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“Singură Arta ne mai poate procura,
în aceste vremuri, cheia înţelegerii şi
perceperii frumosului.”

Constantin Brâncuşi
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Cultura la zi(d)Cronica în imagini
La Galeria “Pro Arte” a fost

deschisă lada de zestre
Duminică, 15 august 2010, la Galeria “Pro

Arte”, a fost inaugurată expoziţia etnografică
“Din lada de zestre”. Ea a fost alcătuită din
obiecte ale Muzeului de Istorie şi Etnografie
din Lugoj şi din obiecte din colecţia personală
a muzeografului Marius Matei, de la Muzeul
Satului Bănăţean din Timişoara, şi prezintă
costume tradiţionale din zona Banatului de
câmpie. Muzeografa Daciana Vuia a prezentat
obiectele şi îmbrăcămintea ce puteau fi văzute
în trei dintre sălile galeriei. Starea de con-
servare a obiectelor este excelentă. “Expoziţia
de astăzi se vrea a fi o pledoarie în vederea
salvării memoriei, în vremurile în care tradiţiile
ţărăneşti mor şi obiceiurile dispar. Nu este
vorba doar de a salva o ladă sau un costum
popular, ci e vorba de a salva întreaga spiri-
tualitate ţărănească”, a spus Daciana Vuia. A
adăugat că acum, în secolul XXI, nu mai sunt
ţărani care să păstreze tradiţia. Obiectele
expuse sunt legate de căutarea unei identităţi,
care, până la urmă, nu poate fi înţeleasă decât
dacă ne raportăm la trecut. Expoziţia este
legată de identitatea locală, prezentând cos-
tumul popular al locului, de la sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX.
Costumele din zona etnografică Lugoj – Făget
– Buziaş aparţin muzeului lugojean. Costu-
mele din primele două încăperi, care fac parte
din zona Timişoarei, aparţin Muzeului
Banatului din Timişoara. Un război de ţesut
are vârsta de 120 de ani. Unele costume, vechi
de 140 de ani, au fost ţesute la războiul de
ţesut, din fire de bumbac şi cânepă.

În încheierea vernisajului, Marius Matei,
de la Muzeul Satului bănăţean, a vorbit despre
impresionanta sa colecţie de costume popu-
lare, dintre care o parte sunt prezentate în
galeria lugojeană.

Concert de orgă
Joi, 19 august 2010, la Biserica Romano –

Catolică „Notre Dame” din Timişoara, a avut
loc un concert de orgă, susţinut de trei
muzicieni stabiliţi în Germania, originari din
Banat: organistul Franz Metz (născut la
Lugoj), baritonul Wilfried Michl (născut la
Orţişoara) şi violistul Herbert Christoph
(născut la Timişoara). Cei trei au interpretat,
cu mult succes, în faţa unui numeros public,
toccate, fugi, cântece biblice, piese festive,
lieduri de: Johann Pachelbel, Francesco Maria
Veracini (1690 – 1768), Wenzel Josef Heller
(1849 – 1914), Antonin Dvořák, Theodore
Dubois (1837 – 1924), Henry Purcell, Ludwig
van Beethoven, Gustav Hazslinszky şi
Nicolas Jaques Lemmens (1823 – 1881).

Organistul, muzicologul şi dirijorul Franz
Metz şi-a petrecut copilăria la Lugoj, unde a
luat lecţii de pian, armoniu şi orgă de la Martin
Metz, Josef Willer şi Clara Peia. A urmat
cursurile de orgă la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti. În perioada 1975 –
1985 a fost organist la bisericile catolice din
Elizabetin, Millenium şi la Domul din Timi-
şoara. După 1985 a activat ca organist la
Stiftskirche Hechingen (Germania) şi ca
organist al castelului Hohenzollern. Din 2000,
este organist principal la biserica St. Pius din
München.

Baritonul Wilfried Michl a activat ca
solist la Opera de Stat din München, la
Landestheater Coburg şi la Kammeroper
Salzburg. În ultimii ani se dedică mai mult
concertelor de lieduri şi oratorii.

Herbert Christoph a fost student la
Universitatea de Muzică din Cluj. Până în 1985
a fost violist al Filarmonicii “Banatul” din
Timişoara. După emigrarea în Germania (1985)
a devenit membru al orchestrei simfonice din
Aachen.

                               Constantin Buiciuc

Acest număr este ilustrat
cu lucrări expuse la

Salonul Artelor Vizuale
Lugoj 2010.

(II)

Vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului plastic Constantin Gh. Grangure şi de pictură a artistei plastice
Georgeta Cocian; au prezentat: Mircea Lăzărescu, Ioan Iovan, Silvia Bloch; 23 aprilie 2010, Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Vernisajul expoziţiei de pictură a artiştilor plastici Elena şi Constantin Onae;
au prezentat: Silvia Bloch, Ladislau Pokker; 15 iulie 2010, Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Ziua Lugojului şi Ruga Lugojană; au participat: Francisc Boldea - primarul Lugojului, prinţul Dimitrie Sturdza,
Ioan Cerbu, Alexandru Mesian, Bujor Damşa, Cristian Cerbu, Ioan Ambruş, Sorin Stragea, Iosif Crăciunescu, Dan Ciucu,
delegaţiile oraşelor înfrăţite cu Lugojul - Jena, Szekszárd, Vârşeţ, Nisporeni; organizatori: Primăria Municipiului Lugoj,

Parohia Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului“ Lugoj, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj;
15 august 2010, Piaţa Victoriei Lugoj şi Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor Lugoj.

Festivalul Interjudeţean de Folclor “Aurelia Fătu-Răduţu” Bocşa, Caraş-Severin, ediţia a XVII-a, 2010.

Vernisajul Expoziţiei etnografice “Lada de zestre”; au prezentat: Daciana Vuia, Marius Matei, Max Alex Bloch;
organizator: Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj; 15 august 2010, Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Zilele Literaturii Germane la Reşiţa, Caraş-Severin; coordonator: Josif Erwin Ţigla; iulie 2010.
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Moartea lui Teo

Aşadar, şi viaţa şi moartea lui Teo
se încheiaseră. El ieşise cu totul,
şi definitiv, din timpul real. M-am

întrebat şi mă întreb: există o continuitate
între personalitatea lui Teo (ins grav, solemn,
boem incurabil şi, poate, disperat, spre
sfârşit), opera sa (proză faulkneriană şi un
volum nepublicat de sonete) şi modul cum
a trecut în eternitate? Se spune că moartea
pietrifică în destin o existenţă anume. De ce
am sentimentul că destinul lui Teo, pecetluit
în acea după-amiază de septembrie, sub
ochii umbriţi adânc ai firavei asistenţe, e mai
greu de cuprins decât ne-am închipui? Poate
că el murise, în fond, demult, atunci când a
încetat să scrie proză, poate că, timp de două
decenii, şi-a supravieţuit, consemnând în
sonete exact această supravieţuire… A luat
cineva dintre noi în serios agonia existenţial
– estetică a lui Teo? Bănuiesc o fractură în
acest destin, o dramă pe care mă tem că n-
o vom identifica integral niciodată.

Moartea lui Ion Dumitru Teodorescu,
crâncenă şi tăcută, aidoma cutiei negre de
lemn, cât o jumătate de sicriu, ce-i cuprindea
rămăşiţele pământeşti, ne va marca (şi ne
va culpabiliza) iremediabil, pe toţi, scriitori
sau nescriitori, fie că ştim ori nu, fie că ac-
ceptăm ori nu acest lucru. Nicio fiinţă umană
n-ar trebui să părăsească scena lumii în chi-
pul în care a părăsit-o el.

Iată de ce mi-a fost dureros de greu să
pun pe hârtie aceste rânduri.

                                    Orient latin, 4/2000

Postbiografia

Am citit, de curând, un volum de
proză scurtă al doamnei Maria
Pongracz, intitulat Tablouri

dintr-o expoziţie (Editura Eubeea, 1999;
coperta: Dumitru Popescu). Cartea mi se
pare interesantă pentru modul în care ana-
lizează (scriitoriceşte) ceea ce am putea nu-
mi psihismul agonic, urmărit, cu atenţie, şi
descris, cu precizie, până în faza lui termi-
nală. M-am gândit, deci, să consemnez, suc-
cint, impresiile pe care mi le-a trezit această
nouă lucrare a cunoscutei scriitoare şi jur-
naliste.

Mai întâi, trebuie să spun, apăsat, că
textele adunate între coperte nu au niciun
dram de morbiditate. Nu ni se vorbeşte des-
pre oameni bolnavi. Dimpotrivă, eroii sunt
indivizi sănătoşi, la trup şi la minte, al căror
suflet, însă, dintr-un anumit moment, din
vina lor, sau nu, începe să se stingă. Iar ei
rămân perfect conştienţi de acest lucru. De
aici – caracterul dramatic al scrierilor.

Autoarea surprinde, ca punct de ple-
care, clipa când eul se trezeşte din visul, din
toropeala aparenţelor, când ia cunoştinţă de
propria-i existenţă, când se izbeşte de aceasta
ca de un zid.

Trezirea echivalează cu un eşec (mai
exact, pune în lumină eşecul: Soare năclăit,
Fotoliul-menghină, vezi şi p. 81 etc.), eşec
ce prefigurează, în viziunea personajelor,
neantul (termen dominant, spectru omni-
prezent: p. 19, 36, 51 etc.). De acum, totul
devine un coşmar (p. 6, 39, 61 etc.), însoţit de
apariţii stranii, necunoscute mai înainte: melcii
(Dansul melcilor), cuta adâncă de pe frunte
(Ibidem), umbrele (passim), pasărea de frunze
(Bătrân scăldându-se), fluturele negru (Tors),

vocile, năzgâmba (Năzgâmba) ş.a.
Pe de altă parte, ruperea de ambianţă

traversează câteva etape, orânduite, în gene-
re, gradual (vacuitatea profesională, cea sen-
timentală, derapajul biografic, impasul so-
cial), culminând cu intrarea (şi instalarea),
de-a dreptul tragice, în postbiografie (Dan-
sul melcilor, Soare năclăit).

E o temă asupra căreia s-ar putea glosa
îndelung. Postbiografia (inclusiv cea fizică,
p. 41) înglobează toate eşecurile amintite, e
suma, rezultanta, sinteza lor (să se vadă,
spre exemplu, Năzgâmba). Agenţii declan-
şatori ai întregului proces, agenţi deopotrivă
exogeni şi endogeni, sunt, în ultimă instanţă,
furnicile vremii (p. 77). Ele îşi duc victima,
obosită, extenuată (passim), într-un timp fără
durată, fără dimensiune şi într-un spaţiu
confuz, unde insul nu mai trăieşte, ci îşi
supravieţuieşte.

O tentativă de evadare din asemenea
chingi ne este relatată în povestea promi-
ţătorului fotoliu-menghină – de fapt, o ultimă
farsă, o răsturnare în nimicnicie şi derizoriu:
„Aureola căzu la picioarele lui, fără să-l învă-
luie în lumina spiritului” (p. 95).

Disperate de inconsistenţa propriei lor
fiinţe, personajele îşi caută chipul, pe luciul
diverselor oglinzi (passim), rătăcesc în
amintire (Năzgâmba), vor să recupereze anii
pierduţi (Bătrân scăldându-se). Zadarnic.
Nimic, nimic, pretutindeni. Doar solitudine
şi dezolare.

Astfel, se construieşte, treptat, tabloul
global al unei umanităţi dezorientate, lipsite
de repere, înglodate în imanenţă.

Deteriorarea chipului poate sugera
modificări ireversibile în suflet. Iar pierderea
chipului (eventualitate funestă) ar echivala
cu însăşi căderea din har.

Aici, iarăşi, s-ar cuveni o cercetare se-
parată. „Imnul Sfântului Ioan Damaschin,
cântat la slujba de înmormântare, este
deosebit de grăitor în acest sens: Plâng şi
mă tânguiesc când gândesc la moarte şi văd
zăcând în mormânt frumuseţea noastră
neavând chip”. De asemenea: „Omul a fost
zidit după chipul lui Dumnezeu. Cu sigu-
ranţă, acest chip nu se referă la trup, ci se
referă în primul rând la suflet” (Hierotheos
Vlachos, Psihoterapia ortodoxă, Editura
Învierea – Arhiepiscopia Timişoarei, 1998;
traducere de Irina Luminiţa Niculescu, p.
137 şi 120).

Proza doamnei Maria Pongracz suge-
rează (voit sau nu) tocmai această primejdie
a pierderii chipului, într-o lume ce va trebui
să aleagă între două drumuri: ori îşi va regăsi
Creatorul, ori va pieri. E o împrejurare lăun-
trică limită, pe care intuiţia scriitoarei o se-
sizează, o transcrie şi o comunică, averti-
zator.

Criza contemporană a identităţii, a eului
– iată definiţia concisă (mult prea concisă şi
prea intelectualizată, desigur) a substanţei
ce hrăneşte volumul.

Postbiografia, stare existenţială ne-
liniştitoare, oarecum paradoxală, dar nu
mai puţin reală şi, probabil, frecventă, nu
putea scăpa observaţiei unui artist talentat
şi lucid.

                           Paralela 45, 30 mai 2000

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

Câştigarea unor calităţi suprauma-
ne este evidentă pe domeniul
paradisiac al lui Mihai. Mare iu-

bitor al munţilor - muntele însuşi semnifică
elevaţia spirituală, protagonistul îi contemplă
zburând deasupra lor. „În majoritatea
religiilor arhaice, «zborul» înseamnă accesul
la un mod de a fi supraomenesc (Zeu,
magician, «spirit»), în ultimă analiză, liber-
tatea de-a te mişca în voie, deci dobândirea
condiţiei «spiritului». Pentru gândirea india-
nă, arhatul care «sparge acoperişul casei»
şi zboară prin aer ilustrează faptul că a
transcendat Cosmosul şi a intrat într-un mod
de a fi paradoxal, de necuprins cu mintea,
acela al libertăţii absolute [...]. Pe plan mito-
logic, gestul exemplar al transcenderii lumii
este ilustrat de Buddha, care declară că a
«spart» Oul cosmic, «cochilia ignoranţei»,
şi a obţinut «preafericita, universala dem-
nitate a lui Buddha»” (Ibid., p. 162).

Purtător de aripi invizibile pentru pro-
fani, Mihai pare acum o întrupare a arhan-
ghelului omonim. El nu va ucide însă dra-
gonul, pentru că manifestarea htoniană ar
putea fi însuşi fiul său. Chiar Monica, fiinţa
depărtată de tot ce este sacru, l-a văzut pe
Dumitru ca pe un purtător al semnelor dia-
bolice: „te bălăceşti în mere putrede, ca şi
fiul lui Satan.” (Marii fericiţi, p. 31).

Arhanghelul Mihail, conducătorul
oştirilor cereşti, cel ce cântăreşte sufletele
morţilor şi duce la îndeplinire pedepsele lui
Dumnezeu, luptător împotriva rebelului
Lucifer şi călăuzitor al oamenilor, se supra-
pune perfect peste profilul spiritual al părin-
telui Iosif, bunicul Melaniei şi tatăl Elisabetei.
„Iosif şi-a ştiut menirea şi a murit cu sabia
Arhanghelului Mihail în mână, sub ochii
arhanghelului din biserică, slujindu-l până la
capăt.”, istoriseşte Elisabeta. „El şi-a văzut
soarta. Şi a ştiut că va muri tânăr, şi de aceea
ni se întoarce-n vis şi-n preajmă, mamei
Ivanda şi mie, să ne înveţe cum să vă păzim
şi cum să ne ferim şi să ne dezlegăm de
legăturile Satanei...” (p. 123). Dacă Ar-
hanghelul Mihail a fost considerat o mani-
festare a Logosului, predicile părintelui au
încercat să aducă sfinţenia asupra eno-
riaşilor, dar şi morala pierdută în timpul gu-
vernării profanului. Elisabeta, care şi-a preţuit
tatăl şi a preluat din harul său, imagina o
luptă între Prinţul Luminii şi Prinţul Întu-
nericului prin intermediul lui Iosif şi Dumitru.
Poate că vocea îngerului păzitor i-a şoptit
despre maleficul ascuns în ginerele ei: „um-
blă pe căile rele, umblă să-l afle pe cel negru,
să i se facă slugă, să-l umple cu nimicnicia
unei bogăţii din vis, aici, pe pământ [...]...
[...] Dumitru are semnul diavolului, am ştiut
de la început [...]...” (pp. 188-189).

„În timp ce Mihai [...] se livrează vir-
tuţilor sale paranormale (cronovoiaje, hiper-
estezie, transă, revelaţii, levitaţii, derealizare)
fiul său Dumitru se dedă unor incredibile
partide de sex, pradă unui triunghi isoscel
cu două vârfuri feminine [...]. În timp ce
Mihai, prin halucinaţii sub narcoză, îl visează
pe prinţul Mâşkin şi pe Iisus în lumina
taborică, procurându-şi şansa unică de a-şi
controla martirajul şi purgatoriul, fiul său,
marionetă a urii (ca resort al supravieţuirii)
se lasă sodomizat de promiscua, dar cal-
culata râvnă sexuală a celor două vârfuri:
un animal de montă, adus pe banii lor la
munte pentru a le însămânţa.” (Geo Vasile,
op. cit., p. 6).

Aflat în Gara de Nord, dar dorind să-şi
amâne întoarcerea acasă, Dumitru îi tele-
fonează Monicăi, iubita de la Bucureşti, care
îl duce la ea acasă şi apoi la Buşteni. Îi
însoţeşte Viki, alături de care bărbatul trăise,

Fericirea

în tinereţe, o aventură ce ar fi continuat
poate, cu intermitenţe, dacă Monica, geloasă,
n-ar fi intervenit. De data aceasta însă nu e
loc de gelozie în triunghiul în care viaţa imită
(pseudo)arta: „Filmele abundă în asemenea
triunghiuri isoscele cu două vârfuri feminine.
E probabil o realitate din care gust şi eu,
iată, acum, pentru câtva timp...” (Marii
fericiţi, p. 45). Deşi Viki, mai naivă şi afec-
tuoasă decât Monica, îl aseamănă cu Zeus,
singurul capabil să zămislească în aceeaşi zi
cu două zeiţe, Dumitru alungă cu greu
comparaţia deloc flatantă cu un „taur co-
munal”, preferând „să joace rolul celui ales
[...] iar el să fie semănătorul... zburătorul,
cel ce aduce copiii, în nopţile de Sânziene,
fecioarelor despletite, care fug dezgolite prin
codrii.” (p. 52). Imaginaţia consolatoare a
lui Dumitru creionează un tablou ce trimite
la un ritual orgiastic: „Monica şi Viki, ase-
meni unor vrăjitoare din basme, îl atrag
într-un joc erotic triunghiular, în urma căruia
femeile plănuiau să rămână însărcinate.
«Bucură-te, bărbate, bucură-te, căci tu eşti
bărbatul nostru», îi spun ele în aceeaşi ma-
nieră fantastă.” (Gabriela Glăvan, op. cit.,
p. 22).

D orin Murariu semnala, ca o
trăsătură definitorie a romanelor
lui Paul Eugen Banciu, apar-

tenenţa la baroc: „O emblemă a acestui stil,
utopic ca oricare altul, e tensiunea continuă.
Toate cărţile lui Paul Eugen Banciu au ca
principiu fundamental al viziunii romaneşti
tensiunea iscată de încercarea de a căuta,
dincolo de faptul brut, planul subtextual,
reflexiv. Consecinţa imediată este alternanţa
permanentă dintre curgerea narativă şi re-
flecţie, dintre imagine şi comentariul său
[...].” (op. cit., pp. 111-112). În Marii fe-
riciţi conexiunea cu barocul se poate realiza
şi pe alte coordonate, prin prezenţa unor
personaje feminine care ilustrează una dintre
cele douăsprezece caractere emblematice ale
volumului Omul baroc , coordonat de
Rosario Villari: Omul de stat, Soldatul, Finan-
ciarul, Secretarul, Rebelul, Predicatorul,
Misionarul, Călugăriţa, Vrăjitoarea, Omul de
ştiinţă, Artistul, Burghezul. În romanul lui
Paul Eugen Banciu este vorba de Vrăjitoare,
întrezărită în două ipostaze diferite.

Brian P. Levack, autorul capitolului
dedicat acestui veritabil motiv de panică în
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea afirmă că
vrăjitoarea inspira teamă prin puterea ei de a
practica magia neagră (maleficium), prin
statutul de aliată / servitoare a diavolului şi
prin distructivitatea morală, manifestată în
cadrul sabatului, care a fixat-o ca simbol al
sexualităţii (cf. Brian P. Levack, vol. Omul
baroc, Iaşi, Editura Polirom, 2000, pp. 258-
266). „O parte din acea definiţie a feminităţii
era de natură morală. Femeilor li se cerea să
fie virtuoase şi caste. Dimpotrivă, femeile
acuzate de vrăjitorie aveau faima de a prac-
tica diferitele forme de deviere morală. Acest
fapt nu ar trebui să surprindă: vrăjitoarele
reprezentau chintesenţa făpturii diabolice.
[...] Vina lor, ca şi cea mai mare parte a
delictelor comise de femei înregistrate în e-
pocă, era mai ales de natură sexuală. Insis-
tenţa asupra comportamentului sexual este
de înţeles, dacă se ţine seama de importanţa
imaginarului erotic în descrierile perioadei
sabatului.” (Brian P. Levack, op. cit., p. 274).
Adevărate purtătoare ale dezagregării morale
se dovedesc Monica şi Viki prin comporta-
mentul lor de la Buşteni. În plus, ele acţio-
nează ca parte activă - fapt remarcat şi de
Geo Vasile - pentru a face să funcţioneze
magia, în timp ce bărbatul rămâne o simplă
unealtă.

(3)
între sacru şi profan
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Cea de-a cincea carte a scriitoarei
timişorene Liliana Ardelean este
un roman masiv, de peste patru

sute de pagini, se numeşte Jurnalul că-
lugăriţei şi a apărut în 2010, la Editura
“Victor Babeş” din Timişoara. Romanul are
o componentă poliţistă, care încadrează
desfăşurarea epică. E vorba, la început, de
o presupusă crimă, care, în final, se con-
firmă. O a doua componentă, puternică în
prima parte a romanului, este cea socială.
Folosind fragmente de jurnal, scrisori sau
evocări prin transcrierea gândurilor, autoa-
rea construieşte, aleatoriu, un mozaic de
frescă socială: perioada comunistă, cu per-
secuţiile preoţilor şi ale urmaşilor acestora,
perioada de la 1918, cu entuziasmul şi
efervescenţa de atunci, perioada interbelică,
cu lupta pentru avere şi sărăcirea intelec-
tualităţii. Dar, destul de repede, autoarea
părăseşte intenţia de frescă socială şi se
concentrează pe trei personaje cu un statut
tragic. Reliefarea celor trei personaje şi a
raporturilor dintre ele constituie miezul
romanului. Personajul central al părţii de mij-
loc este Emma Sinescu, o doamnă provenită
dintr-o familie înstărită, considerată de un
nivel social superior. Familia Emmei a sărăcit
într-o oarecare măsură după Unirea din
1918, dar a scăpătat când au venit comuniştii
la putere, naţionalizând totul. Emma a primit
o educaţie aleasă, şi a putut să-şi dezvolte
talentul de artistă. Marile ei pasiuni erau cititul
şi muzica. A ajuns o apreciată profesoară de
pian şi o sensibilă compozitoare de piese
muzicale originale. Admiraţia ei pentru marile
personalităţi ale muzicii româneşti şi ale
culturii româneşti în general nu avea mar-
gini. Pe unele dintre aceste personalităţi le-a
cunoscut direct şi le evocă adesea, cu ve-
neraţie: George Enescu, Sabin Drăgoi,
Nicolae Iorga, Lucian Blaga. Suflet sensibil,
interiorizat, cu o evoluţie îngrădită, până la
un punct, în normele de educaţie şi sociale
ale vremii sale, Emma a primit o puternică
lovitură sentimentală – trădarea primei iubiri
-  la o vârstă fragedă, când sufletul ei era
fragil, vulnerabil. Lovitura, la care se adaugă
o alta, tot sentimentală, ceva mai târziu, îi
schimbă definitiv viaţa. Emma devine
excesiv de interiorizată, oarecum severă, cu
un suflet împietrit, rigidă, dar cu momente
de tandreţe aspră. Se refugiază în muzică,
dar şi în universul, vast, al amintirilor ei.
Emma este prizonieră a trecutului, trăieşte
din evocări, din rememorări, încercând să
transforme trecutul în prezent. Începe să-i
dispreţuiască pe cei pe care îi consideră
inferiori ei. Este trufaşă şi plină de sine. Îi
dispreţuieşte pe comunişti, pentru că ei au
sărăcit-o, dar îl priveşte extrem de critic şi
pe propriul ei fiu, Doru. Iar când fiul o aduce
în casă pe viitoarea lui soţie, Vera, Emma
este cuprinsă de un dispreţ suveran, con-
siderând-o pe cea  nou–venită o „piţipoancă”
(baletul, profesiunea Verei, fiind, în concepţia
soacrei o meserie neserioasă). Mai mult,
Emma bănuieşte că Vera (care era rusoaică,
venită de la Leningrad) este spioană comu-
nistă. Doru, fiul Emmei, îşi priveşte mama
cu un ochi critic. El consideră că mama lui
îşi exagerează valoarea de artistă, o vede
distantă, închisă în sine, plină de sine şi pri-
vind prea critic pe toată lumea. Emma revine
în prim–planul desfăşurării epice în ultima
parte a romanului. Ca să fie iertată de faptul
că a adus pe lume un monstru – pe Doru –
ea este sfătuită să meargă la mănăstire.
Emma se călugăreşte şi ţine un jurnal. Este,

desigur, jurnalul pe care îl citim noi, sub
forma romanului. Doru, care ocupă, alături
de Vera, partea de mijloc a romanului, este
un produs degradat, în mai mare măsură, al
familiei. Dispreţului faţă de alţii, egoismului
şi orgoliului nemăsurat (pe care le avea şi
mama lui) li se adaugă, la fiu, o doză bună
de primitivism, brutalitate, vulgaritate,
impulsivitate şi violenţă. Doru este
caracterizat direct de naratoarea omniscien-
tă. El face parte dintre oamenii care sunt:
“Seci, caustici, închistaţi, pragmatici, egoişti,
dispreţuitori, închişi în sine, chiar răi”. (p.
170). Este o caracterizare blândă. De la un
punct, Doru este un personaj tezist. El i-
lustrează concepţia sa despre bărbaţi şi fe-
mei. În relaţia cu iubita sa, Vera (pe care
Doru a cunoscut-o la Leningrad şi o aduce
în România, unde ea îi devine soţie), el se
consideră stăpân. Crede că bărbatul este
superior femeii, iar femeia trebuie să-l
slujească, supusă. El are preocupări
superioare (meciul de fotbal, berea cu
prietenii), iar femeia aşteaptă drăgălăşenii
inutile. Doru crede că o anumită atracţie
(sexuală) apare numai la începutul legăturii.
Apoi totul intră în „normal”: el – stăpân,
autoritar, brutal, monstru de egoism; ea –
supusă, proastă, limitată, slugă a bărbatului,
făcându-i, fără crâcnire, toate voile. Vera este
robită iubirii. Iubirea, ca orice sentiment, este
iraţională, lucru observat de mult timp şi bine
ilustrat în literatură. Dacă s-ar fi supus măcar
puţin raţiunii, Vera l-ar fi părăsit imediat pe
Doru. Ea este o sumă de calităţi, iar el o
sumă de defecte: antiteză de alb şi negru.
Ea este iubitoare, sensibilă, altruistă, capabilă
de sacrificiu, supusă, credincioasă, harnică.
El este opusul apăsat al ei: robit instinctelor,
insensibil, cinic, egoist, orgolios peste
măsură, dominator, repezit, ignorant,
bădăran, nemernic. Într-o singură privinţă
cei doi se aseamănă: amândoi dispreţuiesc
arta modernă, considerând-o pseudoartă. El
crede că muzica modernă este dizarmonică,
zgomotoasă, produsul unor handicapaţi, iar
ea consideră că baletul modern este inestetic,
obscen, supus sexului. Dar această ase-
mănare nu este suficientă pentru a salva
iubirea. Prietena din Leningrad a Verei, Nadia,
vede imediat adevărata faţă a lui Doru,
numindu-l „închipuit nemernic”. Vera nu
poate asculta sfatul Nadiei şi rămâne cu

Doru. Iubirea îi dă “orbul găinilor”, cum
spunea prietena. Apoi, când, prea târziu, Vera
îşi dă seama că Doru este un egoist feroce,
ea nu mai poate să plece, de teama singu-
rătăţii şi a problemelor sociale care s-ar ivi.

Din întregul roman se desprinde
o idee centrală, ilustrată mereu:
iubirea este sentimentul cel mai

important al oamenilor. Cele trei personaje
principale sunt nefericite şi sfârşesc tragic,
pentru că nu se bucură de iubire. Emma are
parte de două scurte iubiri, una în tinereţe şi
alta la maturitate, care îi luminează viaţa,
înfrângându-i, pe moment, imensul orgoliu.
Dar nu este suficient. În tot restul lung al
vieţii Emmei, iubirea lipseşte. Vera este robul
iubirii, care îi întunecă raţiunea. Ea nu poate
vedea decât parţial monstruozitatea lui Doru
şi relele familiei lui. Doru, fiinţă inferioară,
nu este capabil de iubire – un sentiment
superior. El este pradă instinctelor, iar
egoismul rău monstruos este devorator. Ca
urmare, cele trei personaje sfârşesc tragic.
Vera este omorâtă (accidental) de Doru.
Doru se sinucide, aruncându-se de la etajul
arestului poliţiei. Emma, ajunsă călugăriţă,
este omorâtă, la mănăstire, de un infractor.

Finalul romanului (capitolul cincispre-
zece) este surprizător, neprevăzut. El ne duce
în domeniul paranormalului, căci Vera (des-
pre care aflasem că murise) se trezeşte şi
îşi dă seama că totul a fost o premoniţie.
Sau s-ar putea să fie o altă viaţă, care a fost
programată pentru o parte din Vera şi nu
s-a împlinit. Emma îi spune Verei că totul a
fost un vis. În viaţa de acum, Vera este
specialistă în computere şi are o viaţă fericită:
soţul ei, Doru, este bunătatea întruchipată,
Emma, soacra ei, se înţelege minunat cu ea,
iar cele două fete sunt minunate. Se naşte şi
a treia fetiţă, de o frumuseţe aparte. Relatarea
Verei (adică romanul în sine) are destul de
multe similitudini cu un jurnal al unei stră-
bunici a Emmei. Acea străbunică a suferit
mult când şi-a pierdut soţul şi unele întâm-
plări din jurnal ar putea fi rodul unei minţi
rătăcite. Acest final, cu o doză de tezism în
el, nu poate anihila sutele de pagini în care
este construită o altă realitate, care primeşte,
inevitabil, o pronunţată autonomie.

Jurnalul călugăriţei trezeşte interesul
şi prin tehnicile narative folosite. Există un
narator omniscient, la persoana a III-a, care,
în spiritul prozei realiste, pătrunde în mintea
personajelor, le citeşte gândurile şi apoi le
reproduce fidel, dar care cedează adesea lo-
cul altor naratori, tot la persoana a III-a,
dar care nu mai sunt omniscienţi: Vera, Doru
şi, mai ales, Emma. Naratorul omniscient
creează, adesea, cadrul, apoi lasă locul unuia
dintre personaje. De multe ori, naratorii se
schimbă într-un ritm ameţitor, cei de la per-
soana I fiind dominanţi. O situaţie interesantă
apare în capitolul doi. După plecarea soacrei,
mama şi fiica (naratoare la persoana I) ră-
mân singure. Naratoarea îi povesteşte mamei
ce s-a întâmplat cu Jean Popovici (primul
iubit al Emmei). Naratoarea la persoana I
aflase acest lucru, la o şuetă, de la Vera,
care, la rândul ei, aflase de la Emma. Deci:
naratoarea la persoana I (fiica) îi povesteşte
mamei ceea ce aflase de la Vera, care, la
rândul ei, aflase povestea de la Emma şi i-o
spusese naratoarei. Naraţiunile la persoana
I intră una în alta ca imaginile în două oglinzi
puse faţă în faţă.

Jurnalul călugăriţei trăieşte prin cele
trei puternice personaje principale, dar şi prin
tehnicile narative folosite.

Constantin Buiciuc

Liliana Ardelean
- Jurnalul călugăriţei -

Cornel Drinovan are o bogată acti-
vitate jurnalistică: între 1996-
1997, a fost directorul săptămâ-

nalului lugojean „Gazeta Lugojului”, în peri-
oada când a fost custode-bibliotecar al Casei
Româno-Franceze din Lugoj (1993-1998).
Din 1998, s-a stabilit în Madrid - Spania,
unde este directorul revistei „Origini Româ-
nia” şi directorul general al publicaţiei „Uni-
versul românesc”.

Jurnalistul Cornel Drinovan îl dublează
pe scriitorul Cornel Drinovan. Astfel, în anul
2008, la Editura Marineasa din Timişoara,
Cornel Drinovan publică primul său volum
de editoriale-eseu, Paso Doble; pe coperta
a patra a acestui volum (fragment din Cu-
vânt înainte: Un român din Spania care îi
iubeşte pe toţi românii), scriitorul şi jurna-
listul Constantin Buiciuc scrie: „Cornel
Drinovan ne oferă un adevărat spectacol de
înălţime a cugetării şi a sentimentelor, pre-
cum o lecţie de morală. El este un român
care îi iubeşte şi pe românii de departe, şi
pe românii de aproape, şi din marea lui iubire
se naşte privirea critică asupra unora dintre
slăbiciunile lor”. În acest sens, un fragment
din editorialul De la Mioriţa la manele
(pag.104-106) din acest volum este con-
cludent: „Manifestările culturale româneşti,
cu puţine excepţii, lipsesc cu desăvârşire
în Spania. Pictura, sculptura, muzica, arta
în general este puţin prezentată sau aproape
deloc poporului spaniol, pentru a arăta că
facem parte din lumea civilizată europeană
unde ne avem locul, căci valorile culturale
româneşti sunt universale. Dar acestea
trebuie prezentate, susţinute. […] Pentru
asta ar trebui organizate expoziţii, dar nu
cu trei postere, concerte, prezentări de cărţi
şi scriitori, simpozioane şi multe altele.  Cine
să le organizeze? Căutaţi singuri, stimati
cititori, răspunsul”. În anul 2009, tot la
Editura Marineasa din Timişoara, Cornel
Drinovan publică al doilea volum de editori-
ale-eseu, Metehne româneşti în Spania,
lansat la Centrul Hispano-Român din Alcalá
de Henares, în 26 noiembrie anul trecut. Vo-
lumul reuneşte numeroase editoriale difuzate
pe parcursul ultimilor doi ani prin interme-
diul câtorva medii de comunicare în limba
română din Spania.

Profil

Cornel Drinovan
– jurnalist, scriitor,

artist fotograf –

Jurnalistul şi scriitorul Cornel Drinovan
şi-a descoperit şi latura artistică, prin pasiu-
nea sa pentru arta fotografică. Astfel, în iulie
2009, la Centrul Hispano-Român din Cos-
lada, a avut loc vernisajul primei sale expo-
ziţii de fotografie “Amurgul culorilor”, care
a cuprins 20 de fotografii reprezentând apu-
suri de soare. În luna mai 2010, Ambasada
Romaniei la Madrid, cu sprijinul Institutului
Cultural din Madrid şi al Asociaţiei Culturale
“Orizonturi Româneşti”, i-a organizat cea
de-a doua expoziţie de fotografie, ”Maştile
timpului”, care a fost adusă şi în România,
la Timişoara, la Secţia de Artă a Bibliotecii
Judeţene Timiş.

