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„Nu pierzi nimic din timpul tău,
căci cel pe care-l laşi în urmă e al altora.”

Seneca

În 2012, se împlinesc 100 de ani
de la naşterea şi 40 de ani de la

moartea scriitoarei Anişoara
Odeanu. Cu acest prilej, revista

,,Banat” din Lugoj va iniţia o serie
de acţiuni culturale (simpozion

dedicat vieţii şi operei sale,
montarea unei plăci memoriale,

lansarea unui roman editat postum
etc.) şi va participa la toate

activităţile comemorative alături de
oficialităţile lugojene.

Redacţia

(29.05.1912-
01.09.1972)

Anul
Anişoara
Odeanu

Prin umbra marelui meu somn
Trece îngerul vieţii şi-mi spune:

„Vino, s-a făcut dimineaţă.“
Aştept să se stingă în fundul întunericului

Somn

Flăcările fulgilor ce i-au căzut în zbor
Şi iar închid ochii.

Prin liniştea marelui meu somn
În grabă trec decoratorii
Şi-mi spun: „Vino, locurile

se vor ocupa...“
Mă gândesc că în sală e prea cald
Şi-ntind degetele să treacă prin ele
Răcoarea şerpilor de aer călători.

Toţi se duc spre sărbătoarea aceea...
Se spune că acolo soarele morocănos
Ce-mi alunecă uneori pe aproape,

ca o pasăre de plumb,
E zglobiu şi se joacă şi face farse.

Am oprit o pasăre ce se pregătea
Să-şi dea penele cu argint furat

de la o stea.
Am întrebat-o unde merge,
Cum e acolo,
Nu se teme că e prea târziu?
Mi-a răspuns plictisită: „Aşa mi s-a spus,
Nici eu nu ştiu...“
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Cultura la zi(d)Cronica în imagini

Acest număr  este i lust ra t
cu fotografii din seria
Lugojul
iarna,

fotografii realizate de
Adriana Weimer.

Ziua Siguranţei pe Internet; au participat: un reprezentant al Poliţiei Lugoj, Henrieta Szabo, Adriana Weimer,
elevi ai Şcolii de Arte Frumoase “Filaret Barbu” din Lugoj, clasa a VI-a, coordonaţi de prof. Dorin Murariu,

şi elevi ai Şcolii Nr. 4 din Lugoj, clasa a IV-a B, coordonaţi de prof. Pauliş Vasile Alexandru;
7 februarie 2012, la Serviciul BIBLIONET al Bibliotecii Municipale Lugoj.

Dublă lansare de carte:
Paul Eugen Banciu

şi Dana Nicoleta Popescu
Vineri, 3 februarie 2012, la ora 12.00,

în Sala de Cenaclu a Filialei Timişoara a U-
niunii Scriitorilor din România şi a revistei
“Orizont” Timişoara, care s-a dovedit neîn-
căpătoare, într-o atmosferă deosebită, a a-
vut loc o dublă lansare de carte; este vorba
despre lansarea romanului Piranha, semnat
de Paul Eugen Banciu, şi lansarea mono-
grafiei Măştile timpului. Mit şi spirituali-
tate în proza lui Paul Eugen Banciu, sem-
nată de Dana Nicoleta Popescu. Volumele
au fost prezentate de criticii literari Cornel
Ungureanu, Lucian Alexiu, Alexandru Ruja
şi Dana Nicoleta Popescu. Cele două cărţi,
ambele apărute recent la Editura timişorea-
nă Anthropos, vor fi lansate şi la Lugoj,
joi, 24 martie 2012, în organizarea Biblio-
tecii Municipale Lugoj, a Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj şi a Cenaclului şi Re-
vistei “Banat” Lugoj.

Ştefan Ambruş şi “ExpoRama”
la Galeria “Pro Arte” din Lugoj

Vineri, 17 februarie 2012, la Galeria
„Pro Arte” din Lugoj a avut loc  vernisajul
unei inedite expoziţii de fotografie, intitulată
„ExpoRama”, fotografii realizate de Ştefan
Ambruş. Tânărul artist fotograf, care a tră-
it câţiva ani la Lugoj iar acum locuieşte în
Danemarca, a expus peste 20 de fotografii,
surprinse cu talent prin obiectivul aparatului
de fotografiat, reprezentând peisaje urbane
şi din natură, din Danemarca, Spania şi Ro-
mânia. Expoziţia a fost deschisă până în
24 februarie a.c.

Expoziţia Internaţională de Artă
Joi, 12 ianuarie 2012, la Galeria “Pro

Arte” din Lugoj, a avut loc vernisajul Expo-
ziţiei Internaţionale de Artă “Adevăr, com-
pasiune, toleranţă”, organizată de Asociaţia
Română de Qigong “Falun Dafa” România
şi Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj.
Expoziţia de pictură a avut parte de un mare
succes, inpresionând publicul în peste 45
de ţări din întreaga lume. La Lugoj, expozi-
ţia a fost deschisă până în 1 februarie 2012.

Ziua Siguranţei pe Internet
la Biblionet Lugoj

Ziua de 7 februarie a fiecărui an este
proclamată Ziua Siguranţei pe Internet –
Safer Internet – şi este un eveniment de
anvergură europeană, care se desfăşoară
sub egida reţelei europene “INSAFE” – Eu-
ropean Safer Internet Network în cadrul
programului Safer Internet Plus al Comisiei
Europene. Ziua Siguranţei pe Internet –
Safer Internet – este sărbatorită în aproxi-
mativ 65 de ţări din întreaga lume. Şi la
serviciul BIBLIONET din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj, Ziua Siguranţei pe In-
ternet – Safer Internet – s-a sărbătorit, bi-
neînţeles, în data de 7 februarie 2012. Tema
acestei ediţii – o temă comună cu toate in-
stituţiile de învăţământ lugojene, partenere
cu Biblioteca Municipală Lugoj – a fost:
“Să descoperim lumea digitală împreună!
Conexiunea între generaţii”. Ca scop
principal, Ziua Siguranţei pe Internet pro-
movează utilizarea într-un mod mai sigur
şi mai responsabil a tehnologiei on-line, fă-
când referire la utilizarea tuturor mijloacelor
de comunicare on-line (poşta electronică:
yahoo e-mail, g-mail; reţelele de socializere:
FaceBook, YouTobe, Twitter, LinkedIn; sof-
turi de chat:  Skipe, Yahoo Messenger; tele-
foanele mobile), mai ales de către copii şi
adolescenţi. Prin promovarea Zilei Sigu-
ranţei pe Internet se urmăreşte conştienti-
zarea pericolelor navigării nesupravegheate
(în cazul copiilor şi a adolescenţilor) şi ne-
protejate pe Internet. Cu ocazia Zilei Sigu-
ranţei pe Internet, la serviciul BIBLIONET
din cadrul Bibliotecii Municipale Lugoj au
avut loc o serie de manifestări, la care au
participat elevi ai Şcolii Nr. 4 din Lugoj,
clasa a IV-a B –  coordonaţi de prof. Pauliş
Vasile Alexandru – şi elevi ai Şcolii de Arte
Frumoase “Filaret Barbu” din Lugoj, clasa
a VI-a –  coordonaţi de prof. Dorin Murariu.
Au mai participat un reprezentant al Poliţiei
Lugoj, directoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj – Henrieta Szabo şi responsabila ser-
viciului BIBLIONET din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj – Adriana Weimer, care
le-au explicat copiilor de ce este extrem de
importantă prudenţa maximă în utilizarea
tuturor mijloacelor de comunicare on-line.

A XI-a ediţie a Seratei de muzică folk şi poezie “Vasile Gondoci & prietenii” – Cezar Costescu, Cristian Buică,
Doru Belu, Corina Ignea, Dan Câmpan, Marius Batu, Imi Haloff; 31 ianuarie 2012, la Terasa “Zodiac” Lugoj.

Dublă lansare de carte: lansarea romanului Piranha, de Paul Eugen Banciu, şi lansarea monografiei Măştile timpului.
Mit şi spiritualitate în proza lui Paul Eugen Banciu, de Dana Nicoleta Popescu; au prezentat criticii literari:

Cornel Ungureanu, Lucian Alexiu, Alexandru Ruja, Dana Nicoleta Popescu; 3 februarie 2012, ora 12.00,
în Sala de Cenaclu a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi a revistei “Orizont” .

Vernisajul expoziţiei de fotografii „ExpoRama”, realizate de Ştefan Ambruş, din Danemarca; expoziţia cuprinde
peste 20 de fotografii reprezentând peisaje, urbane şi din natură, din Danemarca, Spania şi România;

17 februarie 2012, la Galeria „Pro Arte” din Lugoj.
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Dorin Murariu

Dacă va fi bine pus în valoare, re-
centul volum Plânsul bătrânu-
lui tenor dramatic sovietic/

Memorator pentru tanchişti, scris în tan-
dem de Viorel Marineasa şi Daniel Vighi, ar
putea avea o considerabilă forţă de impact
asupra prozei noastre, aidoma unui sens gi-
ratoriu apărut din senin în mijlocul unei aglo-
merate autostrăzi. Încercând o diversiune
până la întâlnirea cu stereoprozele celor doi,
îmi spun că, în deschidere, nu ar fi rău să
recitesc Tradiţie supralicitată, moderni-
tate diortosită, teza de doctorat a lui Viorel
Marineasa, şi ea expresia unei dualităţi apa-
rent deformatoare, întrucât prozatorul nu
poate fi decupat din pielea universitarului.

Convins că ,,etnicizarea în domeniul
culturii e mai importantă decât cea politică
sau economică”, N. Crainic a fost capabil
să scrie că Lovinescu avusese doar nişte
,,mucuri de idei «europeniste», ce erau ne-
faste culturii româneşti, printre care sus-
ţinerea ,,curentului iudizant” prin ,,camu-
flarea judecăţii estetice în favoarea celor et-
nice şi etice”. În acest fel, lipsit ,,de discer-
nământ literar” „criticul din strada Câmpi-
neanu” nu a lăsat în urmă nimic important,
protejându-i, în schimb, pe ,,jidănaşi” şi pe
,,scribii pornografi”.

Nici Nae Ionescu nu are parte de un
tratament mai blând, cu toate că amândoi
fuseseră de aceeaşi parte a baricadei. Mă-
cinat de ,,invidii devastatoare”, Crainic era
convins că ,, prin malversaţiuni, [Nae Iones-
cu] s-a instalat în poziţii sociale cuvenite lui”.

Pornind de la acest context, Viorel
Marineasa se înhamă la o nouă
citire a publicisticii lui Nichifor

Crainic şi a lui Nae Ionescu, oameni ce avu-
seseră în perioada interbelică o influenţă
destul de mare, chiar fascinantă pentru unii,
aşa cum arată şi un martor important al e-
pocii, G. Călinescu. Considerând că era tim-
pul realizării ,,unui stat etnocratic creştin,
autoritar, călăuzit de rege, prin mijlocirea
românilor neaoşi”, Crainic îi apare lui Că-
linescu drept ,,un îndemânatic făcător de
prozeliţi”, în timp ce Nae Ionescu era ,,un
sofist, un balcanic punându-şi oportunismul
în termeni hegelieni şi diltheyeni, de o in-
teligenţă şi de o informaţie indiscutabile. […]
un cabotin superior”, ce a avut ,,o înrâurire
acută, dacă nu profundă” asupra scriitorilor
tineri care frecventau Facultatea de Litere
din Bucureşti.

Fireşte, portretele celor doi sunt mult,
mult sporite de analiza complexă din cartea
lui Viorel Marineasa.

Minuţiozitatea documentării este re-
marcabilă, cele 110 pagini ale primei părţi
sprijinindu-se pe 460 de note, cuprinse în
43 de pagini, în timp ce partea a doua (Fi-
losofia statului) are 30 de pagini cu trimiteri
şi comentarii pentru 58 de pagini de text.

În aceste condiţii, notele înseşi devin
un metatext, parcurgerea lor dovedindu-se
foarte utilă.

Dialogul peste decenii, inciziile culturale,
istorice ori politice, observaţiile, volutele, su-
pun epoca unui ,,joc” al perspectivelor pen-
tru a fi cât mai aproape de adevăr. Astfel,
aflăm că, după război, Crainic a fost con-
damnat la închisoare în urma unei farse ju-
diciare. Comentatorul adaugă: ,,În curând
urmau să fie arestaţi şi judecaţi ministrul
justiţiei în persoană (Lucreţiu Pătrăşcanu),
avocatul apărării (Petre Pandrea), Harry
Brauner, Belu Silber şi alţi intelectuali cu
convingeri de extremă stângă, conform unui
scenariu pe care Kremlinul îl exersase deja

îndelung.
Credem însă că, şi beneficiind de un

sistem juridic aflat sub auspiciile democraţiei,
mai ales pentru prestaţia sa gazetărească,
Nichifor Crainic tot ar fi fost pus sub acuzare
după încetarea războiului”. Tot din note se
poate selecta şi un portret făcut de N. Crai-
nic: ,,Nae Ionescu stăpânea o inteligenţă
sclipitoare şi rece, o judecată liberă, liberă
mai ales de orice scrupul moral.

Figura de ascuţişuri mefistofelice şi o-
chii străpungători sub groase sprâncene tur-
ceşti împrumutau acestei judecăţi accente
de magie neagră”.

La ieşirea din închisoare, N. Crainic
este pus de comunişti să împroaşte
cu noroi exilul românesc, iar el nu

ezită, reluând în 1963 împotriva lui Mircea
Eliade (şi a altora) unele acuze din anii trei-
zeci: ,,erudit în obscurităţile sibiline din des-
cântecele tuturor babelor de pe glob”, autorul
lui Maitreyi era ,,un pornograf maniac, care
îşi difuzează obsesiile sale sub forma înşe-
lătoare a studiilor erudite”.

În acest mod, juxtapunând mereu,
creşte, în paralel, un corp nou, inevitabil băl-
ţat, dar adesea surprinzător.

Cititorul tenace dobândeşte deschideri
importante şi conexiuni stimulative, dacă are
puterea de a-şi întrerupe foarte des lectura
textului de bază. Efortul merită făcut, pentru
că numai astfel poate vedea cum N. Crainic
şi Tzvetan Todorov se ,,ating”, comentând
concepţia rasială a lui… Hitler, cum a ajuns
Nae Ionescu ,,expert în mistica Răsăritului,
să-şi muleze cursurile în care îi exalta vir-
tuţile pe structura lucrării datorate unei an-
glicane” (Evelyn Underhill), cum arăta Viena
după primul război mondial, când piesele de
mobilier de la Hofburg au fost vândute pentru
a se procura mâncare ori cum se poate schi-
ţa o paralelă între Nae Ionescu şi Tristan
Tzara.

