionul Româ-
nesc”, Lugoj, XXVI, 4, 1939, 21-22: † Felician Bran).

2 Tatăl său, preotul Simion Popovici, parohul
bisericii greco-catolice din Racoviţa, era originar din
Banatul sârbesc. La Ticvaniu Mic, unde a slujit ca
preot unit înainte de a se stabili la Lugoj, Aurel
Popovici-Racoviţă s-a căsătorit cu Ersilia Iorgovan,
fiica lui Vasile Iorgovan, primul primar al comunei
Ticvaniu Mare după Marea Unire.

3 Din primul colectiv profesoral al tinerei
instituţii mai făceau parte Elisabeta Butean (directoare),
Livia Coroian, Ioan Bodoca (catehet greco-catolic),
dr. Aurel Mihaescu (catehet greco-ortodox) (Bîrlea
[1922]) şi Eleonora Ciurdariu (profesoară la şcoala de
aplicaţie), licenţiată a Facultăţii de Filozofie din
Budapesta (v. „Drapelul”, Lugoj, XIV, 67, 1914, 3).
Internatul noii instituţii îşi avea sediul în casa Fundaţiei
episcopale „Vasile Hossu”, din vecinătatea rezidenţei
episcopale. Atât la internat, cât şi la seminar erau
primite eleve române (ordinare sau „privatiste”) de
confesiune greco-catolică şi ortodoxă.

4 Valeriu Traian Frenţiu fusese consacrat ca
episcop al Lugojului în toamna anului 1912, după ce
păstorise ca protopop al Orăştiei şi Haţegului. S a
născut la Reşiţa în 25 aprilie 1875. După obţinerea
doctoratului în teologie, la „Augustineum” din Viena
(1902), a funcţionat ca notar consistorial la Lugoj. A
inaugurat Seminarul Teologic Unit (1913) şi cursurile
Şcolii Pedagogice Greco-Catolice de Fete (1914),
viitoarea Şcoală Normală de Fete (ambele instituţii au
funcţionat, cu intermitenţe, în monumentala clădire
edificată în anul 1913). După tragica dispariţie a
Episcopului Demetriu Radu (8 decembrie 1920, în
atentatul cu bombă din sala de şedinţe a Senatului
României) a activat ca episcop diecezan al Oradei,
unde a desfăşurat o prodigioasă activitate culturală.
Arestat la Oradea, în 30 octombrie 1948, a luat calea
martirajului în temniţa din Sighetu Marmaţiei, unde a
trecut la Domnul în 11 iulie 1952. În preludiul
festivităţilor de instalare (care urmau să culmineze, în
9 februarie 1913, printr-un concert festiv, în pavilionul
grădinii „Concordia”) se organizase o ceremonie de
întâmpinare a Arhiereului, la gara din Lugoj, cu
participarea celor două reuniuni surori, Societatea
Corală „Lira” şi corala ortodoxă, Reuniunea Română
de Cântări şi Muzică, dirijată de Ion Vidu. La concertul
festiv, reuniunea greco-catolică, dirijată de Ioan Ienea,
a interpretat şi o lucrare semnată de Aurel Popovici-
Racoviţă, Dorul ardeleanului (Stan 2005, 28-30).

5 Câteva succinte informaţii despre un diferend
cu o bancă din Budapesta (în legătură cu o obligaţiune),
care i-ar fi putut afecta imaginea publică şi determina
părăsirea activităţii pastorale, ne sunt transmise de
Nicolae Brînzeu în memoriile sale (Brînzeu 2008, 211-
212), neoferindu-ni-se însă nicio dovadă a vreunei
sancţiuni care să ducă la o eventuală excludere din
rândurile cinului preoţesc.

Aurel Popovici-Racoviţă (1879, Racoviţa,
Timiş – 1942, Arad) (colecţia ing. Victor Verzea)

Aurel Popovici-Racoviţă
(primul din dreapta) în mijlocul părinţilor

(Simion Popovici, parohul bisericii unite din
Racoviţa, şi Elena), alături de cei doi fraţi,

Corneliu şi Sofia (colecţia ing. Victor Verzea)
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