Adriana Weimer
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Nietzscheana
Simion Dănilă

Morala,

(4)

Circe a filozofilor

Ideea că filozofii, care ar trebui să
fie spiritele libere prin excelenţă, au
ajuns să se închine în faţa moralei

creştine antiumane, abdicând de la menirea
lor de a afirma viaţa, este reluată de
Nietzsche, în primăvara lui 1888, în frag-
mentul postum 14[134] din KSA 13. Aici,
meditând asupra „filozofiei ca décadence“,
îşi pune întrebarea de ce sunt filozofii
calomniatori ai vieţii, căci întreaga evoluţie
a filozofiei nu-i altceva decât „un mod de a
se răzbuna pe realitate, o distrugere perfidă
a valorilor în care trăieşte omul, un suflet
nesatisfăcut, care percepe condiţiile de
domesticire drept tortură şi-şi găseşte vo-
luptatea într-o desfacere morbidă a tuturor
legăturilor care-l leagă“ de lumea reală.
„Istoria filozofiei – afirmă el mai departe –
este o furie secretă împotriva premiselor
vieţii, împotriva sentimentelor de preţuire a
vieţii, împotriva luării de atitudine în favoa-
rea vieţii. Filozofii n-au ezitat niciodată să
afirme o lume, cu condiţia ca ea să vină în
contradicţie cu lumea prezentă, să le ofere
un prilej de-a o vorbi de rău. Această istorie
a filozofiei a fost marea şcoală a denigrării:
iar ea s-a impus în aşa măsură, încât şi astăzi
ştiinţa noastră, care se pretinde susţinătoare
a vieţii, a acceptat poziţia fundamentală a
denigrării şi a tratat această lume ca aparentă,
acest lanţ de cauze exclusiv ca fenomenal.
Ce se urmăreşte, de fapt, aici?... // Mă tem
că tot Circe a filozofilor, morala, este cea
care le-a jucat această festă de a fi deni-
gratori de-a pururea... Ei credeau în «adevă-
rurile» morale, găseau în ele valorile supre-
me – ce altceva le rămânea decât să spună
nu existenţei pe măsură ce o înţelegeau mai
bine?..., căci existenţa aceasta este imorală...,
iar viaţa aceasta se bazează pe nişte premise
imorale: şi orice morală neagă viaţa – // –
Să renunţăm la lumea adevărată [cea pro-
pusă de filozofi, deci la cea ireală, n. S.
D.]: iar pentru a reuşi acest lucru, trebuie
să renunţăm la valorile supreme de până
acum, la morală... // – Este suficient să
demonstrăm că şi morala este imorală, în
sensul în care a fost condamnat imoralul
până acum. Odată sfărâmată în felul acesta
tirania valorilor de până acum, am renunţat
la «lumea adevărată», iar o nouă ordine a
valorilor va trebui să urmeze de la sine. //
NB. NB. Lumea aparentă şi lumea născocită:
iată antiteza: cea din urmă se numea până
acum «lumea adevărată», «adevărul»,
«Dumnezeu». La  aceasta trebuie să
renunţăm.“

Nu-i de mirare atunci că în alte locuri,
plănuind o disertaţie despre genealogia idea-
lului, Nietzsche asociază idealul (creştin, as-
cetic) cu magia Circei exercitată asupra filo-
zofilor. La cele prezentate în acest sens încă
în primul episod al serialului de faţă, adău-
găm că în fragmentul 11[143] din noiembrie
1887-martie 1888, Nietzsche plasează în
proiectul unui capitol („Critica vorbelor ma-
ri. Despre originea idealului”), detaliind
conceptul de „ideal al animalului de turmă”,
sintagma Circe a filozofilor (KSA 13, 66,
18), reluată şi într-un alt proiect din aceeaşi
perioadă: fragmentul 11[328] (KSA 13, 140,
19).

Neantul, un concept filozofico-religios
(budist, căci religia budistă este mai mult o
filozofie, o filozofie pesimistă, în care între
neant, adică nirvana, şi Dumnezeu se pune
semnul egalităţii), este şi el, ne asigură
Nietzsche în paragraful 4 din Cazul Wagner
(operă terminată în iunie 1888), o formă de
seducţie, o Circe. Relatându-ne povestea
despre „inelul Nibelungului“, ne spune că
Wagner, în prima jumătate a vieţii sale, a
crezut în revoluţie ca un francez. „O căuta
în semnele runice ale mitului şi credea a-l fi
găsit în Siegfried pe revoluţionarul tipic.“
Aidoma tuturor ideologilor revoluţiei, com-
pozitorul se-ntreba de unde decurge tot răul
din lume şi-şi răspundea că de la „vechile
contracte“, adică de la cutume, legi, morale,
instituţii. Declarându-se război „contrac-
telor“ (deci moralei), se poate scăpa de ve-
chea lume. „Asta face Siegfried [...]: dă
peste cap tot ce este tradiţional, orice devo-
ţiune, orice frică. Ce nu-i pe placul său, stră-
punge cu spada. [...] Principala sa treabă
însă e să emancipeze femeia – «s-o mântuie
pe Brünnhilde»... Siegfried şi Brünnhilde;
taina iubirii libere; răsăritul vârstei de aur,
amurgul zeilor vechii morale – necazurile
sunt lichidate... multă vreme corabia lui
Wagner şi-a ţinut jucăuşă drumul acesta. Pe
el, nu-ncape-ndoială, îşi căuta Wagner ţelul
suprem. – Ce s-a-ntâmplat? O nenorocire.
Corabia a naufragiat pe un recif; Wagner
s-a-mpotmolit. Reciful era filozofia lui Scho-
penhauer; Wagner s-a-mpotmolit într-o
concepţie despre lume contrară. Ce pusese
el în muzică? Optimismul. Wagner s-a
ruşinat. În plus, mai era şi un optimism
pentru care Schopenhauer crease un epitet
diabolic – optimismul scelerat. S-a ruşinat
încă o dată. A căzut multă vreme pe gânduri,
starea lui părea disperată... În sfârşit, i s-a
năzărit o idee: reciful pe care a eşuat, ce-ar
fi dacă l-ar interpreta ca ţel, ca intenţie
ascunsă, ca sens propriu-zis al călătoriei
sale? Să eşuezi aici – era şi acesta un ţel.
[...] Şi a transpus «Inelul» în stil schopen-
hauerian. Totul merge prost, totul se rui-
nează, noua lume este la fel de rea precum
cea veche: – neantul, acea Circe indiană, te
cheamă...“

Sunt ani de când trăiesc în ţara
neamului blond. Figurile de pe
stradă sau întâlnirile întâmplă-

toare într-un parc au căpătat o anumită re-
gularitate în înfăţişarea lor. O anumită rutină
a epidermei, a privirii, de atâtea ori albastră,
apoi faimosul zâmbet larg, obligatoriu, poli-
ticos, însă un semn pur cultural, cu care
germanii ţin să-şi întâmpine interlocutorul
chiar şi în zilele ploioase, cu vânturi aspre şi
frunze putrezite. Adăpostindu-mă de o a-
semenea ploaie, pantofii mei sunt uşuraţi să
calce nu în bălţi, ci pe podeaua luminată a
EDEKA-ului din apropiere. Zeci de sorti-
mente nesatisfăcătoare de pâine privesc de-
zaprobatoare cum le ignor cu desăvârşire,
în timp ce înjur printre dinţi că nu se găseşte
vreuna făcută în cuptor. Oroarea capătă un
nou nume în abominabila Zwiebelbrot şi mă
pregătesc să renunţ până când găsesc sal-
varea întruchipată de – autentic germana -
Weltmeisterbrot. Fructe îngrămădite în mici
piramide sau întinse de la un preţ ridicol la
altul sunt separate cu grijă de câteva legume
rătăcite. Izul de câmpii, mine de diamante şi
buri întunecaţi la faţă însoţesc numele caise-
lor sosite din Africa de Sud, atât de proaspete
chiar şi în plină iarnă, încât par să fi fost
culese ieri. Singurele  comparabile cu aroma
lor pufoasă sunt roşiile, care îşi iradiază cu-
loarea şi vitalitatea romană cu nonşalanţa pe
care doar o chanteusă proletară dintr-un film
de Felinni ar fi putut-o avea. Îmi aminteşte
de vremea când erau atât de mari, încât abia
le puteam purta într-un pumn, pe când
depăşeam doar simbolic în înălţime parii din
grădină. Apoi urmează albeaţa difuză a
brânzei, de obicei feliată în nenumărate bucăţi
fine, în care poţi distinge discuţii pe furiş
ieşite din câmpiile Flandrei şi Frieslandului.
Trecând impasibil pe lângă dezbaterile lor,
îmi salut cu drag aliatul cel mai apropiat de
la raionul 4, somonul norvegian afumat şi
sărat tradiţional, după care o iau, ca de obicei,
la stânga, printre ecourile obsendante ale
produselor strigându-şi provenienţa bio şi
iberică. Ciocolata amăruie cu fărâme de por-
tocale are o moştenire grea şi aurită, iar în

altă epocă ar fi ajuns din Ecuador pe mari
galioane, care, după ce ar fi rătăcit prin mi-
rajul caraibean, s-ar fi oprit la Lisabona di-
naintea Cutremurului sau la Antwerp. Stri-
gătul jovial al fetei de la casa nr. 2 îmi amin-
teşte că sclavia nu trebuie neapărat legată
doar de spinările asudate sau de imperiile
premoderne ale soarelui.

Alături de mine, zeci de oameni
îşi urmează propriile mişcări
rituale, cunoscând deja în avans

ceea ce îşi doresc, unde să caute, cât va
costa. Interacţiunile sunt – de obicei – mini-
me, fiecare fiind preocupat de propriul tra-
seu, neatent la dansul reunit din mişcările
individuale. Hippodamus din Millet, sau
părintele planificării urbane, putea imagina,
în secolul 5 î.e.n., oraşe şi structuri armoni-
oase, ordonate, menite să contrasteze cu
sistemul de guvernare ideal. La fel ca alţi
planificatori şi fondatori semi-legendari
dinaintea lui, şi-a împărţit politea în trei:
privatul, publicul şi sacrul. Una dintre ino-
vaţiile sale a fost reunirea energiilor celor
trei într-un loc central, un loc al interacţiunii,
sau agora. De la sfârşitul secolului douăzeci,
supermarketurile au dobândit, încetul cu în-
cetul, rolul pieţelor publice, aceste mici labi-
rinturi absorbind cu nepăsare împrejurimile
şi îndepărtând oamenii de vechile centre.
Problema apartenenţei, a spiritului uman cău-
tându-se pe sine în spaţii sumbre şi înguste,
mereu aceleaşi, pare să iasă din nou la iveală,
deşi pentru mine, sperietoarele zilelor noas-
tre, precum globalizarea sau uniformizarea,
sunt în general doar nişte nume schimbate
ale aceloraşi provocări. Pantofi de ea trec
graţios şi alert pe lângă mine. Iar în acea
clipă, aşa cum n-am simţit-o vreodată în cei
doi ani de când mi-am început călătoria,
Negrul adânc mă întâmpină în ochii şi pletele
lucioase. Iată o lalea de origine incertă, o
incertitudine care doar îi sporeşte frumu-
seţea. Dintr-un reflex, care îmi păzeşte u-
neori regnul de momente stânjenitoare,
maxilarul mi se strânge, iar privirea nu poate
decât să urmărească mută trecerea “lalelei”
cu treisprezece chipuri şi rase.

Mihai Murariu

La cumpărături
cu Hippodamus

“Der-die-das” la Münster
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S emnul înecului este emblema
acestor eşecuri şi în romanul lui
M. Kundera Viaţa e în altă parte

– unde Jaromil preferă să se abandoneze
morţii, pentru a se curăţa şi a-şi regăsi ”mă-
reţia” în faţa zeflemitorilor epocii.

Inspirate de această magmă/ memorie
neagră, personajele nu pot trăi fără să-şi
analizeze petele negre. Cu Sindromul de
panică în Oraşul Luminilor M. Vişniec nu
devine un cinic sau nu dă curs acestei ten-
taţii, care pare totuşi marca de suprafaţă,
lustrul postmodernismului şi al marii deza-
măgiri. Acordă generos o prelungire în timp,
chiar dacă la modul fantasmatic, o şansă de
a nu fi uitate personajele, persoanele, marii
scriitori. Cehov, Nina, Trigorin în teatru,
Sartre, Ionesco, Kafka şi alţii, în acest ro-
man, unde fantasmele sunt mai vii decât
oamenii reali. Iată-l pe Eugen Ionesco – alias
omul cu faţă de clown: ”Cum ajunsese
Eugen Ionesco la acea serată dezordonată
şi lipsită de reguli […]. Faţa sa rotundă de
clown avea însă o expresie neliniştită. Io-
nesco dormea, dar creierul său nu se odih-
nea […], nu avea aerul unui om scufundat
într-un somn superficial. Era total aspirat
de abis şi îşi întrerupsese temporar toate
legăturile cu lumea.”

Cartea pare de un textualism feroce,
ascunzând în spatele măştilor, fragilităţi u-
mane. Personajul ca entitate/ etnicitate. Lu-
mea pare să fi ratat ceva important aici, mult
mai aproape de masa unde s-a născut exis-
tenţialismul. Mai ales esticii, ruşii, bulgarii
şi ceilalţi, invadând actualmente Parisul par
să facă parte dintr-un club al supravieţuito-
rilor. Se desfoliază o filozofie a ratării. Pato-
sul esticilor (“a fost o lume de cheflii”) este
taxat drept megalomanie de către domnul
Cambreleng, un fel de Mecena Bufonard, al
scriitorilor emigranţi. Occidentul nu trăieşte,
e fraza repetată de confraţii soniţi din Europa
de Răsărit: ”Pentru ei, şi în general pentru
toţi esticii, viaţa înseamnă în primul rând un
anumit drept la improvizaţie. Cel puţin,
înainte de căderea comunismului, dacă te
simţeai singur la Bucureşti, la Belgrad sau la
Sofia, te duceai la cineva…”

Fiecare seminţie, cu fantasmele ei. Ja-
ponezul, cu sindromul Mao, actorul algerian,
cu fantasmele integriştilor, mulţi ratându-şi
idealurile, mai ales cei care credeau că pot
scrie aici, în Oraşul Luminilor, operele lor,
ca Jaroslava. Colţurile, cafenelele, terasele
sunt pline de spectre vii. Există o persuasiune
a spiritelor, dar şi o dezamăgire a omului
real. Sindromul de decepţie al japonezului,
de pildă, se caracterizează prin febră, alergie
şi anxietate şi opune nu numai două civili-
zaţii diferite, ci şi transmite dezamăgirea faţă
de Parisul real, un amestec de existenţe, un
Babilon uman, dominat de graffittişti. Există
un oraş al turiştilor, care pot fotografia cu
ghidul în mână, evident, dar există şi oraşul
celor care trebuie să-şi ducă aici existenţa
zilnică şi duc cu ei o anumită imagine.
Pentru aceştia din urmă, Parisul era un oraş
al impresioniştilor, al avangardismelor, al
îndrăgostiţilor de pe malul Senei, al poeţilor.
În faţa oraşului real şocul pe care-l resimt
este negativ. Tânăra Kyoko trăieşte această
spaimă, chiar şi atunci când se intersec-
tează, în plimbarea ei solitară, cu un pieton
mai ciudat, un fel de figurant, mască sau
martor al autorului, cu un aer rătăcit, ”cu o
barbă în dezordine” şi care o urmăreşte de
departe, încercând parcă să-i pătrundă te-
merile.

În eseul Moştenirea discreditată a lui
Cervantes, Milan Kundera vedea moartea
romanului în cenzură, care îi ucide calitatea

de model al acestei lumi, raţiunea lui de a fi.
Este astăzi romanul, un cimitir al ocaziilor
ratate? Mai răspunde el apelurilor neauzite,
pe care tot Kundera le vedea în număr de
patru. Primul ar fi apelul jocului; apelul visu-
lui (fuziunea kafkiană a visului cu realul);
apelul gândirii şi apelul timpului, perioada
paradoxurilor terminale, care incită roman-
cierul, şi pe Matei Vişniec deopotrivă, să lăr-
gească enigma, să includă şi timpul Europei,
executând o întoarcere, spre a-şi privi tre-
cutul. Ce mai rămâne din tine, Bertold? Se
întreabă Kundera, amintind palmaresul al-
cătuit de un săptămânal parizian, în 1999,
dosarul despre ”Oamenii geniali ai secolului”,
fără romancieri, fără poeţi, dar conţinând
doi creatori de modă. Între timp, în era pro-
curorilor au apărut monografii pline de fiere,
care se ocupă de viaţa marilor scriitori, de
sexualitatea, ”josniciile” şi simpatiile politice
etc., înlăturând geniile fără niciun regret,
constată scriitorul: ”Europa nu se mai iubea
pe sine”. În romane, ca şi în teatru, M.
Vişniec rămâne un filozof al existenţei, până
la capăt, aşa cum este şi E. Ionesco, atunci
când vorbeşte despre neobişnuitul din vorbe,
din gesturi, care trebuie descoperit, odată ce
„ne-am învoit să fim înlăuntrul existenţei”.
Este o filozofie indirectă şi lumina cade pe
un detaliu aparent nesemnificativ: ”Mi-e
teamă să nu încep să uit”.

Din romanele lui M. Vişniec rever
berează idei, paradoxuri ale
existentei: de la pactul cu dia-

volul, domnia sa A. P. Cehov s-a retras la
timp; au existat epoci în istorie (printre care
şi cea interbelică), care fertilizau existenţa
iluzorie şi aveau, spre deosebire de vremurile
noastre haotice, o forţă, un substrat divin,
o anumită prestanţă, o „nobleţe a amăgirii”.

Matei Vişniec reia o idee mai veche, ten-
dinţa actorului de a rămâne în rolul său, fe-
nomen care defineşte autopersuasiunea şi
nu cinismul, însă ambele nu sunt străine de
Katman, omul duplicitar. Lumea păşeşte
peste cadavre, însă face un efort teribil de
golire, de eliberare de cineva maculat, cineva
care trăieşte înlăuntrul nostru.

Atâta panică ucide (Sindromul… ) şi
naratorul induce ideea că te poţi extrage
prejudecăţilor unui secol, şi chiar presiunii
ideilor, dramaticului spectacol planetar,
colorat de victimizarea politică şi de perpetua
inventare de conflicte, te poţi extrage, pentru
a reveni, prin trăire. Această nouă lume,
existând îndărătul fantasmelor culturale,
hrănită din decepţii, febră şi anxietate, am-
basade, alergii şi servicii de urgenţă, emi-
granţi, nebuni, insomniaci şi supravieţuitori
ai dezastrelor, ai afacerilor şi ai meseriilor
de chelner, bonă etc., de toate vârstele,
sugerează scriitorul, merită să fie cunoscută,
să comunici cu ea, să devină noul personaj
din (ne)fericitul club al rataţilor lumii.

Cine a fost omul din Est?Pe cine tre-
buie el acum sa renege? Este o întrebare
care deja s-a pus. A fi european se învârte,
afirmă polonezul Michel Maslowski, în jurul
redefinirii omului. Sau cum se exprimă
Matei Vişniec însuşi, în interviul publicat de
“România literară” (nr. 15/ 30 aprilie 2010):
”Am descoperit de asemenea că Estul Eu-
ropei şi Vestul Europei nu au nici aceeaşi
formă de memorie şi nicio memorie co-
mună”. Personajele se redefinesc în teatru /
Maşinăria Cehov /, dar şi în romane, în
efortul de a se ridica deasupra unei umanităţi
sfărâmate, decăzute. După ce totul a sunat
ciudat, distorsionat şi obsesiv, metamor-
fozele romanului dezvăluie faptul că un suflet
profund alienat de existenţă îşi are propria
sa simţire subiectivă. În Sindromul de

Matei Vişniec - o literatură a complexelor

Maria Bologa

(3)
panică în Oraşul Luminilor naratorul şi-a
conceput personajul, introducându-se şi pe
sine în povestire, ca o ţesătură de vase
comunicante, între interior şi exterior, între
mulţime şi singurătate, între realitate şi som-
nul bântuit de coşmare, între memorie şi ui-
tare, între figuraţia subterană (vezi perso-
najul căruia îi creşte o cocoaşă) şi spaţiul
securizant al unui timp regăsit. Cortina pe
care o aşează între sine şi actul scrisului,
plină de noapte, e străpunsă de instantaneul
unei imagini aproape epifanice, de trăire
într-un plan uitat, emoţional: ”mi s-a făcut
dor de Erika (maşina de scris din România).
E ca şi cum mi s-ar fi făcut dor de o iubită
de demult, din tinereţe”, scrie Matei Vişniec,
convertit aici la spiritul lui Eliade.

Este exploatată magia decorului, prin
faptul că un obiect, masa (în altă parte masa
la care s-a născut existenţialismul) devine
spre ultimele pagini o enigmatică masă de
şah, la care stau, alături, Cambreleng, cinicul
mecena parizian, un fel de sforar al păpuşilor,
şi Gogu Boltannski, prietenul din copilărie
al autorului, scriitor universal anonim.

Şi în celălalt roman scriitorul a introdus
un personaj modest, care rămâne până la
sfârşit să păzească gara, oferindu-le fu-
garilor, ce pierduseră ultimul tren, o şansă
de a-l ajunge din urmă. În acelaşi timp e
purtătorul unui rest de umanitate, izbucneşte
în memorie ca un acces benefic şi autorul
conchide simbolic: ”Bilaus fusese cel mai
nimerit om pe care ar fi trebuit să-l întrebăm
dacă înfloriseră într-adevăr teii”.

Astfel, textualismului i se injectează o
nouă semnificaţie. După ce scriitorul (regi-
zor, fotograf) a adunat toate pozele, le rupe
în bucăţi şi le fotografiază (incluzându-se
pe sine), trăind senzaţia că a obţinut o nouă
perspectivă.

Note:

Matei Vişniec, Cafeneaua Pas-Parol, roman,
reeditare, Cartea Românească, 2008.

Matei Vişniec, Sindromul de panică în Oraşul
Luminilor, roman, Cartea Românească, 2009.

Din istoria
şcolii lugojene

Vasile
Muntean

Prima “şcoală” lugojeană poate fi
considerată cea de pe lângă Bise-
rica-Mănăstire “Sf. Nicolae”, cti-

torită la răscrucea secolelor XIV-XV.
Rosturi de culturalizare va fi avut şi

şcoala reformată, care se pare că a funcţio-
nat la cumpăna veacurilor XVI-XVII.

Într-o carte de specialitate (M. Bordeia-
nu, P. Vladcovschi, Învăţământul româ-
nesc în date, Iaşi, 1979, p.35) aflăm infor-
maţia că în 1736 se înfiinţează la Lugoj întâia
şcoală cu limba de predare în limba română;
era o şcoală ortodoxă. Această ştire este
întărită de o veche tradiţie ce spune că
meşterii care lucrau la zidirea Bisericii mari
din Lugoj, cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului”, în anii 1759-1766, noaptea îşi
ţineau uneltele de lucru în şcoala din curtea
bisericii (cf. “Anuarul IX al Şcoalei capitale
gr.-ort. române de băieţi şi fetiţe din Lugoj”,
editat de George Joandrea, Lugoj, 1906,
p.12). Nu peste mult timp, ctitorul principal
al bisericii cu două turnuri, obercneazul
(= primarul) Gavrilă Gurean, va edifica, în
anul 1768, pe spesele sale, o nouă şcoală,
cu două clase, care pe parcurs va fi adaptată
şi rezidită cu un etaj, în 1911, prin grija lui
George Dobrin, a protopopului George Po-
povici şi a lui D. Florescu. O descriere (“opi-
sanie”) a oraşului de pe Timiş, din anul
1799, pomeneşte şi de o şcoală grecească,
atestată documentar, pentru prima dată, la
1772. De altfel, Muzeul Protopopiatului
Ortodox-Român din Lugoj deţine două cărţi
greceşti, folosite şi de elevii respectivei şcoli,
odrasle ale unor neguţători aromâni şi elini,
care s-au stabilit în Lugoj.

Edificiul Şcolii Nr. 3 din Lugoj, des-
pre care vorbim, a fost sfinţit, în
acel an 1911, de către Episcopul

Caransebeşului, Dr. Miron Cristea, viitorul
Patriarh al României întregite.
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Nunta neagră
La pieptul meu tăcută
Ea doarme, lebădă supusă
Cu trupul părăsit de zbor,
În trupul meu se zbate
Regretul. Vreau să mor…
O mai sărut odată
Pe ochii reci, pe gură,
Pe faţa îngheţată …
E crud blestemul vieţii
Ce ne aşteaptă mut …
O iau atunci cu mine
Şi-o port spre loc
De taină şi visare.
În codru stă să moară
Un licărit de soare
Nuntaşii stau de piatră
Cu ochii răi şi crunţi,
Şi fiecare-aşteaptă
Urmare acestei nunţi.
Nuntaşii stau grămadă
În timpul amuţit…
Un roşu asfinţit
Se lasă peste sfadă
Privesc la ei, peste altar,
Plutesc cu ea în noapte,
În codrul meu de jar
Adie şoapte…
- Pe-aici veneam iubite
În zilele ascunse
Şi ne iubeam în ierburi
Cu florile aprinse.
- Pe aleea asta mică
Te aşteptam damnat
Să te iveşti din frunze
Din codrul nemişcat.
Ne sărutam prin ramuri
În zboruri nupţiale,
Când tremurau prin ceţuri
Iubirile astrale.
Fugeam cu ochii-n lacrimi
De toate câte sunt.
Veneam ca să te bucuri
Cu miros de pământ.
Iar codru-i surd şi tace
Nestrăbătut de vânt.
Prin el durere-mi trece
… nu pot; şi-aş vrea să plâng …
Te port cu ochiul tulbur
Cu braţele de mort
Dând iar tribut durerii
Ce-n sufletu-mi o port
Te-aşez la trunchiul care
Ne-a fost mereu tăcut
Un martor fără voie
La Marele-nceput
- Sărutându-mi dară trupul
În ultima secundă.
O pace nedorită
Coboară lin, în timp.
Te mai sărut odată,
Dureri eu nu mai simt
Îmbrăţişaţi de ierburi,
uniţi, cum ne-am dorit,
aştept ca să te bucuri.
„Acum ne-am întâlnit””
Şi simt cum vălul nopţii
ne-acoperea divin…
Încet, încet în codru.
Şi florile se-nchid.
Dintre stamine roua
Ne poleieşte drumul
Pe care-acum păşim.
„Ce puf atât de moale
Ne-nvăluie divin?”
Adoarme lin şi cerul,
Imens, albastru, mare,
„Nu te mai văd iubite
Şi cât regret de tare …”
Ne contopim de-a pururi
Sub flori ce nu mai sunt
Striviţi de recele omăt
Iar ochii nu mai plâng.
Nuntaşii stau grămadă,
Au capul în pământ…
Se clatină copacii
Cutremuraţi de vânt
Din contopirea pură
A dorului cu iarba
Zac miri ucişi de ură.
Plânge pădurea…

(3)

Gheorghe
Neagu

Dana Nicoleta Popescu

Cel mai recent volum al profeso-
rului universitar şi exegetului
Cornel Ungureanu, Şantier 2.

Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade
(Bucureşti, Editura Cartea Românească), se
dovedeşte a fi un jurnal de creaţie a cărţii
totale despre maestru, prefigurată prin apa-
riţiile de până acum — studii exclusive sau
capitole din proiecte ample: Mircea Eliade
şi literatura exilului (Bucureşti, Editura
Viitorul Românesc, 1995); La vest de Eden.
O introducere în literatura exilului (Timi-
şoara, Editura Amarcord, 1995-2001); Geo-
grafie literară (Timişoara, Editura Univer-
sităţii de Vest, 2002); Geografia literaturii
române, azi, vol. I: Muntenia, (Piteşti, Editura
Paralela 45, 2003); Istoria secretă a litera-
turii române (Braşov, Editura Aula, 2007).
Un jurnal de creaţie, dar şi o alegorie a auto-
descoperirii, în care sunt topite fragmente
de istorie şi critică literară, cronică de film
şi teatru (încântătoare paginile despre Furtu-
na shakespeariană în regia lui Liviu Ciulei),
memorialistică şi antijurnal în maniera pro-
prie autorului. Mircea Iorgulescu sintetizează
pe ultima copertă a itinerariului: „un Bil-
dungsroman al unui cititor-scriitor-critic.
Povestea poate începe într-o bibliotecă de
mic castel de provincie, unde un copil des-
coperă cărţi fascinante, cărţi de călătorii,
reviste şi scrisori în limbi misterioase, en-
ciclopedii ilustrate. Trecând prin lecturi
devoratoare şi istorii din miticul KuK, cu
poeţi, conţi şi ţigani care îşi aşteaptă călău-
zitorul spre India originilor, Cornel Ungu-
reanu construieşte o lume în care atingerea
sacrului poate veni nu doar dinspre scrieri
iniţiatice precum Cartea tibetană a morţilor,
ci şi din imediata noastră apropiere, din fapte
aparent banale şi eroi aparent mărunţi.”

Şantier 2 se află sub pecetea revelaţiei
— căutate şi găsite — încă de la cele două
motto-uri: Ştefan Augustin Doinaş, Balada
întrebării lui Parsifal şi Richard Wagner,
Lohengrin, în traducerea lui Şt. O. Iosif. Graalul
personal al autorului rămâne Cartea — adevărat
Graal, ce nu se află în afară, ci chiar în fiinţa
peregrinului: „eu, Cornel Ungureanu, mă apropii
de şaizeci şi cinci de ani, am scris vreo două-
zeci de cărţi şi am în sertar una intitulată Şantier
2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade.
Şantierul lui Mircea Eliade era un jurnal din
anii pe care i-a petrecut în India, 1929, 1930,
1931. India mea este personalitatea lui Mircea
Eliade.” (p. 10). Suntem martori la miraculosul
derulării unui demers literar, marcat de obsta-
cole şi amânări, ce ţin însă de un traseu labi-
rintic, unde trebuie exersate răbdarea şi per-
severenţa.

Criticul se destăinuie: „Vreau să poves-
tesc cum un autor din România, născut în
1943, încearcă să descopere un scriitor, o
operă, o devenire în lumea scrisului. În-
cearcă să recupereze cărţi, documente, bi-
blioteci pe care fractura de la 1948 le-a aşezat
sub semnul întrebării. Dacă mai luăm în
considerare şi felul în care, în anii care au
venit, Şcoala s-a ridicat împotriva cărţilor
— a acelor cărţi —, poţi să înţelegi că trebuie
să evoc şi efortul recuperator al unui timp
greu de înţeles în afara interdicţiilor. [...]
Cam tot ce se poate scrie acum e un jurnal
de etapă — o încercare de apropiere care
nu poate să fie decât un Şantier. [...] De
fapt, în 1948 toate cărţile lui Mircea Eliade
erau interzise. Şantier 2 era întoarcerea îna-
poi, drumul către celălalt şantier, cel aşezat
sub interdicţie. Mărturisesc că mi-am ales
acest titlu (şi) fiindcă voiam să trag pe sfoară
cenzura. Şi că unul dintre visele mele era
să-l întâlnesc pe Mircea Eliade, măcar prin-
tr-un schimb de scrisori. N-a fost să fie.”
(pp. 91-94). Itinerariul redă pasiunea pentru
un scriitor şi o lume, convertindu-se în ritual
ce repetă faptele zeului: tânărul exeget
începe să înveţe sanscrită, ia cunoştinţă de
scrierile rezervate iniţiaţilor, visează la India,
tărâm inaccesibil precum Atlantida. „Îmi tre-
buie un semn, nu-i aşa, un semn.” (p. 75)

— replică adecvată unui erou din proza
fantastică a lui Eliade.

Romanescul se infiltrează în cartea
despre Carte, construită pe motive de largă
circulaţie în literatura universală: documen-
tele păstrate, peste ani, în castelul contelui;
lăzile cu cărţi salvate de la distrugere după
ruina domeniului (în cazul de faţă, naţiona-
lizarea a reprezentat marea lovitură); sicriul
fostului bibliotecar adăpostind ceva ocult —
nu se ştie exact dacă este vorba despre Car-
tea morţilor tibetani sau Kamasutra; desco-
perirea raclelor, scenă ce aminteşte de în-
ceputul romanului Despre dragoste şi alţi
demoni de Gabriel Garcia Marquez. Nara-
ţiunea seamănă întrucâtva cu filmele despre
arheologul Indiana Jones, e la fel de specta-
culoasă, infuzată de acea credibilitate parti-
culară a ficţiunii concepute cu măiestrie.

Caracterizarea discuţiei cu Plinius
Oancea / „Plinius cel Tânăr” (p. 68), fiul
scriitorului Petru E. Oance, s-ar putea
extinde la întreg itinerariul: „Cum apare în
discuţia noastră un nume, în jurul lui răsar
dintr-o dată altele, multe; roiuri de nume şi
întâmplări [...].” (p. 68). Capitolul despre
prieteni zugrăveşte o reţea de întâlniri,
schimburi de idei, modelări reciproce, dar
şi relaţii ciudate, contradictorii. Cei care au
urmat cursurile profesorului Ungureanu
recunosc şi în Şantier 2 talentul de a recepta
şi a prezenta un fenomen în ansamblu. Des-
chiderea spre comparatism mijloceşte pa-
ralele inedite: Huliganii lui Eliade şi Absenţii
lui Augustin Buzura se întâlnesc prin
intermediul Portocalei mecanice de Anthony
Burgess, roman ecranizat de Stanley Ku-
brick; Eminescu şi Eliade îşi găsesc refugiul
pe insula lui Euthanasius, asemeni shakes-
pearianului Prospero; Domnişoara Christina
rescrie Luceafărul adăugând elemente din
Răscoala şi Contesa Dracula de Javier
Garcia Sanchez. Pe coordonatele admiraţiei,
Eliade stă alături de Tarkovki şi dublul său,
Soloniţân, actor necunoscut înainte de a fi
ales pentru rolul principal din Rubliov. Şi
alături de alţii.

Totuşi, între sublim şi ridicol, mitologie
şi căderea în derizoriu nu e mai mult decât
un pas: incitanta reclamă de pe coperta unui
tabloid, „CIORAN, ediţie princeps” (p. 185),
se referă la o vedetă de televiziune, care, în
plus, poartă acelaşi prenume cu Domnişoara
Christina, chiar dacă ortografiat diferit. Călă-
toria triumfală spre India se converteşte într-un
drum între localităţile Constantin Daicoviciu
şi Zăgujeni, împreună cu ţiganul Lazăr
Dragomir, pe care naratorul l-a luat de la
postul de miliţie: „Mergem, mergem, ne
odihnim pe marginea şanţului fiindcă Lazăr
vrea să fumeze o ţigară. Ei, dom profesor,
dacă mai stăm să mai fumez o ţigare, putem

să zicem că suntem la India. Apoi îmi spune
că e bătrân, e bătrân, în fiecare dimineaţă e
obosit, e foarte obosit. Parcă şi-ar pune laţul.
De ce să mai trăiască, să stea pe la doctori
toată ziua. Mama bătrână s-a dus, Iconia s-a
dus. Şi doctorii să-i spună: aia mănânci, aia
bei. N-ar fi mai bine să încheie? Are hărţile
lui Giovanni, vrea să mi le dea mie. Eu sunt
domn, am şcoli, ştiu ce scrie acolo.” (p.
143). Stilul indirect liber permite personajelor
să se autodescrie; pe lângă Lazăr Dragomir,
alte figuri  prind contur prin monologuri: ma-
iorul de la unitatea militară din Radna, şoferul
care ia autostopişti, miliţianul din Constantin
Daicoviciu. Alunecările în oniric operează
metamorfoze: „În compartimentul meu nu
e încă nimeni, probabil vor veni. [...] An-
gelina îşi lasă ochelarii, pardesiul, peruca,
îşi prinde aripioarele şi, o vreme, zboară
alături de tren.” (p. 248). Apariţia bizară, ca
multe dintre figurile ce vieţuiesc în jurnalele
semificţionale ale lui Cornel Ungureanu, îşi
revelează adevărata natură.

„Ca în fiecare operă de referinţă a lui
Mircea Eliade, totul începe din Bibliotecă.”
(p. 183). Motivul bibliotecii se manifestă (şi)
prin cărţile aflate neîncetat în memoria exe-
getului, gata să apară ca o contracarare a
realităţii exact atunci când cititorul se aşteaptă
mai puţin. Literatura transfigurează coti-
dianul, în timp ce lectorul este atras în jocul
captivant al intertextualităţii: „Prin gara Apa
trenul stă şi stă şi stă, ca şi cum ar vrea să-mi
atragă atenţia că un roman maramureşean
al lui Ivasiuc aşa se cheamă: Apa.” (p. 162);
„Se întâlnesc în doi, în trei, în câte câţi vrei.”
(p. 187); „Am ieşit din noapte, din ceaţă; în
plină lumină gesturile noastre au altă greutate.
Te uită cum ninge decembre. [...] E zăpadă,
dar din loc în loc zăpada a fost spulberată şi
la suprafaţă au ieşit movile negre, brazde,
întinderi presărate cu ciulini. Ciulinii Zăguje-
niului.” (p. 298).

Notează Cornel Ungureanu cu privire
la Huliganii şi Întoarcerea din rai: „Animali-
tatea e victorioasă pe toate planurile, trupul
e pus mereu în evidenţă.” (p. 168).  La fel,
piesele lui Eugen Ionescu — Rinocerii, Se-
tea şi foamea, Călătorie în lumea morţilor,
Jocul de-a masacrul — sunt „meditaţii
asupra căderii în trup” (p. 218). Aceeaşi
atmosferă se degajă din paginile ce descriu
întâmplări din lumea — mai mult sau mai
puţin — reală: în episoade demne de proza
fantastică pisicile sunt servite drept miei
soldaţilor sovietici sau constituie reîncarnări
ale unor faimoase curtezane; o femeie
simplă, obeză creşte porci cu iubire şi probi-
tate profesională, ca într-un experiment
genetic, încredinţată fiind că va salva omeni-
rea. Îngurgitarea se opune spiritului; bătrâ-
neţea, uzura şi moartea zăgăzuiesc elanurile
către Shambala. Postfaţa, ce s-ar fi putut
intitula Burdihanul sau arta, ia forma unei
nuvele psihologice — revers al istoriilor din
lumea literară — în care naratorul, însoţit
de familie, se întoarce la casa părintească
pentru tăiatul porcului: al doilea ritual, cu
valenţe sacrificiale. Emblematic pentru o
întreagă perioadă istorică rămâne „cerul
plumburiu deasupra noastră” (p. 295) şi
deasupra unor ţinuturi unde, odinioară,
guverna spiritualitatea central europeană,
atât de dragă exegetului. Principiul materialist
„nimic nu se pierde” (p. 303), enunţat ironic,
se aplică doar la porcul tăiat, ale cărui resturi
vor îngrăşa grădina: cu toate că Şantier 2
spune povestea naşterii unei cărţi din fişierele
salvate după dezastrul electronic, autorul
percepe dispariţia variantei iniţiale ca pe o
pierdere absolută.