Din aceeaşi secţiune descifrăm şi ,,ar-
mătura” bibliografică pe care s-a bazat cer-
cetătorul când a construit întregul edificiu.

Astfel, pentru a comenta fascinantele
decenii interbelice ale culturii române, sunt
convocate numeroase nume din spaţii cul-
turale diverse şi din epoci diferite.

Răspund la apel Samuel P. Huntington,
Carl E. Schorske, Mario de Micheli, Her-
mann Keyserling, Jaqueline Russ, William
M. Johnston, Lev Troţki, Hugo Friedrich,
Jaques Le Rider, Wilhelm Dilthey, Gianni
Vattimo, G. Călinescu, Gabriel Liiceanu, Ion
Pop, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Du-
mitru Micu, Z. Ornea, E. Lovinescu, Lucian
Blaga şi atâţia alţii.

În 250 de pagini, Viorel Marineasa a
realizat o pasionantă ,,recitire a sensurilor
tradiţiei din perspectiva orizontului de per-
cepţie şi de înţelegere al lumii contem-
porane”, traseele comparate ale celor doi a-
leşi fiind mereu în prim-plan.

Cel mai des, comparaţia se face în
mod indirect, prin prezentarea
obiectivă a atitudinilor sau a idei-

lor pe care le-au avut în raport cu un eve-
niment istoric, cu o anumită orientare cultu-
rală/literară sau chiar cu vreun fapt monden.

Uneori, autorul le intersectează drumu-
rile pentru a puncta cât mai clar diferenţele.
Se arată, de pildă, că amândoi au avut în
formarea lor intelectuală şi un stagiu în spaţiul
germanic. În timp ce Nae Ionescu i-a evocat
mereu pe prietenii săi din mediul artistic
münchenez de la ,,Stephanie – Kaffée”
(Wedekind, Franz Marc, Gulbransson), N.
Crainic a considerat că nu merită să-i cu-
noască în persoană pe scriitorii vienezi, din
moment ce aceştia nu-l puteau cunoaşte pe
el şi nici literatura ţării sale.

,,Pe când Nae Ionescu vedea revoluţio-
narea artei în strânsă corelaţie cu noile cu-
rente filosofice iraţionaliste şi antiintelec-
tualiste […], Nichifor Crainic pregătea tere-
nul pentru resurecţia semănătorismului, co-
rectat, actualizat estetic sub forma tradiţio-
nalismului gândirist, aflat, la rândul său, la
cheremul fatalităţii etnice”.

În acelaşi areal, ambii au descoperit
mistica, dar Nae Ionescu a împrumutat din
aceasta ,,nemărturisit şi cu nonşalanţă (com-
plăcându-se chiar în ipostaza de mistagog,
spre extazul cohortelor de învăţăcei) tocmai
pentru a demonstra că«locul propriu-zis al
speculaţiei metafizice nu este Apusul, ci
Răsăritul»”.

Tot el dispreţuia mediocritatea literaturii
de sorginte sămănătoristă, chir şi în privinţa
unor autori de talia lui Goga sau Sadoveanu,
în timp ce pentru N. Crainic, premisa
sămănătoristă părea autentică, ,,justificată
de predispoziţii native”.

Dacă unul se raporta, mai degrabă,
la gustul lui Hugo Friedrich,
vizând artişti precum Cocteau,

Schönberg, Picasso, Brâncuşi sau Kokosch-
ka, celălalt urma linia lui Iorga, mizând pe
Chendi ori pe Beldiceanu.

Întregul demers analitic pune în lumină
temeinicia construcţiei, acribia autorului şi
capacitatea sa de obiectivare.

Metamorfoză spectaculoasă, dar uşor
de explicat la un prozator a cărui valoare
vine şi din ,,măruntaiele” stilului, adică din
rigoarea fiecărui enunţ.

Privirea nepărtinitoare îngăduie prota-
goniştilor să se mişte în voie, să îmbrace
hainele care li se potrivesc, să-şi exprime i-
deile cu claritate, să acţioneze după cum do-
resc, să facă portrete ori să fie caracterizaţi.
Să devină personaje?

Este evident că ochiul prozatorului
nu putea să afişeze mereu cata-
racta de circumstanţă. ,,Iată-l …”,

,,Ne întoarcem …”, ,,Lipsa noastră de apetit
pentru …”, ,,Cum am mai văzut …”, ,,nu
ne vom mai mira nici noi …”, ,,Cu o grimasă
cinică, retroactiv, admitem că …”, ,,să
vedem, în sfârşit” etc sunt sintagme ale
implicării, străine de ,,răceala” persoanei a
III-a. Prin urmare, joc al persoanelor?

Dar ştiinţa portretului?
Câteva decupaje: ,,Pălăvrăgeala senten-

ţioasă a contelui cu fizionomie de tătar ce
se pretindea un neamţ baltic priceput în-
tr-ale Orientului”; ,,Crainic, o dată poposit
la Viena, se arată minat de suficienţe, in-
hibiţii, retractilităţi …”; ,,Mircea Vulcănescu,
un maniac al clasificărilor şi clasamentelor
în ce priveşte generaţia şi maeştrii ei spiri-
tuali, dar şi un simţitor în exces, va înregistra
riguros-îndurerat diverse turbulenţe” etc.,
etc. Dar imaginile izbucnind frecvent?

Dar secvenţele scurte, montate alert,
pentru a ţine cititorul captiv în colivia ideo-
logică şi culturală a vremurilor duse?

O proză cu actanţi adevăraţi, in-
fluenţând sau construind o lu-
me ce stă să înceapă?

Chiar începe: ,,Pe atunci, mătuşa Tanţa,
care locuia într-o odăiţă pe Calea Moşilor,
25, o femeie simplă, aprigă şi cu frica lui
Dumnezeu, ne-a vorbit, spre surprinderea
noastră, de Nichifor Crainic, «un proroc şi
un sfânt», pe care dumneaei îl întâlneşte în
fiecare duminică atunci când un autobuz
încărcat cu babe o lasă la Mânăstirea Cer-
nica. Ne-a promis o întâlnire cu părintele
[…] [care] tuna şi fulgera, în acea epocă de
relativă liberalizare, împotriva hipiştilor ce
ar intra în altare, făcându-şi un deliciu din a
necheza drăceşte şi din a scuipa asupra
icoanelor. Secvenţe…”

Un solist remarcabil

Aicea totul seamănă cu tine
Sau poate eu asemănări îţi caut;
Flori de ninsoare mari, diamantine,
Suavi mesteceni – melodii de flaut.

Brazii înalţi şi copleşiţi de nea
Par crini enormi acoperiţi de floare –
Cu dorul meu de pretutindenea
Te caut ca o plantă suitoare.

În şarpele de fum ce suie lin
Făptura ta subţire se mlădie,
Vântul de nord în fulgii care vin
Te spulberă, te-adoarme şi te-nvie.
Ceţuri târzii – flori de ninsoare, flori
Tresar şi se-nfioară omeneşte,
Şi parcă însăşi noaptea uneori
Cu ochii tăi de-aproape mă priveşte.

O, ceas de taină – clipele dispar,
E numai gândul meu umblând aiurea.
Şi neaua cu sclipiri de nenufăr
Trecând prin mine, bântuie pădurea.

Sunt numai eu care mi-aduc aminte…
Din toate-ai dispărut, nu te mai vezi.
Doar inima cu dorul ei fierbinte
Topeşte-n jur imensele zăpezi.

Miraj
de iarnă

A.E. Baconsky

Gheorghe
Azap

Grijanie
În lumea asta cu azur boltită

– Eternizând reptile şi condori –,
M-am prăbuşit adesea-n vreo ispită

Şi n-am greşit de prea puţine ori.

Păcate largi, în cloaca lor şireată
Când mă-nşfăcau, eu le-am slujit zelos;

Plonjând în insolenţă, nu odată,
Crucificam iubirea Lui Hristos.

Or, vicii toate, câte mă-ncercară,
Din cuviinţa limpede m-au smuls;

Deci prea netrebnic fost-am, aşadară,
Zădărnicii când îmi dădeau impuls.

Mi-am oprimat structura genuină:
Moşneanul herb al sufletului meu!

Ci, hăituit şi trist, ca o jivină,
Azi, îngălat, îl caut pe Dumnezeu.

Versuri
din veacul ICSICS
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“Der-die-das” la Münster

Apokalupsis*
Mihai MurariuDana Nicoleta Popescu

Dacă e februarie, e festivitatea de
decernare a Premiilor Oscar...
Anul acesta, The Artist de Michel

Hazanavicius a câştigat, din zece nominali-
zări, cinci premii, printre care trei ce rămân
în memoria publicului: Cel Mai Bun Film,
Cel Mai Bun Regizor, Cel Mai Bun Actor în
Rol Principal – Jean Dujardin, pentru prima
dată un interpret francez.

Poate nu a câştigat, ci doar a primit –
ca un cadou ce semnalează unicitatea; de
fapt, niciuna dintre contracandidate nu a iz-
butit să se impună aşa cum se aşteaptă de la
un film „de Oscar”. Unic nu este, însă, sino-
nim cu valoros şi, în cazul de faţă, nici mă-
car cu original: dacă doreşte cineva să se
simtă ca în anii ’20, vizionând un film mut,
există deja, de decenii întregi, Silent Movie
al lui Mel Brooks, producţie îmbogăţită cu
o subtilă notă parodică şi care menţine treaz
interesul spectatorului. The Artist nu este
doar mut şi alb-negru, ci şi previzibil: cele
două minute ale trailer-ului îl comprimă per-
fect, nici nu mai ai de ce să vezi filmul. Doar
dacă îţi doreşti să examinezi de aproape un
artifact minuţios şlefuit. Şi, în acelaşi timp,
o copie: m-a făcut să mă gândesc la imitatorii
de geniu, care redau cu pricepere tonalităţile
din voce şi expresiile faciale ale unor staruri.
Pentru câteva minute doar, mai mult n-ar
mai fi interesant. În plus, aşa cum vocea lui
Douglas Fairbanks suna, se pare, nepotrivit
cu fizicul actorului şi tipul său de personaj
predilect, cunoştinţele de engleză ale lui Jean
Dujardin nu i-ar asigura un loc într-un film
american.

Într-un fel e de înţeles nevoia de a re-
marca o incursiune nostalgică în istoria ci-
nematografului. Numai că, la aceeaşi ediţie,
un alt film nominalizat pentru distincţia Cel
Mai Bun reuşea să se întoarcă spre începu-
turi într-un mod ce stârnea (şi) curiozitatea
celor pentru care efectele speciale sunt obli-
gatorii într-o reţetă reuşită: Hugo de Martin
Scorsese.

Specialistul aventurilor cu mafioţi –
dar nu numai, stau mărturie The
Last Temptation of Christ, The

Age of Innocence, The Aviator, Shutter
Island – a prezentat o poveste emoţionantă,
despre un orfan ce trăieşte într-un orologiu
dintr-o gară pariziană. Contrar primelor aş-
teptări, nu va cunoaşte un parcurs de roman

dickensian, nici nu va fi azvârlit într-o lume
fabuloasă. Magia iradiază din descoperirea
filmelor lui Georges Méličs, Hugo readucân-
du-i bătrânului cineast încrederea în a şaptea
artă. Secvenţe din vechi pelicule fantastice,
precum Voyage to the Moon, îndeplinesc
rolul unui ghid pentru neiniţiaţi; reţin atenţia
scene ce reconstituie complicatele maşinării
necesare filmării: efectele speciale erau
realizabile doar cu ajutorul mecanicii!

În Hugo se pot recunoaşte mai multe
trimiteri la filmele mute. Protagonistul însuşi
(Asa Butterfield) aminteşte de orfanii din
filmele lui Chaplin, la care frumuseţea copilă-
rească a dobândit o expresie de maturizare
timpurie. Lisette îi oferă flori timidului ei
admirator repetând gesturile florăresei din
City Lights. Celebra scenă din Safety Last!,
unde Harold Lloyd atârnă de limba unui ceas
montat pe o clădire înaltă, este recreată de
Hugo în timp ce băiatul încearcă să scape
de urmăritorii săi. Totul ţesut într-o istorie
însufleţită de actori memorabili: Ben Kingsley
ca interpret al lui Georges Méličs, magici-
anul devorat de iubirea pentru imaginar, dar
şi bătrânul înăsprit de vise destrămate; Sacha
Baron Cohen în rolul inspectorului Gustave,
a cărui duritate uşor comică se îmblânzeşte
prin afecţiunea delicatei Lisette; Chloë Grace
Moretz întruchipând o adolescentă visătoare,
cu totul diferită de justiţiara Hit-Girl din Kick-
Ass, necruţătoare ca un luptător din trupele
speciale şi beneficiind de un antrenament pe
măsură.

Aparent film pentru copii, Hugo
poate afla ecou în inimile tuturor
spectatorilor, indiferent de gene-

raţie sau de anii scurşi de la naştere. Perso-
najele de orice vârstă se apropie unele de
altele prin afinităţi: pasiunea pentru peripeţiile
din ficţiunea scrisă sau imortalizată pe pe-
liculă constituie fundamentul prieteniei dintre
Hugo şi Isabelle; amintirile din război înlătură
momentele de stânjeneală din prima con-
versaţie a lui Gustave cu Lisette; Monsieur
Frick reuşeşte, după multe încercări, să stea
de vorbă cu Madame Emile când apare în-
soţit de un câine asemănător cu al ei.

Cel mai recent film al lui Scorsese ră-
mâne o frumoasă parabolă, în care cheia în
formă de inimă, ce pune în funcţiune robotul
inactiv de ani întregi, îşi are locul său sim-
bolic.