Totul se subordonează scrisului;
nobila posesiune asupra unei cărţi,
care oferă posibilitatea de a cu-

noaşte şi a scrie, apoi, în prelungirea ei,
posedă valoare terapeutică şi puterea de a
transcende realitatea:  „Scrisul nu e decât o
transparenţă, o fereastră către o lume pe care
o pot vedea doar cei iniţiaţi, aleşii.” (p. 250).

India lui Cornel Ungureanu
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Denis Taurel ,,Comme en terre lointaine”

1.
vânată pentru libertatea ei
femeia de rezervă
îşi linge rănile de dragoste
şi dispare
sub pirostriile cerului
Dumnezeu i-a păstrat un loc
în jurul altarului
să se odihnească
laolaltă cu îngerii
a iertat-o
pentru risipa de sentimente
din care s-au hrănit
amanţii ei de week-end
şi i-a dat înapoi apa vieţii
să-şi trăiască în sfârşit
toate vieţile netrăite
pesemne doar El o iubea
pentru formele dinafara trupului
de carne şi sânge
eliberată de ea
şi mai liberă încă
femeia de rezervă
îşi linge rănile de dragoste
şi dispare

2.
uneori mi se face dor de tine
şi nu mai ştiu
dacă de tine mi-e dor
sau de dragoste
aşează-mă Doamne
inimă

3.
ninge cu flori de cireş
în părul meu
dansează primăvara

4.
tu dormi şi nu ştii
că mi-au înmugurit sânii
pentru tine
în arenă
leii stau la pândă
să smulgă o ciozvârtă
din indiferenţa ta

5.
tristeţea mea şi tăcerea ta
se topesc în vara aceasta fierbinte
ca două picături de ploaie
care spală aceleaşi lacrimi

6.
îmi ţiuie în tâmple
frunzele acestea moarte
şi tu mă risipeşti mai departe
cu şoapte de dor
în timp ce trupurile noastre coapte
mustesc asemenea strugurilor
fără să se facă vin

7.
adorm cu mâna pe telefon
în ideea
că îmi vei spune cumva
noapte bună
sau mă vei trezi
cu un sărut
nicicând celularele
nu mi s-au părut
atât de necesare
îţi aud respiraţia
şi buzele noastre
mai aproape sunt
încă un bip
şi dragostea ajunge
în memoria telefonului
se păstrează
sub un număr ascuns
ca o perlă în apele mării

8.
mă dezbraci de faţă cu stelele
îngerii leşină pe rând
ca într-un joc de domino
limbi de foc
braţele tale sunt răni
şi îmi fac tatuaje
pe gât şi pe sâni
 nici nu mai ştiu
dacă pe trup am cenuşă
sau stele arzând
cu îngeri cu tot.

Alexandra Gorghiu

    L’aéroplane-automobile de

- Bonjour, dit le petit prince,(…) Qu’est-
ce que c’est que cette chose là ?

- Ce n’est pas une chose, ça vole. C’est
un avion. C’est mon avion. (Saint-Exupery)

Le voyageur qui vient d’atterrir à
Timisoara découvre une drôle de
chose: en face du hall, sur la

pelouse, trône un aéroplane des temps
héroïques. Que dit le panneau de présentation
en 5 langues ? «Aéroplane-automobile Vuia 1.
Premier appareil plus lourd que l’air à s’être
envolé sans moyens extérieurs, à Montesson
le 18 mars 1906». Ce voyageur, même intéressé
par l’histoire des techniques n’a souvent en
mémoire que l’extrême confusion entourant la
mise au point des machine volantes au début
des années 1900, quelques noms subsistent,
mais ce Vuia? L’Histoire de l’aviation de René
Chambe le confirme pourtant: «En 1906, Trajan
Vuia, un ingénieur venu de Hongrie mais fixé à
Paris a construit une machine volante (...) le
Vuia 1 a réussi en mars 1906 un bond de 12
mètres de distance à 50 centimètres de haut».
Le livre présente les évènements ainsi: deux
aviateurs-inventeurs  revendiquent  en 1906 le
premier vol piloté d’un engin plus lourd que
l’air,  Vuia le 18 mars et Santos-Dumont le 23
octobre. Cependant, pour les membres de
l’Aéroclub de France qui remettent le prix
«Archdeacon» à Santos- Dumont la cause est
entendue, ce dernier a parcouru 60 puis 220
mètres en public et sous contrôle officiel. Vuia,
lui, n’a réalisé sa modeste performance qu’en
présence de quelques personnes : mécaniciens
et amis. Par la suite, les vols contrôlés du Vuia1
seront décevants.

Et pourtant, si l’on visite aujourd’hui
certains sites consacrés à Vuia, tel celui de la
bibliothèque de l’académie des sciences de
Roumanie (1), on peut avoir une impression
différente. On y lit en effet que les essais de
l’appareil à Montesson en février et mars 1906
ont eu lieu en présence de témoins officiels.
Mais c’est là une erreur répétée à l’infini à
laquelle il convient de tordre le cou: en février
il y avait des témoins mais l’appareil a roulé
sans ailes, en mars il n’y avait plus de témoins
et c’est Vuia lui même qui relate son vol, dans
un courrier adressé aux journaux. Et ainsi la
confusion s’installe.

Pour revenir aux sources, Il n’est que de
consulter «Le monoplan Vuia..» par Ioan Vasile
Buiu (2)

Afin de mieux saisir le rôle de Vuia dans
ce tourbillon, une visite s’impose. Au Bourget,
aéroport historique de Paris où atterrit
Lindbergh en 1927, se trouve le musée de l’air
et de l’espace. Dès l’entrée de la première salle,
à droite de la Montgolfière dans laquelle Pilatre
de Rosier s’éleva au dessus de Paris en 1783,
voici l’appareil Vuia N°1. C’est l’original,
recueilli par le musée dans les années 20.
Bernard Champenois parle de la genèse de cet
appareil: «Vuia se trouvait confronté au même
problème que tous les constructeurs de
l’époque : l’absence d’un   moteur léger et
puissant. Il imagina donc de faire fonctionner
une machine à vapeur avec du dioxyde de
carbone liquide, le CO2, que l’on trouvait
aisément en bouteille sous pression».
Avantage de cette solution: pour porter la
vapeur à la température de 400 degrés et à une
pression de 100 atmosphères, le CO2 réclame
10 fois moins d’énergie que l’eau, d’où la
possibilité de réduire à l’extrême le réservoir
de pétrole et la chaudière tubulaire. Bernard
Champenois ajoute cette précision étonnante:
«en raison de ses moyens limités, Vuia dut se
procurer au rebus un moteur à vapeur Serpollet.
Ce moteur était alors fabriqué en série pour les
automobiles légères». La base du Vuia 1 est un

quadricycle sur pneumatiques, le train avant
(suspension et direction) semble également
emprunté au tricycle Serpollet. Le châssis en
tubes d’acier minces brasés comme un cadre
de bicyclette comporte  deux triangles suppor-
tant l’axe d’un châssis supérieur inclinable qui
porte l’aile et le groupe moto propulseur. L’aile
pliante doit beaucoup à l’un des modèles
d’Otto Lilienthal. Pour l’hélice, Tatin est mis à
contribution.

Au musée de l’air Trajan Vuia voisine avec
Alberto Santos-Dumont, richissime brésilien
qui consacra sa fortune à la mise au point du
ballon dirigeable, puis de l’avion. Trajan, lui,
n’était que le fils naturel d’Ana Vuia paysanne
du Banat et d’un pope nommé Popescu. Lors
de ses brillantes études à Lugoj il fut remarqué
par Coriolan Brediceanu, avocat et homme
politique qui l’aida à  poursuivre sa formation
supérieure  à Budapest. Il fut reçu docteur en
droit en 1901 mais il n’avait  que les avions en
tête. D’après ses mémoires, sa première machine
volante fut conçue à Lugoj pendant l’hiver
1901–1902. Pour aller plus loin dans son rêve,
une seule destination: Paris où  se concen-
traient alors toutes les recherches.

Vuia prit rapidement contact avec les
sommités, il présenta ses plans au secrétaire
général de l’Aéroclub  Georges Besançon,  à
Victor Tatin, figure légendaire de l’aviation. Il
possédait au plus haut point le sens des con-
tacts humains, il savait se rendre immédiatement
sympathique, attirer l’attention sur ses travaux,
faire parler de lui en utilisant habilement le
caractère «sensationnel» de ses essais. Il fut
donc tout sauf un obscur chercheur. Certaines
sources prétendent que la communication de
Vuia à l’académie des sciences fut refusée
«alors qu’il y prouvait la possibilité du vol d’un
plus lourd que l’air». Un simple coup d’œil à ce
document permet de voir qu’il n’y  exposait
que des généralités sur le vol des oiseaux et
compilait des résultats bien connus au sujet
de  la poussée de l’air sur les plans inclinés en

mouvement. Plus captivante, la conclusion du
mémoire sonne comme un roman de Jules Verne:
«Les chauffeurs n’auront plus à subir les
entraves à la vitesse par la sécurité des
passants, l’état mauvais des routes, la
poussière (…..)L’aéroplane-automobile est
capable d’avancer sur le sol comme une
automobile ordinaire et ne monte qu’à la
hauteur voulue par le pilote lui-même ; celui-
ci peut, s’il le veut, avancer à quelques
centimètres au dessus du sol et par conséquent
les expériences pourront être faites sans
danger par toute personne sachant conduire
une automobile.

Conçu sur ces bases, et dûment breveté,
l’engin de Vuia ne pouvait être qu’un hybride
et les essais en démontreront la solidité mais
aussi l’instabilité, cependant, au début de 1906,
Vuia avait deux atouts: le pilote (lui-même) qui
ne pesait que 56kg et le moteur à vapeur de
dioxyde de carbone d’un rapport poids
puissance alors inégalé. Avec cette étonnante
machine, le petit homme à la volonté inébran-
lable écrivit à ce moment précis une page
d’histoire inattendue, il se voulait ingénieur, il
fut aussi poète.

L’année suivante, malgré l’adoption
d’un moteur à explosion, malgré
l’ajout d’un stabilisateur arrière, le

Vuia 2 n’est plus dans la course et l’aéroplane-
automobile est bien vite rangé au rayon des
chimères. A propos, n’est ce pas Pégase que
chevauchait  Bellérophon pour tuer Chimère ?
Désormais, dans le sillage des frères Wright,
on vole vraiment: Henry Farman bouclera en
1908 les 1000 mètres et Blériot traversera  la
manche l’année suivante. Plus d’un siècle
après, si  l’étonnant appareil de Vuia mérite
incontestablement une place à part au musée
de l’aviation, veillons bien à ce que l’histoire
de Trajan se conjugue harmonieusement avec
celle des premiers chevaliers du ciel, plusieurs
ont, comme lui, droit à leur part de gloire.

Trajan Vuia a atterri à Paris-le Bourget

 Bernard Champenois est attaché de conservation au musée de l’air, il est  mécanicien breveté
“cellule et moteur” sur avions et hélicoptères. Il est passionné par l’histoire des techniques.
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poveste despre
sufletul unui om din oraş

vântul a rostogolit o sticlă
pe dalele trotuarului
până la picioarele mele
în ea un manuscris

poate fusese aruncat
de un suflet
care

„azi am văzut de la geamul sufletului meu
o carcasă de om în oglindă
peste zi
am înţeles că sunt doar eu
propriul meu animal de suflet
propriul meu prieten şi propriul meu duşman
nu am pe nimeni lângă mine
doar lucrurile
cu care mă identific
prin ele îmi re-povestesc viaţa
poate chiar o re-construiesc
de pildă
scaunul acesta
l-am botezat ca pe un cuier
un cuier gentleman
care stă băţos când îmi aşez trupul în el
sau comoda asta sclifosită
ca o demoazelă care a îmbătrânit de când

încă nu se copsese
comoda asta care cerşea iubirea prin toate

scârţâiturile sertarelor ei
am botezat-o ca pe o amintire de-a mea
deşi
uneori
o alintam cu nume de pândă
iar când mă supăram pe ea cu nume de vin

răsuflat
doar oglinda

de ea mă feream

azi
însă
am văzut de la geamul sufletului meu
o carcasă de om în oglindă
peste zi
am înţeles că sunt doar eu
propriul meu animal de suflet
nu m-am botezat nicicum
eram
doar propriul meu animal de suflet
şi atât”

seara
am pus alături de manuscrisul acelui om
şi pe al meu
am înfundat sticla
şi i-am dat drumul în valurile străzii

peste cine mai ştie câte amintiri
uitasem de ea
până ce

vântul a rostogolit o sticlă
pe dalele trotuarului
până la picioarele mele
în ea

noaptea

noaptea
toate lacrimile sunt ca şi stelele
zâmbete ale luminii spre întuneric
doar că
sunt locuite de dureri şi tristeţi tăinuite
sunt ca nişte petece de inimă lăsate să plece
odată cu suferinţa

noaptea
uneori
oamenii sunt părăsiţi de duhul oraşului
trupurile rămân să reflecte zgomotele
maşinilor întârziate
în oglinzile cu ochii obosiţi
sufletele lor se întorc în copilărie
merg de mână cu primul sărut
ori mângâie din nou pentru prima dată un

căţel
care abia de vede lumea

noaptea
iubirile se agaţă una de alta
spaimele se ascund una de alta
dorinţele se caută una pe alta

noaptea îndrăgostiţii se locuiesc unul pe altul
cu vise cu tot
palmele lor înfloresc pe trupul celuilalt

sărutări
sfâşiind întunericul
împletindu-l în fâşii delicate de dorinţe
apoi devin trupuri cu un singur ochi şi o

singură poveste
cale de-un întuneric
cale de-o dorinţă

cu o inimă-oraş
prin care
dorinţele trec grăbite ca şi maşinile
sărutările pleacă repede de acasă
ca şi copiii
timpul merge liniştit mestecându-le iubirea
pe străzile acestui oraş
curând… curând…

noaptea
numai pruncii dorm pe aripile îngerilor
bucuroşi că cei mici
încă nu au înţeles
unde se află

noaptea
e un palimpsest
pe care toate vieţile se scriu din nou
cale de câteva ore
în oraşul fără de somn

patimile

azi în oraş e confuzie
pe un zid a fost ţintuit un om aidoma
unui ecran
turtit ca o pânză
fără ochi
doar ca o pânză
pe care cei care trec se pot privi aşa cum sunt
înăuntru

s-ar putea privi

în mod straniu
prin faţa lui nu trece nimeni

oraşul se vede pe acel om-pânză
ca un mare gol
un gol în care din loc în loc
sunt inimi care fug tot mai departe una de alta

spre seară omului ţintuit i-au crescut ochii
prin care curg lacrimi de sânge
mari
câte una
câte una
toate au chipuri de îngeri
unii spuneau că Dumnezeu îi privea pe toţi

prin ochii lui
alţii că Domnul l-a trimis
alţii că

în mod straniu
prin faţa lui nu trece nimeni

în zori
peretele rămăsese gol
doar o lacrimă
una singură
cu chipul oraşului
rămăsese aruncată lângă o floare uscată
poate că o uitase un copil în drum spre şcoală

în mod straniu
toţi oamenii din oraş au trecut să vadă locul
unde fusese acel om ţintuit

barul. femeia. paharul.

surâsul ei
roşu ca trandafirul acela
cu petalele smulse de-atâtea
pahare câte s-au pogorât peste el
pe tejgheaua care atârna ca un lătrat obosit
în clar-obscurul năucit de fum al barului

surâsul ei

îl uitase în pahar
plutind în berea botezată, îndoită
cu vorbele fără noimă
care plecau hai-hui de pe buzele beţivilor
izbindu-se ameţite de pereţi

surâsul ei
sleit de-atâta singurătate
s-a urcat din nou pe buze
când ea l-a sorbit din paharul ciobit
odată cu o privire aruncată-n poftiş
de-un bărbat
exilat lângă bar

surâsul ei
a plecat odată cu ea
a rămas singur paharul
a rămas singur barul
doar cu bărbaţii exilaţi
fiecare-n uitările lui

singurul lucru curat
din toată hărmălaia asta beată de fum
de cuvinte cu literele împleticite
şi de sunete urcând amestecate spre norii

tavanului
e tăcerea dintre ei
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Toată această întâlnire – cel puţin
cu acest termen e consacrat fe-
nomenul – s-a desfăşurat pe un

timp frumos, într-un crâng al cărui nume
s-a pierdut în negura istoriei. Copacii subţiri
fuseseră comparaţi de anatomişti, dar şi de
politicieni, cu nişte femure care  crescuseră
atât de mult, poate de la sine, posibil sub
influenţele benefice ale unor ploi  şi ninsori
miraculoase. Umbrele acestor pomi, recu-
noscute pe tot continentul ca fiind dintre cele
mai ciudate, îşi modificau mereu conturele,
spre surpriza, bucuria celor din jur, închi-
puind, când pătrate, când turnuri  de castele
medievale, când profile de o extremă fineţe,
ce te puteau duce cu gândul, fie la pisici cu
cozi argintate de care vorbeau mitologiile
orientului, fie la femei ce trăiseră demult în
singurătate şi nemângâiere. Se auzeau, u-
neori, în clipe de linişte, de silenţioasă alune-
care a timpului, dar numai în acest crâng,
acorduri de pian ieşite de sub degetele unor
maeştri  care nu se arătau niciodată mulţi-
milor. În lunile lungi de toamnă, grele ca nişte
clopote de catedrală, crângul se întorcea cu
faţa spre nordul îndepărtat, lăsând senzaţia
că nici nu mai respiră. Poate chiar acest
punct cardinal trimitea printre crengi vânturi
şi nori, din învălmăşelile cărora ieşeau la
iveală păsări, ce dispăreau repede, poate spre
zonele recunoscute ca având cele mai triste
apusuri de soare. Când se aşterneau zăpe-
zile, căzând de sus în falduri ce aminteau de
mantiile regale, în numai câteva ceasuri, to-
tul, dar absolut totul, încremenea. În primul
rând, se întrerupeau legăturile cu lumea. Cen-
turi de aer grele, desprinse, parcă, dintr-o
noapte de mii de kilometri, înconjurau singu-
raticii pomi. Vietăţile mici se înfundau în
pământ, în uitare, cele mari se ghemuiau izo-
late, pregătindu-se pentru tăcere, poate chiar
pentru îngheţ. Stelele se lăsau mai jos, de-
venind un fel de peceţi ale încremenirii. Poate
arareori goana disperată a unei vulpi să fi
străpuns nemişcarea cu un vag palpit de via-
ţă. Dacă îţi lipeai, totuşi, urechea de anumiţi
arbori, puteai, uneori, auzi, câte ceva din
aşa numitele frământări ale existenţei... in-
trarea unui tren pe un peron, diferitele nuanţe
ale monotoniilor de prin birouri, de prin şcoli,
alterarea la nivel molecular a unor frumuseţi
feminine, respiraţia grea a unui suferind, a
unui alpinist, foşnetele ce însoţesc, de re-
gulă, pregătirile pentru şedinţe, prin ministere
ori sedii de guverne. Dar au existat în crângul
de care vorbim şi momente feerice... nunţi
în care s-a dansat pe pietre preţioase, brâuri
populare începute în pulberea verii şi pierând,
treptat, în volburile iernilor, râuri cu sclipiri
şerpuind printre copaci, tineri dispăruţi
demult şi reapărând, tremurători, printre
razele lunii.

Aici, în acest crâng, despre care ar mai
fi fost multe de spus, a avut loc întâlnirea, i
se poate spune, astfel, dintre miniştrii şi
popor. Pentru eveniment, s-au făcut, evident,
pregătiri... Copacii au fost şamponaţi,
lustruiţi, deposedaţi de podoabe inutile, ae-
rian, terestru, naval, au apărut soboruri de
preoţi, care au tămâiat, au de-diavolizat
fiecare tufă, fiecare muşuroi de cârtiţă sau
adăpost de popândău. Au fost, fireşte, reduse
la tăcere insectele bâzâitoare. S-au răspândit,
apoi, cu fermitate, fără oboseală, pe fiecare
metru al locului de întâlnire, miresme, par-
fumuri, coji ale unor fructe ce binedispun,
hidratează, ţin sub control orice fel de psi-
hoză. Au fost aduse, cu costuri ce vor fi
dezvăluite, odată şi odată, păsări ce cântă la
comandă, dar, spun ornitologii, atât de me-

lodios, de liniştitor. Crângul era, în fapt, o
adevărată minune, ce ar fi provocat, oricui
l-ar fi privit, satisfacţii, mulţumiri, armonii
adânci în suflet. Poporul era, la rândul lui,
pregătit pentru întâlnire. Preferase să nu pă-
trundă în minunata pădurice (din prudenţă,
politeţe ), ci să se răspânească printre firele
de iarbă, ce pornind de la pomii şi poienile
strălucitoare, în toate direcţiile, alcătuiau
câmpia monotonă, anonimă. Acolo, în
aşteptare, oricât de lungă ar fi fost, înfruntau
căldurile, ploaia, surprizele nopţii, doar
punându-şi mâinile pe cap, ca şi când s-ar
fi ferit de nişte lovituri. În timp ce prin crâng,
printre demnitari, se preparau pe instalaţii,
de o tehnică, să zicem, ultissimă, tot felul
de surprize, de la sosuri de limbi de colibri,
la pateuri din piept de urs polar şi coadă de
rechin, prin spaţiile populare, zburau dintr-o
parte-ntr-alta, mămăligi, pungi cu ma-
caroane, jumătăţi de pâini, şi rar, foarte rar,
în susţinerea ideii de desert, plăcinte cu ju-
mări. În rândurile mulţimilor mascate de
firele de iarbă, de maci şi de păpădii, se
simţea o oarecare nelinişte, poate chiar o
mânie, tradusă prin nişte foşnete ce ar fi
putut deveni ceva mai mult, în anumite
împrejurări. Era clar că cei tupilaţi în mă-
runta vegetaţie, ar fi avut de pus întrebări
peste întrebări, ba poate chiar ar fi avut poftă
şi de nişte trageri la răspundere a celor ce
obosiţi, plictisiţi, de atâtea arome, parfumuri,
peisaje mereu schimbătoare, urmau să apară
la întâlnirea din crâng... Şi la un moment
dat, chiar nu se ştie cum, aceştia au şi apă-
rut... Pictorul, depre care până acum, n-am
spus nici un cuvânt, mărturiseşte...
”Prefăcut, graţie Domnului, temporar în
condor, am zburat la diferite înălţimi pe
deasupra crângului. Vroiam, pentru tabloul
meu, să surprind totul, absolut totul, în cele
mai mici detalii. Nu erau puţini cei adunaţi
acolo. Mişcările lor, figurile, maşinile, vesti-
mentaţia, nepăsarea veselă, mă îndreptăţeau
să folosesc combinaţii, nuanţe, rezultate din
amestecul a trei culori, roşu, albastru, violet.
La un anume moment al petrecerii, sau,
poate, a unui stil neamaiîntâlnit de guvernare,
o doamnă şi un domn, nu înainte de a izbi
nişte pahare de cristal de trunchiul unui pom,
s-au îndreptat spre marginea crângului, şi
când au ajuns chiar la ieşirea din acel peri-
metru, au ţipat puternic, nebinevoitor, înspre
zona întinsă de ierburi…  Mă, ia plecaţi voi,
frumuşel acasă. Mi-am îndreptat atenţia,
continuă pictorul, în acea direcţie. Aparent
nici o mişcare pe suprafeţele verzi, ce păreau
infinite. Şi totuşi, după un timp, se vedea,
destul de clar, silueta puţin încovoiată a unui
bărbat ce mergea trudnic, parcă nici el nu
ştia unde…

- Vezi, a spus surprinsă doamna, omul
acela înalt, ce se vede în zare, o fi chiar
poporul ce ne aşteptase, ghemuit prin tufe,
să ne pună nu ştiu ce întrebări?

- E chiar el, Poporul, veni răspunsul
domnului, adunat acum în fiinţa aceea
amărâtă. Se retrage, va dispărea cât de
curând din raza vederii.

- Parcă poartă, totuşi, pe cap, o pă-
lărie…

- Da, dar una jerprlită, incalificabilă,
căci, altfel, i-am fi luat-o, şi pentru distracţie,
am fi băut şampanie din ea…

(Până la urmă, tabloul cu crângul,
demnitarii, naţia ascunsă printre ierburi,
ciudatul bărbat costeliv, a fost realizat.
Circulă prin toate galeriile lumii. Îl privesc
mii şi mii de pasionaţi, cunoscători ai picturii.
De cumpărat, însă, nu-l cumpără nimeni).

Mă…

Mircea Pora

Dialog
- Mă scuzaţi, deci nu sunteţi doamna

Ciobanu Maria?
- Nu, defel, răspund la numele de

Ciobanu Floarea, adică doamna Ciobanu
Floarea, sau, mai simplu, mai omeneşte,
Floare.

- Deci, fără supărare, vi se poate spune,
într-o anume intimitate, Nană, Lele, chiar
Maică…

- Fii liniştit cu apelările, cum îţi este
mai la îndemână, aşa să-mi zici…

- Lele dragă, ce eşti în clipa de faţă?
- Multe sunt, dar în principal, scrii-

toare…
- Şi ce scrii, că mare mi-e curiozitatea?
- Puicule, de toate, mai exact, ce vine

la congei, romane, foiletoane, drame,
poe?me…

- Dar, ştii dumneata, acum se mai cere
şi...

- Scriu şi porno, fără greutace, dacă la
asta ce gângeşti...

- Nană dragă, dar ca să scrii îţi trebuie
cultură...

- Estă, nu ce ceme, tot ce spuni dum-
neata... cunoşcinţă, asamblări de imagini,
construcţie, suprapuneri de planuri... Văsâle,
bărbatu, o vindut ce-o trăbuit, ş-am acu o
bibliotecă cât un pod...

- Nană Floare, mă–nfiori...
- Apoi, poţi să te-nfiori, scriu ce-o fost

cu hitiţii, cu Assurbanipal, cu medo-perşii,
ce-i elenismul, Moyen-Age-ul, Renaşcerea,
tăt... şi păntru informare, cam citesc în
original...

- Maică dragă, eşci, cum se spune,
poliglotă...

- Cear aşa...
- Limba lui Shakespeare?
- O zvânt, nu alta...
- Da a lui Goethe, marele neamţ?
- La gegetu mic, Faust, Werther,

Scrisorile cu Schiller...
- Dar Quijote, Cervantes?
- Cum spun ăia mici la grăginiţă...

”Căţeluş cu părul creţ/ Fură reaţa din co-
ceţ”…

- Mă gângesc, doamnă Floare...
- Vrei să spuni de Dante, de Petrarca,

Leonardo, Angelo... superbissimă italiana
lor...

- Şi pe tema asta, o ultimă întrebare,
cu rusa cum stai?

- Apoi, dumneata, că ce văd om cu
scamn la cap, poţi citi ”Idiotul”, ”Karenina”,
”Mantaua”, altfel decât în original?

- La atâcea cunoşcinţă, nană Floare,
trăbă că ai şi călătorit mult…

- D-apăi, cum altfel?
- Două, trei direcţii, nană Floare, te

rog...

- În America de Sud, pe ambele lături,
în Ţara dă Foc, la mare frig, unge nici n-am
strănutat, în Africa, la negri, cu locu ruşânii
dăzgolit, în Amazoane, în taigauă, în tăt felul
de oraşe universitare. Pră urmă, în insule,
Paştelui, Cocos, Elena, Elba, şî la noi, la
Şărpi. Dar am mers şi cu englejii prin spini,
cu franţujii prin gropi, cu eschimoşii peste
gheţuri. Am mers... am mers... am mers...

- Nană Floare, nu te întreb de premii
literare, de lansări de cărţi, de relaţii cu artişti,
scriitori, politicieni. Vreau să ştiu ce aştepţi
pe acest peron...

- Apoi un tren, că suntem într-o gară...
- Să înţeleg, un Intercity, un rapid, un

accelerat, un amestec format din toate astea?
- Un tren, dragă, cu un singur vagon...
- Iartă-mă, nană Floare, pentru atâta

lume, un singur vagon?
- Nu, doar pentru mine, că doar eu

singură mă urc...
- Nană Floare, nu mă tortura, încotro

te duci?
- În România Profundă, puiule dragă,

vroiam de mult s-o văd...
- Unde-i?... Ştii ceva despre ea?...
- Daţi-vă la o parte, domnul meu, vine

trenul, mi-a spus nana Floare, dacă aşa o fi
chemat-o...

Cu adevărat a apărut o locomotivă tră-
gând după sine un vagon luxos. Semăna cu
un peşte, având, parcă, drept roţi, nişte ver-
tebre de tigru. Mecanicul lăsa impresia unui
explorator ce suferise de sete şi singurătate.
Pe peron, din mijlocul mulţimii, nu răzbătea
nici un zgomot. O tulburare prin aer, totuşi
se simţea, posibil ca ea să fi fost cauzată de
păsările ce se roteau peste linii. În sfârşit,
sosi şi impegata, ce părea a proveni mai mult
dintr-o pădure, dintre straturi de miresme,
decât dintr-un birou. În faţa paşilor ei,
călătorii de pe peron făceau paşi în spate. În
acele momente, mă temeam să nu fiu chinuit
de vedenii... femeia ce urma să se urce în
vagon nu mai era chiar nana Floare cu care
vorbisem, ci o doamnă severă, cu chip aus-
ter, pregătită, pesemne, pentru o călătorie
specială. Chiar am auzit-o, spunându-i
impegatei... ”Dacă nu ne mai vedem, me-
sajele mele despre România Profundă tot vor
fi cunoscute cândva”… Se urcă în vagon
sprintenă, prin gestul de adio de la una din
ferestre, spunându-ne, parcă nouă, celor de
jos, să nu ne temem, să nu ne dăm bătuţi.
Nu trecură multe secunde şi mica garnitură dis-
păruse, de parcă pamântul ar fi înghiţit-o.
Celelate trenuri , pentru mulţimi, veniră ce-
va mai târziu. În opririle şi pornirile lor se
simţeau oboseli, monotonii de folosinţă, dar
şi întrebarea, când vor pleca şi ele pe urmele
vagonului luxos în formă de peşte…

Proze din „anii de pasaj”
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Palatul Schönbrunn de la Viena

Era cu siguranţă la curent de timpuriu
cu noul spirit democratic răspândit
de revoluţia franceză din 1789, care

a trezit pe întreg continentul la conştiinţă naţio-
nală popoarele oprimate. Purta în suflet şi res-
pectul familiei pentru neamul său, căci ea îşi asu-
mase de la bun început rolul de promotor al inte-
reselor acestuia, conform principiului că „su-
premul scop a[l] românului politic trebuie să fie
conservarea şi nobilitarea elementului său
naţional şi acestui scop trebuie acomodată toată
activitatea vieţii.” (idem, p. 240)

După terminarea facultăţii, Andrei Mocioni
se ocupă timp de patru ani de administrarea
domeniului tatălui său de la Foeni, putând intra
în contact nemijlocit cu oamenii de rând, cărora
ajunge să le cunoască foarte bine păsurile şi
aspiraţiile. În 1836 intră ca vicenotar în ad-
ministraţia comitatului Torontal, pentru ca în
1843 să devină protojude districtual (subprefect),
prilej pentru a se implica mai mult în activitatea
de promovare a intereselor neamului său. Având
drept scop trimiterea unor reprezentanţi ai
naţiunii române în dieta de la Pojon (Bratislava),
el susţine în districtul lui candidatura fratelui
său mai mare, Petru, care izbuteşte în urma
alegerilor din 1847 să devină deputat.

În timpul evenimentelor de la 1848, familia
Mocioni îşi declară loialitatea faţă de coroană şi
dezavuează revoluţia maghiară. Mocioneştii au
socotit mereu că îşi pot îndeplini menirea faţă
de neam folosind cu diplomaţie căi paşnice în
vederea atingerii obiectivelor lor, în virtutea
convingerii că „continuul progres trebuie să fie
moderat, succesiv şi introdus cu consimţămân-
tul autorităţii de stat.” (ibidem) Din această cauză
şi-au atras mânia revoluţionarilor kossuthişti,
care vandalizează domeniul de la Foeni, silin-
du-i pe proprietari să se refugieze în străinătate.

După întoarcerea în ţară, guvernul aus-

fiindcă toate demersurile sale au rămas fără
rezultat.*) Profund dezamăgit îşi dă în anul 1852
demisia din postul de guvernator, refuzând cu
fermitate să revină asupra hotărârii sale ori să
primească alt post. Un an mai târziu acceptă
totuşi, din aceleaşi considerente, să fie investit
preşedinte al Comisiei centrale de cadastru şi
urbanism din Timişoara, dar în 1956 se va
retrage şi din această funcţie, revenind pentru
o bună bucată de vreme la Foeni, unde s-a
căsătorit în 1859 cu Laura Cernovici, fiica ba-
ronului Petru Cernovici.

În acelaşi an se decide reorganizarea se-
natului de la Viena, sporindu-se numărul de
membri ai acestuia de la 15 la 45 (Verstärker
Reichsrath).  Era un prim pas în reformarea
statului dorită de împărat, detaliat înfăţişată în
Diploma din octombrie 1860. Guvernul austriac
decide să includă în componenţa senatului
lărgit pe Andrei Mocioni de Foeni, pe ierarhul
Andrei Şaguna şi pe baronul Alecu de Petrino
din Bucovina, ca reprezentanţi ai românilor din
întreg imperiul. În şedinţele senatului, Andrei
Mocioni a criticat nu o dată oficialităţile pentru
lipsa de interes faţă de naţionalităţi, afirmând
între altele că „de 146 de ani de când Banatul
Timişan a devenit sub stăpânirea Austriei,
această stăpânire nu a ridicat o unică şcoală
pe spesele statului, pentru majoritatea popula-
ţiunii, pentru români, nici nu a îndemnat şi
sprijinit pe români ca ei să înfiinţeze o şcoală
secundară şi superioară română.” (idem, p. 247)

În şedinţa din 24 sept. 1860, Andrei
Mocioni înaintează senatului un memoriu în 10
puncte, având ca principală revendicare „drept
egal, politic, naţional şi confesional pentru toţi
conlocuitorii monarhiei.”(ibidem) S-au mai
pretins reformarea justiţiei şi autonomia
Banatului, întocmai ca aceea a Ardealului. Cum
era de aşteptat, memoriul lui Mocioni a stârnit

râvnea şi includerea Transilvaniei între limitele
teritoriale ale acesteia, existând precedentul din
1848.  De asemenea, împăratului i se sugera
mereu, pe diverse căi, că românii din imperiu,
după Unirea Principatelor, ar nutri intenţii
separatiste, în vederea refacerii Dacoromaniei.

Sesizând poziţia duplicitară a mo-
narhului, Andrei Mocioni convoa-
că o conferinţă a reprezentanţilor

naţiunii române la Timişoara în 18 – 19 nov.
1860, având ca preşedinte pe episcopul unit
Alexandru Dobra. La această adunare se
preconizează crearea unui „Căpitănat”, care să
includă teritoriile locuite de români, de ase-
menea, în programul adoptat se specifică drep-
turile pretinse de naţiunea română, foarte
asemănătoare celor incluse în revendicările
sale de Eftimie Murgu în 1848. Ca alternativă a
autonomiei, se acceptă şi unirea cu Transil-
vania. Unirea cu Transilvania a fost stipulată
şi într-un memoriu elaborat în decembrie 1860,
semnat de peste 12.000 de locuitori ai Banatului
din toate categoriile sociale, înaintat de Andrei
Mocioni suveranului. Niciunul din demersurile
românilor nu a fost încununat de succes. În
temeiul unui simulacru de plebiscit, prin
Patenta din 27 dec. 1860, Franz Joseph decide
alipirea Banatului la Ungaria. Pentru a-l împăca
pe Andrei Mocioni şi a-l face să renunţe la
campania sa politică, prim-ministrul guvernului
de la Viena, Anton von Schmerling, îi oferă
acestuia postul de guvernator al Transilvaniei,
pe care el însă, plin de demnitate, îl refuză.

În 1861 au loc alegeri pentru dieta maghiară.
Andrei Mocioni se pronunţă pentru adoptarea
unei atitudini pasive faţă de acestea (pentru un
boicot politic, cu alte cuvinte), dar ceilalţi
conaţionali nu îi împărtăşesc opinia, astfel se
ajunge că în urma alegerilor au primit mandat 15
deputaţi români, între ei şi Andrei Mocioni,
desemnat deputat de Lugoj. Consecvent
principiului pasivităţii şi convins că în dieta
maghiară nu va obţine nimic, el refuză mandatul.

De altfel, această dietă, întrunită la Pesta,
nu va avea o existenţă prea lungă (din aprilie
până în august 1861). Nemulţumiţi că monarhul
nu le-a îndeplinit deplin doleanţele, restituindu-
li-se in integrum legile adoptate de ei în 1848,
prin care incluseseră şi Transilvania regatului
maghiar, ungurii refuză compromisul propus de
Habsburgi, astfel că împăratul le dizolvă par-
lamentul. Pentru a profita de pe urma situaţiei,
Andrei Mocioni se instalează la Viena, încer-
când să întreţină o legătură strânsă cu dem-
nitarii austrieci. Aceştia în principiu îi acceptă
iniţiativele, cu aparentă bunăvoinţă, mai puţin
propunerea de „constituire a tuturor românilor
din monarhie într-un unic corp politic, o ţară
coronală cu tip şi caracter naţional român.”
(ibidem).