Orghun înjură, bătând cu palma
peste coapsa învelită în negru,
ţinând ritmul cu care atacă, pe

rând, pasageri, tocuri de femei, zgomotele
din cască, mijloacele de transport în comun
şi pasivitatea letargică a societăţii care îl în-
conjoară. Vocea lui e aspră, cu lame de metal
zgâriind piatra din idiomul lui turanic. Faţa
îi e ascuţită, cu ochi negri în care citeşti fu-
ria amestecată cu vigoarea înşelătoare a bă-
uturii. La fel ca ceilalţi trei, e îmbrăcat în
haine de piele şi stofă neagră, cu părul, pielea
şi mâinile unite într-un amestec de murdărie
vag cernită. Toţi patru se pândesc unul pe
celălalt, iar când Orghun explodează într-o
concluzie monosilabică Muhammad îi preia
ritmul, însă cu un glas dulceag, de cântăreţ
pop cu prea multe cărămizi pe degete. Cân-
tecul lui e despre singurătate, despre alienarea
regnului masculin într-o lume a fustelor
scurte, a ciorapilor lucitori, a începuturilor
de decolteu, toate îndepărtându-se vertiginos
de sursa muzicii. “Gary” simte că i-a sosit
momentul, iar versurile doritoare de tandreţe
feminină se transformă într-un duet care ar
răpune şi cel mai rezistent grănicer.

Pasagerii îşi ţin privirile în pământ, spre
ferestre sau se concentrează mai bine asupra
căştilor, care îi ajută pe atâţia de obicei să
nu aibă vreun contact nedorit. Dacă eşti a-
tent, poţi simţi vibraţia făcându-şi drum prin-
tre scaune. Deasupra tuturor, răsună timbrul
lui Orghun, iar pentru o clipă îl poţi vedea,
cu cinci secole mai tânăr, încurajându-şi lup-
tătorii înainte de ghazah.2 Clipa trece ca ori-
care alta, iar ghazah-ul devine un act con-
temporan de sfidare monotonă, o confuzie
parţială şi un amestec de principii. Pe un
scaun din spate, o fată tastează fără oprire
de jumătate de oră, degete lungi, graţioase
şi fine alergând de la o literă la alta. Are un
păr lung şi bogat, iar hainele îi sunt de o
modestie elegantă. În reflecţia geamului poţi
vedea jumătatea cealaltă, aproape cheală, a
capului mişcându-se după muzica ascunsă
între căşti.

Între timp, Orghun şi colaboratorii săi
muzicali se ceartă cu o violenţă crescândă,
trimiţând o rusoaică cu ochi căprui şi îmbu-
jorată către adăpostul altui loc. Muhammad
încearcă să explice ce înseamnă pentru el
prietenia şi existenţa în lumea decăzută din
care facem cu toţii parte. O face zâmbitor
şi glumeţ, potrivindu-şi ceasul mai bine pe
mână. Orghun însă e duşmănos ca un tăciu-
ne, iar vocea începe să-i fie piperată cu refe-
riri la Qurşan şi la câteva versuri pe care le

recită într-un amestec de germană, turcă şi
arabă. Cu cât ceilalţi încearcă să-l îmbuneze
sau măcar să-l liniştească, cu atât pare să-i
crească furia, până când Orghun declară că
el a spus tot ce era de spus. Atunci când
coboară după două staţii, îi poţi vedea, patru
siluete muiate în negreala hainelor, mişcân-
du-se în tăcere, patru contradicţii vii. Patru
nomazi ai spiritului, ţinuţi într-un loc de un
cod de viaţă trecând drept religie, în altul de
cultura şi materialul unui continent într-un
fel tot atât de străin cum le-a fost şi strămo-
şilor lor când şi-au ridicat corturile de campa-
nie în faţa Vienei.

În Ascheberg, primim un grup numeros.
O victorie a echipei tale e un lucru bun. Dacă
a fost o partidă câştigată cu 2-0 devine un
lucru şi mai bun, extraordinar chiar, dacă a
fost cu 3-0. Există însă doar anumite cuvin-
te şi senzaţii pe care le pot stârni numai mari
evenimente, care îţi rămân întipărite în me-
morie şi cu ani mai târziu. Iar tinerii din co-
muna Ascheberg sunt, fără îndoială, cei mai
în măsură să le exprime.

Cu o putere care aproape că ame-
ninţă trenul cu deraierea, bătăi-
le lor sună în sticlă şi în metal,

marcând fiecare silabă a corului de voci ma-
joritar afone: “A-sche-berg-er Jungs, A-sche-
berg-er Jungs, wir-sind-alle-A-sche-berg-er
Jungs!”3 Coborâm în cele din urmă cu toţii,
coloana bravilor din Ascheberg călăuzin-
du-ne spre peronul parcă mai aglomerat ca
niciodată. Afară, noaptea e grea, cu norii albi.
Nu există poliţişti, controlori, cerşetori. Nu
există decât iureşul, o creatură cu sute, mii
de capete umane, vorbind toate limbile, sim-
ţind toate simţurile, umplând pasajele sub-
terane şi izbucnind cu strigătele de biruinţă
a unor războaie mereu amânate. Pe ultimele
trepte, gata să se împiedice, păşeşte o fată
înaltă, îmbrăcată doar cu o fustă şi o că-
măşuţă purpurie. Îi văd corpul, dezechilibrat
şi clătinându-se ca un cal dezorientat şi a-
meţit, apoi privirea, pierdută, departe, înspre
luna care pătrunde dincolo de orice văl.

Note:
*Din greaca Koine: “revelaţie”, “ridicarea vălului”.
2 Cuvântul provine din arabă şi poate fi tradus ca

“raid”.
3 O traducere care ar ţine cont de principiile func-

ţionalismului, adică de adaptarea textului la naţiona-
litatea şi, dacă e posibil, particularismul regional al
audienţei, ar suna în felul următor: “Bă-ieţi-din-Lu-
go-jel, bă-ieţi-din-Lu-go-jel, noi-ni-s toţi-bă-ieţi-din-
Lu-go-jel!”

Poeme de Carl Sandburg:
Francois Villon uitat

Femeile din oraşu-n care-am fost uitat,
Femeile cu ochi negri care m-au uitat

auzitu-m-au cântând
Şi asta le-a ajutat şi mai mult să uite
Şi eu am cântat şi-am tot cântat

ajutându-le să uite
În oraşul în care eu cântat-am ca să fiu uitat.
M-am culcat c-o femeie pe care zece bărbaţi

o uitaseră.
Ea-mi spunea că eu aveam s-o uit

şi că ea avea să mă uite.
Ea-mi spunea că noi doi puteam să cântăm

un cântec
Despre cât de amară zi a fost ziua de ieri
Şi-un alt cântec despre ziua de mâine

şi mai amară încă.

Şi amândoi au trăit.
Testament

Le-ngădui deplin cioclilor să-mi târască
la cimitir trupul şi s-arunce totul – cap,
mîini, picioare, tot: ştiu că mai e ceva
ce ei nu pot să azvârle.
Lăsaţi caprele şi iezii oamenilor
sărmani să-mi pască trifoiul de pe mormânt
şi dacă niscai plete aurii sau un albastru fum
de flori fi-va destul de bun
să crească deasupră-mi,
lăsaţi copiii cu mâinile murdare
ai sărăntocilor să culeagă florile-acelea.
Am avut prilejul să trăiesc alături de oameni
care au prea mult şi-alături de cei

Ceasurile filmului mut

Carl Sandburg (1878-1967) s-a născut în 6 ianuarie 1878, la Galesburg
(Illinois), dintr-o familie de imigranţi suedezi. La 13 ani a părăsit cursurile
Şcolii din Galesburg, având mai multe locuri de muncă: lăptar, hamal la

Union Hotel, frizer. După 18 ani îl găsim muncitor pe o plantaţie de grâu din Kansas.
A urmat, pentru o scurtă perioadă de timp, cursurile de la Lombard College din
Galensburg. Apoi ocupă un post de funcţionar la un hotel din Denver, după care pleacă
în Omaha să lucreze ca miner. A început cariera ca jurnalist la “Chicago Daily News”.
Mai târziu, începe să publice poezii, literatură pentru copii şi recenzii critice de film. A
cules balade vechi şi folclor. Şi-a petrecut o mare parte din viaţă în Midwest, înainte de
a se muta în North Carolina. S-a înscris ca voluntar în armată, în perioada războiului
dintre Spania şi America, şi a fost încartiruit ca infanterist în această perioadă în
Puerto Rico. În1903 şi-a reluat studiile la Lombard College, dar le-a părăsit din nou,
fără să-şi ia diploma. În 1907 o întâlneşte pe Lilian Steichen, care lucra în biroul
Partidului Social Democrat (C. Sandburg era, înainte de a o cunoaşte pe viitoarea sa
soţie, membru în acest partid); în 1908 se căsătoresc şi au trei fete; tânăra familie se
stabileşte în zona suburbană din Chicago. În 1916 îi apare volumul Chicago Poems. C.
Sandburg a scris trei cărţi pentru copii: Rootaba Stories (1922), Rootabaga Pigeons
(1923) şi Potato Free (1930). În 1928 îi apare Good Morning, America. În 1930
familia se mută în Michigan; casa lui C. Sandburg din Michigan, de pe 331 W.York
Street din Elmhurst, a fost demolată şi astăzi acel loc este un loc de parcare. În 1940 ia
primul mare premiu Pulitzer pentru biografia consacrată lui Abraham Lincoln. Apoi
s-au mutat în Flat Rock, North Carolina, în 1945, unde a trăit până la moartea sa,
survenită la 22 iulie 1967. În 1951 câştigă un nou premiu Pulitzer pentru antologia de
poezie. În 1963 îi apare un nou grupaj de poeme intitulat Honey and Salt. De 22 de ani
Flat Rock, Henderson County, North Carolina, casa lui C. Sandburg a devenit Casă
Memorială şi este sub jurisdicţia Serviciului Parcului Naţional SUA.

Carl
Sandburg

Şi noi doi cântarăm cântecele-acelea.
Cinci femei au spus c-aveau să mă uite,
De-atunci am cântat cu inima

pe jumătate frântă,
De-atunci am cântat ca un om

care nu mai speră nimic.
Cinci femei m-au uitat.
Întrebaţi-le şi-or să răspundă:
E prea pierdut în neguri

ca să ni-l mai amintim
Şi oh! demult e dus.

O despărţire
De ce i-a scris el ei ,,Nu pot trăi cu tine?”
Şi de ce i-a scris ea lui ,,Nu pot trăi fără tine?”
Căci el a plecat în vest, ea a plecat în est

care au prea puţin şi i-am ales pe unii
dintre aceştia şi n-am spus nimănui de ce.

Amurgul bizonilor
Bizonii nu mai sunt
şi cei care-au văzut bizoni nu mai sunt.
Cei care au văzut bizoni cu miile cum pisau
în copite iarba preeriei prefăcând-o-n colb,
cu căpăţânile lor mari plecate-n pământ,
bătătorind mai şi mai departe  pământul,
într-o măreaţă procesiune crepusculară.
Cei care-au văzut bizoni nu mai sunt.
şi bizoni nu mai sunt.

Cumpărători şi vânzători
Ce preţ are un om?
Şi ce-i în stare să facă?
Valoarea lui care-i?
Pe de-o parte cei ce cumpără munca,
pe de alta cei ce n-au nimic de vânzare
în afară de muncă.
Şi când cumpărătorii de sudori
le spun vânzătorilor:
,,Nu-i nimic de lucru, azi nicio baftă”,
- atunci? atunci?

Metamorfoză
Când apa se preface-n gheaţă
şi-aminteşte ea de când era apă?
Când gheaţa se preface iarăşi în apă
şi-aminteşte ea că a fost gheaţă?

Bani, politică, dragoste şi glorie
Cine-a meşterit colivia aceasta?
Cine-a atârnat-o acolo sus cu gratii, cu uşi?
De ce vor cei dinăuntru să iasă afară?
De ce vor cei de-afară să intre înăuntru?
Ce e zbaterea asta nesfârşită, vană, a aripilor
zădărnicite, lovindu-se de gratii, de uşi,

de-această colivie?

Traducere de Laurian Lodoabă
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Nietzscheana

Centre nietzscheene
(12)

de studii şi documentare

Simion Dănilă

“Lugojul nu a pierdut doar un erudit, ci
şi un om al dialogului, al deschiderii, un con-
frate plin de empatie, un critic de valoare,
un prieten. Am petrecut multe momente mi-
nunate alături de el, la cenacluri, la reuniuni
literare, am fost împreună acum doi ani în
Franţa, cu elevii Şcolii de Arte Frumoase “Fi-
laret Barbu” din Lugoj, unde ne-a fost ghid
desăvârşit. Îmi va lipsi bunătatea, inteligenţa,
omenia sa. Vestea pierderii sale mi-a cauzat
aproape un rău fizic... Dumnezeu să-l odih-
nească în pace!”

Cristian Ghinea
(scriitor, revista “Banat”

şi ziarul “Redeşteptarea” Lugoj)

“Am amuţit de la o clipă la alta. Un gol
imens a luat, de la un moment la altul, locul
gândurilor mele. Privesc împietrit ecranul
computerului şi nu pot să-mi cred ochilor.
Un e-mail care vine de la Lugoj îmi aduce o
veste incredibilă: Constantin Buiciuc s-a
stins. Cel dintâi gând care se înalţă la cer:
«De ce Doamne, de ce tocmai pe cei mai
buni ?» Întâi pe fratele Ioan Ardeleanu, care
n-a apucat să pună pe hârtie tot ce avea de
spus, iar acum Constantin Buiciuc, cel care
s-a dăruit fără margini colegilor, confraţilor,
lumii literare şi culturale din Banat. Am avut
onoarea şi privilegiul să-l am alături la Lugoj,
anul trecut în mai, cu ocazia lansării volumu-
lui antologic Moartea vânează astazi altun-
deva...!? Iar astăzi stau dinaintea unei reali-
tăţi, pe care nu sunt capabil s-o accept. Nu
încă, nu atât de simplu. Chiar şi dacă drumul
nostru prin această lume este decis de Tatăl
nostru ceresc, noi, chiar şi dacă doar pruncii
săi, avem îngăduinţa să ne rostim pe noi în-
şine. Iar eu nu pot să nu rostesc: Omul acela
liniştit şi blajin, care a fost Constantin Buiciuc
nu a meritat un sfârşit prematur! Tată, dacă
tot l-ai luat de lângă noi, dintre noi, de la
noi…; s-a făcut voia ta…, primeşte-l în lumi-
na şi tihna eternului tău. Şi iartă-i omeneştile
sale greşeli.”

Eugen D. Popin
(scriitor, Germania)

“Este o mare tristeţe pentru noi toţi cei
care l-am cunoscut pe acest prieten, cu ade-
vărat PRIETEN, CONSTANTIN BUICIUC.
ACEST PRIETEN A PLECAT DINTRE NOI
ACUM CÂTEVA ORE! Sunt foarte mâhnit
pentru că avea toate calităţile unui om adevă-
rat, iar mie mi-a fost ca un frate.”

Ion Scorobete
(scriitor, Timişoara)

“DUMNEZEU să-l odihnească în lumină
veşnică!

Ioan Moldovan
(scriitor, revista “Familia” Oradea)

“Ce veste tristă! Regretăm enorm, mai
avea multe de scris.”

Petru şi Magda Ursache
(scriitori, Iaşi)

“Condoleante! E surprinzătoare pen-
tru noi dispariţia dlui profesor, un adevărat
soldat al spiritului, un cititor răbdător şi atent,

un critic solidar! Dumnezeu să-l odihnească
în pace!”

Gheorghe Mocuţa
(scriitor, revista “Arca” Arad)

“Condoleanţe! Dumnezeu să-l ţina în
lumină!”

Ioan Mateuţ
(scriitor, revista “Arca” Arad)

“Îmi pare rău... L-am cunoscut. Era un
om blând, iar în critică mi s-a părut că nu
vrea să supere pe nimeni. Dumnezeu să-l
ierte.”

Virgil Diaconu (scriitor,
revista “Cafeneua literară” Ploieşti)

“Dumnezeu să îl odihnească în pace!”
Liviu Brînduşoni

(jurnalist, “Lugoj online”)

 “Am simţit din plin, în taberele de litera-
tură de la Oraviţa, învăluirea cald-ocrotitoa-
re, liniştitoare a personalităţii sale, întru prie-
tenie, dreaptă măsură, bonomie rară, echili-
bru, adevărată nobleţe intelectuală şi sufle-
tească! Nu pot accepta ideea morţii! S-a mu-
tat doar într-o altă tabără, e drept mult prea
îndepărtată (pesemne l-a chemat Nică Arde-
leanu la cenaclul său), cu o parte din noi şi
lăsând în fiecare câte o parte din el, întru
continuu remember cu dragoste, dragul nos-
tru prieten!”

Maria Niţu (scriitoare, Biblioteca
Centrală Universitară “Eugen Todoran”

a Universităţii de Vest Timişoara

“Va rugăm să primiţi condoleanţele şi
compasiunea noastră.”

Doina şi Crişu Dascălu
(Institutul de Cercetări Socio-Umane

„Titu Maiorescu” Timişoara)

“Condoleanţe din parte mea şi a mamei
mele, Veronica Balaj.”

Cristina Mihai (jurnalist, Asociaţia
Scriitorilor Români din Canada)

Veronica Balaj
(scriitoare, Radio Timişoara)

“Dumnezeu să-l odihnească!”
Marius Ghilezan

(scriitor, “Bookiseala” Bucureşti)

“Sincere condoleanţe familiei şi scenei
literare din Lugoj!”

Erwin Josef Ţigla (scriitor, Secţia
germană „Alexander Tietz” a Bibliotecii

Judeţene „Paul Iorgovici” din Reşiţa)

“Condoleanţe familiei şi prietenilor săi,
din toate inimile!” 

Colegiul Revistei “Noua Provincia
Corvina” Hunedoara

“Condoleanţe celor dragi şi apropiaţi
lui!”

Freddy Stauber
(solist şi compozitor, Germania)

“Am primit cu tristeţe mesajul Dv.
despre dispariţia d-lui Buiciuc. Dumnezeu
sa-l odihnească în pace!”

Ion Pop
(scriitor, Cluj-Napoca)

“Mă bucură faptul că ştiţi să omagiaţi
valorile într-o perioadă în care nimănui nu-
i mai pasă de noi, sau poate doar aşa mai
putem arăta lumii că existăm aici şi în
posteritate. Felicitări pentru numărul din
ianuarie!”

Liviu Pendefunda (scriitor,
revista “Contact international” Iaşi)

“Am pierdut un prieten bun, un om de
mare valoare, care, cu fineţea şi bunul lui
simţ, veghea din umbră asupra calităţii cultu-
rii în orasul nostru. Dumnezeu să-l ierte.

Eva Reisz
(medic, Lugoj)

Constantin Mircea
Buiciuc

Gânduri de la colegi, prieteni, oameni de cultură

La rândul său, Wilhelm Frick, minis-
trul nazist din guvernul Turingiei,
îndată după instalarea lui în func-

ţie, a început şi el să cumpănească ce avan-
taje i-ar putea aduce partidului relaţia cu Ar-
hiva Nietzsche din Weimar, cu şefa ei, sora
filozofului perceput încă din timpul Primului
Război Mondial, pe baza unor afirmaţii din
Aşa grăit-a Zarathustra intenţionat răstăl-
măcite, ca instigator al germanilor la un răz-
boi cu celelalte naţiuni. Aparent, pentru con-
ducerea Partidului Muncitoresc German Na-
ţional-Socialist (PMGNS) era de dorit ca bi-
necuvântrea imaginii naziste a lui Nietzsche
să vină din partea „marii preotese“ (Naake,
Nietzsche und Weimar, p. 99) a templului
nietzschean din Villa Silberblick. Frick avea
însă şi alte motive.

El ştia că Elisabeth Förster-Nietzsche,
aflându-se în raporturi de prietenie cu
numeroase personalităţi ale vieţii politice şi
culturale din Turingia, avea şi o mare influenţă
asupra politicii şi culturii din acest land. Pen-
tru Frick era de mare importanţă s-o câştige
ca aliată în eforturile de a-şi vedea realizate
colosalele  planuri cultural-politice.

La început, Elisabeth s-a arătat foarte
reticentă faţă de stăruinţele lui Frick. Ea îi
dezavua riguroasele reglementări pentru di-
minuarea aparatului funcţionăresc, precum
s-a arătat sceptică şi faţă de noua politică
introdusă de el în domeniul culturii, deja de
coloratură nazistă, nu în ultimul rând fiindcă
prin măsurile luate de el erau afectate şi per-
soane din cercul ei de cunoştinţe. Pe lângă
toate acestea, ea credea că oricum noul gu-
vern nu va rezista multă vreme. Atitudinea
sa a început să se schimbe din momentul în
care a realizat că Frick era atacat în primul
rând de „roşii“, iar ministrul i-a dezvăluit in-
tenţia de a-i susţine proiectele de valorificare
a moştenirii filozofice lăsate de fratele său.

Aşa se face că, în 22 mai 1930, cei doi
au avut o convorbire mai lungă la Arhiva
Nietzsche, după care lucrurile au evoluat în
sensul pe care îl ştim.

Comemorarea în acelaşi an (la 25 au-
gust) a 30 de ani de la moartea lui Friedrich
Nietzsche a constituit pentru PMGNS pri-
lejul de a-l elogia pe filozof în mai multe ar-
ticole din organul său central, „Völkischer
Beobachter“ [„Observatorul popular“], ediţia
sud-germană din aceeaşi zi, considerându-l
un pionier al mişcării naţional-socialiste.
Întrebării „Ce reprezintă Nietzsche azi pentru
noi?“ i se răspunde în articolul programatic
prin constatarea: „A fost un luptător împo-
triva aberaţiei democraţiei.“ Într-un alt articol
intitulat cu o expresie nietzscheană preluată
din ditirambul Un biet nebun! Un biet poet!:
„Der Wahrheit Freier“ [„Peţitorul adevăru-
lui“], se afirmă că Nietzsche ar fi fost un
antisemit în sensul propriu al cuvântului,
„din credinţa în măreţia firii germane şi în
valoarea veşnică a naţiunii germane şi din

iubirea pentru sufletul neamului german“. Alt
articol susţine că el a vrut să avertizeze po-
porul german în legătură cu „pericolul evre-
iesc“. În sfârşit, în scopul şi în practica miş-
cării naţional-socialiste s-a recurs frecvent
la afirmaţiile din Aşa grăit-a Zarathustra des-
pre necesitatea asprimii în comportament.

Reproducem, referitor la această ul-
timă temă, un pasaj reprezentativ,
uşor de falsificat într-o interpre-

tare partizană: „Şi un singur lucru mai ştiu:
mă aflu acum în faţa ultimei mele culmi şi
a ceea ce mi-a fost cel mai mult amânat.
Vai, sunt nevoit să-mi sui cea mai aspră că-
rare! Vai, începutu-mi-am cea mai singura-
tică pribegie!// Cel ce-i însă de aceeaşi teapă
cu mine nu scapă unei asemenea clipe: clipa
ce-l agrăieşte: «Abia acum îţi baţi cărarea
măreţiei! Culme şi hău – acum, iată, sunt
una!// Îţi baţi cărarea măreţiei: ce se numea
pân-acum cea de pe urmă primejdie a ta
ajunsu-ţi-a azi cea de pe urmă scăpare!//
Îţi baţi cărarea măreţiei: iată ce trebuie să-ţi
fie acum cel mai mare curaj, să nu mai fie
în urmă-ţi nicio cărare!// Îţi baţi cărarea
măreţiei; pe-aici niciunul nu se va mai
furişa după tine! Piciorul tău singur şters-a
cărarea dinapoia ta, şi e scris deasupra ei:
pe-aicea nu se poate.// Şi de-ţi lipsesc de-a-
cum înainte toate scările, tu trebuie să ştii
să urci şi pe propriu-ţi cap: altminteri cum
ai vrea să te înalţi?// Pe propriu-ţi cap şi
departe, dincolo de propria-ţi inimă! Acum
partea cea mai blândă a firii tale trebuie
s-ajungă cea mai aspră.// Cel ce s-a tot cruţat
cât a putut boli-va-n cele din urmă din
pricina straşnicei cruţări de sine. Lăudat fie
ceea ce se-năspreşte! Nu laud ţara unde
curge – unt şi miere!// E nevoie să-nveţi a-ţi în-
toarce privirea de la tine, ca să vezi în juru-ţi
mult: – de această asprime are nevoie ori-
cine urcă munţii.// Cel ce însă, ca împătimit
de cunoaştere, e-ndrăzneţ cu ochii cum ar
putea să vadă din toate lucrurile mai mult
decât ce cade-ntâi subt priviri?// Tu însă, o
Zarathustra, ai vrea să vezi temeiul şi partea
ascunsă a tuturor lucrurilor: deci trebuie să
te ’nalţi chiar deasupra de tine, – tot mai
sus, până când lăsa-vei sub tine chiar stelele
tale!// Da! Să mă uit în jos la mine însumi
şi la stelele mele: abia aceasta ar putea să
poarte numele de culme a mea, aceasta,
aceasta mi-a mai rămas în urmă ca ulti-
ma-mi culme! –»“

Pecetluirea simbolică a alianţei dintre
Elisabeth şi nazism a constituit-o
însă vizita lui Adolf Hitler la Arhivă

în data de 31 ianuarie 1932, după ce cu o zi
înainte o vizitase pe sora lui Nietzsche în
loja ei de la Teatrul Naţional din Weimar, cu
prilejul unei reprezentări a piesei lui Musso-
lini Hundert Tage [Cele o sută de zile]
(Naake, p. 103) – despre revenirea lui Napo-
leon Bonaparte în Franţa, în 1815, din exilul
de pe insula Elba.
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Încep prin a face o mărturisire: e prima
dată când, în cariera mea de slujitor
al Literelor, am privilegiul să citesc

şi să scriu câteva cuvinte despre cartea unei
mari campioane, căci, nu-i aşa, ce mai repre-
zintă în ziua de azi şi pe cine mai interesează
cu adevărat elitele, într-o lume bulversată
pe toate palierele existenţiale, „crizată” la ni-
vel identitar, spiritual, economic, social ş.a.m.d.

Doina Moţ, fiindcă despre Domnia sa
este vorba, multiplă campioană a sportului
românesc şi a voleiului feminin din a doua
decadă a anilor şaizeci, susţinătoare ferventă
a olimpismului şi a performanţei la cel mai
înalt nivel, nu neapărat în sport, ci şi în toate
domeniile vieţii, se încăpăţânează să se alieze
cu şi să dea girul unei astfel de lumi în derivă,
procupată aproape exclusiv de tot ce presu-
pune „a avea” în dauna lui „a fi”.

Renaşte în fiecare zi, carte scrisă
la două mâini, împreună cu buna
prietenă, poeta şi scriitoarea Con-

stanţa Marcu, ultima pe post de subtil inter-
vievator, de ridicător de mingi la fileu, dar şi
de măiastru făuritor de pasaje lirice în proză,
multe cu accent confesiv-nostalgic, îşi pro-
pune (şi reuşeşte) să se manifeste în două
mari direcţii principale: una, ce vizează recu-
perarea modelului elin antic (cu ale sale le-
gendare propensiuni spre viziunea antropo-
centrică, spre cultul pentru armonie, echili-
bru şi calofilie, spre idelul paideic, spre triada
bine-frumos-adevăr) şi plasarea lor în plin
post (post)modernism de mileniu trei, iar o
alta, cu caracter militant, ce urmăreşte rea-
ducerea în prim-plan a mişcării feministe,
de emancipare şi de afirmare de sub tutela
omniprezentei masculinităţi, ambele direcţii-
deziderate intrate, odată cu criza globală (in-
clusiv a mentalităţilor) într-un nemeritat pro-
ces de demitizare galopantă. Indiferent însă
de conţinutul lor, cele două direcţii majore
au un vădit caracter de repunere în valoare,
oarecum „avangardist”, de frondă, anacro-
nic, în contra curentului cu vremurile zbu-
ciumate pe care le trăim.