În paralel a acţionat Andrei Mocioni şi în
domeniul confesional, pentru emanciparea
bisericii ortodoxe române de sub jurisdicţia

mitropoliei sârbeşti de la Carloviţ. În anul 1860
el obţine din partea monarhului consimţă-
mântul de a da satisfacţie românilor în această
privinţă. Posibilitatea onorării promisiunii se
iveşte în anul 1861, urmare a decesului patriar-
hului sârbilor Iosif Rajacici. La conferinţa
românilor bănăţeni de la Timişoara din 21 ian.
1862, Andrei Mocioni propune ca românii să
nu participe la alegerea noului ierarh, pentru a
nu da prilej acestuia să îşi aroge dreptul de a-i
păstori. Mai mult, în mai 1862 se prezintă
împăratului în fruntea unei delegaţii de 24 de
români, cerându-i „separarea bisericii române
de cea slavonă din Carlovăţ şi constituirea
bisericii într-o metropolie română, pe bază
naţională şi sinodală.” (idem, p. 248) Guvernul
maghiar a văzut numaidecât un pericol în
pretenţiile românilor de a se unifica prin biserică
şi, pentru a-i menţine scindaţi, a înaintat con-
trapropunerea de a le fi înfiinţată câte o mitro-
polie în fiecare din provinciile în care aceştia
locuiesc în număr semnificativ.

Congresul pentru alegerea noului patriarh
a fost fixat la 1 august. Românii aleg în iulie
1864 pentru a participa la congres 13 deputaţi
în eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ. Andrei
Mocioni trimite memorii, pentru a fi înţeleasă
poziţia pe care urmau să o adopte delegaţii
români, atât monarhului, cât şi comisarului
imperial însărcinat cu conducerea lucrărilor a-
cestuia. De asemenea, ia contact cu reprezen-
tanţii naţiunii sârbe în acelaşi scop. Într-adevăr,
conform celor anterior stabilite, delegaţii români
asistă pasivi la lucrările congresului, abţi-
nându-se să voteze noul patriarh, iar într-o
declaraţie citită cu acest prilej ei îşi justifică
dorinţa, cunoscută de monarh, de a avea o mi-
tropolie proprie.

Rezultatul a fost că suveranul, în
rezoluţia sa, care confirma alegerea
patriarhului din Carloviţ, i-a dat

acestuia jurisdicţie arhiepiscopală şi mitro-
politană numai asupra părţii sârbeşti a eparhiei
şi a rezervat expres jurisdicţia asupra românilor
unei mitropolii proprii.

*) Istoriografii imperiului persistau la data
respectivă în a-i considera pe valahi imigranţi în
Banat. Una din lucrările istorice elaborate atunci
susţine că o ramură a acestora, pe care îi numeşte
Pofanen s-a stabilit în secolul al XVII-lea în zona
montană, provenind din Valahia lui Kantakuzen,
ocupându-se cu tăierea lemnului, obţinerea
cărbunelui, mineritul şi extragerea metalelor. Cât
priveşte ramura valahilor de la câmpie, pe care îi
numeşte Fradutzen, aceasta ar proveni din vechi
păstori nomazi care abia din secolul al XVIII-lea au
devenit sedentari, dedicându-se agriculturii. În fine,
o a treia ramură, numită Zirenen, venită mai recent
din Valahia decât cea numită Pofanen, s-ar fi stabilt,
ca şi aceasta, de regulă, în centrele industriale
intramontane. (v. Leonhard Böhm, Geschichte des
Temeser Banats, Erster Theil, Leipzig, Verlag von
Otto Wigand, 1861, p. 196).

Dan Floriţa-Seracin
Aniversãri

Andrei Mocioni
- lider al luptei pentru emancipare naţională -

- 130 de ani de la moarte -

Conacul familiei Mocioni de la Foeni

triac îl recompensează pe Andrei Mocioni
pentru fidelitate, noul monarh, Franz Ioseph I,
numindu-l în septembrie 1849 suprem comisar
districtual, cu alte cuvinte, guvernator al Ba-
natului Timişan. El acceptă funcţia doar în spe-
ranţa că va putea, în noua sa poziţie, să îşi
ajute mai bine conaţionalii. În perioada post-
paşoptistă românii ardeleni şi bănăţeni şi-au
sporit încercările de unificare a naţiunii lor, între
altele înaintând împăratului Petiţia generală
din februarie 1849, semnată de 7 reprezentanţi
ai Transilvaniei şi 3 ai Banatului, prin care i se
cerea acestuia să consimtă la unificarea româ-
nilor din imperiu sub o administraţie proprie.
Nu numai că petiţia a fost respinsă, dar, prin
Constituţia din 1849, bănăţenii s-au văzut
împărţiţi în două provincii, Voivodina şi Banatul
Timişan, ambele sub administraţie austriacă,
situaţie care se va prelungi până în 1860.

Andrei Mocioni a încercat zadarnic, îna-
intând diferite memorii împăratului şi guver-
nului austriac, să atragă atenţia acestora asupra
situaţiei precare a poporului român, cerând
recunoaşterea drepturilor lui ca naţiune în stat,

vehemente proteste în senat, astfel încât au-
torul a fost silit să îl retragă, prezentându-l însă
câteva zile mai târziu monarhului.

În pofida aparenţelor, conjunctura politică
era cât se poate de delicată. Chiar dacă prin
Diploma din octombrie 1860, monarhia lăsa
limpede impresia că e dispusă să facă impor-
tante concesii, renunţând la sistemul de gu-
vernare absolutist în favoarea unuia consti-
tuţional şi acordând importante facilităţi popoa-
relor încorporate în imperiu, în realitate situaţia
nu era favorabilă acestora. Două evenimente
petrecute cu un an înainte şi-au pus amprenta
asupra politicii împăratului: înfrângerea sa în
războiul austro-franco-piemontez şi Unirea
Principatelor. Simţindu-se vulnerabil după
eşecul din campania militară, Franz Joseph se
vede nevoit să ţină seama de pretenţiile nobili-
mii maghiare, forţă politică de prim ordin în
imperiu, ce deţinea poziţii-cheie în toate insti-
tuţiile statului. Or, aceasta nu era câtuşi de pu-
ţin dispusă să accepte autonomia Banatului,
dimpotrivă, voia să-l vadă încorporat Ungariei,
mai mult, nu făcea un secret din faptul că

(2)



Banat, anul VII, nr. 8, 2010

Banat
12

România comunistă reprezintă o ţară
duală, care combină o ţară reală, ce
azi poate fi reconstituită cu greu, şi

una imaginară şi imaginată (imaginară?), care
poate fi reconstituită din maculatura produsă
de instituţiile statului. Singuratică (în sensul
de unică şi unitară) şi ireală, creată şi filtrată de
cenzură, România din maculatura produsă de
statul comunist nu este o reflectare a realităţii,
ci o falsă imagine, o reflexie în oglindă a ceva
ce nu există cu adevărat, nu are corespondent
real. Ea este însă importantă deoarece prezintă
România comunistă dorită şi visată de auto-
rităţi. Prin decodificarea acestei ţări visate, prin
explicarea simbolurilor care o alcătuiesc, prin
intuirea elementelor reale ce se ascund în spa-
tele acestor simboluri, vom avea o perspectivă
asupra modului de funcţionare a sistemului
comunist. Una dintre expresiile cele mai conclu-
dente ale cultului lui Ceauşescu, ale acestei
„ţări visate (imaginate)”, a fost un volum masiv
intitulat Omagiu (primul publicat în 1973, cu
ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani de către
Ceauşescu) (Tismăneanu, p. 248). Volumul
Omagiu, publicat cu ocazia zilei de naştere a
preşedintelui-conducător, reprezintă un imens
monument al cultul conducătorului, principalul
ingredient a ceea ce s-ar putea numi „ideologia
română” (Tismăneanu, p. 248) şi în acelaşi timp
o imensă hartă a ţării visate, hartă în care apar
reprezentate reperele cele mai importante ale
acestei ţări, vârfurile, obiectivele reprezentative
ale regimului (de la poeţi şi oameni de cult, la
ce are mai „frumos”, în grila de interpretare
comunistă, fiecare judeţ al tării). Mai mult,
Vladimir Tismăneanu afirmă: „potrivit unor
surse de încredere, Nicolae şi Elena Ceauşescu
supravegheau personal conţinutul lozincilor şi
versurilor care exprimau entuziasmul spontan
al maselor faţă de ei” (Tismăneanu, p. 248), aşa
că această operă masivă poate fi considerat un
vis personal al celor doi conducători, un act de
magie, prin care se încerca modelarea realităţii,
după dorinţele lor personale, la fel ca orice
altceva în această ţară (România comunistă).

În această idee sloganul „Partidul – Cea-
uşescu – România”, care răsuna pretutindeni
în acea perioadă (Tismăneanu, p. 238), ar trebui
citit Partidul = Ceauşescu = România, o sfântă
treime în care trei este egal cu unu. Nicolae
Ceauşescu care se identifică complet cu ţara şi
se lasă vrăjit de propria lui vrajă. Diferenţa din-
tre cultul personalităţii şi realitate pare să se
şteargă în mintea preşedintelui conducător,
fiind unul dintre puţinii care cred sincer în aceas-
tă acţiune de modelare prin vis şi magie. Iată o
întâmplare concludentă cu preşedintele aflat
la vânătoare: „deodată, Ceauşescu s-a oprit, a
ridicat de jos o piatră […] „Pare a fi o gresie”
[…] Povestea asta cu piatra avea să ducă, în
mai puţin de un an, la desfăşurarea unui inima-
ginabil proiect de cercetare geologică, având
la dispoziţie câţiva zeci de specialişti, cazaţi în
vagoane dormitor, […] ani la rând după aceea,
a fost săpat pe versantul dinspre Valea Buda
un tunel din care au fost extrase mii de tone de
rocă sterilă […] nu s-a descoperit nimic impor-
tant” (Georgescu, p. 96). Pentru preşedintele -
conducător o piatră nu putea să-i apară înainte,
din întâmplare. Acea piatră nu poate fi decât
un semn providenţial, care nu poate fi trimis şi
înţeles decât de cel ales. Nu e doar un capriciu
de „prim-geolog al tării”, e identificarea
completă. Ceauşescu = România. Nu e deci de
mirare că ziua de naştere a preşedintelui Nicolae
Ceauşescu, 26 ianuarie, devine una din sărbăto-
rile naţionale. Sfera privată şi cea publică se con-
topesc complet şi total, şi întregul popor participă
la sărbătoare. Omagiul din 1978 stă sub semnul
unei duble aniversări „rotunde”: „60 de ani de
viaţă şi peste 45 de ani de activitate revoluţiona-
ră”. Se încearcă prin cei „peste 45 de ani” o expli-
caţie, de o minimă decenţă la această dezlănţuire
furioasă a cultului personalităţii? Puţin probabil,
căci din al doilea paragraf al Cuvântului înainte,
autorul sau autorii? (Editura Politică), explică mo-
tivele editării acestui volum: „Întregul popor
român, toţi oamenii muncii de la oraşe şi sate
[…] au sărbătorit cu dragoste şi recunoştinţă,
cu omenească bucurie şi înălţătoare mândrie
ziua de naştere a celui care […] constituie
simbolul viu al naţiunii noastre” (Omagiu, p.5).

În acest amalgam de public şi privat se
organizează Adunarea Festivă cu prilejul împli-
nirii a 60 de ani de viaţă […] „La Sala Palatului
[…] miercuri 25 ianuarie […] ora 16 […] sosirea

în sală a marelui şi iubitului sărbătorit este
întâmpinată cu deosebită însufleţire, cu vii şi
îndelungi aplauze, urale şi ovaţii […] Ceauşes-
cu – PCR, […] Ceauşescu – La mulţi ani!”; ani-
versarea zilei de naştere a preşedintelui – stat
constituie „o sărbătoare apropriată inimii mi-
lioanelor de locuitori ai acestui pământ româ-
nesc (sic!), bărbaţi şi femei, vârstnici şi tineri,
români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi
[…]”, o adevărată sărbătoare naţională, la care
este normal ca în locul unui tradiţional şi banal
cântec de „La mulţi ani!”  să răsune Imnul de
Stat al Republicii Socialiste România şi Interna-
ţionala. Cadourile sunt de asemenea pe măsu-
ră.” Tovarăşul Ştefan Voitec, membru al Comite-
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreşe-
dinte al Consiliului de Stat, prinde pe pieptul
tovarăşului Nicolae Ceauşescu cea de-a doua
strălucitoare stea de aur de „Erou al Republicii
Socialiste România” (Omagiu, p.8 -14). Manea
Mănescu, membru al Comitetului Politic Exe-
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guver-
nului, citeşte Mesajul Comitetului Central al
partidului Comunist Român, Consiliul de Stat
şi Guvernului, din care, definitoriu, reiese: ”[…]
În această zi de sărbătoare, […] poporul se
bucură nu numai de realizări măreţe, ci şi de o
clară perspectivă(e) de viitor […] al căror autor
inspirat aţi fost şi sunteţi necontenit […] ne
angajăm […] să nu precupeţim nimic pentru a
transforma în realitate măreţele visuri şi aspiraţii
de mai bine […] La mulţi ani, scumpe tovarăşe
Nicolae Ceauşescu !” Urmează mesajele de la
diferitele instituţii ale statului; Comandamen-
tul Trupelor de Securitate, asigură că: „vom fa-
ce totul pentru ca trupele de securitate să-şi
sporească mereu contribuţia la realizarea obiec-
tivelor şi sarcinilor care-i revin Ministerului de
Interne în apărarea […] muncii  paşnice, crea-
toare ale poporului, care sub conducerea înţe-
leaptă a partidului, a dumneavoastră, tovarăşe
secretar general, îşi făureşte un viitor strălucit
” (Omagiu, p.166) ( n.n.: aici, urmărind acest
citat, ne-am muşcat de limba de lemn).

Toate instituţiile statului, la nivel de-
clarativ dar şi prin acţiune lor, au ca
misiune împlinirea viselor preşedin-

telui. Vise care nu sunt vise ci mai degrabă pre-
realităţi (sau pararealităţi); printre operele de
cult, la pagina 488, apare o tapiserie din judeţul
Sibiu, în care, pe lângă diferite simboluri ale
României Comuniste (ţărani, în costume popu-
lare dansând, tractoare, atomi, microscoape,
sonde, etc.) apare portretul lui Nicolae Ceau-
şescu având ca accesorii,  nu pionieri, nu mun-
citori, ci două microfoane (n.n.: simbol falic?).
Deşi în poezia Omul Ţării, Adrian Păunescu,
laudă faptul că: ”Că însăşi libertatea de-a gândi
şi a spune / Ne-a dat-o Ceauşescu, bărbatul
îndrăzneţ” (Omagiu, p.461), tapiţeria arată că
în mentalul colectiv, monopolul asupra oricărui
discurs aparţine „secretarul general al parti-
dului, conducătorul suprem, (care) nu face de
cât să concentreze întreaga putere într-o
singură mână, într-un singur pumn. Chiar dacă
ierarhia există, singurul care are dreptul la dis-
curs, la vizibilitate nu este decât el” (Explorări,
vol. II, p. 363). Într-un stat precum România
comunistă, în perioada ceauşistă, întreaga
structură de conducere a statului, se concentra
în mâna unei singure persoane, Nicolae Ceau-
şescu. Într-un astfel de stat, în care controlul e
deţinut de un singur personaj, pentru a înţelege
mecanismele după care funcţionează respec-
tivul stat, e foarte important să cunoaştem re-
sorturile intime, psihologice după care funcţio-
nează respectiva persoană, mediul în care s-a
dezvoltat în copilărie şi adolescenţă, perioadă
în care se învaţă principalele mecanisme cu aju-
torul cărora, respectiva persoană, va reacţiona
mai târziu în viaţă. Copilăria, adolescenţa, men-
talităţile, visele, dorinţele, problemele condu-
cătorului unic sunt relevante pentru înţele-
gerea regimului pe care acesta îl impune, într-o
anumită ţară, regimul respectiv fiind marcat
profund de personalitatea conducătorului. R.
H. Schaffer afirmă: „Copiii mici sunt consideraţi
a fi puternic impresionabili şi mult mai receptivi
decât în orice perioadă ulterioară, astfel încât
orice experienţe vor întâlni la început, aceastea
vor avea consecinţe permanente.”Într-un astfel
de stat, dominat de personalitatea puternică a
unui conducător unic, înţelegerea psihologiei
conducătorului respectiv, înseamnă înţelegerea
„psihologiei” după care funcţionează întregul
sistem.

Să reluăm firul Omagiului, 1978. Urmează
cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, ca-
re se simte dator să-şi facă o vagă autobiografie,
autobiografie care devine o bibliografie model
şi pe care toţi cetăţenii sunt nevoiţi s-o retrăias-
că. „Ca fiu de ţăran, am cunoscut asuprirea mo-
şierilor, iar apoi, începând de la 11 ani, explo-
rarea capitalistă. Încă în 1930, la vârsta de 12
ani, participam de acum activ la viaţa şi lupta
tineretului sindical revoluţionar. Erau anii de
criză economică […] am intrat în mişcarea
revoluţionară sindicală, iar, apoi, în 1933, în
Uniunea Tineretului Comunist […] la vârsta
de 16 ani am devenit  activist al Tineretului
Comunist, al partidului, revoluţionar de profesie
[…] au urmat apoi anii de închisoare, la Braşov
şi Doftana […] cei încă 4 ani de închisoare şi
lagăre până în 1944 […] am cunoscut perioada
romantismului revoluţionar, când orice greutăţi,
orice jertfe se acceptau şi se înfruntau cu
mândrie şi neînfricare […] Şi acum, comuniştii,
îndeosebi uteciştii, au nevoie de un anumit
romantism revoluţionar” (Omagiu, p. 32-33). Şi
desigur, „comuniştii, îndeosebi utecişti” gustau
din plin din „romantismul revoluţionar”, mai
ales în anii ’80, retrăind biografia Preşedintelui,
şi împlinindu-i acestuia dorinţele: Şoimi ai
Patriei, pionieri, utecişti, elevi în şcoli îngheţate
în care nu învăţau nimic, practica agricolă, cozi,
fabrici-închisori, sate medievale în care, ca să
nu mori de foame, trebuia să furi din propria
muncă, naveta în trenuri îngheţate sau incan-
descente, armata la 18 ani (se încerca recrearea
momentului de la 11 ani, când Nicolae fuge de
la casa părintească?), repartiţia, în zone cât mai
îndepărtate a profesorilor şi doctorilor, pentru
a rupe orice legătură cu familia şi cei de
încredere a intelectualilor, blocurile - aproape
închisori, foametea, frigul, mizeria, antenele pe
bloc, blugii şi discurile luate din piaţă, pe as-
cuns, etc. Totul era romantism revoluţionar.

La 24 ianuarie 1978, „într-un cadru
solemn”, tovarăşului Nicolae Ceau-
şescu i se oferă un alt cadou: „titlul

de Doctor în ştiinţe politice de către Academia
„Ştefan Gheorghiu” şi de Doctor în economie
de către Academia de studii economice”, prilej
pentru sărbătorit să facă alte destăinuiri de ordin
personal: „Aş face chiar o mărturisire: cu mulţi
ani în urmă, studiind şi la una şi la alta din
aceste Academii, am fost un cursant nu prea
comod. (animaţie în sală, aplauze) (sic! căci
cărui profesor nu-i place un student incomod?).
În multe probleme a trebuit să fiu în dezacord
cu manualele şi cursurile din aceea vreme […]
erau unele teze […] dacă m-aş referi numai la
teza arhicunoscută, dar greşită şi foarte
dăunătoare, potrivit căreia se aprecia că la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul
secolului al XX-lea România era un stat
imperialist […] ştiam că această teză era
formulată şi într-o hotărâre a partidului […] e
adevărat, în ilegalitate. Datorită faptului că
oamenii n-au avut pe atunci posibilitatea să
studieze şi să cunoască realităţile, sau
influenţaţi poate şi de factori din exterior […]
Am criticat această teză public şi până la urmă,
partidul nostru a ajuns la concluzia  s-o
reconsidere […]” (Omagiu, p. 61,62). Cine are
urechi de auzit să audă. Preşedintele, apare aici
în ipostaza de făuritor (creator) de istorie, un
adevărat funcţionar (deşi acum e însăşi Fratele
cel Mare) curajos în cadrul Ministerului Ade-
vărului, care modifică criticând falsurile din
trecut pentru a crea alte falsuri, mai potrivite şi
mai convenabile. După mesajele organizaţiilor
de masă şi obşteşti, ale ministerelor şi ale altor
instituţii centrale, ale instituţiilor de ştiinţă,
învăţământ cultură şi presă, ale forţelor armate,
mesajele cultelor (prilej de ierarhii, bineînţeles,
pentru că, te face să te întrebi de exemplu, de
ce, mesajul revistei Lumea se află înaintea celui
al revistei Flacăra şi al celui al revistei Femeia?),
la pagina 175 a Omagiului urmează „Vibrante
mesaje din Capitală şi judeţele patriei adresate
conducătorului iubit”, fiecare judeţ apărând,
pe această hartă imaginară şi imaginată, cu ce
are mai reprezentativ. După instituţii, regimul
se întoarce la simplii cetăţeni. Cel al cărui mesaj
către preşedinte este primul, cel mai reprezen-
tativ personaj din Bucureştiul comunist (1978):
Nicolae Anghel, cazangiu, secţia III-a, Întreprin-
derea „Vulcan”; destul de confuz şi trăind în
mijlocul unei continue reverii, precum un dro-
gat: „trăiesc şi acum clipele în care dumnea-
voastră aţi fost în mijlocul nostru […] aţi stat

de vorbă părinteşte cu noi”, Nicolae Anghel, e
gata să transforme indicaţiile preşedintelui în
materie: „Acum, aceste indicaţii au devenit
fapte” (Omagiu, p. 191). Nicolae Anghel este
urmat în ierarhia propusă de Omagiul comunist
şi dorită de conducătorii comunişti de Tatiana
Cernătescu, studentă, Tehnologie Chimică.
Cuplul Nicolae – Tatiana, repetă astfel cuplul
primordial, prezidenţial şi arhetipal Nicolae –
Elena. Şi dacă pentru Nicolae Anghel, Nicolae
Ceauşescu e un părinte, pentru Tatiana Cernă-
tescu, „persoana academicianului Elena Ceau-
şescu […] (este) un exemplu strălucit; […] (Ta-
tiana fiind hotărâtă să lupte; urmând acest e-
xemplu) pentru învingerea prejudecăţii că, în
cercetare, femeile nu reuşesc mare lucru […]
(şi având un adevărat plan pentru viitor ): nu
se cunosc 170 de hidrocarburi, existând posibi-
litatea obţinerii de noi sinteze […] obţinerea
acestor sinteze încă necunoscute reprezintă
visul meu de chimistă ”(Omagiu, p. 191). În
România toată lumea visează. Sau poate toată
lumea este visată de cineva. După acest cuplu
care dublează cuplul conducător, urmează
(mesajul lui) Ion Jalea. El este primul dintre
oamenii de cult, sportivi, oricum, elite ale
regimului (Eugen Jebeleanu, Magdalena Popa,
Ion Irimescu, Lia Manoliu, Vasile Dâba) inter-
calaţi printre modelele muncitoreşti-comuniste,
în încercare de a şterge orice diferenţe între
muncitori şi cei care ar putea reprezenta cu
adevărat un model, în încercarea de a-i bagate-
liza pe cei care reprezintă cu adevărat o valoare
(pentru că probabil singurul lider, unica elită
acceptată şi permisă era preşedintele). Forţa
acestei politici de nivelare îţi va face simţit efec-
tul mai ales după 1989, când românii n-au reuşit
să discernă între falsele modele şi elitele reale.

O caracteristică a mesajelor alese, ca
fiind reprezentative pentru Bucu-
reşti, a modelelor demne de-a intra

în compoziţia acestui monument înălţat de ziua
de naştere a conducătorului, a masivelor demne
de-a fi marcate pe harta acestei Românii
imaginate este aceea că, mai toţi cei aleşi de
autorii Omagiului pentru a apărea în acest
volum sunt „atinşi” individual de Nicolae
Ceauşescu, în sens propriu, fiind ajutaţi şi
sfătuiţi, la un moment dat, chiar de conducător,
personal. Această stratagemă este uşor de
decodificat: Nicolae Ceauşescu apare în iposta-
za de supereroul Marvel: atent la orice pericol
şi omniprezent (dacă nu te întâlneşti cu el faţă
în faţă, sigur îţi va invada viaţa cu ajutorul
radioului şi televiziunii, ca un Big Brother întors
pe dos). Preşedintele întâlneşte personal, ajută
şi salvează orice cetăţean al ţării. Legătura
dintre cetăţeni şi preşedintele-conducător apa-
re astfel ca fiind una directă, personală, mai a-
les în urma cutremurului din martie 1977 când,
„Ceauşescu pare să se afle peste tot, se depla-
sează în toate cartierele capitalei; mai mult, cu
ajutorul elicopterului, acoperă o zonă extinsă a
ţării…” (Cesereanu, p. 234). Astfel Sorin Crainic,
montator în aparatură de telecomunicaţii, Între-
prinderea „Electromagnetica” este îndatorat
pentru că: „atunci când, după aproape unspre-
zece zile, mai zăceam sub dărâmături, am fost
scos la lumină numai datorită insistenţelor
dumneavoastră – omul care n-a încetat nici o
clipă să creadă în izbândă şi să ceară oamenilor
să lupte pentru salvarea celui mai firav semn
de viaţă. V-am mai spus şi atunci când, împreu-
nă cu tovarăşa Elena Ceauşescu, cea de-a doua
mamă a mea, m-aţi vizitat la Spitalul militar central
[…] Pentru mine, dumneavoastră şi tovarăşa
Elena Ceauşescu aţi fost mai mult ca nişte pă-
rinţi […] Mama mea spune că cel ce a ştiut să
redea viaţa altora merită viaţa tuturor” (Omagiu,
p. 192) (cuplul prezidenţial apare aici, reluând
gestul împăratul Traian, rupând fâşii din propria
tunică, pentru a îngrijii răniţii după bătălia de la
Tapae; totuşi merită să fi salvat de la moarte,
pentru a murii?!). Elena Enache, profesoară, şi
ea victimă a cutremurului din 4 martie 1977, se
simte salvată personal de Nicolae Ceauşescu
şi se vede datoare să-i mulţumească: „Gândul
că dumneavoastră, conducătorul nostru iubit,
vă aflaţi în primele rânduri ale luptei pentru
salvarea vieţii supravieţuitorilor mi-a dat putere
să rezist. Sufletul mi se liniştise şi urmăream,
cu firească încordare, veştile pe care mi le
aducea în hruba în care mă aflam prizonieră
micul tranzistor. Şi astfel pe 12 martie, la ora 17,

Horaţiu Suciu

Cu ocazia aniversării a 64 de ani de la revoluţia antifascistă şi antiimperialistă de la 23 august 1944:

Omagiu, 1978 - harta unei ţări imaginate
tatuată pe pielea unui preşedinte
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după aproape 188 de ore, când nimeni nu mai
credea că  există supravieţuitori, am zărit prima
rază de lumină […]  M-am născut din nou pentru
o viaţă pe care o datorez […] hotărârii nestră-
mutate cu care dumneavoastră aţi condus şi
susţinut operaţiunile de salvare” (Omagiu,
p.194). Elena Enache nu este singura căreia pre-
şedintele îi insuflă credinţa de-a trece peste
greutăţi. Iată cum preşedintele adorat ca un
star rock o salvează pe Mihaela-Anca Iliescu,
studentă, Institutul politehnic, dovedindu-se
a fi un adevărat rege taumaturg: „ Eram încă o
fetiţă, elevă în primele clase de liceu: Am aflat
că veţi face o vizită în cartierul nostru (cartierul
Titan) şi că veţi poposi la complexul din apro-
piere. Cu un grup de alţi copii am alergat în-
tr-acolo cu dorinţa de a vă vedea. Mă stăpânea
de mult dorinţa de a vă vedea de foarte aproa-
pe. Maşina dumneavoastră a trecut la numai
un metru de locul unde eram eu. Când aţi cobo-
rât, sugrumată de emoţie, am strigat tare. V-aţi
uitat la mine şi aţi zâmbit. Un zâmbet cald, de
ocrotire şi încurajare. Îmi plăcea să-mi fac vise
(n. a. iarăşi vise ?): că aş fi mare, că aş fi într-o
uzină şi că aţi veni în vizită, iar eu v-aş raporta
succesele obţinute prin contribuţia mea  (n.n.:
ce frumos că toate fetele din această ţară visau
acelaşi vis, de-a ajunge muncitoare în fabrică;
sau erau visate de altcineva?). Când spre
sfârşitul liceului, o boală grea a făcut să fiu
imobilizată mai multe luni la pat […] părea că
toate aceste vise s-au năruit. Dar cu o voinţă
de care nu ştiam că aş fi în stare, ignorând dure-
rile care mă stăpâneau, am continuat să învăţ
şi să mă pregătesc pentru a-mi termina liceul şi
a susţine examenul de admitere la facultate.
Această dorinţă o simţeam aproape ca pe o
promisiune pe care v-aşi fi făcut-o” (Omagiu,
p 193). Dar nu numai bucureştenii îl întâlnesc
pe preşedintele Ceauşescu şi se trezesc cu viaţa
schimbată. Iată ce povesteşte Maria Halász,
muncitoare la întreprinderea 23 August, Satu
Mare: „în 1970 […] în oraşul aproape distrus
de ape […] când aţi intrat în uzina noastră, aţi
dat mâna şi cu mine şi m-aţi întrebat de ce plâng.
Nu v-am putut răspunde nimic, dar aş vrea s-o
fac acum […] apa îmi distrusese şi mie casa, nu
mai aveam nimic, decât soţul şi doi copii mici.
Am fost emoţionată când v-am văzut pe dum-
neavoastră împărtăşind necazurile noastre şi
am început să cred din nou în viitor. Nu ştiţi
câtă putere mi-a dat strângerea dumneavoastră
de mână […] căci imediat am primit un apar-
tament într-un cartier nou” (Omagiu, p. 345).

Ceva din personalitatea preşedinte-
lui, ceva din felul lui de a fi te face
să te simţi gata să-i faci confesiuni

ca unui prieten drag. Gheorghe Gheţa, muncitor
I.A.S., comuna Satlung, a avut şi el o întâlnire,
care-l marchează pe viaţă, cu preşedintele şi
căruia îi scrie, ca unui vechi prieten: „Nu ştiu
dacă vă mai aduceţi aminte de noi, cu treburile
dumneavoastră multe, dar eu şi soţia mea, Luci,
n-o să vă uităm câtă viaţă vom avea. Era 12
iulie 1969, ziua în care ne-am căsătorit, când
dumneavoastră aţi vizitat întreprinderea
agricolă de stat din comuna Satlung. La ieşire,
fiindcă tocmai peste drum era casa noastră şi
era nuntă, ne-aţi făcut marea cinste de a intra
şi închina cu noi un pahar […] au trecut de
atunci 9 ani, dar parcă întâlnirea cu dumnea-
voastră a fost ieri. Numai că de atunci am ridicat
[…] o casă nouă, lângă cea părintească, în care
aţi intrat dumneavoastră, cu mobilă în toate
camerele, televizor […] aflaţi că avem doi copii
[…] noi suntem cu toţii bine sănătoşi ”(Omagiu,
p.312). Şi dacă nu ai televizor preşedintele poate
fi prezent şi altfel în viaţa ta: „În albumul cu
fotografii al familiei mele păstrez una la care
ţin în mod deosebit. Este fotografia în care
sunteţi şi dumneavoastră, în mijlocul nostru al
delegaţiilor maramureşeni la cel de-al XI-lea
Congres al partidului Arăt această fotografie
celor trei copii ai mei şi le spun: […] „iubiţi-l
aşa cum mă iubiţi şi pe mine” ”. Această bună
mamă, care-l adoră pe preşedintele Nicolae
Ceauşescu (probabil sentimentele ei sunt
reale), este Dorina Rusu, electrician la Între-
prinderea regională de electricitate Baia Mare
(Omagiu, p.311). Concluzia o trage, confesân-
du-se Tudor Tăbuş (ţăran cooperator, C.A.P.
Şiviţa): „Ne-a rămas adânc întipărită în inimă şi
în gând ziua aceea de primăvară […] (când)
ne-aţi vizitat serele, grajdurile cu animale,
ne-aţi întrebat despre muncă, despre felul cum
trăim. Nu cred că vă mai aduceţi aminte, dar
primul cu care aţi dat mâna am fost eu (sic!). La
întrebările dumneavoastră v-am răspuns că
avem de toate […] Ne-aţi dat atunci sfaturi înţe-
lepte, de adevărat gospodar […] Şi cum să nu
fi mândru când ştii că cel ce ne conduce ţara
este atât de apropiat cu oamenii […]” (Omagiu,
p.278). În acest context, printre alte modele
(=creatori de mesaj dorit), printre ofiţeri, artişti,
sportivi, elevi, studente care-i scriu preşedinte-
lui, mai trebuie menţionat şi Bădulescu Alexan-
dru, care scrie: „Acum, când împliniţi al 60-lea
an de viaţă vă urez din tot sufletul meu „La
mulţi ani!”, sănătate, fericire şi promit să învăţ,
să fiu cuminte, să ascult pe tovarăşa învăţătoare
[…]” (Omagiu, p.196). Mesajul e transmis, aşa
cum am menţionat de Bădulescu Alexandru,

şoim al patriei, clasa I B, Şcoala generală nr.
122, care dacă nu este repetent, este un elev
genial care a învăţat alfabetul, scrisul şi cititul
în numai 3 luni de şcoală. Chiar dacă Tudor Tă-
buş sau Gheorghe Gheţa se îndoiesc că preşe-
dintele îşi mai aduce aminte de ei, acesta are o
memorie extraordinară, sau cel puţin aşa vreau
să ne lase să credem autorii Omagiului inclu-
zând acest mesaj către preşedinte, mesaj care,
însă se poate citi şi în cheie ironică: „Informat
că sunt directorul serelor din Arad, mi-a spus:
”Am să vin să te vizitez.” La câteva ore mai
apoi era la sere. La un moment dat, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu s-a oprit, spunând: „Părerea
mea este că, dacă analizaţi puţin sarcinile care
ne stau în faţă, veţi găsi încă resurse nefolosi-
te.” […] Tovarăşul Nicolae Ceauşescu ne-a mai
vizitat încă de două ori. Am rămas surprins în
faţa unei magistrale memorii: de fiecare dată,
omul atât de prezent peste tot, în toate sectoa-
rele activităţii şi vieţii României, ne-a întrebat
despre ce a urmat de la vizita anterioară ”(Irimie
Şimandan, directorul Întreprinderii de sere
Arad) (Omagiu, p.429).