Renaşte în fiecare zi, ce împrumută
titlul unui mesaj-îndemn conţinut în paginile
cărţii, adresat femeilor de pretutindeni, e un
op plin de feminitate, senzualitate şi  sensibi-
litate, o carte cu rasă şi clasă, o carte mobili-
zatoare a conştiinţelor şi a promovării com-
petiţiei continue şi a fair play-ului, a depă-
şirii limitelor şi a barierelor, o carte ce nu
ţine cont de vârstă, ci numai de şanse egale
şi de potenţialul uriaş de afirmare pe care îl
reprezintă fiinţa umană. În opinia autoarelor,
„Mens sana in corpore sano”, „Ad augusta
per angusta”, „Citius, altius, fortius” nu sunt
doar simple devize mobilizatoare ale lumii
antice, ci un model existenţial universal şi
actual, de urmat cu regularitate de metro-
nom zi de zi. Şi, ca să aibă şi un fundament
practic, aplicat, prin puterea exemplului,
Doina Moţ, în capitolul introductiv, Întoar-
cerea la rădăcini (o dureroasă întoarcere,
pe căi ocolite, „acasă”, la origini) simte ne-
voia să se explice, să se deschidă în afară
pentru citioarele sale avide de nou, găseşte
de cuviinţă şi timpul necesar să se dedice şi
să împărtăşească din uriaşa sa experienţă
de viaţă, gest profund altruist, complet stră-
in de aspectul pur comercial sau de publi-
citatea obţinută cu orice preţ. Pentru Doina
Moţ vorbesc faptele, concretul, cariera spor-
tivă de excepţie, mentalitatea de luptător,
de lider şi nu de perdant, munca asiduă, spi-
ritul de echipă, abnegaţia, devotamentul, ade-
ziunea la o cauză, conştiinţa apartenenţei la
breasla campionilor, sacrificiul de sine şi nu
în ultimul rand iubirea de semeni şi de patrie.
Campion şi performer „din imediata noastră
apropiere”, cu o bogată şi aureolată carte
de vizită, Doina Moţ este, aşa cum îi stă bi-
ne unui înţelept trecut prin furcile caudine
ale Leviathanului numit viaţă, un om modest,
cu principii solide şi sănătoase şi cu o mare
putere de dăruire şi de primenire. Născută
în zodia campionilor, confirmând destinul
excepţional al copilei băieţoase şi nabădă-
ioase din amintiri, pentru care aventura exis-
tenţială în lunca Mureşului, la Pecica buni-
cilor (un topos feeric ce concentrează în si-
ne întreg Axis Mundi-ul), e un fenomen trăit
şi asumat la cote dintre cele mai înalte, Doina
Moţ demonstrează că în sport, la fel ca în
iubire sau în procesul fascinant şi inepuizabil
al cunoaşterii, măsura, limitarea, jumătăţile
de măsură, inapetenţa pentru autodesco-
perire perpetuă şi vitalism, ezitarea şi seden-
tarismul nu sunt nicidecum ingredientele
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succesului, ba dimpotrivă, acestea contribu-
ind nefast la alienarea fiinţei.

După modelul grec antic atât de în-
drăgit, Doina Moţ ne propune o
viziune antropocentrică (omul,

măsura tuturor lucrurilor, model preluat, în-
nobilat şi desăvârşit ulterior de Renaştere),
„feminocentrică”, dacă termenul ne este
permis, din care se degajă cultul pentru for-
mele sculpturale marmoreene, pentru trupul
sănătos (oglindă a sufletului), armonios şi
echilibrat pe toate palierele, fizic, psihic şi
spiritual. Frumuseţea exterioară, dar mai ales
cea interioară, frumuseţea minţii, a ideilor,
contează cu adevărat în opinia campioanei,
aflată într-o perpetuă atitudine proactivă,
într-o stare de alertă permanentă a simţurilor.
Pentru Doina Moţ, căutătorul de valori, cel
care atinge  catharsis-ul prin (auto)educaţia
fizică şi prin gimnastica minţii, a fi în top, a
fi pe podium reprezintă un deziderat major,
o condiţie esenţială a fiinţării. Dincolo însă
de sportivul de mare performanţă care şi-a
câştigat o Identitate complexă în lupta cu
sinele, cu inerţia, dincolo de omul voluntar,
puternic, se află Femeia cu o sensibilitate e-
xacerbată prin scris, fragilă şi delicată, iubi-
toare de iubire, cu o atitudine confesivă ce
o expun vulnerabilului, umanului. Prin religia
numită sport, Doina Moţ a reuşit, înainte de
toate, performanţa de a se înţelege şi cunoaş-
te pe sine (act profund intelectual), ca un
prim pas spre cunoaşterea lumii, act echiva-
lent cu o luare în posesie a propriului eu, cu
o „domesticire” simbolică. Sportul ca filoso-
fie de viaţă i-a permis sportivei olimpice în-
ţelegerea în amănunt şi stăpânirea inteligen-
ţelor fundamentale, în special a celei emoţio-
nale, „motorul”, matricea dezvoltării armoni-
oase şi de durată.

Renaşte în fiecare zi e un elogiu adus
tinereţii, bucuriei de a trăi, sănătăţii, frumu-
seţii, competiţiei continue, femeii. Carte ci-
netică, în mişcare, încununată de laurii vic-
toriei, ce adună, într-o frumoasă acoladă dră-
găstoasă, sportul, zborul, dansul şi scrisul,
ţinteşte să acopere şi să umple de conţinut
cele patru nevoi fundamentale ale omului:
nevoia de a trăi, nevoia de a iubi, nevoia
de a învăţa şi nevoia de a lăsa moştenire,
atât de amplu şi detaliat explicate în lucrările
de specialitate. Rând pe rand, autoarea, sti-
mulată abil de poetesa prietenă cu nume es-
tival, dar şi ghid coordonator al ideilor de
forţă, îşi satisface aceste nevoi: trăieşte în
sport şi prin sport, iubeşte omul sănătos şi
viaţa în ansamblul ei, învaţă permanent şi
oferă mereu din preaplinu-i de cunoştiinţe,
lasă moştenire un profil de campion şi sfa-
turi-recomandări dintre cele mai fascinante
şi utile sub formă de „testament” simbolic.
În acelaşi timp, Renaşte în fiecare zi e o
carte a devenirii şi autodepăşirii, o carte
care îndeamnă la renaştere, reflecţie şi la
revizuire perpetuă, o carte construită pe
principiul heracliteean al curgerii, o carte
ce glorifică miracolul existenţial din care
emană entuziasmul (îndumnezeirea), bucu-
ria trăitului, însă nu oricum, ci la paroxismul
şi intensitatea torţei olimpice. Impropriu spus
carte de memorii sau carte de interviuri (între

cele două protagoniste se produce frecvent
o inversare de roluri, intervievatorul devine
intervievat şi invers, iar cel pretins „neutru”,
echidistant, obiectiv se lasă adesea pradă
confesiunii, lirismului şi nostalgiei), Renaşte
în fiecare zi e o carte blândă, eterată, vapo-
roasă, feminină prin excelenţă, cu parfum
de femeie, care îmbină pe-alocuri tonul a-
dolescentin, nostalgic, naiv, şi confesiv, cu
cel al femeii mature, al omului trecut prin
proba dură cu obstacole a vieţii, al pedago-
gului şi mentorului cu har ce îşi face din a
împărtăşi, de a-i învăţa pe alţii o datorie de
onoare. Doina Moţ este străină de „nu”, de
împărţirea lumii în învinşi şi învingători, de
cinicul dicton „Vae victis”. Mesajul către tâ-
năra generaţie este unul eminamente pozitiv,
respingând vehement banalitatea, renunţa-
rea, abandonul, ternul, politca acelui obsesiv
şi, din păcate, la modă „nu se poate”, locul
comun, cărările bătătorite, anonimatul. Dom-
nia sa glorifică omul şi virtuţile sale, omul
frumos postulat de un alt celebru „atlet” al
spiritului şi al scenei româneşti, Dan Puric.

Sportul şi (auto)educaţia, focalizarea
pe eu nu ţin de vârstă, nu au vârstă,
ţine să ne amintească autoarea, iar

drumul spre victorie, spre centrul fiinţei e
pavat cu sudoare şi sacrificii, cu renunţări
şi multă, multă muncă. Pe principiul filoso-
fiei orientale, Renaşte în fiecare zi e o carte
despre cum să trăim în armonie cu sinele, o
carte-experiment (ce adună în paginile ei o
structură eclectică, o îmbinare de stiluri, când
poetic, când tehnic, aplicat, când uşor con-
fesiv, când sapienţial), o carte pentru tineret
(prin tineret înţelegându-se nu atât vârsta
biologică, cât starea de spirit dionisiacă). Cu
un gest matern, protector, capabilă de dăru-
ire şi de risipire, campioana induce atitudinea
pozitivă, provoacă la descoperirea şi defini-
rea, pe alte coordonate, a identităţii fiecăruia
dintre noi, propune aventura trăitului şi a fi-
inţării după canoanele frumosului, necesa-
rului şi ale firescului. A fi stăpân pe propria
minte şi pe propriul trup şi a le cultiva, în-
seamnă a fi stăpân pe destinul tău, înseamnă
a fi liber în adevăratul sens al cuvântului.

Doina Moţ, dincolo de a fi purtătoare
de medalii, e purtătoare de merit, de lauri,
de glorie. Pacea emanată din propriile confe-
siuni e reflexul educaţiei şi al autoeducaţiei
dobândite în şi prin sport, care disciplinează
şi înalţă fiinţa umană. Sunt confesiunile omu-
lui aşezat întru fiinţare, ale celui care a avut
privilegiul iniţierii în Arcadia-Olympia, în care
cuvintele-torţă ard şi se mistuie molcome,
mângâind spiritul şi inima, încălzind sufletul.

Discuţiile dintre Doina-dor, Doina-Olym-
pia şi Constanţa sparg limitele interviului re-
portericesc, distant, obiectiv şi neutru. Sunt
dialoguri între două Doamne-Vestale, rafinate
şi culte, un dulce abandon, o depunere vo-
luntară a armelor în faţa duioaselor aduceri
aminte, ca mai apoi, în capitolele „tehnice”
(intitulate sugestiv Poezia mişcării, Farme-
cul seducţiei, Iubeşte-ţi corpul), să consta-
tăm o repliere de stil şi de metodă, o trecere
bruscă la sfaturi-recomandări de viaţă sănă-
toasă. Din vitrina cu trofee-amintiri, Doina
Moţ extrage, pe rand, „piese” de o mare va-
loare sentimentală: imaginea inconfundabilă
a podiumului de premiere, tricolorul pe cel
mai înalt catarg, numele ţării sale scandat
din toate piepturile, studenţia la Institutul de
Cultură Fizică din Bucureşti, selecţionarea
în lotul naţional de volei, la vârsta de 18 ani,
Campionatele Mondiale Universitare din
1957 de la Paris, Festivalul Mondial al Tine-
retului şi Studenţilor din 1962, găzduit de
Helsinki, Campionatele Europene de Volei din
1963, desfăşurate în ţara noastră  etc. Peste
tot însă, performera acordă propriilor amin-
tiri, într-un gest de suprem fair-play, acelaşi
drept la evocare, conferindu-le cetăţenie lite-
rară. Nu sunt uitate nici portretele de mari
campioni, colegi de generaţie, cum ar fi cel

al Iolandei Balaş, „un monstru sacru” al
sportului românesc şi mondial. Dincolo de
stilul exuberant care ne conectează la ritmul
trepidant şi la amploarea marilor competiţii,
prin care ne face să devenim părtaşi la marea
Aventură, Doina Moţ conştientizează profund
actuala criză a valorilor din ţara pe care a
servit-o cu atâta devotament. Iată de ce, tre-
când de la stilul confesiv-nostalgic la împăr-
tăşirea, cu metodă, a experienţei acumulate
de-a lungul timpului, pedagogul Doina Moţ
încearcă soluţii de ieşire din actualul impas,
propunând suratelor sale o radicală schim-
bare de optică şi de mentalitate, fiindcă de
la schimbarea omului în lăuntrul său pleacă
totul: „(…) mi-a plăcut să mă întrec, mi-a
plăcut să înving. Nu am reuşit întotdeauna.
Dar important a fost că am dat totul pentru
a ajunge în vârf”. (p.55)

Capitolul Farmecul seducţiei îm-
prumută cărţii puterea de sedu-
cere a cititorului angrenat în par-

curgerea ei. Cu tact şi cu ştiinţa apropierii
de oameni, Doina Moţ, stârnită abil de Con-
stanţa Marcu (ce formulează pe-alocuri pro-
priile păreri, devenind astfel subiectivă şi în-
călcându-şi, cu bună ştiinţă, statutul de inter-
vievator „neutru”) aduce discuţia în sfera prac-
ticului, a pragmaticului (discuţiile de salon
se transformă, pe nesimţite, în coduri de
conduită), postulând despre frumuseţea ca
stare de bine, despre fericire şi feminism în
accepţiunea largă a termenului, despre ele-
ganţă şi delicateţe, despre modele culturale
orientale şi occidentale, despre rafinament
şi stil, despre rolul bioritmului în viaţa femeii,
despre simţul măsurii, despre stima de sine
etc. Ca un corolar, dar şi ca o încununare a
necesităţii, autenticităţii şi oportunităţii unei
astfel de cărţi tonice, la capitolul despre se-
ducţie îşi dau concursul şi alte nume femini-
ne de succes din societatea românească, ti-
mişorence, invitate să-şi spună opinia aviza-
tă, precum Anca Munteanu, Alexandra Trif,
Maria Nuţiu, Florenţa Tecuşan, Rodica Ban-
ciu, Mariana Cernicova, Ana Cioclov, Mano-
lita Dragomir-Filimonescu, Veronica Balaj,
Simona Amânar. Câtă lipsă de feminitate,
atâta dramă!, am putea concluziona, în spi-
ritul camilpetrescian atât de invocat în text.
Doina Moţ (campionul, performerul, maes-
trul, mentorul, seducătorul-sedus de sport,
competiţie, valoare, frumos, emancipare, mo-
delul grec, omul frumos, frumuseţea minţii
şi a spiritului) a văzut ielele-idei. Şi nu numai
că le-a văzut, dar le şi împărtăşeşte, le dăru-
ieşte oricui dornic de înnobilare.

Renaşte în fiecare zi e o carte „alt-
fel”, carte-insulă-de-feminitate, ce îndeam-
nă la a trăi o primăvară perpetuă, carte ce
face un imens serviciu femeilor, care pune
într-o lumină nouă, favorabilă, Femeia, prin
efectul de pozitivare şi de redobîndire a în-
crederii de sine, cartea de pe noptieră, carte
de învăţătură, carte de budoar, carte-o-
glindă, carte fără vârstă, carte a prieteniei,
carte pentru femei (se descoperă pe le însele,
prin ele însele), dar şi pentru bărbaţi (invitaţi
să descopere şi să valorizeze eterna frumu-
seţe feminină), carte despre iubire de semeni,
carte a reconcilierii, a punerii sinelui faţă
în faţă cu sinele, elogiu adus corporalităţii:
„Să înţelegem că, pe lângă spirit, suntem,
în acelaşi timp, şi trup, şi suflet, întotdeauna
împreună. Un întreg în care corpul nostru
contează. Să-l iubim şi să-l respectăm, cu
calităţile şi imperfecţiunile sale. Şi pentru
a-l iubi mai mult, să începem să-l ameliorăm
corect, ajutându-l să-şi recapete frumuseţea
şi armonia naturală. Să nu uităm că în cor-
pul nostru va exista pentru totdeauna a-
mintirea formei sale desăvârşite: un ideal
aproape imposibil de atins în efortul nostru,
dar cât de mult contează să tindem spre
el…” (p.200).