Pe lângă memoria excepţională, Nico-
lae Ceauşescu, omniprezent şi griju-
liu, nu-i uită nici pe marginali, pe cei

care, dintr-un motiv sau altul nu se integrează
(complet) în sistem. Dumitru Anghel (Coopera-
tor din Condeeşti, judeţul Ilfov) ne spune mai
multe: „V-am scris mai de mult o scrisoare pe
care, din motivele pe care le voi arăta, n-am ex-
pediat-o la timpul respectiv”. Şi cu toate că
scrisoarea nu a fost expediată şi preşedintele
nu ştia nimic despre conţinutul ei el va reuşi să
intervină şi să schimbe starea de fapt: „Despre
ce era vorba în acea scrisoare? În ea arătam că
în cooperativa agricolă din care fac parte încă
de la înfiinţare lucrurile la un moment dat, nu
mai mergeau aşa cum ar fi trebuit. Inginerii care
veneau pe la noi nu „prindeau rădăcini”, se tot
vânturau […] ne-au băgat în datorii […] Am re-
citit scrisoarea în care vă spuneam toate aces-
tea şi mi s-a părut că seamănă cu o reclamaţie.
În fapt, pe cine reclamam ? Pe mine şi pe ceilalţi
oameni din Condeeşti […] Aşa cum ne-aţi în-
demnat […] am întocmit un program de redresa-
re economică […] Uneori ne-a fost greu, dar
am învins pentru că am învăţat de la dumnea-
voastră că trebuie să perseverezi ”(Omagiu, p.
432). Judeţul Hunedoara, apare pe hartă, cu
următoarele repere de marcă (printre altele): mi-
nerii din Lupeni (care retrăiesc cu multă emoţie
„momentul istoric al vizitei dumneavoastră în
toamna anului trecut în Valea Jiului […] (deoa-
rece) la Mina Lupeni, în abatajul care a fost
vizitat, ne-aţi dat un preţios sprijin, învăţându-
ne să ne organizăm mai bine activitatea”),
Androne Marcu (secretarul comitetului de
partid de la Întreprinderea minieră Petrila care
scrie:”sunt în viaţă momente care, prin încărcă-
tura lor emoţională, nu pot fi niciodată date ui-
tării. Un asemenea moment am trăit noi, minerii
de pe aceste meleaguri, la începutul lunii noie-
mbrie 1977, când, într-o entuziastă şi vibrantă
atmosferă, la marea adunare populară din Pe-
troşani, în numele nostru al tuturora, vi s-a acor-
dat titlul de Miner de onoare al Văii Jiului”) şi
Ioan Sălăgean (miner, şef de brigadă, sectorul
IV, Lupeni) muncitor şi bărbat, care vorbeşte
despre sentimentele sale, aproape homosexua-
le: „am trăit cu profundă emoţie când am primit
indicaţii şi sfaturi direct în abataj din partea
dumneavoastră, iubite tovarăşe Nicolae Ceau-
şescu, omul mereu alături de noi, în mijlocul
nostru” şi despre gândurile sale: „la Conferinţa
Naţională a partidului, când am avut onoarea
să mă aflu din nou în preajma dumneavoastră,
când mi s-a acordat încrederea să particip la
conducerea lucrărilor […] când am condus în
timpul unei şedinţe, lucrările Conferinţei Naţio-
nale, mă gândeam: Iată, eu miner din Valea Jiu-
lui, conduc forumul naţional al partidului”) (O-
magiu, p. 286-291). Din anumite motive Ioan
Sălăgean uită să amintească anumite momente
din 1977 şi odată cu el autorii acestui masiv
volum. Ceea ce uită să amintească acest Oma-
giu este ceea ce vrea să uite Nicolae Ceauşes-
cu, ceea ce vrea să înlăture el din istorie, revolta
minerilor din Valea Jiului, din 1977. Ministerul
Adevărului, îşi face datoria de-a schimba isto-
ria, de-a şterge evenimentele neplăcute pentru
conducător, de-a colora harta ţării imaginate
cu nuanţele dorite, acolo unde apar pete albe
în urma ştersăturilor. Pe această hartă imaginată
apar şi alte tipuri de modele care trebuie menţio-
nate fiind, reprezentative pentru această ţară
inventată. Generalul de armată în rezervă Dumi-
tru I. Dămăceanu consideră, în mesajul său că:
„biografia dumneavoastră […] se identifică cu
însăşi istoria luminoasă a patriei socialiste”
(Omagiu, p.192), căci „noua teorie despre per-
sonalitate, aşa cum a fost elaborată de activişti
[…] îl prezenta pe Ceauşescu drept simbolul şi
reprezentantul maselor populare, din care s-a
ivit şi pe care le întruchipează mai bine. Biografia
lui Ceauşescu este văzută ca o versiune distila-
tă a dezvoltării sociologiei româneşti în secolul
XX, iar viaţa sa este considerată o repetiţie în
miniatură a evoluţiei recente a tării” (Gabanyi,
p. 24). Momentele importante ale acestei istorii
a tării imaginate? „Muzeul Scorniceşti etalează
tot felul de exponate […] (legate de) Revoluţiile
de la 1821 şi 1948, […] Războiul de independen-

ţă din 1877 şi […] răscoala din 1907” (Gabanyi,
p. 21). E normal ca rămăşiţele vi ale acestei istorii
confecţionate să salute întruchiparea ei vie:
Radu R. Stan, participant la răscoala ţăranilor
din 1907, comuna Surdila-Greci, Petre Geantă,
participant la răscoala ţăranilor din 1907, comu-
na Măgura, Tache Vasilache, ţăran cooperator,
Cîndeşti (care, împreună cu alţi bătrâni din sat
au „ văzut cu ochii, odinioară, cum părinţii ori
fraţii noştri mai mari au fost împuşcaţi în anul
de răzmeriţă din 1907”), Constantin Iuşca, vete-
ran antifascist din Albeşti, Kövagó Mihai,
membru de partid cu stagiu în ilegalitate. Cele-
lalte momente ale istoriei reale ale României
secolului XX lipsesc. În istoria României imagi-
nare din 1978, istorie care se suprapune cu bio-
grafia preşedintelui, sunt admise doar momen-
tul Răscoalei din 1907, momentul luptei antifas-
ciste şi stagiul în ilegalitate.

Femeia este acceptată pe această hartă
a României visate de Nicolae Ceau-
şescu, însă, numai dacă se încadrea-

ză în anumite tipare bine stabilite. Ana Sotirea-
nu (studentă, Facultatea de metalurgie, Institu-
tul Politehnic) ne explică situaţia astfel în me-
sajul ei către preşedintele republicii: „Sunt stu-
dentă la Facultatea de metalurgie a Institutului
Politehnic din Bucureşti, la secţia Turnarea Me-
talelor şi sunt sigură […] că nu vă miră că rându-
rile acestea sunt scrise de o studentă de la meta-
lurgie, domeniu pe care, până nu demult, preju-
decăţile îl considerau ca fiind în exclusivitate
de competenţa bărbaţilor. Prezenţa mea la a-
ceastă facultate grea […] se datorează […] a-
cestei încrederi a dumneavoastră, în munca şi
creaþia femeii din þara noastrã […] Femeia-cer-
cetător, femeia-inginer, femeia-strungar sunt
în anii noştri lucruri de care nu mai uimesc pe
nimeni.” (Omagiu, p. 197). Un alt model de feme-
ie, care apare în repetate rânduri, arătând preţui-
rea de care se bucură în această lume este  […]
mama eroină. Iată câteva exemple: Maria Ior-
dănescu (mamă eroină, Târgul Jiu): „Am 10
copii şi pe fiecare l-am învăţat […] să preţuiască
şi să rostească […] numele dumneavoastră ”
(Omagiu, p.281); Maria Danciu (Muncitoare la
întreprinderea de confecţii „Mondiala”, Satu
Mare) care se confesează lui Nicolae Ceauşes-
cu: „Sunt mamă a 7 copii, şi aş dori, în rândurile
mele, să vă scriu […] despre frumoasele condiţii
create de partidul nostru, de a ne putea creşte
şi educa copiii […] Copiii mei sunt sănătoşi,
cei care sunt la şcoală învaţă bine, ceilalţi sunt
la căminul şi creşa întreprinderii” (Omagiu, p.
345); Lupu Ioana (mamă eroină, comuna
Vulturul) care şi ea vrea să-i mulţumească preşe-
dintelui pentru condiţiile de trai: ”Vreau să spun
că din cei 11 copii pe care îi am, 2 sunt la
şcoala profesională şi la şcoala generală, restul
sunt mici. Toţi se bucură de condiţii bune la
învăţătură”(Omagiu, p.389);Cornelia Silaghi
(Cooperatoare, mamă a opt copii, satul Cîmpia
Sălajului, comuna Bocşa) care scrie despre pre-
şedinte: „Dumneavoastră, iubite tovarăşe Nico-
lae Ceauşescu, ocrotiţi cu grijă familiile cu mai
mulţi copii” (Omagiu, p.350). Această bucurie
şi mulţumire pe care o afişează aceste „piscuri”
(mame eroine) creionate pe harta României vi-
sate de comunişti vine în contradicţie cu adevă-
rul din România reală. Mamele eroine, conse-
cinţe ale interzicerea avorturilor, ştiu de fapt că
preşedintele nu e doar cel care ocroteşte cu
grijă familiile cu mulţi copii, ci şi cel care le-a
creat. Şi oricare or fi fost motivele economice
şi demografice ale interzicerii avorturilor, trebuie
să ne întrebăm care au fost motivele psiholo-
gice ale acestei măsuri? De ce, în România reală
a lui Nicolae Ceauşescu femeile sunt transfor-
mate într-un mare harem, oricând la dispoziţie
pentru procreaţie? de ce femeile sunt violate
sistematic, prin ordin de la partid, pierzând orice
control asupra propriului lor corp (erau obligate
la control ginecologic trimestrial, pentru ca
sarcina să fie reperată în primele stadii şi să fie
evitat un avort)? În acest context trebuie să ne
întrebăm  de ce preşedintele are nevoie de un
sceptru, simbol al unui  falus artificial? Este
copleşit de sarcina sa? Trebuie să-şi dovedeas-
că bărbăţia? (a se vedea în acest sens pictura
reprodusă la pagina 454, autor Doru Rotaru).

Materialul fotografic din secţiunile
Masă tovărăşească oferită în
onoarea tovarăşului Nicolae Cea-

uşescu de Comitetul Central al Partidului Comu-
nist Român şi guvernul Republicii Socialiste
România şi secţiunea Preşedintele României în
atmosfera caldă a vieţii de familie reprezintă un
document istoric de prim rang în analiza menta-
lului conducătorilor României comuniste. La
masa tovărăşească au luat parte membrii „Co-
mitetului politic Executiv al C.C. al P.C.R. şi ai
Comisiei de revizie, ai Consiliului de stat şi ai
guvernului, prim-secretari ai comitetelor judeţe-
ne de partid, activişti de partid şi de stat, ai or-
ganizaţiilor de masă şi obşteşti, reprezentanţi
ai oamenilor muncii din întreaga ţară, reprezen-
tanţi ai ştiinţei, artei şi culturii, generali şi ofiţeri
superiori” (Omagiu, p. 392). Probabil în una din
categoriile „prim-secretari ai comitetelor judeţe-
ne de partid, activişti de partid şi de stat, ai or-
ganizaţiilor de masă şi obşteşti, reprezentanţi
ai oamenilor muncii din întreaga ţară, reprezen-
tanţi ai ştiinţei” se încadrează cei trei copii ai
familiei Ceauşescu prezenţi în primele fotografii

ale acestei secţiuni. Oricum, este evidentă, din
nou, demarcaţia neclară dintre viaţa privată şi
publică. Nicu Ceauşescu, pare a fi favoritul
mamei, care îi zâmbeşte când îşi strâng mâinile,
în timp ce Zoe Ceauşescu, este fata tatei. Într-
o fotografie unicat, Zoe îşi ţine tatăl stingher,
de după cap; preşedintele este evident jenat
de această ipostază, mai ales că în această ţară
imaginată, iubirea pare să fie una distantă,
atingerile nefiind permise (în afara strângerilor
bărbăteşti de mâna sau a ţinutului de braţ în
scenele de familie). Chiar şi în scenele de familie,
de cele mai multe ori, elementul comun este
distanţa. Oricum distanţa este ceea ce caracteri-
zează principalele fotografi în care Nicolae Cea-
uşescu, cel „atât de apropiat cu oamenii”, a-
pare în mijlocul poporului. Întotdeauna între el
şi „oameni” există un cordon, o masă, un elicop-
ter, un balcon, o pâine cu sare, o maşină sau
doar un spaţiu nemarcat (vezi, de exemplu O-
magiu, p. 292-293).  La masa tovărăşească, prin
faţa celor doi conducători (Nicolae e în centru,
dar apare mai mic, în timp ce Elena în stânga
fotografiilor, dar mai vizibilă, astfel că deşii nu
sunt fotografiaţi din faţă, ci din stânga amândoi
au primplanul), se perindă, într-un amestec
ambiguu, oficialii zile, actori, sportivi, ţărani bă-
trâni în costum popular (probabil reprezentanţii
lui 1907, căci fotografiile nu au explicaţii), cântă-
reţi în costum popular. Ei sunt reprezentanţii
poporului (= costum popular), ai tradiţiei (=
costum popular) şi ai istoriei (= popor şi tradiţie)
care îl felicită pe preşedinte de ziua sa onomas-
tică (Omagiu, p.391- 410). Impresia pe care o
lasă această masă tovărăşească este aceiaşi
impresie de amestec confuz, de lipsa oricăror
criterii şi diferenţieri, între public şi privat, între
sport şi cultură, istorie şi partid. Orice criteriu
de ordonare a lumii, de ierarhizare dispare; tot
ce pluteşte gravitează în jurul centrului-preşe-
dinte. Scenele vieţii de familie prezintă casa
uriaşă a preşedintelui, plină cu flori, mobilier
masiv şi tablouri celebre. Dar, în prima fotogra-
fie, din secţiunea vieţii de familie, Nicolae Ceau-
şescu apare la birou, lucrând şi vegheat din
spate de soţia sa. Desigur, e un om ocupat „cu
atâtea probleme pe cap” şi se vede nevoit să
lucreze şi acasă; şi fiindcă îşi cunoaşte limitele,
să ceară ajutorul soţiei. Frapează lucrurile
perfect ordonate de pe birou şi costumul desă-
vârşit care dau impresia de teatral. Familia con-
ducătoare se întâlneşte cu copii pentru a se
plimba şi a juca şah, sau coboară de braţ masi-
vele scări ale casei pentru a se plimba prin gră-
dina cu flori. La sfârşit, o scenă de toamnă şi
una de iarnă, preşedintele şi soţia sa, plimbân-
du-se prin pădurile patriei. Sunt probabil puţine-
le momente de relaxare, dar şi în aceste momen-
te, în care se află în mijlocul pădurii (şi nu al oa-
menilor), Nicolae Ceauşescu, este tulburat de
gânduri după cum mărturiseşte în cuvântarea
ţinută la Adunarea generală a compozitorilor şi
muzicologilor (13 decembrie 1968): „obişnuiesc
uneori să mă duc la vânătoare şi să ascult,
aşteptând vânatul, păsările care umplu pădurea
cu trilurile lor. Ştiţi bine, se întâmplă uneori să
se rătăcească prin pădurile noastre şi păsări ce
nu sunt de pe aceste meleaguri. E lesne de
observat că ele nu cântă cu aceiaşi voioşie, cu
aceiaşi originalitate ca acelea care s-au născut
şi au învăţat să zboare aici” (Explorări, vol. I, p.
247). Gândurile acestea par a fi, la o analiză
superficială xenofobe, dar ne arată un preşe-
dinte care nu se odihneşte niciodată.

Disecarea Omagiului 1978, ne dezvă-
luie principalele caracteristici ale
ţării imaginate de Nicolae Ceauşes-

cu într-un efort exemplar de propagandă, identi-
ficabilă cu operaţiune de magie, prin care se
doreşte înlocuirea României reale, care nu mai
corespundea viziunii şi începea să nu mai ur-
meze viziunea conducătorului. Analiza docu-
mentelor, „mesajelor” şi fotografilor ne lasă să
descoperim mentalul conducătorilor României
comuniste din anii’70-’80 şi felul în care Nicolae
Ceauşescu, deţinând întreaga putere doreşte
să transforme România, conform dorinţelor sale
şi să încerce să-şi impună propria biografie ca
model ce trebuie retrăit de fiecare cetăţean al
României reale. Întrebarea care ne frământă, în-
că la 20 de ani după Revoluţia din Decembrie
1989 este cât din visul visat de Nicolae Ceau-
şescu, a fost în acelaşi timp visată şi de alţii?
După selecţia biologică realizată de regimul Dej
prin eliminarea elitelor româneşti, visul lui Cea-
şescu s-a suprapus pe „omul nou”, naiv şi gol
ideologic, care a visat, poate fără să vrea, acelaşi
vis ca şi preşedintele-conducător. Şi nu ne-am
mai trezit.

Bibliografie:
Cernat, Paul; Manolescu, Ion; Mitchievici, Angelo;

Stratomir, Ioan, Explorări în comunismul românesc,
vol. I-II, Editura Polirom, Iaşi, 2004-2005;

Cesereanu, Ruxandra (coordonator), Comunism
şi represiune în România; istoria tematică a unui
fratrici naţional, Iaşi, Editura Polirom, 2006;

Gabanyi, Anneli Ute, Cultul lui Ceauşescu, Editura
Polirom, Iaşi, 2003;

Georgescu, Mitică, Vânătorile lui Ceauşescu aşa
cum au fost, Editura Corint, Bucureşti, 2003;

Neculau, Adrian (coordonator), Viaţa cotidiană
în comunism, Editura Polirom, Iaşi, 2004;

Omagiu, Editura Politică, Bucureşti, 1978;
Schaffer, R. H.,Introducere în psihologia copilu-

lui, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2005;
Tismăneanu, Vladimir, Stalinism pentru eterni-

tate, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

13




Banat, anul VII, nr. 8, 2010

Banat
14

Cu exigenţă inflexibilă, în numele
aceleiaşi opţiuni politico-etice,
Goma se manifestă dur contra

celor care nu cuvîntă. Are raporturi proaste
cu amnezicii şi cu oportuniştii. Călcîiul lui
Ahile al scriitorului român este pohta de ce-
lebritate cu preţul compromisului. Neno-
rocitul calcul conjunctural e mereu refăcut.
Le-a intrat vechilor slujnicari în vene. Nu se
mai vindecă de trişerie ideologică, de dupli-
citate. Au dovedit-o şi piticii de  grădină, din
Grădina Puterii şi-a Plăcerii preşedintelui
Traian Băsescu.

Care Putere are darul ei de a compro-
mite marile idei, marile teme: consensul, sub
mandat Iliescu; existenţa normală, sub
mandat Băsescu. Şi este o graniţă morală
(nu numai geografică) între eternul Odisseu
rămas fără Ithaca şi profitorii de partide, foşti
profitori de partid. Din care motiv nu-l văd
pe Goma nici medaliat, nici academizat, nici
indemnizat, nici repus în drepturile civice
fireşti. A luptat pentru drepturile omului, dar
drepturi nu are; s-a privat de libertate, ca să
nu mai fim noi privaţi de libertate.

Personajul principal al jurnalelor fiind
România Întreagă (nu Mare, cuvînt
demonetizat de politichie), Goma nu poate
fi calm, egal, milostiv. Sigur că are
resentimente (Gide: „Literatura bună nu se
face cu bune sentimente”), sigur că e ten-
sionat, pasional, pătimaş, că nu-şi tem-
perează „moarea”. Nu este un diarist atem-
poral, cum îşi doreşte Andrei Pleşu (în Note,
stări, zile, Humanitas, 2010): „A ieşi din timp
e a reuşi să contempli lumea din punct de
vedere al lui Dumnezeu”. Îl vedeţi pe Goma
fără dram de participare la viaţa publică? Are
alte urgenţe decît Pleşu, alte stări şi nici
n-ar face compromisuri – declaraţii din
politeţe ori în oarece beneficiu. Exaspe-
ranţele lui Goma sînt foarte diferite de
exasperanţele lui Pleşu. Altceva îi disperă.

În corespondenţa cu Bernard Henry-
Lévy, Michel Houellebecq spunea că preşul
discuţiei e rotund, are cîte colţuri vrei, îl
ridici de oriunde. E şi strategia lui Goma: nu
uită nimic vîrît sub preş. Nu scapă nici un
‘veniment; nici un gestem, nici un biografem
ori lexem, de la protogînditorii marxist-
stalinişti pînă la postgînditorii recenţi; de la
falsul „Marii Rivuluţii din Decembrie” la
erorile iliescane, emiliene, băsescane...; de
la „ostaşu’ Cosaşu” la transcrierea Baconsky
în Baconschi şi de acolo la soacra lui
Geoană, revoluţionară rănită, cu carnet.

Întregul proces al comunismului l-a luat
pe cont propriu. Ce ne cere repetat Goma e
să nu uităm, să nu-i uităm. Îndemn vital cînd
trăim o altfel de „piteştizare”, de „re-
educare”, de manevrare a gîndirii. Un Piteşti
II, fără Nürenberg II, dar cu Rolleri mulţi.
Antidotul acestui nou control al minţii e
memoria corectă şi Goma ştie bine ce nu
trebuie uitat. E mai aproape de noi decît dacă
ar fi locuit la vechea adresă din Bucureşti,
de pe strada Compozitorilor. Anulează, din
Franţa, distanţa, înţelege din interior, din
România, ce (ni) se întîmplă. E scriitorul
de alături.

Goma nu face parte dintre cei care
îşi pun sub lacăt jurnalele sau
memoriile, ca să fie publicate

după 50 de ani sau după 5. N-a vrut să le
tipărească „de dincolo de mormînt”. Laşilor
le cam vine de hac. „Eu nu sunt disident.
Sunt scriitor. Punct”. Aşa a ripostat Marianei
Sipoş în cartea-interviu intitulată chiar
Destinul unui disident: Paul Goma, Universal
Dalsi, 2005, interviu luat într-un fevruar

1998. Nu disident, ci inamic public al
comunismului. Nici eu nu cred că poţi fi
scriitor pur şi simplu, după cum nu cred că
a fi opozantul lui Ceauşescu face rău calităţii
sale de prozator. Cu spusa lui, „fiecare
pasăre scriitoare pe hîrtia sa piere”. Dacă
sinceritatea e păguboasă, minciuna, pe
termen lung, e şi mai păguboasă.

„Îi convine lui Goma să vorbească
despre frica la scriitorul român!, s-a rostit
un iritat. Au fost mari presiuni morale”. Au
fost, dar unii au rezistat şi alţii nu. Să-i tratăm
la hurtă? Ce-i drept, altfel ar fi arătat procesul

Magda Ursache

Scriitorul de alături
(2)

comunismului făcut de ne-cumintele Goma
decît de un expert în comunism, reciclat.
Altfel ar fi stat lucrurile cu Goma în fruntea
comisiei prezidenţiale, sprijinit de părintele
Iustin Pârvu, de Grigore Caraza, de Ion
Gavrilă Ogoranu, de Marcel Petrişor, de
Vasile Paraschiv, de Dorin Tudoran, de dr.
Florin Mătrescu (v. Holocaustul roşu, ed. a
III-a, 2008, Bucureşti, ed. Recson) de
Andrei Vartic... Acţiunea „decomunizatoare”
Băsescu n-ar fi rămas formală după
Raportul final. Vedeţi vreo coerenţă în decizii
cînd preşedintele numeşte regimul comunist

numele real al torţionarilor? Şi încă: au fost
românii menajaţi în totalitarism faţă de evrei?
Măcar puteau pleca (pe taxă), după cum pot
să revină, conform noului diasporism:
repatrierea în ţările Europei de Est.

Lui Goma nu i s-a restituit nici azi
cetăţenia, răpită (ca Basarabia) în 1977, nici
carnetul de scriitor.

Dacă dispare Goma, „România va
deveni liberă, democrată şi la cur curată?”.
Numai că Paul Goma, prezent în toate zonele
de impact cu o realitate cum n-ar trebui să
fie, nu moare. Nu cred că a intrat în Zodia
Bolii, a Morţii, cum notează în 26 ianuarie
2010. Nu-i vreme de murit cînd procesul
de ştergerea memoriei continuă. Categoric,
temelia e şubrezită rău dacă ne propunem
să construim în dispreţul valorilor care nu
pot fi dispreţuite, iar Goma are parte, cu
calamburul lui Corneliu Regman, de „un pios
ciomagiu”.

Îmi place să-mi închipui – ipoteză de
lucru – cum ar fi fost dacă ar fi ocupat locul
prim în stat. Ce reacţie îngrozită ar fi avut
alde Pleşiţă şi alte stele mari; prosovieticii
(deşi nu mai există, de facto, URSS, proso-
vieticii au rămas prosovietici), dar şi ştefan-
gheorghiştii ceauşişti, deveniţi analişti poli-
tici; politicienii plini de semenitate, adică de
dragoste pentru aproapele din partid, să tră-
iască bine.

Nu ştiu dacă Paul Goma o să revină la
roman; eu mi-o doresc, dar asta s-ar în-
tîmpla doar în cazul normalizării, ceea ce-i
destul de improbabil. Ce trebuie spus
limpede e că nu se va scrie acest segment
de istorie, dar şi de istorie literară, fără
jurnalul lui Paul Goma, deopotrivă document
şi reprezentare artistică de clasă. Iar de
documentat, privind universul concentra-
ţionar, s-a „documentat” chiar la gherlă.
Cînd a aflat întîia oară, de la Ştefan
Davidescu, despre „fenomenul Piteşti”, era
la Jilava, în celula 36. S-a „documentat” apoi
în Lăteşti – DO. Deţine cu prisosinţă
experienţa închisorilor, cu tot ce implică ea.
Al. Paleologu vorbea despre puşcărie ca
despre o aventură biografică. Haida de, în
care puşcărie?

„Am integrat (citez o însemnare din 25
ian. 2000) în jurnal texte impure, străine:
eseuri, scrisori, articole, invenţii tehnice (nu
chiar tehnice...); prin asta am făcut din Jur-
nal(ul meu – precizez) genul total, romanul
integral. La urma urmei eu, autor (m-)am
retrogradat în poziţia povestitorului care
povesteşte povestea poveştii (vieţii) sale”.

Iată o reuşită venită de unde nu te
aştepţi: „jurnal-roman-total”, dar şi roman-
fluviu, un haos... controlat, un hibrid roditor.

N-am evitat să eşuez în laudatio, aşa
cum nu dorea Flori Bălănescu să se întîmple.
N-o fac des, detest critica piaristică a găşca-
rilor puşi pe encomii nesăbuite. Dar prea sînt
mi(s)tificaţi tot felul de „tenori ai opiniei
publice”, de „elitarzi intelectualiceşti”, aşa
cum le zice Goma, în timp ce primus inter
pares, model formativ prin excelenţă, e taxat
de ponegritor şi cusurgiu, contaminant şi
otrăvicios. Şi-mi aduc aminte că Nietzsche
cerea stabilirea scării valorilor în funcţie de
capacitatea de a suferi. Reformulat – în
funcţie de capacitatea de a te sacrifica.
Goma are vocaţia rară a jertfei de sine,
principiu de moralia nu minima, ci maxima.

A titudinea sa nedilematică,
tranşantă, care e a(l)titudine,
complexează, ce-i drept, dar

Goma e un reper moral care (ne) salvează
obrazul.

Postdecembrist, vai, a intrat în inappro-
priate relationship cu ebreii. A fost acuzat
pentru păcatul greu al antisemitismului, pe
varii corzi: coarda Ancel, coarda Radu Ioa-
nid, coarda Shafir, coarda Andrei Oişteanu,
coarda Al. Florian (director executiv al
INSHR „Elie Wiesel”), coarda Boris Mehr,
coarda Lavastine, coarda Carmen Muşat,
M.D. Gheorghiu, în care Goma vede
sentinela pariziană la antisemitism, s-a arătat
gata să sucească gîtul elocvenţei şi elocinţei
Săptămînii roşii. Un argument pe...
numărate: Goma a folosit de 126 de ori
cuvîntul evreu. Aha. Cum îl ştiu, va scoate
altă variantă a cărţii-document, a eseului-
memoranda, unde va uza de vocabula in-
criminată şi a 127-a oară. Pe Ovidiu Şimonca
îl deranjează „evreii cu 2 de i”, altfel spus,
generalizările. Dar generalizările cu 2 i (co-
rect gramatical) à propos de români nu-l
deranjează? Un anonimeni, autor de sentinţe
neargumentate, care vede iudeofobi peste
tot, şuieră de indignare ca un ventil la afir-
maţia că evreii (cu 2 i) au fost în fruntea
bucatelor. În fruntea bucatelor literare au prea
fost. Prima secţie de critică a USR a fost
formată din Vitner, Vicu Mândra, Nistor
Ignat, Mihail Cosma, Silvian Iosifescu,
Crohmălniceanu, plus 2 neevrei, Paul Geor-
gescu şi Geo Dumitrescu. Discuţi despre
vremea aceea, apare suspiciunea că îi vizezi
pe evrei şi eşti clasat drept ce nu eşti:
antisemit. Există mulţi arbitri specializaţi în
„antisemitizare”. Chiar cînd afirmi că românii
n-au fost mai puţin fanatici în aplicarea
metodei realist-socialiste, tot te citesc ca
neonazi, cu derivatul legionaroid. Şi cine a
diriguit manu forte cultura decît Iosif
Chişinevschi cu liceu neterminat, Leonte
Răutu Oigenstein, Iulea Şafran (nume literar
N. Moraru)? Etnicizăm ororile dacă dăm

„ilegitim şi criminal”, fără a-i pedepsi pe
criminali?

De descoperit, Goma se lasă descoperit
din toate flancurile: şi dinspre excelenţele
intelectuale GDS, şi dinspre mai puţin
excelenţele intelectuale peceriste (nu că unii,
ca Pavel Câmpeanu, n-are figura în ambele
tabere). Goma îi detestă şi pe Roller şi pe
Ilie Ceauşescu; pe Croh, în tustrele ipostaze:
înainte de Ceau, în timpul lui Ceau, după
Ceau. Desantismul a fost „pistă aplicativă”,
cum ziceau propagandiştii, falsă. Cred, ca
şi Radu Mareş, că sîntem condamnaţi la
realism; aşa – căci – deci, cum spune ironic
Goma, paraliteratura să mai aştepte!

Goma a trecut prin închisori, a
şomat, a „trăit pe unghie”, cum
nu se sfieşte s-o recunoască

într-un Dialog (ed. Vremea, 2008). Cu toate
astea, Andrei Pleşu deplînge puţinătatea
disidenţei româneşti, numindu-i doar pe
Doina Cornea, protestatară din 1982 şi pe
Radu Filipescu. Pe Goma, nu. Să-şi fi dat
foc, ca Jan Palach, în ianuarie ’69, la Praga?
Într-un fel şi-a şi dat: a fost interzis în
Rumânia, cum pronunţa Ceauşescu, din ’70
pînă-n ’89, pus la popreală amar de ani. În
alt fel, a făcut mai mult decît să-şi dea foc:
Le Mouvement Goma. Ne plîngem că n-a-
vem un Soljeniţîn cînd avem un Goma, că
n-avem un Havel cînd avem un Goma, că
n-avem un Michnik cînd avem un Goma.
Însuşi Adrian Marino, contestatarul tuturor,
recunoaşte în scandalizantele memorii:
„Meritele sale ideologico-politice sînt indis-
cutabile. De valoare istorică. El este rezis-
tentul comunist «arhetipic»”, chiar dacă îl
acuză de „enormităţi şi extravaganţe”, „în
forme maladive”. Marino se consideră chiar
„suporter secret” Goma. De ce secret, poate
ştiţi domniile voastre, cititorii.



Banat, anul VII, nr. 8, 2010

Banat
15

an (2006) a fost tocmai semnalarea amplului
câmp de posibilităţi interpretative, care leagă
experienţa noastră pragmatică, pentru care
zborul se leagă de uzura transportului în co-
mun, de tragediile accidentelor aeronautice,
de eficienţa atacurilor războinice şi, din ce în
ce mai rar, de migraţia păsărilor, cu conceptul
de libertate şi cu experienţa directă a libertăţii,
între strategiile căreia creaţia artistică şi
contemplarea imaginii sau a procesului artistic
se dovedesc printre cele mai eficiente. Pornind
de la această investire, proiectul a mediat şi
creaţia, în activarea studioului artistic, şi con-
templarea, prin suita de expoziţii care implică
publicul la exerciţiul unei libertăţi ascensionale.
O ascensionalitate, evident, metaforică”. De
altfel, domnul prof. univ. dr. Constantin Prut
scria, cu ocazia realizării  proiectului ,,Tendinţe
în arta textilă timişoreană”, că doamna prof.
univ. dr. Rodica Banciu-Regep ,,s-a remarcat
printr-o activitate complexă-creatoare în arta
plastică, cercetătoare în domeniul limbajelor
artistice şi angajat în procesul de formare, cu-
prinzând învăţământul şi, în general, educaţia
estetică, care i-au asigurat un loc de prim-plan
în peisajul cultural contemporan. În domeniul
creaţiei artistice, doamna Rodica Banciu este
o prezenţă prestigioasă în expoziţii din ţară şi
străinătate, propunând o viziune originală în
limbajul spaţial al tapiseriei, deopotrivă la
nivelul abstract al soluţiilor tehnice şi în cel al
concepţiei structurilor  simbolice.

Rodica Banciu este activă într-o peri-
oadă când în arta românească şi în
arta europeană se produc fenomene

importante care privesc statutul operei de artă,
modalităţile de expresie şi finalitatea operei de
artă în spaţiul românesc artista se înscrie în
acea direcţie care se opune esteticii dirijate a
oficialităţilor, încercând să păstreze creaţia în
limitele motivaţiei artistice. O sursă a purităţii
şi originalităţii, pe care artista o găseşte odată
cu alte reprezentante ale genului, este identifi-
cată în lectura atentă a patrimoniului cultural,
în care însuşi Brâncuşi descoperise o cale de
inovare a artei moderne, efortul generaţiei din
care face parte Rodica Banciu întâlneşte cău-
tările tapiseriei mondiale, aflate pe calea sculp-
turalizării, a dobândirii celei de-a treia dimen-
siune (Abakanovicz, Buic). Rezultatul este în
cazul său elaborarea unui sistem formal care
păstrează tensiunea experimentală în condiţiile
funcţionării unui alfabet decorativ şi simbolic.
Doamna Rodica Banciu s-a distins prin nume-
roasele participări la simpozioane şi colocvii
culturale, unde a prezentat comunicări ştiinţi-
fice într-o serie de probleme ale limbajului vizual
şi de educaţie estetică (Semn şi simbol în arta
decorativă, Tehnicile tradiţionale ale tapise-
riei la început de mileniu, Interferenţe cultu-
rale – Limbajul comun al artelor, Expresi-
vitatea  materialelor şi tehnicilor în tapiseria
modernă, Gramatica artelor vizuale, Com-
petenţe şi strategii în învăţământul contem-
poran, Învăţământul artistic în mileniul III,
Pentru o posibilă gramatică a evenimentului
vizual). A publicat, de asemenea, articole, stu-
dii şi cărţi dedicate unor aspecte ale artelor
textile, limbajelor artistice (Scurtă istorie a ar-
telor textile, Geneza matematică a artelor,
Limbajul universal al artei), care constituie
contribuţii remarcabile la literatura românească
de specialitate. Ca profesoară (mai întâi în învă-
ţământul liceal artistic, şi, în anii din urmă, în
învăţământul superior, la Facultatea de Arte şi
Design, catedra de Arte Aplicate şi Decorative,
secţia Arte Textile a Universităţii de Vest Timi-
şoara). Se distinge prin pasiunea şi riguarea
ştiinţifică. Între activitatea de creaţie şi activi-
tatea didactică este o strânsă relaţie de interme-
diere, experienţa lucrului cu tinerele generaţii
aducând o permanentă prospeţime, iar intensi-
tatea proceselor creatoare exercitând o presiu-
ne modelatoare asupra tinerilor aflaţi în pragul
unor evoluţii artistice”.

Toate aceste manifestări au ca scop sen-
sibilizarea publicul vizitator şi crearea unei
viziuni noi asupra artei textile tradiţionale, a
istoriei şi a evoluţiei în timp, promovarea,
popularizarea rezultatelor prin albume, cărţi,
reviste, afişe, pliante, mese rotunde, simpo-
zioane, pentru mediatizarea  tapiseriei ca artă,
prin întâlnirile în spaţiile expoziţionale a tinerei
generaţii de artişti deja consacraţi.

Pentru Rodica Banciu-Regep tapiseria
reprezintă transpunerea plastică a
unor raporturi matematice. Este o

metaforă, prin care ne comunică părerea po-
trivit căreia la baza lumii şi a intuiţiei, a artei,
până la urmă, poate să existe o formulă alge-
brică, care să o fundamenteze, dar să nu o izo-
leze obligatoriu în ograda demersurilor carte-
ziene.  Dar, „în tapiseria Rodicăi Banciu-Regep,
scrie Ioan Iovan, «matematica» este situată în
nivelul de tematic, de motivistică, de unde poa-
te să desfăşoare funcţionalităţi fireşti în expre-
sie, dar mai ales în comunicare artistică. Cercul,
centrul, discul solar, ceasul, spirala, din nou
centrul, elipsa, iarăşi centrul, valul, meandrul,
calea rătăcită, ochiul, pasărea, aripa, zborul,
plutirea, simetria, asimetria comunică, prin ele
însele, incomparabil mai mult decât orice calcul
exact cu abstracţiuni matematice.

Fiind domenii atât de diferite, arta şi mate-
matica nu se întâlnesc niciodată la bază, se în-
tâlnesc întotdeauna la vârf, în sferele superi-
oare. De aceea, în structurile artistei, în con-
texturi, materia şi forma, materialul şi motivul
caută acea rigoare care să le asigure confortul
de expresie. După cum «socoteala» cu elemen-
tarităţile, aerul evocat direct, explicit, şi pă-
mântul, sugerat implicit, indirect, se integrează
normal arhetipului metamorfozei, vârtejului,
rotirii dintr-o viziune cosmogonică, reverbe-
rând cosmicitatea”. Un suport teoretic al aces-
tui demers îl regăsim în cartea domniei sale,
intitulată Geneza matematică a imaginii, dar
şi în lucrări personale de artă textilă, cum ar fi:
Pericol posibil, Scurgerea timpului, Compo-
ziţie, Orologiu, Spirala vieţii, Ritm solar,
Înălţare, Clepsidră etc.; sau proiectele de ta-
piserie, ca ciclul Criptogramelor, sau cel al
familiei Îngerul familiei, Pecetea familie,
Lumini zodiacale, ciclul dualităţilor, ca Cer,
Pământ, Yin-Yang.

Despre una dintre recentele sale expoziţii,
criticul Ioan Iovan se exprima în felul următor:
„Propune, întâi, expresia particulară a unui
anumit material textil, fuiorul, care comunică
rusticitate ambientală şi arhaicitate obiecturală.
Compune câmpuri tomnatice de foşnete pă-
ioase şi se ordonează spiralic până la a deveni
exclusivitate circulară, până la a se revendica
din omniprezenţa cercului şi din permanenţa
motivelor solare. Vârtejurile persistă până la a
produce sugestia bolţii cereşti, structurile tex-
tile se supun până la a admite posibilitatea u-
nei figurări asociate ideii de cosmicitate. Astfel,
comunică un anume complex de senzaţii şi de
sentimente, de gânduri. Spaţiul, mai bine spus
locul, apoi timpul tomnatic, emit o tonalitate
de natură nostalgică, o tonalitate care se oferă
în mod expres contemplaţiei”. Promovarea artei
textile bănăţene tradiţionale şi contemporane
este susţinută de Rodica Banciu-Regep prin
realizarea unor proiecte, unul dintre ele
fiind Zbor, organizat cu ocazia aniversării a o
sută de ani de la primul zbor cu un aparat mai
greu decât aerul. Proiectul urmărea să  promo-
veze tinerele talente, să coopereze pe plan lo-
cal, dar şi interjudeţean, cu diferite instituţii
de cultură, precum şi derularea unor acţiuni  în
diferite spaţii din Timişoara, Lugoj şi Bu-
cureşti.  ,,În prima fază au fost realizate lucrări
artistice pe suport de hârtie, utilizând ca instru-
mente de lucru pastelul, creta, tempera, colajul,
iar apoi în materialul textil au fost definitivate
tapiserii din lână, fuior de cânepă sau impri-
meuri, broderii, colaje textile, instalaţii. Au fost
utilizate toate mijloacele alfabetului plastic, de
la punct la linie, pată cromatică şi acromatică.
Rezultatele experimentului au fost prezentate
publicului, printr-o expoziţie în Galeria Man-
sard a Facultăţii de Arte Plastice Timişoara.
Artiştii profesionişti au expus pe simezele
Galeriei “Pro Arte” din Lugoj, unde au partici-
pat plasticienii timişoreni, lugojeni şi cei din
Bucureşti ”. Dar şi alte manifestări cu partici-
panţi profesionişti au avut loc la Secţia de Artă
a Bibliotecii Judeţene Timiş, a expoziţiei strada-
le ,,Flamuri în zbor”. Cu aceeaşi ocazie, doamna
prof. univ. dr. Alexandra Titu scria: ,,unul dintre
cele mai importante aporturi aduse de proiectul
Rodicăi Banciu la celebrarea zborului din acest

Nataliţa Radu Boeţi

Arta textilă timişoreană
(2)

Rodica Banciu-Regep

Stau la fereastră şi strig
Stau la fereastră şi strig
să taie copacul din stradă
să planteze cactuşi
să le dea nume
de zei

Estoril
Valuri ascuţite
indigo
cuvinte de bun rămas
scrise pe pereţi
cu cerneală

Statu quo
Armăsarul condotierului
axente
cu copitele şi pielea
murdare

(armăsarul condotierului axente
surprins pe când executa
pluta pe spate
la mare)

Inventar
Tulpină de păpădie
cimentată
înlocuită
cu
un
furnal

Adara Blaga
Biografie

Priviri placide
feţe ce poartă
stigmatul bunului simţ
în carnea mea îşi înfig
colţii

Decor
Verde –

lumină verde
stele verzi
cai verzi

întunericul din fundal
verde

* * *
Aşa erau copacii
în ploaie
păroşi şi searbezi
traversând pe bicicletă
oraşul

Jurnal
Vulcani
ochii tăi trupul tău
visul tău

hainele tale
topite

Saga
Ţeste sădite-n pământ –

de sute de ani
cu ochii deschişi
netemătoare
de ce le mai poate aduce
trecutul

* * *
E două noaptea
şi un înger răguşit
îţi bate în geam
cu aripile

Pattern
Obsesia cifrei nouă
a liniei drepte
şi-a zeilor
nonconformişti

* * *
Corăbii şi oameni –

prinşi într-o lascivă îmbrăţişare
de ape-ntre stânci

Peisaj
Un pescar ursuz
cu mâinile încleştate
pe trupul unui peşte
de porţelan
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Babilon în oglinzi
 
Care este  cauza - cine stăpâneşte măsura?
 
O viaţă şi o moarte pentru o mie de ani
apoi absenţa Babilon în oglinzi
cetate-n dezgust
 
Vino tu şi locuieşte-mi trupul
cu un mit sau poate cu nevăzutul...
                                                     

          
Cer prea adânc rotund gânditor
orizont cum o brăţară
tremurător
 
trup adăugându-se  gândului
altui zbor

Icoana din apă
 
Noapte adâncă rugăciune de ceaţă
Lumina brodează pe trup altă viaţă
 
Mâinile zeului arse de fulgere
Au început deodată să sângere
 
Cuvântul foarte lent se deschide
Lumea curge din el şi se divide
 
Îngerul izgonit a căzut pe nisip
Fără de aripi şi fără de chip
 
Apele neiubite l-au închis în icoană
Pentru o mie de ani acolo să doarmă
  

 Nevăzutele iepe
  
Se sting şi se prăbuşesc în pendule
secundele stele
zei ospeţind rugăciuni cu mirodenii şi vin
 
Ce lume luntrică ochii orbi dănţuind
arhitecturi de raze surpate-n castele
netrebnica jertfă...
 
Pământul dilată
toate mările şi oceanele deodată.
 
Cearşaful de sub juna cea inocentă
cântăreşte păcatul pe talger 
şi îl asvărle apoi peste zidul cetăţii
 
Vremelnicia asudă ponosită
prin bâlciuri...
 
Suntem plini de greşeli
pătimaşi de odoare
 
Cuvintele sunt sterpe
cum pe cerul îndurerat
nevăzutele iepe
  

Învierea în chip de lumină
  
Pribeag la poarta cetăţii
nu îl întâmpină nimeni cu o coajă de pâine
nimeni cu merinde şi vin – este călătorul
către ziua de mâine –  
                   amintirea icoanei  

la care încă mă mai închin
 
El trece prin lume cu o carte uriaşă deschisă
propăvăduind despre lumea promisă
 
Viaţa nu este trecătoare
Cuvântul este etern
 
Ridicaţi-vă la ceruri voi trupuri
secundele cern fuioare de raze
pentru alte-nceputuri
 
Învierea în chip de lumină

Entropie
  
Inventaţi de cuvinte
ne retragen în vis

Câmpuri şi energii
câmpuri şi energii

Porţile de apă 
scrâşnind s-au închis
spectre de frig
spectre de frig

Cel care este
ne mângâie pe furiş
raze curbându-se
raze curbându-se
stelele  înşirate
orbitor lăstăriş
Pergamente
pe cer Pergamente
 
Nimicul tresare
sporeşte absenţa

Unde este ascunsă
esenţa?
  

Spectacol pentru cina cea nedorită
 
 I.
 Lume ţâşnind din rărunchii pământului
Zeii adulmecând jertfa de sânge
Se cutremură luna deasupra nisipului
Făptura icoanei în apă se stinge
Zeci de imperii mirodenii stricate
Pietre păstorind iarba din armăsari
Copitele sure turbate îi strivesc acum
pe barbari...
                                                       
II.                                                                            
 să ne acoperim goliciunea cu sărutul femeii
femeia cea de toate zilele
moţăind lângă templu
acolo pe colina din care flacăra s-a ivit.
 
Mari fluvii dau cântec în preajma refluxului,
spectacol pentru cina cea nedorită.
Aduceţi pământ să se sprijine lumina

orbitoare pe el –
strigă cu inocenţă bufonul –
în faţa icoanei
Precurata cu pumnii în lacrimi
seamănă cu durere ogorul în loc de seminţe...

Descântec neştiut
 
Şopârlă de rouă pe vasta câmpie cu maci
Graţioasă cobori dintr-o imperială iubire
Şopteşti un descântec neştiut apoi taci
Până când icoana devine subţire
 
Şi pătrunde sub ape tot mai adânc
Se tulbură malul se clatină cerul
În   cercuri luminoase primul prunc
Învăluie cu privirea-i blândă misterul
 

Trup mesager
 
Mările moarte găteli pentru niluri  -
vântul de sare se strecoară–n  statui 
depărtarea ucide mesteceni
 
Doar trupul candelă abia pâlpâind
în sbor pe cerul nemişcător
îşi caută duhul
 
Sunt repetări şi lumea nu este
                       ea devine
 
Cometele se primenesc  -
 
sunt repetări
               sunt jertefe
                                 exiluri
 
Din patru puncte cardinale patru regi
patru coperţi ce se deschid pe cer
sunt semnele-nceputului 
pe care nu vei putea să le dezlegi

Trup mesager
Icoana duhului viu

 
ARaRaTă-Te fluviu adormit în sahare
păianjen de frig ţesând pe faţa ta
doar mirare
 
Sunetele piramidelor ţâşnesc din piatră
secundele meridiane  
se oglindesc în apă
şi  latră
 
Muşcă din icoana tămăduitoare
lumea se cutremură
lumina se despoaie
de pe tâmpla ta blândă unduitoare
 
Păsări de lut ospeţesc sub pământ
oasele celor ce nu mai sunt
 
ARaRaTă-Te corabie rătăcită-n pustiu
lasă-mă să beau din icoana duhului viu
 

Nenumele numelui
 
Nimeni nu este aidoma lui – nenumele

numelui
celui dintâi – cerul prăbuşit în vedenii

răstoarnă
lumina săgetând apa cu ea.
.
Om  în dizgraţie
 
Să cugetăm despre zeii nemilostivi
 
Rouă pe mâini şi pe frunze verdele
unui sărut trădător.
 

Nu sunt mirodenii de pus pe rană
doar pasărea cântă în pustiul cetăţii
Nu-l atinge pre EL, venerează-L
cu huma unghiilor de la trupul tău muritor
 
secvenţe cu mari preotese
stricăciune în templu baali
astartee...

Flori de rugină
                                                          
Va începe deodată să ningă-n lumină
Cu pene dureroase de îngeri
Pe faţa icoanei cresc flori de rugină
În noaptea de dinaintea Marii Plângeri
 
Din ape s-au întors căutătorii de vise
Cu pergamentele vieţii încă nescrise
 
Mărire Ţie Doamne Slavă Ţie
Oasele cântând au înflorit pe câmpie...
                                         

Norul cu barbă

Norul cu barbă barbarul
s-a prăbuşit deodată-n mirare.
 
Prin vântul de muselină şi sare.
 
Ce glonţ îmi străbate sinele
cu indiferenţă? - ce dureroasă
şi nevăzută latenţă!
 
Sunt arderi de tot pe altarul
de hârtie şi alb.
 
Marea cea moartă
se înveleşte-n
propria-i briză
 
Halucinantă  iarbă
norul barbarul
cu barbă
                                                        

Peniel
 
Fulgerătoare privirea pe şold – Peniel –

binecuvântare
norul mistic se ascunde într-un cuib şi

nevăzut se face
oglinda din care zorii mijesc multiplică

speranţa
caprele dănţuind altare mânjite cu seu drept

legământ
 
Geometria pustiului labirint pentru ţara

promisă
poruncă harpistului psalm nou  pe papirus
cum o maree care se-ntinde până aproape

de munţi
 
Şi deodată măslinii în floare camioane cu

fluturi
într-o criogeneză stelară
 
Îngenunchem la trecători foşnitoare
degetele nedumerite abia ating
iarba ce croşetează verdele
într-un creuzet de pământ
 
Aici vom aşeza corturi
până când stâlpul va desena pe ceruri
adevăratul drum.

Ioan Vintilă Fintiş
Icoana din apă
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Vladimir
Pustan

Scrisorile lui Belerofon

Rusaliile
eschimoşilor
Irineu, episcopul Lyonului, scria prin

anul 140 după Hristos: „Cei desă-
vârşiţi au primit Duhul Sfânt şi

vorbesc în alte limbi prin Duhul lui Dumne-
zeu, la fel cum a vorbit şi Pavel. Noi am
auzit pe mulţi oameni din bisericile noastre,
care au darul proorociei şi care vorbesc în
alte limbi prin Duhul, care dau pe faţă
lucrurile ascunse ale oamenilor şi vorbesc
despre tainele lui Dumnezeu”.

Întoarcerea la istorie, deşi e dureroasă,
e necesară. Nu cred că manifestările Duhului
Sfânt trebuie căutate neglijând naşterea din
nou şi viaţa de sfinţenie. Nu pot crede că un
om e plin de Duh Sfânt, câtă vreme n-a
smuls un suflet din gura puturoasă şi arză-
toare a iadului. Strigătele prin biserici n-au
nicio valoare fără o viaţă predată.

Manifestările Duhului au fost sărace în
istoria Bisericii de după anul 320, pentru că
Duhul n-are nicio legătură cu simonia, cu
inchiziţia, cu politica bisericească şi mai ales
cu păcatul. În aceşti ani am cotit-o tot pe
extreme, fie punând accent numai pe studiul
Scripturii, devenind seci şi plictisitori, fie
căutând numai experienţe, provocând haos
şi erezie.

Manifestările contemporane şi infantile
de „râs în Duhul”, „căderi în Duhul”, „gro-
hăit sfânt” n-au făcut decât să adâncească
şi mai mult confuzia. Spiritualitatea nu
trebuie confundată cu sentimentalismul,
care-i bun doar atunci când spui iubitei poe-
zii, nu când faci teologie.

Filosofia, ca noi să ne simţim bine în
biserici, trebuie imediat abandonată. De fapt,
Duhul Sfânt trebuie lăudat indiferent de cum
ne simţim.

E greu să accepţi că mai poate fi o re-
vărsare autentică de Duh de trezire pentru o
generaţie gelată şi tunsă cu cuţitul, interesată
mai mult de telefoane mobile decât de studiu
biblic, dar lucrurile acestea nu se judecă
pauşal. Bârna trebuie scoasă din ochiul pro-
priu şi obişnuiţi-vă cu gândul că Dumnezeu
nu face roboţi spirituali şi cucernici. Unitatea
nu-i uniformitate, pentru că pe fiecare dintre
noi e pus semnul de copyright.

E neliniştitoare afirmaţia lui Tozer, care
zicea, spre apusul vieţii lui, că dacă Duhul
Sfânt ar pleca din biserici pe furiş, 95% din
lucruri ar rămânea neschimbate.

De aceea aştept lângă peştera personală
să aud susurul blând ce mă va face să-mi fie
ruşine de pâinea şi cana cu apă ce-o am în
mână, preţ al laşităţii colective, având ca lo-
zincă: „Nu vă jucaţi cu focul, ca să nu vă
ardă!”

Lipsa de ardere a născut comunităţi
spirituale de eschimoşi ce vor sărbători Rusa-
liile făcând apel la o istorie îndepărtată. Să
fie vorba de un blestem pe poporul acesta
să nu poată să ardă, ci doar să fumege? Avea
dreptate unul dintre filosofii români autoexilat
la Paris, care spunea că: „religiozitatea româ-
nească e minoră, nepasionată şi neagresivă”.

Un popor stăpânit de Duhul Sfânt e un
ideal al istoriei sătule de popoare, ce-au scri-
s-o doar pentru a-şi umple burta mai repede.

Aprindeţi focuri, pentru că doar aşa se
va topi banchiza de gheaţă din inimile noastre
şi ne vom putea întoarce cu dragoste unii
spre alţii, ieşind din lunga noapte polară.

Adrian Dinu Rachieru

În Observaţii şi probleme bănăţene
(Bucureşti, 1940), ultima carte
publicată de Nicolae Iorga înainte

de tragicu-i sfârşit, marele istoric începea
abrupt, făcând o precizare valabilă încă:
„Istoria Banatului nu s-a scris până acum”
(1, p. 1). În pofida contribuţiilor adunate în
timp, senzaţia de istorie lacunară, fragmen-
taristă, persistă. Să reamintim că în 1994,
la editura reşiţeană Timpul (devenită Tim),
Gh. Jurma propunea – sub titlul Descoperirea
Banatului – o antologie, încercând să „rea-
ducă în actualitate o temă şi o obsesie”. Ges-
tul (inspirat) de a aduna, într-o carte, texte
importante despre Banat, o regiune cu o
„personalitate accentuată” şi cu un „aport
particular” (cum nota inimosul autor) nu are
o semnificaţie locală. Dar, negreşit, ivirea
volumului avea un caracter programatic.
Cartea lui Gh. Jurma, „o încercare de a
evidenţia semnificaţia Banatului”, se dorea
o propunere, ispitând cititorii pentru „mai
buna cunoaştere” a acestui spaţiu cultural,
regăsit din interior. Aşezând sub lupă, în texte
de referinţă, orgoliile şi complexele culturii
bănăţene (apăsând pe excelenţa colectivităţii,
dezvoltându-se, cum nota un regretat cerce-
tător, „pe orizontală”), această carte a iscat
controverse şi alte iniţiative; pregătind adică,
cum spera Gh. Jurma, un şir de cărţi „care
să dea putere şi garanţie luminii astfel se-
mănate pentru viitorul ce va să vină…”

Provincie cu o istorie aparte, Banatul
acuză un „handicap de înţelegere”. Dincolo
de infiltraţiile nostalgice ori de orgoliosul delir
zonal, refuzând „bănăţeniada” (cum scrie –
informat şi ponderat – Viorel Marineasa),
Provincia trebuie re-descoperită „în registru
normal”2, exploatând specificul şi denunţând
frustrările. În fond, Banatul încă necunos-
cut, ca sinteză de largă respiraţie la scară
naţională, preocupă; ca dovadă, abundenţa
de mici contribuţii, resuscitând – prin elan
monografic – istoria locală. Să mai observăm
că ideea de localism câştigă azi teren. Poate
şi ca replică la ameninţarea globalizării, un
proces „în marş”, cum s-a tot spus. Pe mă-
sură ce localul îşi pierde importanţa, asistăm
– avertiza George Ritzer – la „sărăcirea
lumii” (3, p. 54). Fireşte, o lume închisă,
autarhică este o imposibilitate; localul a fost

penetrat şi afectat de global, încât sociologul
R. Robertson a inventat un concept hibrid:
glocalul. Iar localul este, inevitabil, glocalizat.

Lăsând deoparte astfel de consideraţii,
suspectate, poate, degajând un inutil savan-
tlâc, vrem a semnala o vrednică faptă căr-
turărească, aparţinând unui tânăr, dornic şi
el a resuscita istoria locală. E vorba de o
monografie culturală dedicată Vărădiei (E-
ditura Brumar, Timişoara, 2010), semnată
de Cristian Paul Mozoru, cu rădăcini paterne
în sat, iniţial o lucrare de disertaţie a fostului
masterand (4). Şi care, cu elan monografic
(demn de iniţiativele gustiene), cercetează
acribios fosta reşedinţă de frontieră a lui
Burebista, atestată din „vremuri cărunte”,
cum frumos mărturiseşte. Un act de curaj,
zice şi profesorul Ioan-Nicolae Cenda, un
alt împătimit al zonei. Cristian Paul Mozoru
stă „printre cărţi” (e librar la Humanitas în
Timişoara) şi împlineşte acum o iniţiativă
atipică, dacă e să judecăm lucrarea canonic,
în regim sociologic. Oricum, prima atestare
a localităţii datează din 1390 şi autorul nostru
ştie prea bine că „fiecare comună din Banat
are o epocă a ei”, cum mărturisea cândva
Caius T. Oancea, (interesat de relicve şi urme
de drumuri), unul dintre fiii celebrului Tata
Oancea, provocat la dialog de Cornel Ungu-
reanu (5, p. 53). Or, Banatul (încă necu-
noscut cum s-ar cuveni la scară naţională)
oferă, prin astfel de investigaţii, fie ele şi
fragmentariste, şansa de a descoperi / reînvia
„o lume tăcută”: cea a ruralităţii. Banatul
istoric, ca spaţiu al interferenţelor, împărţit
însă (cum bine se ştie) se dezvăluie nu doar
interesului documentariştilor rigorişti, a celor
care, umblând prin fosta Arcidavă, ar confir-
ma, prin infailibile atestări arheologice,
trecutul roman. Evident, bogăţia culturală,
de extracţie barocă (după diagnosticul bla-
gian) nu poate fi ignorată. Încât orice excurs
temporal va consemna, în cazul nostru,
zestrea Vărădiei tradiţionale: cultura populară
anonimă, literatura dialectală (care, observă
corect Cristian Paul Mozoru, nu este una
„de piscuri”; v. 4, p. 70), specificul etno-
grafic, orizontul de credinţe şi practici de
tip magic şi, nu în ultimul rând, fenomenul
coral. Acele „societăţi de cântare, curat ţără-
neşti” (cf. Sever Sepeţian) au făcut faima
Banatului. Iar la Vărădia, în 1870, învăţătorul
Iosif Iorgovici va năşi Corul “Unirea”; prilej
de a invoca, cu rezonanţe sentimentale, şi
figura compozitorului-ţăran Paul Farca
(taica Pau).

În fine, să trecem în revistă (fugitiv)
buchetul de personalităţi zămislite în/
de acest spaţiu, fii de frunte ai aşeză-

rii. O figură emblematică rămâne Paul Iorgo-
vici, cu meritul - inalterabil - de a osteni pen-
tru „îndreptarea limbii” (Observaţii de limbă
rumânească, Buda, 1799) şi despre care s-au
rostit mulţi: de la N. Iorga, semnalând exis-
tenţa-i „agitatată, rătăcitoare”, dar şi „multa
instrucţie”, până la, recent, Ion Medoia, cu
al său op dedicat învăţatului şi patriotului
bănăţean (la Eurostampa, în 2008).

Nu putea lipsi „personajul Vărădiei”,
autodidactul Romulus Fabian, poet şi pro-
zator, cel care a nemurit, cu „farmecul expri-
mării populare”, imaginea fascinantă a satului
bănăţean; adică „duiosul înamorat al pustei”,
ca să preluăm sintagma impusă de Virgil
Birou. Autorul cheamă în sprijin şi lucrarea
lui Ioan Nicolae Cenda, ivită tot la Euro-
stampa (2002), consacrată celui care intra
în literatură cu volumul Din ţara cu bobi de
aur (Lugoj, 1933). În fine, Coriolan Drăgu-
lescu, prestigios om de ştiinţă, membru
titular al Academiei (1963), este un alt ilustru
exemplu, dovedind că învăţământul univer-
sitar la Timişoara (din 1920) a fost, cu
vorbele Cristian Paul Mozoru, „embrionul”
viitoarei vieţi academice bănăţene.

Interesat, îndeosebi, de viaţa culturală,
autorul încearcă a descifra specificul Vără-
diei (aşezare geografică, trecut istoric, tra-
diţii, patrimoniu, potenţial turistic etc.). Prilej
de a invoca, pe solid suport documentar, cu
argumente îmbelşugate, focarul orăviţean,
arta teatrală în zonă, şcoala (de unde R.
Fabian „a plecat în lume”), biblioteca de-
partamentală, viaţa bisericească, mănăstirea
din Chilii. Şi încheind prin transcrierea
solarelor concluzii ale Gabrielei Glăvan, citată
solemn, reînviind mitul Banatului paradisiac.
Elogiind, firesc, multiculturalismul şi convi-
vialitatea, simbioza identitate / alteritate, res-
pectul faţă de diversitate. Cu o bibliografie
impresionantă, găzduind la Anexe o Arhivă
istorică, dar şi una sentimentală, Cristian-
Paul Mozoru a urmat, se pare, un mai vechi
îndemn al poetului reşiţean N. Sârbu: spaţiul
bănăţean trebuie explorat minuţios, redes-
coperit, ajungând la „stratul sufletesc”. Ceea
ce Cristian-Paul Mozoru reuşeşte exemplar.

Note:
1. N. Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene,

în “Banat”, Timişoara, Serie nouă, nr. 4 (octombrie-
noiembire) 1994, Anul I.

2. Viorel Marineasa, Despre Banat, în registru
normal, Editura Modus P.H., Reşiţa, 2009.

3. George Ritzer, Globalizarea nimicului,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2010.

4. Cristian-Paul Mozoru, Vărădia. Monografie
culturală, Editura Brumar, Timişoara 2010.

5. Cornel Ungureanu, Şantier 2. Un itinerar în
căutarea lui Mircea Eliade, Editura Cartea Ro-
mânească, Bucureşti, 2010.
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Despre Vărădia, cu dragoste
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Dinspre inima ta...
Rămân aceeaşi
petiţionară umilă
dornică
de-a zăbovi puţin
între mine şi tine,
în aşteptarea toamnei
ce decupează frunze
după forma
mâinilor mele
ce-au încetat
să  hoinărească,
dornică
să nu mă mai găsească vântul
şi să mă alunge...

Dureri negrăite
se preling încet
dinspre inima ta
spre inima mea
dornică
de-a ajunge
înţeleaptă ca şerpii
şi fără răutate
ca porumbeii,
dornică
de-a primi
haina de laudă
şi untdelemnul bucuriei...

Doar ele
vor lumina uşa
pe care zilnic
mi-o deschizi...

Un semn pe frunte
Nu asculta
glasul ademenitor al străinului
şi nu privi
cu jind înapoi
la ce-ai lăsat,
ia seamă
la lucrurile
care nu se văd,
seamănă sămânţa bună
şi scutură-ţi zilnic
ţărâna ce te împresoară,
întoarce-te la Domnul
cu toată inima,
cu post, cu plânset şi cu bocet
şi vei vedea
că pâinea nicicând
n-o vei cerşi,
aşteaptă numai puţin
şi vei vedea
profeţii înviind,
cu dreptate şi nepărtinire
cârmuind

Lacrimi şi moarte
nu vor mai fi

Străbate drumul drept
al unicei speranţe
şi vei găsi
locuinţa priceperii
şi cheia comorii
ascunse în ţarină,
adapă-te din şuvoiul
desfătărilor Sale

şi-i vei vedea mila
mai adâncă decât marea

Biruitor vei ieşi cântând
din valea judecăţii...

Să mă iert...
Mi-e tot mai greu
să mă iert
pentru neputinţa
de-a nu oferi nimic
în afara fiinţei mele,
pentru vorbele spuse
şi pentru cele nespuse

Mi-e tot mai greu
să mă iert
când nu privesc
destul de sus
spre munţii de scăpare,
când încă mai aştept
ca totuşi cineva
să-mi mai zâmbească
din spatele cortinei
şi să-mi şoptească
tot ce am uitat

Mi-e tot mai greu
să mă iert
când nu îmbrac râvna
ca pe o mantie de salvare
şi nu-mi ridic capul mereu
când beau din pârâu
asemeni păsării
ce mulţumeşte cerului
şi nu înalţ paharul izbăvirii

Cine, oare,
mă va apăra
de umbrele adânci
ale amurgurilor
ce mă urmăresc
tot mai des?

Poveste vegetală
În fiecare dimineaţă iubesc
cerul cald al cuvântului
sărutând pământul tăcut.

Simt cum mă prefac în ochiuri de seminţe...
Aştept să urce timpul
şi să ascult chemarea
asemeni grâului ce râde-n primăvară.
În rădăcini mă sprijin
          şi mă-nvelesc cu frunze
          ce se desfac din muguri
prin glasul unduirii sfinte...

Dintr-o seară marină
În ceaţa aşteptărilor
s-a făcut târziu.
Peste aprinsele tăceri
se-aude vântul ce împarte
valuri din arpegiile mării.
Păsările şi-au uitat în scoici
piruetele de marmură
şi-au rămas agăţate
deasupra lunii...

Totul este rânduit cu migală
mai ales fiinţa mea
ce nu poate schimba nimic...

Camelia Crişan

Cântecul gugulanilor îi place Linei.
E lung, dar mai ales nişte versuri
o-nmoaie cu totul la inimă:  „Gugu-

lan cu car cu miarie,/ Mândă îi a ta muiarie.//
[...]// Io vind miarie,/ Io vind piarie,/ Da nu vind
a mea muiarie.”

Iar pe înţelesul tuturor: „Gugulan cu car
cu mere/ Mândră e a ta muiere.// [...]// Eu vând
mere,/ Eu vând pere/ Dar nu vând a mea mu-
iere.”

Lina udă florile şi fredonează cântecul.
Bobi, câinele, începe a lătra. Când se uită

să vadă de ce bate câinele, tocmai intră pe poar-
tă poştaşul. Femeia înţepeneşte, stană. N-a-
veau ei ce să primească nimic de niciunde.
N-avea ce căuta poştaru la ei în curte. Un sin-
gur lucru putea să caute. „Căpătăm zăpisca
pântru mobilizariea lu Aurielu mieu. Îl cieamă
cu cătanilie la răzbel. Pântru tata nu poacie fi,
că i-o triecut vrâsta”, gândeşte ca fulgerul
femeia căreia-i vine să urle precum lupul iarna.
Nu s-a-nşelat nicio iotă. Aurel avea să plece.
Cu mai mulţi din sat. Mâine zi de cu noapte
avea să plece. La întâiul cântat al cocoşilor.
Lina ar fi vrut să muţească toţi cocoşii din lume,
nu numai cei din sat, ca nu cumva vreunul să
se audă tocmai din iad, ca şi Căţelul Pământului.
Numai că vremurile-s cum sunt, nu poate fi
pe-a ei. Ce ţi-e scris, ţi-e scris! Cine se poate
pune cu ce ţi-i scrisa?!

Noaptea le e albă. Nu pun geană pe geană.
Nu pot. Cum să poată?! N-o spune niciunul,
dar le e frică. Frică le e că se văd pentru ultima
dată. Nu se mai satură unul de altul. Parcă nu
sunt destul de aproape nicidecum. Ar vrea ca
trupurile lor să se contopească de tot, să se
topească şi să se amestece, ca să nu mai poată
fi deosebite unul de altul şi să rămână unul
singur, oriunde ar fi şi oriunde s-ar duce.

„Doamnie dă să rămân grea! Mácar aş
aviea un copil dă la el, dacă o fi ca el să…!”

Nu-ndrăzneşte să se gândească ce-ar
urma după, dacă... Îşi scuipă în sân doar în
gând, ca să n-o vadă el şi s-o-ntrebe de ce o
face. Ce să-i spună?! Ce-i trece prin tărtăcuţa
ei de muiere slabă de înger?! Îşi face cruce cu
limba-n cerul gurii, tot ca să n-o vadă, şi zice
tot pe muţeşte: „Doamnie apără şî păzaşcie cu
marie mila Ta!”

Dimineaţa, Aurel iese pe poartă şi dus a
fost. Trec lunile, din când în când primeşte
câte-o scrisoare. Acum aşteaptă în uliţă să
apară poştaşul. Doar i-o aduce şi ei ceva. El
primeşte unele scrisori, altele nu. Ea mai află
veşti şi de prin sat. Când unul scria, scria despre
toţi din satul lor şi din cele vecine, dacă s-au ni-
merit să fie laolaltă. Scriau, ca să dea sfoară-n
ţară printre neamuri şi la familie, asta în cazul în
care „carcea” proprie s-ar fi pierdut pe drum.
De pe la Sfântul Ion n-a mai primit nicio veste.
Vine secerişul, şi ea tot n-a mai aflat nimic, numai
ce-a scris George a lu’ Gubă, cum că domnu’
învăţătoriu o fost luat prizonier în Siberia.
Nimeni nu ştie dacă mai e viu. Lina, frumoasa
satului, a ajuns o umbră. Se îmbracă în negru,
ca babele. Nu spune nimic, tace mâlc, dar poartă
doliu nu numai în inimă, ci şi în straie, deşi
înştiinţare c-ar fi murit or să fi fost dat dispărut,
n-a primit. Câteodată îi mai încolţeşte în suflet
un bob de speranţă anemică, dar raţiunea minţii
îl şterge imediat, precum un vârtej de vânt
nărod trei fire de paie scăpate-n pragul de la
uşa grajdului, când le duce tata-moşu cu braţul,
ca să primenească aşternutul la cai şi la vaci.

„Nu, nu, nu poacie fi. Altmincieri mi-ar fi
scris carcie. Nu m-ar fi lăsat el să mă chinui aşa!”

Vremea întotdeauna trece, ori ne place, ori
nu, trece şi războiul, ca toate războaiele, ca să
lase loc oamenilor să simtă ce este aceea febra
fericirii şi să redescopere mai acut ca oricând
câtă bucurie şi frumuseţe este în jur, dacă vrei

să o vezi şi să te lepezi de blazare şi de pretenţii
prea mari şi încăpăţânate, care consideră
nefericire tot ceea ce iese din limitele tiparului
pe care ţi l-ai construit şi de la care nu concepi
şi nu admiţi abatere nici cu un micron.

Trenurile vin încărcate cu soldaţi
cenuşii la obraz, unii întregi, alţii
schilodiţi, dar cu suflare-n ei, cu

răsuflare tăiată de emoţia reîntoarcerii, cu emo-
ţia celui ce-a văzut moartea cu ochii, a trecut
pe lângă ea ca prin urechile acului şi ajunge la
mult visata acasă. Inima-i bubuie-n piept de bu-
curie, dar şi de gânduri perfide strecurate şer-
peşte: „Oare ce-oi găsi? Mă aşteaptă ai mei?
Sunt bine toţi? Dar nevasta? O fi cum am lăsat-o,
ori cu vreun plod în plus, mai mic decât anii mei
de răzbel?”  Întrebări care se evaporă-n gară
când gândurile şi obsesiile dispar în faţa certitu-
dinilor realităţii, precum stafiile sub suliţa primei
raze de soare la ivirea dimineţii.

Cu un asemenea tren vine şi un bărbat
care coboară obosit. Calcă strâmb din cauza
scărilor prea înalte ale trenului şi cât pe-aci
să-şi sucească glezna. Scapă teafăr, culmea ar
fi fost să scape întreg, întreguţ din maşinăria
războiului şi să se înece ca ţiganu’ la mal şi să
se zdrelească pe locul limpede, odată ce-a ajuns
la capătul drumului, şi nu orice drum, ci acasă.
E adus de spate, cocârjat de parcă purta în
spinare toate poverile universului. E ponosit
rău, curg zdrenţele de pe el, mărgele de jeg în
jurul gâtului pe care pielea boţită atârnă precum
la curcanii de prăsilă. Părul e năclăit, iar ochii,
care altădată au fost bucăţică ruptă din stele,
sunt roşii, opaci şi tulburi. Nimeni nu-l recu-
noaşte şi nu-l ia-n seamă, nici pe el nici pe
zdrahonul de femeie care-l însoţeşte şi ţine în
braţe un prunc la care-i dă să sugă din mers.
Calcă apăsat ca un husar, cu picioarele ei ca
doi butuci numai buni de pus pe foc când afară
crapă pietrele de gerul Bobotezei. E o femeie
ţeapănă, nu glumă, cu părul roşu, adunat
într-o coadă zbârlită care-i atârnă pe spate ca la
vaci. Ochii mici şi răi, de viezure. Buze groase
şi dinţi galbeni, laţi cât lopata de curăţat în
cocina porcilor. El se îndreaptă direct spre casa
învăţătorului. E Aurel. Învăţătorul. Acel soţ
iubit fără de margini, acel bărbat pentru care
nevasta lui cea frumoasă şi cuminte e toată
lumina ochilor.

Tot satul vuieşte. Chia, sora Linei, află
vestea din gura satului. Află şi de rusoaica cea
roşcovană. Şi de copil. De Sonia. E fetiţă. Tot
roşcovană ca mă-sa.

Nu-i spune Linei vorbă legănată, dar se ia
şi se duce val-vârtej drept în casa păcătosului.
Vijelia-i nimic, pe lângă cum intră ea pe uşă.
Rusoaica trage la aghioase-n pat, beată turtă,
cu mâna pe o sticlă în care-a mai rămas licoare
d-un deget. Copilul urlă lângă ea învineţit de-atâta
plâns, iar Aurel stă pe-un scaun lângă masă,
cu capul în mâini, ochi goi, lacrimi tăcute pe
obraji, într-o înţepeneală de om căzut în
prostraţie. E şi el băut, dar nu din cale-afară.
Chia e ca o hurie, să-l sfâşie din ochi, nu alta.

- Tu, prăpăgitulie! Cum ai cuciezat să vini
în sat cu gioarsa aia betoacă după cinie şî cu
copil pă dasupra?! Cum ce-o răbdat Dumniezău,
tu, nimie-n drum dă om! Tu şci cum îi Lina
acuma, bată-cie Dumniezău să cie bată dă
buzdură! Că-i umbră şî să cântă tătă zâua şî
tătă noapciea, ca după mort! Să nu mai şăz o zî
în satu ăsta, că altă formă cie scot oaminii cu
furca pă spinarie şî cie scopiesc ca pă marvă.
Înţăliesu-m-ai? Îi arată pumnul strâns, scuipă
cu dispreţ suveran în direcţia lui, se întoarce
pe-un călcâi şi dusă a fost.

Aurel se uită în urma ei şi când o vede
ieşită pe uşă, izbucneşte într-un plâns cu
hohote. Îşi dă cu capul de masă şi urlă ca şi
câinii la lună.

Învierea
(4)

Liliana Ardelean
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 V.B.: Áron, purtăm această discuţie în
limba română. Cum ai învăţat româneşte?

A.G.:  Nu vorbesc bine, fac multe greşeli,
după cum vezi, dar ştiu să mă fac înţeles. Am
învăţat româneşte de unul singur. M-a atras
literatura, poezia roamânească şi am vrut să o
înţeleg. Mai folosesc şi dicţionarul, dar merge...

V.B.: Dacă ai putut să şi traduci din lim-
ba română în limba maghiară, e de presupus
că înţelegi sensurile din interiorul cuvintelor,
sensul poetic vreau să spun; Ana Blandiana,
căreia i-a apărut volumul Refluxul sensurilor
în limba maghiară, la Editura “Amos”, a fost
mulţumită de traducerea pe care ai făcut-o. A
fost şi aici prezentă la lansarea cărţii?

A.G.:  Da, uite, volumul arată bine, a fost
lansat la Budapesta şi a apărut la Editura
”Amos”, cum ai spus, o editură pe care eu am
înfiinţat-o. Am scos multe cărţi, deja pot spune
că m-am specializat în traduceri, pentru că sunt
mai multe de acest fel. Îmi place să traduc. Aşa
cunosc mai bine poezia care îmi place. Traduc
ceea ce cred că este de valoare, mă documentez
şi văd care  poet este  mai cunoscut. Deci, chiar
dacă nu am învăţat la şcoală limba respectivă
din care traduc poezia, o pot descifra; fiind şi
eu poet, cred că mă ajută să înţeleg sensurile,
ritmul secret al versurilor.