*Doina Moţ şi Constanţa Marcu, Renaşte în
fiecare zi, Editura Brumar, Timişoara, 2011.

Sub „pecetea jarului nestins”*

Florin-Corneliu Popovici
Vizuina luminatã
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Constantin Buiciuc

În volumul de versuri Memoria frun-
zei, apărut la Editura Anthropos, din
Timişoara, în 2010, Adriana Weimer,

ca şi în volumele anterioare, îşi investighează
sinele, cu consecvenţă şi cu insistenţă, medi-
tând asupra a două mari teme: iubirea şi rostul
existenţei. Explorările sufletului sunt “dru-
muri în noi”, mereu  reluate, în spaţiu închis:
“repetabile/ începuturi/ pentru irepetabila
noastră/ fiinţă.” (p. 5). Este vizat astfel echi-
librul lucrurilor. Revenirea, spre atingerea
perfecţiunii, este sugerată de exprimarea tau-
tologică: “gândesc/ în timp ce materia/ se
gândeşte pe sine/ gândindu-mă.” (p. 7); “Fa-
ţă în faţă/ cu noi înşine/ despre noi înşine.”
(p. 43). Creaţia, întoarsă spre sine, ca într-un
univers sferic, devine finită: „vom rătăci/ şi
vom fi rătăciţi” (p. 9), divergenţa fiind repede
anulată de convergenţă. Enunţurile nominale,
cu elipsa predicatului, duc, şi ele, spre esen-
ţializare, versul devenind static, contempla-
tiv, metafizic: „Lumea,/ o eroare de calcul,/
o întrebare/ promisă morţii.” (p. 10); „De
unde această/ teamă/ a clipelor/ de a se naşte
întregi?” (p. 11); “Prea multe reguli/ pentru
o singură lume.” (p. 41). Grafic, versurile
sunt aşezate simetric, în jurul axei.

Poemele devin clepsidre, spaţiu închis,
timp scurs, dar şi supus reversibilităţii, prin
întoarcerea clepsidrei: „urmele paşilor mei/
mai cred încă/ în statornicia nisipului/ în clep-
sidră.” (p. 16). Clepsidra neîntoarsă, cu scur-
gerea ireversibilă, se metamorfozează în
creaţie: „Cuvântul// plânsul nisipului/ în clep-
sidre.” (p. 24). În acest spaţiu care tinde spre
armonie, dar care este mereu ameninţat de
dezechilibru, iubirea deviată de pe traseul ei
ajunge ubicuă şi, până la urmă, supusă di-
zolvării: „S-a întâmplat/ să nu mă cunoşti,/
ci doar să ştii/ cum mă văd/ fiecare pe rând;//
ai învăţat/ că eu sunt/ pretutindeni, nicicând,/
din cuvânt în cuvânt/ pentru nimeni…” (p.
13). Iubirea neîmplinită implică renunţarea,
pentru evitarea dezlănţuirii sentimentelor:
„doar tu/ îţi ascunzi neputinţa/ ca pe o vină
ştiută:// şi zeilor li se face milă/ şi mă orbesc/
cu neştiinţa gestului tău;// şi nu ştiu/ de unde
acest zbor ucis/ de albastru/ şi nu ştiu la ce
bun/ această fugă de noi// şi nici măcar dacă
strigătul/ nu este deschiderea/ spre o ma-
re-n furtună.” (p. 15). Între iubire şi existenţă
stă creaţia.

Lumina interioară este lumina cre-
aţiei: “Din albul străzii,/ dintr-un
ochi de fereastră,/ într-un ochi

de cuvânt/ s-a deschis,/ din afară înăuntru,/
lumina.” (p. 18). Naşterea este o parte a cre-
aţiei, este inclusă în ea, mărginită de cuvânt:
„Poţi să te naşti,/ înaintea naşterii tale,/ prin
ideea de tine/ a părinţilor;// poţi să gândeşti,/
înaintea gândirii tale,/ prin puterea de inteli-
genţă/ a materiei;// dar nu poţi privi,/ înaintea
privirii în tine,/ prin ochiul străin al cuvân-
tului.” (p. 19). Şi toată creaţia conţine o zba-
tere, înăbuşită şi ameninţată de resemnare,
între sensul ascensional şi reţinerea materi-
ală a temeliei: “Cât înalt coboară/ în munte/
pentru stânci/ ce nu pot rodi/ de prea grea
măreţie.” (p. 20). Zbaterea care există în
multe dintre poemele Adrianei Weimer are
loc între limite, în spaţiu închis. Ea primeşte,
uneori, forma libertăţii circumscrise: „Sun-
tem liberi/ să ne gândim libertatea/ senti-
mentul/ unui fir de iarbă/ călcat în picioare,/

gata să se ridice/ din nou/ şi din nou/ după
fiecare ploaie.” (p. 21). Dar încrederea în
puterea aspiraţiei spre ideal rămâne.

Tendinţa ascensională (zborul) este
permanentă: „Albia zborului// albia
pe care apele/ nu pot s-o/ inun-

de.” (p. 37). Dacă închiderea se produce în
forţa germinativă a cuvântului, deschiderea
(ascensiunea) devine creaţie: „Te închizi în
cuvânt,/ ca sămânţa în fruct,// te deschizi/
ca un ochi/ sub pleoapa cuvântului.” (p. 42).
Aproape pe neobservate, versurile poetei a-
lunecă din străvezimea meditaţiei în lim-
pezimea naturii epurate de lesturi: “Cântec
de-april,/ cântec de mai/ nostalgia luminii
revărsată în floare,/ dor despletit peste râu/
în sălcii plângătoare.” (p. 31). Năzuinţa spre
puritate este prezentă şi aici. I se adaugă i-
mediat delicatul sentiment al iubirii ocroti-
toare: „Te cunoşti prea puţin/ ca să ştii/ că
neliniştea ta/ e liniştea/ cu care îţi rostesc
dimineţile.” (p. 32). Întrebările neliniştite ale
poetei îşi găsesc, într-un final, liniştea.

Concluzia, apoteotică, este cea a
frumuseţii spiritului care inundă
sinele. Frumuseţea ia imaginea

luminii, sub forma unei uniri a binelui, a ge-
nerozităţii şi a creaţiei. Acest ultim autopor-
tret este emblema întregii poezii a poetei
noastre: “Eu nu port frumuseţea pe chip,/
ci în suflet.// Pe toate străzile din sufletul
meu/ e lumină.// Nu am apus niciodată/ la
apusul unui gând dinspre mine,/ ci mai a-
proape de suflet/ am aşteptat/ să se facă lu-
mină.// Şi i s-a spus luminii să fie/ mai pre-
sus de orice.// Sufletul meu e locuit de lu-
mină.” (p. 47).

Partea concretă a poeziei Adrianei
Weimer, din volumul Memoria
frunzei (ca şi din alte volume), cu

însuşiri de caligramă, este suport pentru un
abstract esenţializat prin conciziune, în care
raţiunea meditaţiei alternează cu sentimentul
elegiac.

Adriana Weimer:
Memoria frunzei

Aşa că moştenitorul Doamnei Roza
şi al Baronului n-a putut fi intro-
dus în societatea milaneză, acolo

unde cei doi părinţi şi-au câştigat un loc în
primele rânduri. O a doua problemă era legată
de fixaţia lui Ambrogio privind moartea, sin-
gurul subiect ce părea să-l intereseze cu ade-
vărat. Şedeau în sufrageria cu mobila din
lemn greu şi cu vesela atât de preţioasă. De
pe un perete, dintr-un tablou cu ramă scum-
pă, şi Doamna Roza era prezentă. Doamna
Roza abia ce fusese înmormântată de o zi şi
atmosfera de doliu făcea încăperea aceea şi
mai puţin caldă. Cei doi bărbaţi sufereau sin-
cer pentru pierderea suferită, suferinţă ce-i
unea chiar mai mult decât oricând. Prilej
potrivit ca discuţia – pentru care baronul s-a
tot pregătit şi a tot amânat-o – să aibă loc.

– Acum că am rămas doar noi doi, va
trebui să ne orânduim altfel viaţa, a început
el.

– Să ne orânduim altfel viaţa?! De ce?
– În primul rând,… Baronul şi-a prepa-

rat de nenumărate ori această discuţie, însă
în clipa aceea a trebuit să depună mari efor-
turi pentru a continua: mai mult se chinuia
să-şi aducă aminte cum şi-a imaginat el di-
alogul, ce cuvinte şi-a pregătit să folosească,
mai puţin sensul celor ce voia să spună…
În primul rând… În primul rând, va trebui
să-ţi faci şi tu un cerc de relaţii. Mai devreme
sau mai târziu, totul va rămâne în sarcina
ta…

– De ce?
– Cum „de ce?” Câteodată tânărul

bărbat se comporta ca un copil mic! Păi,
nici eu n-o să trăiesc la infinit…

Brusc, Ambrogio deveni atent:
– Crezi că ai să mori şi tu? De ce te

gândeşti tocmai acum că vrei muri în curând?
– „În curând”?!

vine să-i oferi un loc pe aleea principală cuiva
care nu are prestigiul necesar, chiar dacă e
gata să plătească oricât pentru o asemenea
onoare. Baronul constată cu satisfacţie că
Al Optzeci şi optulea a încetat să-l mai în-
trerupă şi-l asculta în linişte. Apoi, trebuie
să ai grijă să dispui întotdeauna de o rezervă
de locuri de onoare pentru cei ce le merită
cu adevărat şi… şi au şi banii necesari.

Ambrogio continua să tacă, părând
chiar că e atent. În fine, o să te
învăţ toate lucrurile acestea pe

rând. Apoi, să nu uităm că degeaba ai şti să
tratezi cu clienţii, dacă nu te-ai pricepe şi la
partea financiară. Sigur, nu tu va trebui să
te tocmeşti pentru fiecare amănunt din ofertă
– pentru asta avem oameni pregătiţi s-o facă
şi o fac foarte bine! –, dar să ştii că întotdea-
una, la învoiala finală, se va veni şi la tine în
speranţa că preţul ar putea scădea şi cu un
singur bănuţ! Al Optzeci şi optulea voi să
spună ceva, dar tatăl vitreg nu-l lăsă: O clipă!
Pe urmă poţi să mă întrebi! Asta e foarte
important! Oricât de multă încredere ai avea
în oamenii noştri, va trebui să-i controlezi!
Nu tot timpul, însă ei trebuie să fie în clar
că nu sunt de capul lor. Mulţi clienţi încearcă
să trateze direct cu ei, să le ofere un bacşiş
pentru ca preţul final să fie mai mic. Asta-i
înşelătorie şi trebuie pedepsită ca atare!
Ajunge să-l dai pe unul singur afară pentru
o asemenea faptă şi ai să vezi că altul nu va
mai îndrăzni să te înşele! Şi astea sunt lucruri
pe care le vei învăţa pe parcurs. Pe urmă,…
Dar spune-mi ce ai vrut să mă întrebi!

Ambrogio, cel de obicei atât de vorbăreţ,
tăcu, iar baronul nu ştia cum să interpreteze
această tăcere. Tăcură amândoi o vreme.
Din rama scumpă, Doamna Roza îi supra-
veghea mulţumită. „Asesorul Flamini a avut
dreptate: pe cei mai mulţi oameni îi intere-

Gheorghe Schwartz

O prevestire
a morţii tot trebuie să fie!*

(3)

– Că… că vei muri…
– Toţi vom muri.
– Când crezi că vei muri? Simţi acum

ceva în legătură cu asta? Cum simţi acest
lucru?

Baronul constată că întreaga pregătire
pentru acea discuţie a fost total inutilă. Ar fi
trebuit să prevadă că Al Optzeci şi optulea
se va întoarce iar şi iar la obsesiile sale; ar fi
trebuit să caute din timp o cale pentru a-l
scoate de acolo. Măcar în discuţia aceea atât
de necesară!

– Două sunt lucrurile pe care vreau să
le stabilim acum…

– Când crezi că vei muri? Simţi acum
ceva în legătură cu asta? Cum simţi acest
lucru?

Ca de obicei, după ce aducea vorba des-
pre moarte, Ambrogio nu mai avea răbdare
pentru altceva. De data asta, Baronul nu se
mai lăsă întrerupt.

– Aşadar: va trebui să începi să te ocupi
şi tu de administrarea cimitirului! Asta în-
seamnă că…

– Când crezi că vei muri? Simţi acum
ceva în legătură cu asta?

– …asta înseamnă că va trebui să în-
cepi să înveţi cum să te comporţi cu clienţii,
cum să tratezi preţurile în funcţie de impor-
tanţa lor…

– Când crezi…?
– E şi asta o meserie ce trebuie învăţată.

Nu poţi să ceri aceeaşi sumă de bani de la
fiecare posibil muşteriu: unul are pretenţii
mai mari, altul e mai strâmtorat, însă şi el
plăteşte, chiar dacă mai puţin. Pe urmă, tre-
buie să respecţi anumite ierarhii: nu se cu-

sează mai mult cum vor muri decât când
vor muri” gândi Ambrogio. „Frica la acoperă
raţiunea…”

– Bine, a spus, în sfârşit Baronul. Punc-
tul acesta îl vom discuta de acum pe îndelete.
Vreau doar să-ţi subliniez că pentru a avea
succes în afaceri, trebuie să te mişti, să-ţi
cauţi clienţii, să te duci după ei.

– După clienţii noştri nu trebuie să te
duci. Vin singuri aici!

– Cimitirul Sfântul Ambrozie nu este sin-
gura necropolă din regiune! Interesul nostru
este să fim cunoscuţi şi apreciaţi de cât mai
multă lume. Sigur, renumele se transmite şi
de la om la om…

– Şi de la decedat la decedat? („Cine
ştie? Poate şi de la decedat la decedat…,
gândi băiatul.)