V.B.: Aş rămâne deocamdată la legătura
cu poezia românească… Există un interes
special pentru ea... Cum se explică? Ştiu că
nu există poet român contemporan important
pe care să nu-l cunoşti într-un fel sau altul.

A.G.: E adevărat, am plăcerea să cunosc
mult din literatura română, este foarte interesan-
tă, am citit mult, am fost la festivaluri poetice,
la Galaţi sau la zilele unor reviste importante, la
Iaşi, la Piteşti, la Brăila, la Sighet, am prieteni
mulţi scriitori din România. Aici sunt volumele
celor care m-au vizitat: uite, ăsta e de la George
Vulturescu; conversez cu Daniel Corbu, cu
Lucian Vasiliu, cu Cassian Maria Spiridon de

la “Convorbiri literare”, nu mai spun de prie-
tenul meu Vasile Dan de la Arad, căruia i-am
tradus un volum foarte bun de critică literară;
n-aş vrea să spun întrega listă. Acum mă bucură
volumul tău, Piruetă pe catalige, mă bucură că
a fost lansat aici, la festival. Am scos şi o anto-
logie de poezie românească în maghiară şi nu
mă voi opri la aceste titluri.

V.B.: Din care limbi mai traduci în
maghiară?

A.G.:  Din rusă, de exemplu, o limbă pe
care o stăpânesc ceva mai bine.

V.B.:  Să recapitulăm: eşti poet, traducător,
editor şi iniţiator de festival literar, dar coordonezi
şi o fundaţie culturală... Multe planuri, acelaşi
scop: literatura. Crezi, aşadar, în rolul poeziei şi
al scrisului literar, indiferent de vremuri?

A.G.:  Categoric. Eu aş propune chiar ca
poezia SĂ FIE LIMBĂ EUROPEANĂ. La mo-
dul figurat, desigur, dar să fie atât de prezentă
în viaţa contemporană, încât să poată avea pu-
terea unei limbi de comunicare, indiferent de
ţară. Cum circulă foarte repede alte informaţii
din diverse domenii, ar putea circula şi poezia,
dacă ar fi mai multe persoane interesate de tra-
duceri, de publicarea, în alte limbi decât cea
maternă, în reviste literare din alte ţări. Eu am
încredinţarea că se poate. Am experimentat cu
poeziile mele. Dacă sunt traduse şi publicate în
alte ţări, e ca şi cum am convorbi cu ceilalţi ci-
titori sau scriitori.

V.B.: Când limba maternă nu este
de circulaţie mare, cum e şi româna şi maghia-
ra, poetul, scriitorul în general trebuie să se
descurce singur şi în privinţa traducerilor.
Nu toată lumea are şansa de a beneficia de
traducători  specializaţi şi aflaţi  la varii mari
edituri din Europa. La noi există concursuri,
ca să zic aşa, de texte şi autori propuşi pentru
traduceri specializate în străinătate… Care
este situaţia în Ungaria?

A.G.:  Şi la noi există colaborări cu diverse

edituri şi câţiva editori care sunt renumiţi,
dar funcţionează foarte bine şi sistemul
traducerilor făcute de poeţi între poeţi sau de 
cunoscători ai unei limbi de circulaţie… Valoa-
rea se va  impune în timp. Nu se poate şti acum 
care este  balanţa…

V.B.: Prieteniile literare au un rol im-
portant, cred, şi în acest caz...

A.G.: Eu nu concep viaţa literară fără prie-
tenii… Nu am orgoliul că sunt deasupra altora,
îmi ştiu valoarea, dar accept, obligatoriu, ca nor-
mă de creaţie, şi prietenia literară, adică valoa-
rea celuilalt de lângă noi. De fapt, este cunos-
cut faptul că am mulţi prieteni poeţi în lumea
largă.

V.B.: Un argument este chiar acest fes-
tival iniţiat pentru a face legături între ţări şi
poeţi… După ce alte principii vă ghi-
daţi ca să fie o reuşită  aceste întâlniri inter-
naţionale?

A.G.: În primul rând pe principiul încrederii
în talentul şi munca celuilalt şi, desigur,
pe principiul valorii. Nu exclud principiul prie-
teniei literare, pentru că, chiar prin acest gen
de întâlniri internaţionale, îmi fac noi prieteni,
cunosc o altă lume. Eu mă documentez luni de
zile înainte de a face lista cu invitaţii. Am şi
alte principii, de pildă să nu fac niciun fel de
compromisuri. Nu caut sponsorizări care să mă
oblige la compromisuri, nu accept. Cărţi-
le prezentate la festival trebuie să fie un bun
intrat în biblioteci şi care să reziste ca punct de
reper. Măcar ca punct de reper cultural. La
reşedinţa Marelui Rabin din Budapesta aţi
văzut biblioteca unde este onorant că sunt şi
cărţile participanţilor la festival. Cartea dum-
neavoastră chiar a fost lansată aici. Lansarea
care a avut loc acolo cred că aduce  o lărgire a
sferei de interes. Vreau să se ştie că există şi
poezie în lumea contemporană, de aceea fac
legături diverse, invit poeţii la primarul locali-

tăţii, fac întâlniri între poeţi şi actori. La această
ediţie, la serata de muzică şi poezie, după cum
aţi trăit pe viu, ca să zic aşa, a fost un public
emoţionat; a recitat unul dintre cei mai cunos-
cuţi actori maghiari, Robert Gherghey. Publicul
este, astfel, mai interesat să vină.

V.B.: Cum funcţionează ideea de sponzori
pentru  acest segment, litaratura?

A.G.: Funcţionează. Mai întâi, gândesc
şi calculez eu primul care ar fi direcţia de acţio-
nare… Nu îmi plac refuzurile, aşa că le previn…
De obicei, sponzorii  devin prieteni ai literaturii,
ai poeziei. Acesta e încă un câştig pentru artă.
Să mă refer doar la doamna Erika de la Cafe-
neaua ”Rodin” din Saint Andre; aţi văzut cu
câtă bucurie a participat la lectura poetică şi,
datorită ei, există placa din marmură cu numele
tuturor participanţilor la această ediţie a fes-
tivalului. La prima ediţie, este o altă marcare în
piatră. E un lucru care rămâne, să se ştie că a
trecut pe acolo şi poezia. Primirea la Primarul
din oraş a avut şi ea un ecou. E bine ca şi ofi-
cialităţile să onoreze poeţii, din când în când,
cât se poate, dar pentru asta trebuie strădanie,
tact şi perseverenţă. Magdi, directoarea editurii
şi sprijinul meu în organizare, are foarte mult
tact, dilpomaţie… E necesară.

V.B.: Am văzut cum mesajul poeziei
pleacă în mai multe ţări odată cu poeţii. Ce
urmează acum în programul lui Áron Gaál?? 

A.G.: Am în plan o carte tradusă de Me-
nachem M. Falek în ebraică, sunt alte titluri care
aşteaptă la editură, mai e şi creaţia poetică
în intempestivitatea sa; mereu este ceva de
făcut... 

V.B.:  Vă doresc succes şi, mai ales, multe
alte prietenii literare, multe ediţii ale festiva-
lului, ca, în acest mod, poezia şi cărţile să
circule…

A.G.: Neapărat, în noua limbă europeană!

Veronica Balaj

“Mare şi  cuvinte”
- Festivalul Internaţional de Poezie din Budapesta, august 2010 -

“Aş propune ca poezia să fie limbă europeană.”
- Interviu cu scriitorul, traducătorul şi editorul Áron Gaal -

Între 4 - 8 august 2010 a avut loc,
la Budapesta, a doua ediţie a Festi-
valului Internaţional de Poezie

“Mare şi cuvinte”, organizat şi iniţiat de
poetul şi traducătorul maghiar, Áron Gaál.

Întâlnirea din acest an s-a desfăşu-
rat sub deviza ”O NOUĂ LIMBĂ EURO-
PEANĂ:  POEZIA”.

 Áron Gaál este iniţiatorul şi organiza-
torul festivalului; pe cât este de implicat în
viaţa literară din Ungaria, şi nu numai, pe
atât este de discret în comportament, nu
vorbeşte despre sine; dacă se întâmplă să i
se aducă o mulţumire în public, se retrage
în sine, face un gest de genul... ”lăsaţi, 
vorbiţi despre alţii”... Cu toate acestea,
Aron Gaál realizează contacte scriitori-
ceşti internaţionale, publică în varii reviste
din diverse ţări, editeză cărţi, traduce în
limba maghiară, coordonează Fundaţia
Culturală, “EOS”, a iniţiat şi, iată, e sufletul
Festivalului Internaţional ”Mare şi cuvinte”
şi, bineînţeles, scrie poezie. L-am cunoscut
personal abia în gara Kelety, când am sosit
pentru a onora invitaţia la festivalul amintit.
Convorbirile noastre purtate doar... electro-
nic au închegat o colaborare fructuoasă.
Personal, însă, nu ne cunoşteam şi, totuşi,
a avut încrederea să-mi publice un volum
bilingv (tradus în maghiară de Julia Schif),
la editura pe care el o conduce, Editura
“AMOS” din Budapesta.

Nu mai am emoţii, programul se lea-
gă din mers, fară volute. Trebuie să-l aştep-

tăm, zice Áron, şi pe Evgheni. Încă nu ştiu
de unde vine, dar presupun că dinspre limba
rusă. Nu greşesc, aflu că străbate distanţa 
Moscova-Budapesta cu trenul, pentru a ono-
ra ideea de comunicare poetică. Admiraţia
mea persistă încă… Să vii cu trenul tocmai
de la Moscova în numele unei prietenii nu e
chiar puţin lucru. Poeţii... E drept şi e ştiut,
dar nu e luat în seamă prea des, faptul că
sunt în stare să ardă, să se dedice pentru un
vers, fără să aştepte neapărat răsplata. În
această lume mercantilă ar fi cazul să-i pri-
vim cu acceptare, măcar în trecere, şi pe
ei, poeţii, aceşti pasionaţi de viaţa cuvintelor
şi de viaţă în general, reuşind să-i imortali-
zeze nuanţele în versuri. Într-o clipă îşi face
apariţia, odată cu Magdi, soţia lui Áron, un
alt poet: dezinvolt, comunicativ, exapan-
siv, Menachem M. Falek, din Tel-Aviv. Parcă
ne cunoşteam de multă vreme, face fotogra-
fii pe peron, îl asaltează pe Evgheni cu bune
urări, îl fotografiază, ne fotografiază pe pe-
ron, în stradă, înainte de a urca în maşină.
Totul trebuie fixat nu doar în memorie, ci şi
în imagini foto. El vine de la aeroport, dar
ce contează că a ajuns şi în gară... Aici
ne-am întâlnit doar pentru a pleca spre locul
unde vor sosi şi ceilalţi invitaţi la festival.

Budapesta ni se arată ca un loc al po-
sibilelor prietenii literare, fără orgolii, fără 
ifose. Străbatem oraşul printr-o lumină tan-
dră, calmă, vorbim în trei limbi: Áron cu
Evgheni în ruseşte, Magdi cu Áron în ma-
ghiară, eu printre cuvinte ungureşti şi engle-

za lui Menachem. Un mic babilon construit
ad-hoc din afectuozitate şi bucurie, de par-
că nu ne-am fi văzut de mult timp, iar acum,
în sfârşit, sosise momentul…

Locul de întâlnire al tuturor invitaţilor-
poeţi este la reşedinţa  lui Áron, o vilă cu zeci
de camere, cu etaje şi uşi, de te încurcă şi
nu mai ştii pe unde ai intrat, cu bibliote-
ca plină de cărţi din alt secol, stampe,
obiecte de anticariat, scări, alte scări, pomi
seculari în preajmă şi trupa lui Mao,
un motan stăpân peste o droaie de pisici ne-
gre şi bine educate, care ascultă de comenzi,
precum câinii dresaţi. În fine, impresia este
clară de la bun început: suntem în altă lume
decât ne-am imaginat. Fiecare oaspete îşi
are camera lui, iar eleganţa te face să mergi
în vârful picioarelor. Pe terasă facem cunoş-
tinţă cu poeţii care au sosit încă de ieri: Neli
Piguleva şi Dimana din Bulgaria, Helen
Soraghan Dwyer din Irlanda, Zoran Pesic
de la revista “Grădina” din Nis - Serbia, ur-
mează alţi invitaţi din alte ţări, care vor veni 
mai târziu. Deocamdată, babilonul poetic
s-a lărgit, suntem confraţi sosiţi din Irlanda,
Serbia, Bulgaria, Israel, România, Rusia şi,
bineînţeles, Ungaria. Se vorbeşte în trei-pa-
tru limbi, dar ne dumirim care de unde vine.
Cum majoritatea suntem jurnalişti, consul-
tăm programul: vom constata că va fi de
neuitat.

În convorbirea mea cu Áron Gaál voi 
sublinia câte ceva din farmecul acestor întâl-
niri literare absolut speciale şi pline de sur-

prize, care ne vor rămâne în minte ori de
câte ori vom pronunţa cuvântul Budapesta.
Inventivitatea organizatorică a Magdei ne-a
surprins, făcându-ne să înţelegem că res-
pectul pentru cuvântul stilizat artistic fa-
ce ,,tonul”. De pildă, la serata literară desfă-
şurată în aer liber într-o grădină interioară,
pe pereţi erau înrămate poemele celor care
urmau să-şi citească versurile în seara res-
pectivă, poezii însoţite de o scurtă prezenta-
re a autorului… impresie unică... Muzica în
surdină sublinia poezia.   
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Laviniu îl rugase pe Dorin, singurul
lui coleg care avea maşină, să
accepte acest drum dificil, pentru

a-l duce la Pojoga pe Septimiu, băiatul de
numai şase luni, pe care mama lui Laviniu
se oferise să-l crească, pentru ca Daniela,
soţia lui Laviniu, să-şi poată continua munca
de profesoară, după terminarea concediului
de natalitate. Septimiu se născuse în iarna
lui l975, iar Laviniu se gândise mult, înainte
de venirea pe lume a copilului, cum să-l
cheme, cunoscând tradiţia familiei, în care,
de generaţii întregi, ca o formă de rezistenţă
faţă de vechile autorităţi ungureşti, niciun
nou născut nu primea nume traductibil în
maghiară. Precauţie inutilă acum, dar
Laviniu voise să respecte dorinţa bunicii
Livia, care avea să fie foarte mulţumită,
ulterior, de alegerea numelui.

Daniela şi soţul ei asteptau de aproape
un an să primească locuinţa repartizată şi
contractată prin intermediul instituţiei unde
Laviniu era cercetător, dar formalităţile erau
greoaie, blocurile erau ridicate încet şi mai
ales prost şi neglijent, iar la recepţia aparta-
mentelor se constata că mai ales finisările
erau făcute de mântuială şi mai era nevoie
de o groază de bani pentru a face din colţul
acela mult visat un spaţiu locuibil. Ar fi ac-
ceptat însă orice, pentru că stăteau în apar-
tamentul unui inginer agronom, ce-i drept,
cunoştinţă bună a celor doi, care venea rar
de tot în Timişoara din satul arădean în care
slujea agricultura socialistă de peste două
decenii; Daniela şi Laviniu voiau însă casa
lor şi erau nemulţumiţi că fuseseră nevoiţi
să stea cu nou născutul într-o casă străină.
Nici acolo unde-l duceau acuma pe Septimiu
nu era casa lor, pentru că, la căsătorie, deci-
seseră să nu fie consideraţi nici el ginere,
nici ea noră, ci să se menţină cât se poate
de independenţi; simţeau o strângere de
inimă că trebuia să-l lase pe Septimiu „cu
alţii”, dar ştiau că este o situaţie temporară...

Trecuseră cu maşina de la Săvârşin, pe
un drum lateral spre Pojoga, peste podul de
fier, vechi de aproape un secol, pe care nu-l
afectase nicio viitură a Mureşului, intraseră
în Căprioara şi mai aveau de mers vreo zece
kilometri până la destinaşie. Urmele rava-
giilor din luna mai erau ca nişte răni care nu
puteau să-şi afle deocamdată vindecarea.
Apele intraseră în case, semnele se vedeau
încă pe pereţii exteriori, de obicei sub gea-
murile de la uliţă, marcând parcă aşa-nu-
mitele „cote ale apelor” pe care oamenii le
aşteptau transmise zilnic la radio; uliţele erau
tot pline de un noroi gros, care se uscase şi
crăpase, făcând drumul dificil chiar şi pentru
oameni şi animale, dar mai cu seamă pentru
maşini. Neputându-l înlătura altfel, pentru
că se usca rapid sub căldura tot mai agre-
sivă, oamenii aşteptau iarna, când zăpada şi
îngheţul vor face din el un praf unsuros,
care, cu timpul, va dispărea, luat de vânt.

La ieşirea din sat, peisajul le produse
celor din maşină un şoc teribil: apele muş-
caseră cu sălbăticie din drumul pietruit,
gropile, încă neastupate, depăşeau jumătate
de metru, iar întâlnirea cu o altă maşină pe
acest drum ar fi făcut aproape imposibilă
trecerea. În sălciile şi arinii de pe malul
Mureşului – numai zdrenţe, resturi de mobilă
şi nenumărate bucăţi de lemn, pe care apele
nu le mai luseră cu ele când reveniseră în
matcă. O apă murdară, cu inflexiuni de pe-
trol, curgea acum liniştită, mulţumită că
oamenii se temeau de puterea ei distru-
gătoare.

După câţiva kilometri, făcuţi „cu
răsuflarea în gât” la propriu,
Laviniu privi insistent un loc

anume de pe celălalt mal al Mureşului şi simţi
o împunsătură în inimă, ca de fiecare dată
când se uita într-acolo. Într-un cot pe care-
l făceau apele râului, familia sa avusese o
moară, cea mai mare dintre cele care se în-
şirau în zona aceea a cursului Mureşului.
Povestea acestei mori, o idee şi o ambiţie pe
care bunicul său, Traian, nu le abandonase
nici atunci când lucrurile erau definitiv ieşite
din făgaşul lor normal, le adusese nenoroc-
irea de fi făcuţi chiaburi şi le pricinuise atâtea
necazuri, că Laviniu nici n-ar fi trebuit să se
mai gândească la ea. Dar moara făcea parte
din fiinţa familiei sale, el ştia acest lucru, şi
era el însuşi legat de existenţa ei de mai
târziu.

Revedea în minte, ori de câte ori privea
spre acel ocol pe care-l făceau apele Mure-
şului, construcţia masivă din lemn, la mar-
ginea căreia, o roată masivă, imensă, cu pa-
leţi laţi, din lemn tare, primea izbitura apei,
cu efect deosebit în colţul acela al râului;
pietrele,care erau acţionate de roata ce se
învârtea fără încetare, erau imense şi copilul
se gândea mereu cum fuseseră ele urcate în
podul morii. Sitele ţăcăneau cadenţat, iar la
sfârşit făina curgea limpede, pe un scoc, în
lada care copilului i se părea  neasemuit de
mare,  fixată pe podea, având două despăr-
ţituri, pentru făina de porumb, respectiv
pentru cea de grâu. Scocul era mobil, putând
fi îndreptat spre fiecare dintre cele două
compartimente ale lăzii, după nevoie.

Moara parcă se zbătea tot timpul; era
vie. Înăuntru se făcea foc pe o vatră de cără-
mizi şi se pregătea mâncarea. Bunicul Traian
avea timp şi pentru asta. O anume cantitate
din cele trebuitoare îi stătea la îndemână tot-
deauna şi învăţase, în timp, să proporţioneze
totul ca o adevărată gospodină. Niciodată
nu se întâmplase să ia foc ceva, deşi scân-
durile din care era făcută moara erau uscate
peste măsură, „bornut”, cum zicea bunicul
lui Laviniu, cu un cuvânt pe care copilul nu
ştia de unde să-l ia. Căruţele aşteptau la rând,
“ca la moară” , oamenii veneau din toate
satele, unii de la mai mare distanţă, în special
pentru calitatea făinii, dar şi pentru că bunicul
Traian avea o atitudine ireproşabilă la luarea
uiumului, a acelei cantităţi care se percepea,
din cereale, pentru serviciul făcut. Omul ştia
că, şi dacă se întoarce la moară după câteva
zile de la lăsarea sacilor acolo, îşi va lua
cantitatea de făină calculată corect, fără nicio
altă dijmuială din partea morarului şi mai ales
făcută din propriile cereale, fără să fie „în-
curcată” cu ale altora, aşa cum se procedase
la alte mori.

Traian petrecea săptămâni întregi în
moară, se ducea acasă doar să se schimbe şi
să-şi împrospăteze proviziile necesare pre-
gătirii mâncării. Trecea Mureşul cu barca,
pe care o conducea milimetric, indiferent cât
de învolburate erau apele. Nu se temea de
râu, dar curios era că nu învăţase să înoate,
după o viaţă întreagă petrecută pe Mureş...

Laviniu auzise de nenumărate ori poves-
tea construirii acestei mori şi o asocia,  pe
măsură ce creştea, tot mai mult cu situaţia
în care existenţa morii şi pasiunea bunicului
pentru morărit îi aduseseră familia. Traian
era urmărit de gândul de a-şi spori averea,
fără a face neapărat din asta o obsesie. Ştia
însă că pe valea Mureşului pământul era o
valoare, pentru că era puţin, şi îşi pusese în
minte să cumpere cât mai multe parcele de

Livius Petru Bercea

Moara
(3)

Ca şi în societate, vagoanele de clasa
a II-a erau mai numeroase, pătura
socială mijlocie fiind baza unei lumi

prospere şi relativ mulţumită, mocnind însă de
speranţe şi visuri utopice. Măcinată de himere
această lume s-a autodistrus, nemulţumitului
luându-se darul, şi a plonjat în marasm, adică
într-o democraţie largă în care aparent fiecare
călătoreşte sau poate călători lăfăindu-se în
fotoliile de culoare roş-bordo. De fapt, a pierdut
şi vagoanele cu banchete din lemn, optând
pentru un fel de bou-vagon aurit. Să renunţăm
însă la baterea câmpiilor în mod filosofic şi să
revenim la trenul nostru (cel cu trei clase), unde
Bâtrânul privea nerăbdător pe fereastră în
direcţia Lugojului, pândind momentul când
apariţia la orizont a sclipirilor în soare a crucilor
aurite ale Bisericii cu două turnuri îi vor anunţa
oraşul. Se zvonea că în curând pe această linie
ferată, inaugurată de austrieci pe la 1876, vor
circula trenuri cu locomotive Pacific şi viteze
de până la 100 km/h. De neînchipuit! Până una
alta, îşi privea mulţumit ţinuta. Pantofi alb-
maronii din piele de viţel cu părul spre înafară,
ultima modă, ghetre albe din fetru, costum de
călătorie bej deschis cu vestă înaltă tot bej, dar
cu o nuanţă mai închisă la culoare decât
costumul şi care ascundea într-un buzunar un
ceas masiv cu capace al cărui lanţ era agăţat la
cheutoare, cravată uni asortată fixată discret
cu un ac de aur având în vârf o perlă albă,
cămaşă scrobită din poplin, butoni filigranaţi
din aur, totul completat cu o pălărie Borsalino
moale, cu boruri mari, tip Charles Boyer.

Trenul scârţâi din frâne, încetini şi opri cu
un zvâcnet uşor.

- Lugoooj ... trei minute ..., anunţau
conductorii.

Bâtrânul se ridică fără grabă şi deschizând
uşa laterală coborî direct pe peron. Îmbrăţişă
cu privirea gara cochetă şi elegantă, asemenea
celor austriece de la sfârşitul secolului XIX.
Era acasă. Al doilea eu al său, cel ancorat în
prezent, îl tachină:

- Uită-te bine că vor veni comuniştii şi o
vor demola, natürlich şi o vor înlocui cu ceva
impersonal şi urât, din beton şi sticlă. Adio
romantism!

Bâtrânul se făcu că nu-l aude şi trecu agale
prin faţa birtului gării. Venind acasă şi fiind
acasă, întotdeauna i s-a părut că ar fi o impietate
să intre în acest birt destinat – credea el – numai
acelora care sunt între două trenuri. El nu era.
Privi zâmbitor zarva unor copii care, trăgând
insitent de părinţi, urmăreau fascinaţi cum
automatele Stollwerk dau cu un huruit uşor o
caramea în schimbul unui bănuţ. Bâtrânul
suspină melancolic la amintirea vremurilor când
toate bomboanele din lume nu puteau egala
carameaua Stollwerk de la automatele din gară.

Piaţa gării pavată conştiincios şi solid cu
piatră de râu era plină de birje cu un cal. Tocmi
o birjă şi, în clip-clopul calului, se lăsă dus spre
strada Regele Ferdinand (vezi glosarul1)
asfaltată de curând. Aruncă o privire Parcului
Gării, frumos şi îngrijit, în care câţiva grădinari
coseau iarba sau stropeau aleile. Şi acest parc,
deşi îmbietor, aparţinea mai mult călătorilor cu
trenul, gării, decât oraşului.

Pe mâna dreaptă, o rumoare veselă şi
sunetul unui acordeon anunţau hotelul, dar mai
ales restaurantul „Imperial”. Clădirea era placată
cu ceramică galbenă şi împodobită la streaşină
cu motive florale sau fructiforme. Bâtrânul
înghiţi în sec şi renunţă la gândul unei beri reci
de Timişoara, la halbă sau ţap. Eul său ...

Cititorule, hai să facem o convenţie şi să
numim cumva cele două personaje-trăiri ale
Bâtrânului! Celui ancorat în realitate să-i zicem
Prozaicul, celui purtat de imaginaţie Romanticul.

Deci, Prozaicul, observând cum Romanticul
înghite în sec la ideea unei beri sorbite tacticos
într-unul din saloanele de la „Imperial”, ricană:

- Să vezi ce-a ajuns azi „Imperialul”.
- La fel ca toate imperiile – răspunse agasat

Romanticul, cufundându-se şi mai adânc în
visare.

Mircea  Andrievici

Nostalgii*

(2)

Clip-clop. Clip-clop. Birja mergea
agale, fâşâind din roţile îmbrăcate
în cauciuc. Bâtrânul, adică Roman-

ticul, îşi odihni pentru o clipă ochii pe strada
plantată cu arbori stufoşi ce se deschidea la
stânga. Casele ce se înşirau cuminţi reflectau
cel mai bine spiritul oraşului. Alături de vechile
case bănăţene joase, cu ferestre mici şi obloane
din lemn, cu poartă largă pentru car şi grădini
cultivate cu grijă, se aliniau case mai mari, cu
ferestre bogat încadrate cu podoabe geometrice
în relief, specifice oraşelor maghiare, dar şi case
semeţe în pseudo-stil american, cu feresre
foarte mari protejate cu rulouri, case stropite
cu o zugrăveală înglobând praf de mică şi
socluri de mozaic bine şlefuit. La aceste case,
considerate ultra-moderne, chiar revoluţionare,
grădinile au fost înlocuite de parcuri de tip
englezesc cu garduri vii în geometrii subtile şi
buxuşi tăiaţi în forme ciudate. Oamenii, ase-
menea caselor, erau de toate felurile. Obişnuiţi,
până nu foarte demult, să călătorească la Viena,
Budapesta, Vârşeţ şi Beograd, acum se
obişnuiau cu drumurile la Bucureşti. De peste
tot oamenii au adunat ceea ce li s-a părut mai
bun şi, trebuie să recunoaştem, nu întotdeauna
alegerea lor a fost cea mai fericită. Un singur
lucru rămânea neschimbat. Atât sub „drăguţul
de împărat”, cât şi sub unguri, românii au rămas
români. Acum în România Mare lucrurile
intraseră doar în firesc, într-un firesc visat de
mulţi ani. După suferinţe îndelungate, românii
ajunşi în sfârşit stăpâni în casa lor dintotdeauna
priveau cu simpatie la vecinii de alte naţii şi nu
le-ar fi trecut prin cap să afişeze un aer superior
sau să se răzbune (ce idee? Numai un zălud
s-ar fi putut gândi la asta!). Românii rămân un
popor ciudat şi atât de greu de înţeles.

- Filosofie de două parale – interveni
Prozaicul  - ce zici de românii noştri de astăzi?

- Îmi strici reveria şi nu prea ai dreptate.
Hai să o luăm băbeşte. De ce nu vrei să vezi
urmările orânduirii comuniste? Lipsirea de
credinţă, de proprietate, de idealuri, egalizarea
societăţii, distrugerea valorilor morale şi
intelectuale, chiar crezi că n-au lăsat urme? Ba,
da. Şi încă ce urme, dureros de adânci, greu de
vindecat. Mai lipseşte să spui, ca dobitocul
ăla de la Cluj, că te-ai săturat de România. Vrei
să ştii de ce românii de astăzi par a fi mai puţin
români? Pentru că nu s-au dezvăţat să se
închine la tot felul de Porţi, pentru că încă mai
aşteaptă ca cineva „să bage ceva” sau „să le
dea ceva”, pentru că în „iepoca de aur” au ridi-
cat munca pe o treaptă atât de înaltă, încât nu
mai ajung la ea, pentru că visează să trăiască
ca în „Vest”, furând sau chiulind ca în „Est” şi
mai pot să-ţi enumăr o sută de motive. Este din
ce în ce mai greu să fii român adevărat, când
eşti din ce în ce mai sărac. Fă-l pe om să trăiască
bine în ţara lui, dar pentru asta ai şi curajul şi tăria
să-l pui la treabă, şi să vezi patriotism, naţionalism
de bună calitate şi toleranţă faţă de alte etnii (dacă
nu le pune dracu’ să ne calce pe coadă). Să-i
parafrazăm puţin pe strămoşii noştri romani:
pentru cei mulţi nu poate fi mai bine decât acolo
unde-i patria. Hai, gata cu filosofia, lasă-mă să
mă bucur de visare! Mână birjar!

Glosar:
1. Pentru o clipa Bătrânul îşi reveni din visare

şi se gândi cât de viu ar fi ilustrată istoria dacă tăbliţele
cu denumirea străzilor ar purta toate numele
anterioare. Bunăoară această stradă s-a numit
succesiv Herengasse, Bonnácz-utca, Regele
Ferdinand, Stalin, Gării, Gheorghiu-Dej, Corso,
pentru a ajunge astăzi Mocioni. O idee năstruşnică
îl făcu pe Bătrân să pufnească în râs. Ce-ar fi dacă
unul din edilii actuali, lipsit de imaginaţie şi oportunist
ca orice edil, molipsit de spiritul de imitaţie a tot ce
vine din occidentul anglofon, ar numi o stradă “Ziua
Păcii”? Şi dacă, în acelaşi spirit, i-ar adăuga şi
denumirea englezească, închipuiţi-vă cum ar suna în
mintea românului pronunţia englezească a străzii
“Peace Day”? (se pronunţă aprox. pis dei.)

* Fragment din volumul Povestirile unui
lugojan de Mircea Andrievici, Editura ArhipArt,
Sibiu, 2009.
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Incantaţie
În om se luptă dumnezeii
Ca noaptea-n sufletul femeii
În somn se luptă dumnezeii
Ca viaţa-n pântecul femeii
În vis se luptă dumnezeii
Giganţii îngerii pigmeii
Ca pruncu-n sâmbure - al femeii

Arta poetică
(seminarul)

În felul tău te laşi purtat de cunoaştere
Cum toate conspiră umbra firişorul de

praf ecoul
Glifele incizate de răbdarea scribului auzul

dinspre
Exterior spre miezul neasurzit
Realul care dă de lucru mişcării ca gând
Joc de oglinzi al fractalilor
Succesiunea vămilor în cartea viului
Unicitatea-n plural şi efectele

Răguşit sturzul inimii
În golul de clopot al
Aortei
Ritmează înnoirile
Micile echinoxuri ale lui jos precum sus
Acelaşi inefabil în seve în sânge în ardere
Etape cumva numărate invers
A se iarăşi şi iarăşi adeveri
Ceea ce venerăm prin absenţă.
Ca să ne recunoască
Lumina continuând prin seminţe.

Taumaturgul orb
Omul interior
Cel mai adevărat
Duratei captiv
Adormit temporar
Trezit în lume
Neînţelegându-şi moartea
Sub degetele luminii reci
Eu sunt el
Pulsatoriu
Autovindecător
Amintitor de Sine-şi
Din sinea Lumii
de starea primară imuabilă
Microsoft divin
Reprogramabil
Prin rugăciune
Mie însumi
Zburat din plânsu-mi
Zburat din plânsu-mi

Maria la Ostra
Dacă îi scriu e mai uşor
că mă simt mai trist ca o casă nelocuită
şi sunt ca drumul uitat de paşii omului
ca neaua viscolită pe morminte, ca apa
acestui râu vorbind singur
desigur cu Dumnezeu
Cred că îmi e mai uşor şi îmi e mai uşor
îmi aud ecoul cum pleacă
îmi suport noaptea umbra
îmi înţeleg visele...

Probabil ea acolo
nu departe de cavoul lui Leopardi,
pe care îl tânguie mareea şi cormoranii,
îngrijindu-l pe orb
- cel de zile bătrân-
îşi colorează trecutul şi altfel numără
anotimpul tăiat în două
de hiatus de
memoria dintre munte şi mare...

Pe ecranul din spatele frunţii
Maria Gloria Sorin Remus
patru puncte luminoase
             se-ating
                    se resping
al cincilea se zbate-ntre ele
licurici printre stele
(unele oarbe
printre cuvinte ca printre
de sânge zăbrele

Neputinţa de a iubi
Ascunsa neputinţă de-a iubi
E cauza răului care-şi distruge
Trăgând cu el tot ce atinge şi
Ca uraganul propriu-l gol şi-l suge

Urâtul este zeul tutelar
O boală precum moartea ce amână
Sub haina-i triumfală în zadar
Hidoasa ură-a golului, păgână
Spurcând tot ce iubind ne este Har.

Oratio Vechio
Carte albă, carte de iarbă, brânduşă-n omăt,
Leagăn de cuiburi şi freamăt de ducă...
La care pagina moartea acelui poet
Deja s-a-ntâmplat, zăbăucă?

Nume nestatornic şi dornic de sine
Inefabilul germene în cremene, sunet
Vine şi pleacă, pleacă şi vine
Prin somn ca ecoul de tunet

Curând nu vei fi; ca şi cum nu ai fost.
Nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă!...
De nimeni mi-i dor, îngheţat permafrost!
Prin cărţi râde moartea mireasă.

Carte de iarbă de dor nelumit...
Soro vitregă lume, în culorile
Divergente-n aceeaşi Lumina. Cuţit
Răsucind în aortă viorile...

Amintire
Smerită zmeura-n dogoare
Globule roşii scuturând
Pândeam ca ursu-n codrul mare,
Pierdut de trib copil zburdând...

O stea desculţă coborâse
Poiana-n scânteieri scăldând
Eram în visul dintre vise,
Cum n-aş fi fost nicium, nicicând...

Pe creştet mângăiat de raza
Trecând prin mine mă trezii...
Suia peste păduri amiaza
El zmeura gustând, pieri ...

Eugen Evu

Umbra încă verde...
...”La poesia di Eugen Evu raffigura

lo spirito del suo popolo, della propria
terra vista come «una terra di
risanamento», della storia e del paesaggio
arcacio, tutto dipinto in un unico quadro,
quello dell’amore, della devozione, della
sacralita, cuciti con il fiolo d’oro del
passato in parole ed imagini din particolari
musicalita, profumo o misterio…: Come
potrei estrarre il freddo di quel profumo/
Sulla riga di luce delle tue labbra/ Il bozzeto
di quel vago edenico/ Dorato nel giglio
del sorriso…”

Carmelo Aliberti/ Angelo Manitta,
Antologia Cento poeti per l’Europa del
terzo  millenio, Editura Acccademia
Internazionale Il Convivio, Italia 2007.

Premiu Internaţional, înstiinţare de conferire
a Diplomei de Merit al  Academiei

TRINACRIA pentru jurnalism şi poezie
lui Eugen Evu de către Consiliul Pontifical

Vatican, Italia.

George Popovici face parte din
acea stirpe a poeţilor, din ce în
ce mai rari astăzi, care mai cred

în magia cuvântului. În rezonanţa lui
tămăduitoare. Poemele din cel mai recent
volum al său (Tăceri în amurg, Editura
Eubeea, Timişoara, 2010) se vor situa,
aşadar, sub semnul emblematic al unei
încrederi absolute în virtuţile terapeutice ale
metaforei. Departe de a fi dovada unei
cantonări într-o linearitate neproductivă,
această „punere la lucru” a imaginii poetice,
săvârşită sub imboldul unei inconvertibile
purităţi sufleteşti, vorbeşte în primul rând
despre consecvenţa autorului cu sine însuşi.
În acest context, invocarea unor ascendenţe
structurale sau a unor afilieri tematice pare
superfluă, atâta timp cât poetul refuză să-şi
fixeze demersul liric în patul procustian al
unei formule peremptorii.

George Popovici nu problematizează
hamletian, el repudiază tacit snobismul
redundant al alunecării în false elanuri
filosofarde, preferând să-şi fructifice talentul
şi sensibilitatea în direcţia radiografierii unor
stări sufleteşti netrucate, definitorii. Geo-
grafia afectivă, pe care o trasează poemele
sale, se suprapune unui flux liric ambiţios,
marcat de fervoarea calmă a întrebărilor fără
răspuns şi de reverberaţia genuină, cu
accente melopeice, a unor tristeţi surdinizate:
„Mi-e dor/ să-ţi fac inel/ din firele de iarbă/
şi să-ţi acopăr/ tinereţea încăpăţânată// apoi
să rămân singur/ pe pământul rece/ iar tu să
zbori/ în cercuri/ şi să simţi/ cum se naşte/
în tine timpul...” (Mi-e dor).

George Popovici configurează paliere
imagistice remarcabile, cărora le arondează
un filon tematic adecvat, debordând de infle-
xiuni nostalgice şi reverii sfâşietoare. De
altfel, preeminenţa laturii confesive, elegiace
conferă poeziilor sale un timbru de preg-
nantă autenticitate, infuzându-le fiorul unei
idealităţi mereu amânate. Fastul barochist al
construcţiei poematice nu face decât să
amplifice dimensiunea iluziei, alimentând
iminenţa tulburătoare a identificării cu visul.
Într-o lume vidată de repere morale şi tinzând
să-şi convertească semnificaţiile în simple
ticuri festiviste, George Popovici redesco-
peră mirajul exuberant al metaforei, care-i
deschide calea spre labirintul propriei e-
xistenţe interioare: „Sufletul meu/ cu grele
furtuni/ s-a risipit demult/ într-un galop/
nebunesc şi cotropitor/ în stelele de sub/
pleoape iar acum/ când am cunoscut/ aproa-
pe toate/ anotimpurile/ îmi împodobeşte/
singurătatea cu tăceri/ şi sărută roua ierbii/
în verde crud/ ca o mirifică povară/ încă
nevăzută de nimeni...” (În verde crud).

Evadând din contingentul ostil şi cău-
tându-şi refugiul într-un fel de mistică a
solitudinii, poetul îşi esenţializează trăirile,
racordându-le la regimul unei resemnări

orgolioase. Sentenţiozitatea aparentă a unor
poeme ascunde, de fapt, dezamăgirea unui
suflet contrariat în esenţa sa primară. Au-
torul are capacitatea de a-şi disimula vulne-
rabilităţile existenţiale, învăluindu-şi eşecurile
în faldurile unui melos mereu victorios:
„Întotdeauna/ am fost/ învingătorul timpului/
şi călăreţul/ suprem al vieţii/ dar în ultimul
timp/ 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...” (Călare pe insomnii). Arma inefabilă
cu care poetul întâmpină asaltul cotidianului
impur este asceza tăcerii. Astfel că, în locul
unei încrâncenări cu accente pamfletare,
vom găsi în poemele lui George Popovici
acea stare de graţie tipică romanticilor
întârziaţi şi care dă măsura întreagă a unui
temperament liric împăcat cu propria-i con-
diţie. Pe care şi-o asumă cu demnitate,
încrezător doar în forţa miraculoasă a ver-
bului poetic: „Cum aş putea/ să-mi îm-
blânzesc/ destinul care/ mă ademeneşte/ cu
răbdare şi credinţă/ spre acel petec/ de lu-
mină domoală/ în care steaua mea/ singură
ca un vis/ de taină mă aşteaptă/ să devin
lacrimă nevăzută/ cât mai departe de moar-
te?” (Lacrimă nevăzută).

Există, în excelentul volum al poetului
făgeţean, suficiente poeme citabile, care ne
întăresc convingerea că ne aflăm în faţa unui
destin poetic matur, cu un univers ideatic şi
imagistic pe deplin conturat. Volumul Tăceri
în amurg pledează, implicit şi imperativ, pentru
recurenţa metaforei memorabile şi reprezintă
cartea de vizită a unui poet adevărat.

George Popovici
sau vindecarea prin cuvânt

Geo Galetaru
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Dar climatul social-politic era unul
nefavorabil, iar abaterile de la
prevederile statutare ar fi putut

atrage consecinţe grave asupra Asociaţiei,
mergându-se până la dizolvarea ei de către
autorităţile statului. Aşadar, se impune o
consultare mai largă pentru a se lua o decizie
corespunzătoare, şi astfel are loc o întrunire
prezidată de vicepreşedintele Iacob Bologa, la
care au luat parte patru membri fondatori şi 26
membri ordinari. În final, se ajunge la concluzia
ca locul viitoarei adunări generale să se schim-
be, iar vicepreşedintele I.V.Rusu s-a deplasat
la Lugoj pentru a explica lugojenilor inopor-
tunitatea desfăşurării adunării generale din
1875 în acest oraş, întrucât arealul de acţiune
al ASTREI era, conform statutelor, Ardealul
istoric. Fruntaşii lugojeni, la început, nu
acceptă acest punct de vedere. Dar intervenţia
lui G. Bariţiu lămureşte starea de lucruri: “Există
cele mai grave motive pentru schimbarea
locului de adunare”.7 Hotărârea de schimbare
a locului este comunicată lugojeanului Filip
Pascu, preşedintele comitetului organizator, cu
rugămintea de “a sista pregătirile intenţionate,
poate şi începute”, arătându-se că motivele
sunt “unele împrejurări de o influenţă în-
semnată… ivite pe neaşteptate…”8. Lugojul
este schimbat cu oraşul Reghin, dar legăturile
Banatului cu ASTRA n-au încetat ci, dim-
potrivă, s-au amplificat prin reuniuni şi asociaţii
culturale de tot felul: corale, teatrale, de lec-
tură, ale învăţătorilor, plugarilor, mese-
riaşilor, femeilor etc. (Chizătău – Reuniune de
lectură şi corală, 1857; Lugoj – Reuniune corală
şi a învăţătorilor români, 1888; Ictar-Budinţ –
Reuniune corală, 1879; Belinţ – Reuniunea
învăţătorilor români greco-ortodocşi, 1872).

În continuare, au loc spectacole, concerte,
iau fiinţă biblioteci. Calitatea manifestărilor
bănăţene era una superioară, cu forme de ma-
nifestare elevate, capabilă să satisfacă nevoile
culturale locale şi nu numai. Deci ASTRA
nu-şi propune, în 1896, când îşi extinde acti-
vitatea şi în Banat, să înlocuiască aceste
asociaţii, deoarece “era greu să te atingi de
instituţii consacrate prin istorie şi tradiţie”
cum afirma Valeriu Branişte.9 Oricum, interesul
bănăţenilor pentru ASTRA era urmarea fireas-
că a nevoii de intensificare a relaţiilor dintre
toţi românii, supuşi aceleiaşi stăpâniri străine,
în scopul întăririi solidarităţii naţionale în faţa
unei politici de asimilare practicate de guvernele
de la Budapesta. Deci, adunarea generală de la
Blaj, din 27 – 28 august / 15 – 16 septembrie
1895, ia cunoştinţă de invitaţia medicului lu-
gojean, Iacob Maior, care, în numele intelec-
tualilor, decide că adunarea generală următoare
(1896) va fi convocată în oraşul Lugoj,10 gest
de autentică solidaritate naţională cu românii
din Transilvania, “o adevărată şi splendidă
sărbătoare culturală a românilor”.

O dată cu aprobarea statutelor şi intrarea
lor în vigoare cu prilejul Adunării Generale de
la Mediaş, comitetul central ia măsurile nece-
sare pentru funcţionarea despărţămintelor. Aici,
Coriolan Brediceanu a fost ales membru în co-
mitet, stabilindu-se astfel o legătură mai te-
meinică a Banatului cu Asociaţiunea. Membrii
sunt organizaţi în despărţăminte, în frunte cu
un subcomitet, iar în fruntea comunelor din
despărţăminte câte o agentură. Numărul
membrilor bănăţeni a sporit în perioada 1896 –
1898. La adunarea de la Lugoj, s-au înscris doi
membri fondatori, şase membri pe viaţă şi mai
mulţi membri titulari şi ajutători, ceea ce a dus
la obţinerea unor realizări financiare pe măsură
(casierul G. Dobrin raportează un venit net de
1924 florini). C. Brediceanu face propuneri
privind centrele unde s-ar putea înfiinţa des-
părţăminte în comitatele: Caraş-Severin, Timiş
şi Torontal. Astfel, la Caransebeş este propus
protopopul Andrei Ghidiu, la Oraviţa avocatul

Ilie Trăilă, la Bocşa avocatul Ioan Budinţan, la
Timişoara protopopul Traian Putici, la Pan-
ciova avocatul Al. Birăescu, la Sânmiclăuşu
Mare Nestor Oprean.

Coriolan Brediceanu a fost împuternicit
să conducă lucrările adunării de constituire a
despărţământului Lugoj al ASTREI, stabilind
data adunării pentru 29 iunie / 11 iulie 1898, şi
numeşte notar pe Isidor Pop şi casier pe Vasile
Jurca. Adunarea a ales ca director al despăr-
ţământului pe Coriolan Brediceanu, iar membri
în comitet pe George Popovici – protopopul
ortodox al Lugojului, Sebastian Olariu –
protopopul Făgetului, Ioan Boroş – canonic
greco-catolic şi Iacob Maier, medic în Lugoj.
Cu prilejul adunării, s-au în-scris noi membri
din Lugoj şi împrejurimi. Primul despărţământ
bănăţean cuprindea următoarele cercuri
administrative: Lugoj, Făget, Beghei, Timiş şi
Mureş, el fiind condus de Coriolan Brediceanu,
până în 1901, urmat apoi de Iacob Maier. S-a
ales noul comitet cercual, în următoarea compo-
nenţă: C. Brediceanu – director, Ioan Boroş,
George Popovici, Iacob Maior, Valeriu Branişte
– secretar şi casier. Tot acum, V. Branişte
conferenţiază despre Victor Vlad Delamarina
şi opera sa poetică, referindu-se la dialecte şi
literatura dialectală. Se fac şi câteva propuneri:
editarea unor lucrări valoroase ale scriitorilor
bănăţeni, scrierea unor broşuri cu sfaturi şi
învăţături pentru popor, măsuri pentru com-
baterea lenei, evitarea unor ospeţe exagerate
la nunţi, botezuri şi pomeni, susţinerea bisericii,
a şcolii şi a aşezămintelor culturale, grija faţă
de “lege, limbă şi moşie, cele mai scumpe
lucruri ale strămoşilor noştri”11. Raportul
prezentat de Valeriu Branişte, în iunie 1905,
realizează o analiză pertinentă a realităţii social-
culturale, constată unele dificultăţi în afirmarea
asociaţiunii şi încearcă să descopere cauzele
acestora. Se alege un nou comitet şi se decide
participarea despărţământului lugojean la
Expoziţia Naţională de la Sibiu (1905) cu
exponate de valoare istorică, etnografică şi
numismatică, care să constituie “un bun al
neamului întreg”12. Ţărăncile din Chizătău
trimit 123 de obiecte de îmbrăcăminte şi textile
casnice, dirijorul Ion Vidu expediază 16 com-
poziţii muzicale, învăţătorul George Joandrea
mai multe publicaţii, iar patru lugojence broderii
şi ţesături, Episcopia greco-catolică (Lugoj) –
150 de exponate de mare valoare istorică, iar
“Reuniunea femeilor române” (Lugoj) participă
cu un costum femeiesc şi unul bărbătesc, iar
băncile “Lugojana” şi “Poporul”, cu tablouri,
grafice şi fotografii. După 1905, despărţământul
Lugoj traversează o perioadă de stagnare da-
torită unor neînţelegeri ivite între membrii
comitetului despărţământului. În 1908, după
constituirea comitetului cercual, debutează
acţiunea de înfiinţare a unor agenturi comunale
şi biblioteci poporale. Aşadar, din 1908 şi până
la izbucnirea Primului Război Mondial,
despărţământul Lugoj va înregistra o activitate
bună. Adunarea Generală de la Şimleu (1908)
propune “răspândirea culturii în popor…
pentru a-i îmbunătăţi mijloacele de existen-
ţă”13. Se preconizau câteva mijloace: prelegeri
populare, agenturi şi biblioteci poporale, în-
fiinţarea tovărăşiilor săteşti, cursuri pentru
analfabeţi, conferinţe pentru intelectuali.

În primăvara anului 1909, după stingerea
din viaţă a lui Coriolan Brediceanu, comitetul
central încredinţează conducerea despărţă-
mântului protopopului George Popovici. Tot
în acest an, se hotărăşte înfiinţarea a trei
agenturi, dintre care una la Lugoj: “Societatea
maeştrilor români”, al cărei preşedinte a fost
Dinu Florescu, avându-se în vedere dezvoltarea
diferitelor meserii. Acum despărţământul Lugoj
al ASTREI începe să coordoneze activitatea
celorlalte asociaţii culturale din zonă, între care:
difuzarea culturii în popor, sporirea prosperităţii

Gheorghe Luchescu

Despărţământul “Aurel Emil Peteanu” Lugoj

ASTRA la Lugoj

Note:
7 Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale,
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10 “Transilvania”, XXVI, nr. 9, 1895.
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economice, dezvoltarea conştiinţei naţionale,
mărirea numărului de membri, creşterea re-
surselor financiare, înfiinţarea de biblioteci şi
asociaţii cu caracter economic, ţinerea unor
prelegeri în mediul rural (Făget, Sacu, Găvojdia,
Criciova, Gruni, Căvăran etc.). La finele anului
1911, despărţământul Lugoj avea peste 200 de
abonaţi ai “Bibliotecii poporale”, majoritatea
fiind agricultori14. Trebuie să amintim o
înfăptuire importantă petrecută la Lugoj şi anu-
me înfiinţarea Muzeului Etnografic (1912), sub
egida ASTREI, ca o filială a celui din Sibiu.
Lugojeanul A. Iorga iniţiază la Lugoj mai multe
expoziţii cu lucrări ale copiilor, prin care do-
vedeşte cum se pot valorifica motivele naţio-
nale în marea industrie. Expoziţiile încorporau
lucrări de: pirogravură, piroplastică, ma-
cramé, metaloplastică, ţesături, împletituri,
desene, stilizări etc.15 Cele două decenii ale
despărţământului Lugoj al ASTREI se ca-
racterizează printr-o activitate complexă: pro-
păşire culturală, morală şi economică, cu multe
iniţiative, cu înregistrarea unor progrese
remarcabile de la an la an. Asistăm la afirmarea
tot mai intensă a unor legături între ţărani şi
diverse categorii de intelectuali, când pătura
mijlocie a satelor se consolidează şi susţine, în
mare parte, acţiunile ASTREI, pregătind, şi în
felul acesta, drumul spre unitatea naţională a
tuturor românilor. Între anii 1912 – 1913, despăr-
ţământul Lugoj avea un număr important de
membri ajutători, ocupând locul şapte dintr-un
număr de 72 despărţăminte: 312 ţărani, 22
învăţători, 18 preoţi, 13 meseriaşi, 7 funcţionari,
2 avocaţi.

Bănăţenii iau parte şi la expoziţiile or-
ganizate de ASTRA. Cea dintâi a fost la Braşov
(1862), unde Catalogul expoziţiei româneşti
menţionează 34 de exponate trimise de 16
locuitori bănăţeni. Menţionăm în mod special
numele Sabinei Rădulescu din Chizătău, care
trimite şapte piese de îmbrăcăminte ţărănească:
conci, cămaşă, brâu, opreg, brăţară, cotrânţă,
pieptar. Mai trimit obiecte: Ecaterina Nicolae –
Lugoj, Elena Mocioni – Foeni. La Expoziţia
naţională de la Sibiu (1881) ia parte şi
Constantin Jucu din Lugoj, care primeşte
medalie de argint. Mai participă Traian Florian
– Racoviţa, Elena Veche – Belinţ. Urmează a
treia expoziţie naţională, organizată tot la Sibiu
(1905), eveniment care le-a depăşit pe primele
două prin amploarea sa, la care adăugăm
inaugurarea Muzeului Asociaţiunii. Lugojenii
sunt prezenţi prin exponatele Episcopiei greco-
catolice, care participă cu peste 150 exponate,
“Reuniunea femeilor române”, băncile “Lu-
gojana” şi “Poporul”, lucrări ale canonicului
Ioan Boroş şi a protonotarului Beniamin
Densusianu, dirijorul Ion Vidu, iar la spectacolul
festiv se prezintă Serata etnografică, autor
Tiberiu Brediceanu, fiul lugojeanului Coriolan
Brediceanu. Nu putem omite prezenţa bănă-
ţenilor la Expoziţia Generală Română de la
Bucureşti (1906), eveniment cu o dublă semni-
ficaţie: 18 secole de la cucerirea Daciei de către
romani şi 40 de ani de domnie a primului rege al
românilor, Carol I. Au fost trimise lucrări de
mână din întregul Banat, se organizează excursii
la marele eveniment, participă delegaţii ale
învăţătorilor, dar şi numeroşi fruntaşi politici
(C. Brediceanu, I. Vidu, Şt. Petrovici), iar la
festivalul coral de la Arenele Romane au luat
parte 25 de coruri, întrunind 1700 de corişti din
Ardeal, Banat şi Bucovina. Cu acest prilej,
bănăţenii vizitează Sinaia, unde delegaţia a fost
primită de rege, la Castelul Peleş, iar coriştii,
dirijaţi de I. Vidu, au interpretat: Imnul regal şi
Pui de lei. Atât organizarea expoziţiei cât şi a
manifestărilor cultural-artistice au întărit legă-
turile dintre provinciile istorice româneşti, au
contribuit la fortificarea conştiinţei naţionale,
la pregătirea acţiunii politice care va conduce
la înfăptuirea idealului unităţii naţionale.

Traian Bot
Culturã medicalã neconvenþionalã

În vârful acului
“Acupunctura  depăşeşte cu mult ştiinţa

medicală, devenind o artă. Cel care o practică
are nevoie de o bună experienţă în domeniu!”

Cu voia dumneavoastră, astăzi vom vorbi
despre implicaţiile spirituale ale medicinei
acupunctice, şi nu numai, pentru că este o gra-
vă eroare să încerci să tratezi separat corpul de
spirit! Spiritul trebuie îngrijit în primul rând dacă
vrei ca trupul să-ţi fie sănătos! Dumnezeu are
un plan cu fiecare dintre noi, în parte. Nu am
apărut întâmplător pe acest pământ! Nimic nu
este doar o întâmplare, ci totul este voia lui
Dumnezeu! Cu alte cuvinte, pentru împlinirea
planului Său, Dumnezeu, în marea Sa înţelep-
ciune, se foloseşte de orice şi oricine (Romani
8:28), şi întoarce toate lucrurile spre binele
nostru, a celor ce vrem să facem voia Sa! Repet,
fiecare dintre noi, de la ultimul beţivan ce zace
în şanţ, până la cea mai luminată minte spiri-
tuală, toţi avem câte un plan Divin de îndeplinit!

 Calea ce duce la Cer este îngustă (Matei
7:13) şi dreapta (Psalm 23:3). Orice abatere de
pe această perfectă “traiectorie”spre Cer, prin
păcat, necesită o corecţie din partea lui Dumne-
zeu, pentru a fi repuşi pe traiectoria corectă. El
ştie că, dacă ne-ar lăsa aşa, am ajunge să ieşim
cu totul de pe această cale! Când o rachetă îşi
ia zborul spre Lună are o anumită traiectorie de
urmat pentru a atinge ţinta. Din cauza anumitor
factori atmosferici, traiectoria poate fi deviată
foarte puţin, destul însă pentru nu a mai ajunge
pe Lună. Atunci se intervine cu corecţia ne-
cesară pentru ca naveta spaţială să fie readusă
pe cursul dorit.  Aşa şi Dumnezeu, ne face mereu
corecţii la abaterile de pe calea divină.

Dumnezeu te cheamă, “cu un susur
blând”: Ioane, nu e bine ce faci acuma; nu mai
fă aşa!” Dacă nu auzi chemarea sau o tratezi cu
indiferenţă, Dumnezeu repetă, cu o voce mai
tare,… apoi te bate pe umăr, doar, doar Îl auzi…
apoi ia nuiaua, şi te ustură, …apoi dă cu parul!
Părintele Arsenie Boca ne prezintă aşa de bine
“gradele” chemării lui Dumnezeu!  Când dă cu
parul, Dumnezeu îngăduie boli, până la cele
grave ţie sau celor dragi sau chiar decese ale
celor dragi ,…doar, doar vei voi să-L auzi!

 Iată că boala în corp apare în urma neas-
cultării şi a păcatului, dată nouă ca o corecţie
şi  pentru a ne întreba ce vrea Dumnezeu.
Acesta este primul pas de făcut: sa te întrebi
de ce mi s-a întâmplat asta?...ce vrea Dumnezeu
sa-mi spună? Răspunsul îl vei afla printr-o mai
mare apropiere de Dumnezeu, prin rugăciune,
post, citirea Bibliei, etc. Deci, boală în corp are
ceva bun, dincolo de suferinţă: te apropii mai
mult de Dumnezeu! Al doilea pas ce îl vei face,
după ce ai aflat răspuns, este să-ţi tratezi trupul,
la medic. Nu uita însă, că medicul tratează, dar
doar Dumnezeu vindecă!  Când vei face ceea
ce trebuie să faci, corecţia lui Dumnezeu nu
mai este necesară, El îţi va lua boala, fie direct
ca printr-o minune, fie şi prin intermediul
medicilor! Când vei ajunge să priveşti medicii
doar ca pe un instrument de lucru a lui Dum-
nezeu pe pământ, doar atunci vei înţelege de
ce medicina este aşa de limitată!! Nu  te aştepta
să fi vindecat de un medic, ci de Dumnezeu!

 Boala în trup este îngăduită de Dumnezeu
ca o corecţie de la o abatere. Prin boală, noi, cei
ce credem în Dumnezeu, nu mai plătim pentru
păcatele noastre(!!!), pentru că altcineva a
plătit în mod perfect: Domnul nostru Isus
Christos; nu mai este nevoie ca noi să mai plă-
tim ceva!!!  De aceea vorbe ca: “acuma  plăteşte
cu vârf şi îndesat, pentru păcatele sale…”,
nu-şi mai au locul pentru cei credincioşi!

În concluzie, noi ca medici, dacă vom în-
cerca să tratăm doar boala în trup, nu facem
altceva decât să vrem să anulăm ceea ce Dum-
nezeu a dat pentru binele pacientului! Dacă
însă vom trimite pacientul să-şi rezolve întâi
problemele spirituale, şi mai apoi să-l tratăm în
trup, cu mult mai mare succes vom avea! A
trata pacientul în trup şi duh, este opera unui
medic superior. Aşa acupunctura devine o artă,
depăşind barierele medicinii, iar cel care o prac-
tică are nevoie şi de cel puţin o minimă pre-
gătire spirituală.
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Aurel C. Popovici-Racoviţă,
preotul unit bănăţean distins cu o menţiune, în 1913,
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Contribuþii la istoria muzicii bãnãþene

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

Ca preot-paroh la biserica greco-
catolică din Ticvaniu Mic şi
paroh-administrator protopo-

pesc la Oraviţa, cu puţin timp înaintea
debutului său didactic la Seminarul Teologic
din Lugoj, Aurel C. Popovici a avut o ascen-
siune remarcabilă în domeniul componisticii,
afirmându-se, pe plan naţional, ca unul din
creatorii de perspectivă ai generaţiei sale.
Într-un memoriu adresat, la Braşov, secre-
tarului Societăţii pentru Fond de Teatru
Român (expediat din Ticvaniu Mic în 5
octombrie 1910), compozitorul solicita ad-
miterea „spre cenzurare” a compoziţiilor
trimise (5 caiete cu compoziţii muzicale
pentru cor de copii, coruri bărbăteşti şi mixte
şi o baladă pentru cor mixt cu acompania-
ment de pian) şi votarea sumei de 600 de
coroane pentru tipărirea lor. În cazul în care
cererea sa nu ar fi întrunit votul comitetului
Societăţii, Aurel Popovici sugera acordarea
unui premiu din Fondul „Dr. Ioan Mihu”,
destinat de fondator, cu prilejul adunării ge-
nerale a Societăţii care avusese loc la Alba
Iulia în 1909, premierii pieselor teatrale şi
compoziţiilor muzicale1. A participat la con-
cursul de creaţie Fondul „Dr. Ioan Mihu”,
sub auspiciile Societăţii pentru Fond de
Teatru Român, în 19112, şi la Concursul
„Cazotti”, în 1913, sub aceleaşi auspicii,
unde a prezentat o creaţie corală, Moartea
lui Mihai şi mama lui3.

Dar punctul culminant al activităţii sale
componistice din acea etapă l-a constituit
obţinerea unei menţiuni, cu lucrările Ahas-
verus (o îndrăzneaţă transpunere muzicală
a mitului evreului veşnic rătăcitor), pentru
orgă, voce (nu cunoaştem cărei voci îi era
adresată partitura), violoncel, cor şi timbale
(instrument de percuţie de origine sud-a-
mericană), şi Umbra lui Mihai şi mama lui,
pentru cor cu acompaniament de armoniu
(probabil o reluare a piesei prezentate la
concursul anterior, cu o mică modificare a
titlului), la prima ediţie a Premiului Naţional
de Compoziţie „George Enescu” (organizat
la Casa Şcoalelor din capitala Regatului
Român, în 15/28 şi 16/29 octombrie 1913),
iniţiat şi prezidat de George Enescu, cel care
elaborase şi regulamentul, premiile fiind
decernate de însuşi marele maestru4.

Într-o cronică publicată sub semnătura
lui Rodolphe Uhry (Le concours Georges
Enesco, în „L’Indépendance Roumaine”,
Bucureşti, 36, nr. 11.613, 18/31 octombrie
1913, p. 2, la rubrica Chronique musica-
le) erau transcrise aprecierile lui George
Enescu, care îşi exprima satisfacţia pentru
promiţătoarele perspective ale tinerilor repre-
zentanţi ai şcolii naţionale de compoziţie: „Toţi
aceşti tineri compozitori sunt adevărate na-
turi şi am constatat, cu o imensă bucurie,
că nu mă înşelasem atunci când îmi spuneam
că ţara noastră trebuie să fie pentru muzică
o mină preţioasă şi neexplorată”. Anunţuri
care invitau concurenţii să trimită manuscri-
sele la administraţia Casei Şcoalelor din
Bucureşti, până în 12/25 octombrie 1913
inclusiv, au fost publicate în „Unirea”, Blaj,
XXIII, 102, 1913, 5 (Concursul pentru com-
poziţie muzicală premiul „George Enescu”),
şi „Luceafărul”, Sibiu, XII, 18-19, 1913, 600
(Premiul „G. Enescu”)5, periodic care a

prezentat cititorilor, în nr. 24/1913, p. 811-
812 (Trei instituţiuni de artă: Concursul de
Compoziţie Muzicală „George Enescu”,
Orchestra Ministerului de Instrucţiune şi
Societatea „Carmen”, articol semnat cu ini-
ţialele I.B.), şi rezultatul concursului, su-
bliniind succesul muzicienilor ardeleni:
„S-au relevat compozitorii ardeleni dnii
protopop Aurel Popovici din Oraviţa (Umbra
lui Mihai şi mama lui şi o melodramă instru-
mentală)6 şi A. Bena (Furtună pe mare), şi
I. Borgovan (Aprilie, pastel simfonic)”.
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Manolache 2005 = George Enescu, Interviuri
din presa românească (1898-1946), Ediţia a II-a
prefaţată, îngrijită şi adnotată de Laura Manolache,
Editura Muzicală, Bucureşti.

Stan 2009 = Constantin-Tufan Stan, George
Enescu în Banat, Prefaţă de Laura Manolache,
Editura Eurostampa, Timişoara.

Voicana 1964 = Academia RPR, Institutul de
Istoria Artei, George Enescu, volum apărut sub
îngrijirea lui George Oprescu şi a lui Mihail Jora,
autori: Fernanda Foni, Nicolae Missir, Mircea
Voicana şi Elena Zottoviceanu, coordonator: Mircea
Voicana, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor
din RPR, Bucureşti.

Voicana 1971 = Academia de Ştiinţe Sociale şi
Politice a Republicii Socialiste România, Institutul
de Istoria Artei, George Enescu. Monografie,
coordonator: Mircea Voicana, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti.

Note:
1 v. Catrina 2002. În acelaşi an, Aurel Popovici

a participat la manifestările ASTREI, susţinând o
conferinţă în prezenţa a 600 de auditori (Înfrăţirea
şi despre virtuţile strămoşeşti), la Ticvaniu Mare,
localitate aparţinând de despărţământul Oraviţa (v.
„Transilvania”, Braşov, XLI, nr. 4 jubiliar, iulie-
august 1911, p. 550).

2 v. G. Dima, Concursul nostru muzical din
1911, în „Revista teatrală”, Braşov, I, 2, 1913, 117.
La concurs au mai participat Dariu Pop, Vasile

Selişteanu, Iust Cl. Iuga, Tiberiu Brediceanu,
Leonida Domide şi Ion Borgovan, ultimii 3 fiind
premiaţi; cf. Catrina 2008, 255.

3 v. G. Dima, Dare de seamă asupra com-
poziţiilor muzicale intrate la Concursul „Cazotti”,
în „Revista teatrală”, Braşov, I, 3, 1913, 158.

4 La concurs au participat 17 candidaţi, care au
prezentat 30 de compoziţii. Juriul, prezidat de
George Enescu, era alcătuit din Dimitrie Dinicu,
Alfonso Castaldi, Mihail Mărgăritescu, D. G. Kiriac,
Ernesto Narice, Constantin Dimitrescu şi Theodor
Fuchs. Premiul I a fost obţinut de Dimitrie Cuclin
(Scherzo pentru orchestră), student la Schola Can-
torum din Paris, la clasa de compoziţie a lui Vincent
d’Indy, şi Ion Nonna Otescu (Narcisse, poem
simfonic pentru orchestră), premiul al II-lea i-a re-
venit lui Alfred Alessandrescu (Didona, uvertură
pentru orchestră), alte menţiuni fiind atribuite lui
Ioan C. Bohociu (Baladă pentru soli, cor şi orches-
tră), George Fotino (Rapsodia Română pentru pian
şi orchestră), Augustin Bena (Furtună pe mare,
baladă pentru cor şi orchestră) şi Ion Borgovan
(Aprilie, pastel simfonic) (Voicana 1964, 335; cf.
Voicana 1971, 403, şi „Luceafărul”, Sibiu, XII, 24,
1913, 811-812). Proiectul fondării unui premiu
naţional de compoziţie fusese pregătit cu un an în
urmă, în 1912, prin organizarea unui turneu concer-
tistic în mai multe oraşe din Regat, în scopul strân-
gerii fondurilor necesare, precedat de un intempestiv
concert la Lugoj, în 3 martie, la invitaţia muzicianului
local Iosif Willer (v. Stan 2009): Craiova (4 martie),
Bucureşti (5 şi 11 martie), Ploieşti (6 martie), Brăila
(15 martie), Galaţi (16 martie), Iaşi (18 martie) şi
Botoşani (19 martie). După episodul concertistic
bucureştean din 21 februarie/5 martie 1912, petrecut
pe scena Ateneului Român, presa ardeleană a
subliniat demersul artistului: „Maestrul s-a produs
marţi, 21 februarie [5 martie stil nou], în sala Ate-
neului. Venitul concertului, adunat cu acela pe
care-l va obţine din alte concerte ce le va da prin ţară,
sunt destinate pentru instituirea unui premiu naţional
de compoziţie” („Luceafărul”, Sibiu, XI, 10, 1912,
207: Concertul Gheorghe Enescu, cronică semnată
de I.[oan] B.[orgovan]). Informaţii detaliate despre
iniţiativa şi evoluţia proiectului lui George Enescu
privind fondarea premiului naţional de compoziţie,
în Voicana 1971, 386-404, şi în interviurile acordate
în 1912 presei româneşti, preluate în Manolache
2005, 69-83.

Un act care atestă fondarea prestigiosului pre-
miu este textul unei epistole trimise de A. H. Cohen,
directorul Teatrului Modern din Bucureşti, în 6
decembrie 1911, lui Mihail Sadoveanu, directorul
Teatrului Naţional din Iaşi, în care acesta este rugat
să pună la dispoziţia lui George Enescu sala instituţiei,
în vederea unor preconizate două concerte, în 3 şi 5

(6) martie 1912, „pentru formarea unui fond din
care să se acorde premii celor mai distinşi compozitori
români” (document aflat în custodia Arhivelor
Statului din Iaşi, dosar nr. 269, fila 59, prezentat în
cadrul expoziţiei aniversare George Enescu şi
Societatea Compozitorilor Români, vernisate în 14
septembrie 2010 la Muzeul Naţional „George
Enescu” din Capitală, proiect realizat de Viorel
Cosma şi Cristina Andrei).

5 În cuprinsul anunţurilor erau precizate şi câ-
teva condiţii ale regulamentului concursului: concu-
renţii trebuiau să fie români, iar lucrările prezentate
să aibă forme ample (erau preferate opusurile sim-
fonice, cele destinate muzicii de cameră, oratoriile şi
cantatele), miniaturile şi genul liric fiind excluse. Se
solicita, totodată, ca, în limita posibilităţilor, candi-
daţii să trimită şi reducţii pianistice. Câteva din
prevederile regulamentului fuseseră formulate de
Enescu şi într-un interviu publicat, sub semnătura
lui Ioan Borgovan, în „Luceafărul”, Sibiu, XI, 15,
1912, 287-288 (La Gheorghe Enescu): „Vor fi admişi
să concureze numai tineri români cu lucrări de muzică
românească, lucrări cu extensiune mare, instrumen-
tate pentru orchestră, muzică de cameră şi chiar
pentru piano singur”. Potenţialilor candidaţi li se
comunica şi cuantumul în lei al fondului concursului,
în valoare de 26.000 de lei, pus la dispoziţie de
George Enescu, sumă rezultată din onorariile ob-
ţinute cu prilejul concertelor susţinute în ţară, care
urma să fie augmentată, anual, cu câte 1.000 de lei
din fondul Ministerului Instrucţiunii Publice.

6 Anunţuri similare au fost publicate în perio-
dicele bucureştene „Sănătatea”, din 19 octombrie
1913 (Premiul „George Enescu”), şi „Universul”,
XXXI, nr. 289 din 20 octombrie 1913. În „Sănătatea”
şi „Luceafărul” erau prezentaţi câştigătorii
menţiunilor onorifice (I. Bohociu şi Gh. Fotino), în
final fiind enumeraţi compozitorii „relevaţi” de
comisie: I. Borgovan, Aurel Popovici şi A. Bena, de
unde, ulterior, au luat naştere unele confuzii, per-
petuate de-a lungul timpului. În ceea ce mă priveşte,
am preluat aprecierea formulată în Voicana 1971,
403, în care atât compozitorii distinşi cu menţiuni
onorifice, cât şi cei „relevaţi” sunt consideraţi ca
fiind menţionaţi. În unele surse bibliografice
consultate, publicate în anii „obsedantului deceniu”
(v. „Muzica”, Bucureşti, V, 5, mai 1955, 57-58:
Laureaţi ai Premiului Naţional de Compoziţie
„George Enescu”), numele a doi compozitori „re-
levaţi”, I. Borgovan şi A. Bena, sunt precizate la
rubrica menţiuni, cel al lui Aurel Popovici nefiind
amintit, autorii urmând, foarte probabil, directivele
epocii, compozitorul bănăţean fiind, la data obţinerii
menţiunii, protopop, reprezentantul unui cult inter-
zis de regimul comunist la sfârşitul anului 1948. În
Voicana 1964, 335, numele tuturor celor trei com-
pozitori „relevaţi” sunt omise.

În „Foaia oficioasă a Diecezei Lugojului”, I, 3,
1914, 3, se anunţa că, în urma şedinţei consistoriale
„ţinute” la 27 ianuarie 1914, „mult onoratul Aurel
Popovici, paroh-administrator protopopesc în
Oraviţa, a fost denumit de contabil al Cassei Centrale
Diecezane şi de referent-revizor [inspector şcolar]
la Escatoratul [probabil Inspectoratul] Diecezan”.
E posibil ca Aurel Popovici, ca urmare a meritelor
sale artistice, dar şi a atitudinii în problema naţională,
să fi fost avansat ca paroh-administrator protopo-
pesc în urmă cu câţiva ani (1911-1912), fapt con-
firmat şi de câteva documente identificate în Arhiva
„I. Ploscaru” a Episcopiei Greco-Catolice lugojene.
E vorba de mai multe procese-verbale (aşa-numite
„arătări tabelare”) redactate în urma unor inspecţii
efectuate la şcoala confesională unită din Ticvaniu
Mic, în care Aurel Popovici semnează atât în calitate
de paroh, cât şi ca paroh-administrator protopo-
pesc, cu sediul la Oraviţa, de unde tragem concluzia
că exercita simultan ambele funcţii.

În aceeaşi perioadă, la Institutul Teologic
„Andreian” din Sibiu activa, ca profesor de cântare
bisericească şi tipic, un alt Aurel Popovici (coleg cu
Timotei Popovici), cu consistente contribuţii publi-
cistice în „Revista teologică” (unde semna şi cu pseu-
donimul Cantor), fără a avea însă preocupări com-
ponistice.

* În prima parte a studiului, publicată în
„Banat”, VII, 7, 2010, 23, a fost omisă sigla:

Theodoru 1999 = Radu Theodoru, Urmaşii
lui Atilla, Editura Miracol, Bucureşti.

 Aurel C. Popovici-Racoviţă (colecţia ing. Victor Verzea)
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