– …dar nu-i de ajuns!
– Tu ai să mori brusc! decretă Ambro-

gio. Dintr-o dată, toată pledoaria Baronului
se prăbuşi, spărgându-se în mii de cioburi.
Ştii de ce? Pentru că mi-ai spus că trebuie
să mă pregăteşti pentru când tu vei pleca la
Domnul… Atunci ai pomenit de moartea
ta… de moartea ta! Şi, parcă ai fi uitat un
lucru atât de important, te-ai apucat să-mi
explici cum se administrează afacerea. În-
seamnă că nu te poţi gândi prea mult la
moarte, aşa că moartea va fi obligată să te
ia pe nepregătite. Eu cum crezi că am să
mor? Pe mine mă preocupă subiectul. Crezi
că eu am să mor după o lungă suferinţă?

Fragment din romanul CEI O SUTĂ –
BASTONUL CONTELUI în curs de apariţie

la Editura Curtea Veche.
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Rugăciunea
       Numai rândunica
îşi azvârle sufletul
     până aici
în cămara alb-neagră
plină cu oscioare subţiri
oase de aer
     Stolul s-a dus
prin fereastra cea strâmtă
        prin lumina cea curgătoare
Toate rănile mele
s-au făcut dragoste, Doamne,
        fiindcă aşa ţi-am cerut
        în prea-dulcea nevindecare.

Ceasul de pulbere
Între o daltă-însorită şi-o lamă de gheaţă
licăreşte fluturele din inimă, orb
nu ştie minutarul cât belşug
            măruntaiele-i scaldă
clipeşte-ntre coaste fluture
de cenuşă-nstelată
ceasul de pulbere saltă-n văzduh!

Poem trist, toamna...
În grânar, noaptea sălaş dă să-şi dreagă
gheare de fier zdruncină casa
tu treci dintr-o vreme într-alta mai clară
mersul ţi-e ca o pâslă în care cohorte
de trandafiri se afundă
            zidul e greu
                        şi amar
şi amărăciunea se prinde ca viţa cea suitoare
În grânar boabe negre, şi bucuria în franjuri
     un pieptene grav
          împarte sâmburi
                          în zile şi nopţi...

Un tăciune usturător
    Şi tu, nedumeritul meu mă întrebi “cum”
şi tu mă întrebi “de ce”
                mă rănesc umblând printre săbii.
Sunt arsă în inima mea, un tăciune
                                   usturător
                                         sternul
                 acolo e cuibul de foc
                 cenuşa de-acolo începe…

Frig
       Toropeala ploii
     gângureşte pe acoperiş.
Smocuri de ceaţă
               din colinele frigului
       inimii mele îi vin într-ajutor.

Ademenirea somnului
         Ademenirea somnului
                 sub zăpadă.
Moartea înaintează prin seva copacului.
De sticlă e veghea.
                  Şi totuşi
                      nu vezi, mai nimic.

Răspuns
Reverberând în oglinzi spinii-nfloresc
Zăpada străpunge armura
Floarea-de-calciu în vârful degetelor
                         răsare-n splendoare
Ochiul trezit absoarbe cuvintele
Bate lacrima cerului în inima de pământ
         îndelung-însetată…

Ai mei, cu toţii
     Ai mei cu toţii împotrivă-mi sunt
şi în vâltoarea-încinsă cu lumină
aproape scufundată
                mai aud aripa cum trosneşte…

Adieri...
Ce stranie iluminare
     ca un ochi de cer
asurzitor de tăcut şi deplin
într-o apă senină
          adevărul şi viul
          unde adulmec
     inelul de abur al sufletului
poemul de veghe iluminând...

O, câtă însingurare!
Şi numai astfel...
Şi numai astfel poţi auzi
               poţi rămâne pe loc
                      şi-mpietrit
                          contemplând
număr fix, fără vuiet, albastru...
După o răbufnire albastră
de sori visători
ca un dans zăpeziu al luminii
          iată pacea
                   adâncă
                       şi
                      vie
încremenirea minunii...

Datornici suntem
Zăpadă  peste spinările caselor.
Suflă recele vânt pulberi suave-n văzduh.
Lumina-i aproape
povara ei se desprinde
            sub dălţile minţii
datornici suntem –
         nu mintea-i aceea
      ce trece prin lucruri, desfoliindu-le
şi-apoi ca-ntr-o moară
            în slove minuscule
numai prafuri de aur, luciri…
Datornici, în umbră pitiţi,
în răcoarea copertelor albe.

Dincolo
       Stam lângă zid pe o
   vreme de moină-albăstrie
prin ceaţa lipicioasă treceau
                 când şi când
        licurici arzători, vorbe mici, aspre
Stam lângă zid cu spinarea
         aproape-împietrită
         şi-mi părea că veşnicia
         se aşează temeinic
între dalele jilave
         încorsetate de muşchi vegetali
Îmi crescuseră-ntâi: inima/ capul,
                    spinarea, cuvintele grele după
                                cele de abur
şi cuvintele se porniră
             să scrijelească
             lumina subţire
    varul gândului
    zidul
    pe care
    cerul îşi plimba umbrele norilor
Îmi crescuseră dinţii de lapte
                        şi-apoi dinţii de piatră
       mi-au crescut şi braţele cele de os
       după care din pumnii mei firavi
                se iviră pumnii de fier
       Şi-am bătut în poarta de fier
       cu pumnii însângeraţi încă
   pumni care erau chiar de fier
              în cele din urmă
Şi poarta de fier devenise
de-acum insuportabil de vie
şi poarta de fier s-a deschis
   ca un ventricol de carne.

Amuţit-aş striga
     Marea surpare:
   nu mă lăsa
grotă-ngheţată în inimă-mi arde
flăcări de ger şfichiuiesc zbaterea
                                         ruptă
                din ritmul cascadei
oceanul smulge viaţa din mal
zidul se surpă-n văpaia amiezii de iarnă.
                Văzduh într-aurit
   Se împătură-n sine bătrâneţea
invadatoarea din întunecatele reci
Foile de porumb foşnesc în neştire
Grăunţe rodesc în burţile
zburătoarelor moarte
-încă în aer-
Lumina e plină de răni prea-frumoase
În cercuri albastre
                cearcănul apei
    în apus
        pare că-i răsărit.

La masa de brad
 Moartea e un balet straniu
deasupra vieţii planează lin.
Mănânc şi mănânc
la masa de brad,
afară sub brad,
mărşăluiesc oştiri nemiloase
prin secundele sângelui meu.

Monica Rohan

Monica Rohan, volumul de poezie
Zid după zid, Editura Brumar, Timişoara, 2011.

Încă cel puţin trei mărturisiri ale scri-
itorului pot fi folosite ca argumente
pentru invenţia melodică de câteva

tacte a gnomului artist şi a apropierii de pă-
mânt şi pământeni: 1. ...”Cusătura pingelii
nu se vede uşor, dacă nu e făcută cu aţă al-
bă. De, dragii mei, eu sunt cârpaci bătrân;
eu cos de dragul pingelii, nu de-al cusăturii.
Dacă vă place, îmi pare foarte bine, fiindcă
ţin la cinstea meşteşugărească, dacă nu…
mergeţi şi voi la alţi meşteri mai buni să vă-
ncalţe-că Slava Domnului! sunt destui –
supărare nu-ncape… Am şi eu câţiva muşte-
rii ai mei care n-or să mă lase” (s.n. – I.D.)…
2. …”Când ai d-ta o pereche de ghete, şi ief-
tine şi potrivite, poartă-le sănătos, şi nu-ţi
mai pese de locul naşterii autorului şi de-m-
prejurările vieţii lui, care n-au deloc de-a face
cu ghetele d-tale”… 3. ...„Eu nu mă pot gân-
di sus când umblu cu picioarele goale pe
coji de nuci. Viaţa banală a mea, a noastră, a
tuturor românilor, iată ce mă interesează, iată
ce-mi atrage irezistibil atenţia. Ferice de cei
ce pot să gândească sus, nesimţind pe ce
calcă jos! Ferice de ei! groase tălpi trebuie
să aibă. Mie mi-e capul greu. Imposibil să
mă uit acolo unde-mi arată cu degetul criticii
noştri. Aplec ochii în jos, la cojile de nuci
care mă înţeapă, mă taie, mă sângeră – şi ia-
tă dar obiectul criticii mele, fiindcă şi eu sunt
român care mă respect, adică fiindcă şi eu
am dreptul, pot zice chiar datoria să fac cri-
tică”.

Gnomul genial caragialian, creator
al ritmului unic, al acordului (in-
venţiei) melodic(e) de câteva tac-

te, „în mersul preludiului etern”, este răspun-
zător de spectacolul lumii de la noi (din mo-
mente, comedii şi dramă), de figuraţia umană
din schiţe şi nuvele, de scaunul de judecată
asupra periferiei culturale şi sociale, de ca-
nonul publicistic şi atenţia afectuoasă din ca-
mera limbajului, de argouri şi eufemisme,
de sensibilitatea climatică a seriei deschise
de Mitică, „junele voievod meteorologic”,
de vagantism, vreme şi astronomie. De obi-
cei meridianul locului şi al personajului este
determinat natural, marinăreşte, rapid, indi-
când Nordul, ora exactă, cotele sensibilităţii,
crucişurile lingvistice şi atitudinale, climatul
şi unele variaţiuni şi experimente.

Căci dragostea, scrie autorul, „Din
pocit, frumos îţi face,/ Şi deştept
din ăl mai prost”. Structura duală

a autorului de dramă şi comedii, satiric şi
sentimental, înseamnă „un om cât o lume”,
sensibilitate climatică, superstiţii şi depen-
denţă de zile şi anotimpuri, de noroc şi în-
tâmplare. C. Rădulescu Motru descrie o sce-
nă dionisiacă a dansului în soare, în care
autorul preia organic „viaţa naturii”. Heliotro-
pismul caragialian are,cum am arătat deja,
în această secvenţă un exemplu – argument,
iar meteorologia/ astronomia include, în cău-
tarea Nordului, asemenea gnomoni, perma-
nenţe, echilibrări şi complementarităţi.

Invenţia melodică a gnomului artist,
prezentată de scriitorul român (în articolul
Câteva păreri) pare potrivită/ adecvată pen-
tru ampla ilustraţie romanescă a lui Günter
Grass, din Toba de tinichea, în primul rând
prin facultatea dominantă a inteligenţei „e-
norme şi monstruoase” prin care toba de ti-
nichea a piticului Oskar bate marele ritm al
unei tranziţii absurde şi infernale. Un gnom
toboşar imaginează Günter Grass, în Toba
de tinichea (1959), o satiră la adresa lumii
contemporane şi a absurdului existenţei. Pi-
ticul Oskar Matzerath înregistrează ororile
războiului şi minciunile adulţilor, folosind to-
ba de tinichea a copilăriei sale arhaice. La
rândul său clovnul muzical Bebra, învăţătorul
lui Oskar, examinează de aproape umanita-
tea, găsind-o bună de dus la balamuc. Rezu-
mând, toba de tinichea îşi prezintă astfel e-
roul, bătătorul neostenit de ritmuri.

Atitudinea gnomului caragialian cores-
punde căutării gnomonului, instrumentului
şi locului potrivit, adecvat meteorologiei şi
sensibilităţii climatice variate şi periclitate,
supusă intemperiilor şi tranziţiilor. În fiziog-
nomia unor personaje caragialiene întâlnim
caracteristici privitoare la legătura cu pămân-
tul şi lumea de la noi, la viaţa organică şi fe-
nomenele geografice, la sensibilitatea clima-
tică. La Caragiale momentul de viaţă şi expre-
sia lui stau adesea sub consemn meteoro-
logic, iar Nordul dimensionează această ca-
racteristică.

Jean Paul Kauffmann şi Dan Brown îşi
plasează acţiunea unor romane în Biserica
Saint-Sulpice din Paris. Istoria acestui lăcaş

(6)

Ioan Derşidan

Termitele şi cariul

Polarizarea situării autorului faţă de eroii
săi rezultă din cele două enunţuri privitoare
la aceştia: a. „îi urăsc, mă” şi b. „uite-i ce
drăguţi sunt”. Le alăturăm aici acel c. „sunt
vechi, domnule”. Cele cinci etape ale creaţiei
caragialiene şi „variaţiunile” secvenţelor de
viaţă create (expresia lor), rezolvate comic,
tragic, fantastic şi naturalist, în latură „enor-
mă şi monstruoasă”, corespund acestei per-
spective a gnomului/ artistului intervenind
în mersul lumii, încremenind ritmic clipa,
făcând-o să vieze, să arate sucitura, calapo-
dul, unicitatea creaturilor sale. Astfel, piticii,
gnomii care păzesc bogăţiile ascunse ale pă-
mântului (comori, pietre preţioase, aur) şi
elfii, care reprezintă spiritele vântului, ale a-
pei şi focului documentează despre un imagi-
nar tensionat, care foloseşte deopotrivă sur-
sele populare, naturale şi culte. Sugestiile,
posibile, din M. Cervantes, J. Swift şi E.T.A.
Hoffmann se întâlnesc aici cu cele folclorice,
crucişe, despre strigoi şi Statu Palmă Barbă
Cot. În Minciună (snoavă populară) o jumă-
tate de om frige unul întreg „dacă nu spune
o minciună bună”, iar în Făt-Frumos cu
moţ în frunte (după Charles Perrault) slutul
şi pocitul – amintind de Agerul locului –
poate hărăzi minte fiinţei iubite.

creştin reţine mai multe cauze care au adunat
credincioşii de-a lungul timpului: unul îl re-
prezintă gnomonul, al doilea pictura lui E.
Delacroix etc. Gnomonul este – la Dan Brown
– elementul vertical al unui imens cadran
solar. Linia Nord-Sud a acestuia reprezintă/
a reprezentat pentru francezi meridianul zero,
ceea ce este astăzi meridianul Greenwich
pentru englezi. Linia subţire a unei bande de
alamă leagă obeliscul nordic cu pardoseala
din Sud, trecând prin altar. Această „busolă
ecleziastică” a fost folosită la stabilirea/ de-
terminarea solstiţiilor şi echinocţiilor. Biserica
Saint-Sulpice are o istorie „ciudată”, iar gno-
monul indică „Linia Rozei”, direcţia cea bu-
nă, N-S, meridianul potrivit dintre poli. Un
personaj caută cheia de boltă sub linia Rozei
(direcţia N-S), la baza obeliscului, care lui îi
indică un capăt de drum. Atunci când fulge-
rul distruge compasurile magnetice de pe
corabia căpitanului Ahab (în Moby Dick),
acesta transmite semenilor magnetismele sa-
le interioare şi-şi îndreaptă busola refăcută
după soare. Fenomenele meteorologice,
compasul şi cornetul de vânt sunt subordo-
nate aici fantasmei leviatanice. Indicii „faus-
tiene” surprinde G. Călinescu în „abaterile”
unor eroi caragialieni cu experienţe sucite.
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Ghilezan

Marius Ghilezan, volumul de poezie
Exotikalos – poeme de la marginea lumii

Fiji, în pauza de vulcanizare
Fiecare cal cu ochelarii săi,
fiece vânt are golful
cu ridicătorul său de mingi.

Plutire
Fericirea este o călătorie,
fără o destinaţie precisă
dincolo de orizont
liniştea-i tristă, plictisitoare.

Ti kalos
Pentru că au venit din Fanar
corecţii politici le-au spus fanarioţi
încântaţi de plaiurile mioritice
se mirau cu vorbe străine:
- ti kalos!
şi aşa au rămas
ticăloşi.

Colţul meu de Rai
Din Luzonul orhideelor saprofite
am cules seminţia veşniciei
Ecuatorului sfârtecat de liane
amăgind gândul revederii
mi-am aşezat un colţ de Rai
departe de uscatele frunze din cărţi
aud susurul apei, ţipătul ploii
şi foşnetul eucaliptului
văd flamingo şi aud “Dahil sa iyo”
de ce-am plecat?
şi mai tai din lista cărnoasă
la adăpostul brusturelui, mutat în diasporă
aşa mi-am amintit noaptea cu Marjorie
fredonând tagalog şi mâncând mango
era altfel de Ammely
sclipea în umbra astrelor
uitam să spun
patul era din acacia
regal înflorit
supravieţuiesc Paradisului
Memoria o mai am vie, deci exist!
Visul e tsunami printre amintiri filipineze.
Nu vreau pisici berlineze.

Se naşte o insulă
Vino să vezi cum despică marea
troiene de lavă ocupă necuprinsul
vulcanul erupe acid sulfuros
topitele chile pierd lestul de pradă
piraţii-s fiorduri de umbre
tributul mării adună cete de îngeri
a doua zi, doar oceanografia
mai vede chip ciobit,
cine să creadă fiertura
de oase, tablă şi comori?
Obrazului mării i-a mai răsărit un coş,
Nu-i infinitul agent cosmetic.

Utopie
Ouăle nu ciocnesc pietrele
la ceaiuri dansante,
nici măcar la business-lunch-uri.

Zâmbet filipinez
În cercul de foc al mării liniştite
vulcanii tac, arhipelagul revarsă,
colier pe-al zorilor gât,
dimineţi de miere lumii sfrijite din noi,
acolo, priviri scânteie,
diamante par ochi
piraţii-s duşi în Caraibe.
Ospeţia, poţi s-o culegi,
nu doar din buze, să ştii!
La ei fericirea e o artă,
vitală forţă de a fi în putere,
gata să-mpartă cu alţii
seva naturii, arii vindecătoare
viaţa le soarbe.
Se roagă zâmbind
şi nu mor ca alţii de râs
nimic protocolar
zâmbesc ca salut
în loc de pălărie
ridică un surâs
în ei coboară măreţia
universului tăcut
gentili ne oferă
eternul plăcut
acordul nu-i o himeră
oricât de greu sau bine le-o fi
tristeţi, bucurie, o charmă,
veseli îţi mulţumesc
şi la datul cu flit.

Bonsai
Porţi în miniatură
chipul pădurii
în zadar te ud
nu creşti destul
cât să-mi ascunzi papagalul.

Voiaj, voiaj
Fiecare bilet de călătorie
ascunde cheia Paradisului
dar nu fiece voiaj
deschide taina fericirii.

Dileme egiptene
Lucrurile frumoase sunt perfectibile
Dar ce te faci când urâtul
nu poate fi înfrumuseţat?

Gym
Licheaua are trup sculptat
doar pentru a masca neuronii
etalând semnele perfecţiunii?

Furt necalificat
De ce să furi un sărut?
Când pleci în exotikalos
nu ai all-inclusive?

Prostia cu ciucuri
Unii se nasc proşti,
alţii se formează cu timpul
şi timpul e mereu acelaşi.

Africa
Ei au timpul,
noi avem ceasuri,
la ei cocosul trebuie cules
la noi e în supermarket.

Trecut-au anii…
Şi acum vă văd
sprâncene acolade
dar nu vă mai simt
arcuirile calde
sunt un contrabas
nepoţii mă trag de mustăţi
sunetele-s de coasă
viaţa-i ca fânul.

Nopţi arabe
Miros de iasomie
a nisipului deşert
patinezi pe dune
şi visezi nopţi arabe?
iar te-ai culcat
pe Răpirea din Serai?

Chimie
Pisicile cad mereu în picioare
din avion totul se vede relativ
nu arunca felinele fără paraşută
laptele praf e din chimicale.

Goblenuri
Mama mi-a lăsat multe goblenuri
a vrut să-mi transmită de după moarte
că viaţa poate fi de mătase
depinde de unde priveşti?

Catâri au fost, catâri sunt încă?
Până şi catârul de aici
nu e ca cel de pretutindeni,
are şi încăpăţânarea identitatea ei.

Prostia
Prostia e un şir încolonat
de fapte inconştiente
inconştientul eliberează fiara
din carpetele de iută.

Podgorie
Strugurii buzelor tale
dulceaţa viilor
a morţilor e doar învierea.

Proverb chinezesc
Poţi să ai hectare de acţiuni,
tot un wok de orez mănânci pe zi.
Oricâte averi în viaţă aduni
tot la doi metri sub pământ te lepezi.

Reîntâlnire
Dragostea dintre noi e veche
lacrimile noastre n-au pereche
ne-am despărţit când egipeţii lui Kefren
cântau, ca la Salva Vişeu, acelaşi refren
Noroc că te-am reîntâlnit
După ce Raiul m-a izgonit.

Elefant la bloc
De dragul Savanei
mi-am luat un elefant
şi l-am urcat în apartament
pe scara de bloc
a distrus totul în casă
- trebuie să-l vând!
Dacă te tot vaiţi la toată lumea,
îmi zise un prieten,
nu-l mai dai nici la preţ de porţelan.
Aşa s-a şi întâmplat
am scos mobila
şi am deschis circul la etaj
stau acum pe hol şi tai bilete
Savană am fost, fazan sunt încă.

Eliberează Dragonul!
Departe de clanul sufletelor
cu frică de Dumnezeu
înfloresc boabele de aur, o dată pe an
când muritorii prăjesc porumb
aşa cred ei că eliberează Dragonul cel bun

pedepsit să zacă sub munte
ce vină sufletească?
a ajutat pe muritori.
Vine o vreme când le trece supărarea
zeilor, împăraţilor din cer,
şi tu, străine, eşti chemat la ritual.
Continete s-au despărţit
şi insule uniseră
arhipeleaguri, pe limba soacrei,
de ce-o mai fi ciocnire, trăsnet sau tunet?
Vine o vreme a iertării
când tu, un călător pribeag,
poţi fi marele arbitru
între muritori şi Împaratul de jad
eliberează Dragonul
prăjind boabe de porumb.
Nu bea coke şi mânca pop-corn
în arhitecturi de celuloid.

Despre putere
Puterea leului
depinde de puterea  de rezistenţă
a celor fără de putere.

Dorinţă
Totul e să vrei
universul conspiră
împlinirea nu e sinonimă satisfacţiei.

Împărtăşanie
Nu sunt alţii vinovaţi
că ţie ţi-e foame.
Abţine-te şi fă-i părtaşi
la colocviul tău despre nutriţie.

Incompatibilitate
Ţi-e rău când eşti pe mare
dar nu ai ameţeli după o manea
porţi Gucci şi duhneşti a drogherie?
Nu eşti din lumea mea.
Nu du greierii la şcoala de meserii!
Rămas fără ţesători
la războiul meu unde lucram
la cea mai mare tapiserie din lume
Speranţa
mi-am dat greierii la şcoala de meserii
şi bune maniere
Ce să vezi?
Când s-au întors
Nici voce, nici poftă de muncă,
doar burtă verde.

În căutarea Spiritului suprem
Prea departe cânturi, ne-nţelese taine
nici cu atâta beznă, Spiritul suprem,
prin căderi în sine, dezbărat de haine,
tot ul străluceşte până la extrem.
Exist-o prea curioasă lume călătoare
cam prea mulţi se-avântă-n buza avalanşei
cu  naivitate clar năucitoare,    .
prea mult vis îi mână-n Himalaya transei.
Iar prea-nţeleptul despovărat de păr,
trage spre el prea ciudaţii nou sosiţi,
cu presupuneri fade şi poftele-n răspăr,
virtutea-i sus în munte, rog nu obosiţi!
Mult prea abrupte urcuşuri, tăiosul ger,
prea multe obrazuri înţeapă, yoghinul
calcă parcă prea uşor, vioi şi ager,
oare cum de poate sări ca pinguinul?
prea curioşii, opriţi să bea din uger
vaca e sacră, dar ce ştie străinul?
Prea puţină vibraţie, prea mult roit pasager,
mult prea puternicul le spune că bunul,
suflet al său, e demult urcat la cer,
iar mersul ce se-întâmplă e doar efemer.

Vis
Se făcea că G.E. a scris o carte.
Poemele-pasteluri
păreau sculpturi în lemn
detaşate din pagini.
Juriul a decis să-i acorde ei…
Marele Premiu.
Dar, pentru că ea nu mai era printre noi,
juriul a-ntrebat:
Cine se duce să i-l înmâneze?
Eu, am strigat.
Şi m-am trezit.

Soclurile
Ceva ca un seism
clătină soclurile.
Statuile cădeau una câte una.
Unele în picioare,
altele în varii poziţii.
Rugăciune a lui Brâncuşi
a căzut în… genunchi.
Şi-n vreme ce ea
se ruga neîncetat,
de sub genunchii ei, soclul
a-nceput să… crească la loc!

Paradă
Doamne,
duhovniceasca mea viaţă
seamănă tot mai mult
cu o… paradă.
Bat pas de defilare
în urma Ta
în zile doar de sărbătoare.
Iar Tu-ţi duci Crucea,
zi de zi,
de-a… buşelea!

Poem cu aromă de cafea
Dacă-l veţi adulmeca,
acest poem are aromă de cafea.
L-am scris matinal,
sorbind în tihnă o cafea.
Cuvintele-mi dădeau târcoale timide,
ca un stol de fluturi catifelaţi
pe o pajişte.
Pe-o nevăzută scară a Cerului,
traversau fuiorul aburilor calzi,
ce urcau din cafea.
Ca-ntr-un ritual,
doar de ele ştiut,
se rânduiau pe foaia goală.
Era în 18 Mai 2011.

Râd că-mi vine
Râdea singur un om pe stradă.
Mai mult a pagubă râdea.
Râdea cu poftă. Hohotea.
Isteric râsu-i, în cascadă.
Parcă de râs flămând era.
Râdea vulgar, tâmp, necioplit
ca de o tragedie un smintit.
Un demon parcă-l gâdela.
Ehei, amice,-l întreabă careva.
De ce râzi? Ce ai? De cine?
Crezi că ştiu? – părea a spune.
Râd că-mi vine: ha, ha, ha…

Ticu
Leontescu
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Ştefan Aug. Doinaş este un poet al spi-
ritului antic. Multe dintre creaţiile sale poe-
tice se îndreaptă spre un spaţiu al mitologiei
şi al filosofiei, astfel încât îndeamnă cititorul
să descopere trecutul din această perspec-
tivă.

Oamenii învăţaţi din trecutul gre-
cesc, ale căror învăţături au fost
propagate mai departe de-a lun-

gul secolelor, deţin un loc special în largul
areal de simboluri al lui Ştefan Aug. Doinaş,
în calitate de embleme ale înţelepciunii. Scri-
itorul apelează în unele circumstanţe la vor-
bele înţelepte sau chiar la istorisirea unor fi-
losofi greci. Îl aduce în discuţie pe filosoful
grec Platon în poezia Forma omului. Motto-
ul accentuează ideea căutării jumătăţii hără-
zite, de care am fost separaţi la început, pre-
zentă în cartea Banchetul: „Şi astfel după
ce fiinţa omenească a fost tăiată în două,
fiecare jumătate de om dorind pe cealaltă se
ducea după ea.” Cuvintele reflectă esenţialul
fiind un fel de introducere în tematica princi-
pală a poeziei: iubirea înţeleasă ca un tot u-
nificat.  Marele gânditor al Antichităţii, Platon
apare într-o altă ipostază în Vânzarea lui
Platon ca sclav la Egina. Ştefan Aug. Doinaş
foloseşte celălalt nume al capitalei Greciei,
Atena, pentru a denumi locul vânzării sale.
Aflat în drumul spre Egina, pe mare, Platon
este cuprins de singurătate şi meditează la
diferenţa dintre adevăr şi minciună. Filosoful
apare în calitatea de purtător al adevărului
care se transformă uneori şi într-un „adevăr
negru”, adică unul corupt de minciună.

În galeria filosofilor greci, Ştefan Aug.
Doinaş îl încadrează pe Parmenide, preocu-
pat de descoperirea adevărului, dar şi pe Plu-
tarc, scriitor şi moralist grec. Dacă poezia
Orologiul de gheaţă este deschisă prin afir-
maţia lui Parmenide: „Astfel naşterea s-a
stins, iar moartea e peste putinţă de conce-
put” prin care se reclamă o stopare a timpu-
lui şi îngheţarea asemenea orologiului în
eternitate, lui Plutarc îi este conferită onoarea
de relatare a poveştii despre funeraliile lui
Demetrios, cu scopul ascuns, dar destul de
uşor de desluşit, acela de acordare a unei
credibilităţi ridicate a cititorului în cele pre-
zentate. Nu fără vreo ţintă anume foloseşte
scriitorul spusele lui Polybios în deschiderea
poeziei Asediul: „Iar când ieşiră din cetate,
ca să se predea, văzură că duşmanul nu era
nicăieri.” Titlul cu valenţă istorică, dar şi fap-
tul că Polybios a fost un istoric grec care a
descris războaiele punice în cărţile sale isto-
rice ne îndreptăţeşte să credem să Asediul
face trimitere la una dintre aceste confruntări
dintre Roma şi Cartagina.

Un alt filosof grec presocratic accentu-
ează perspectiva întoarcerii spre trecutul an-
tic: Empedocle. Conform perceptelor sale
filosofice universul este alcătuit din patru
elemente esenţiale: focul, apa, pământul şi
aerul. Dintre acestea alege focul ca modali-
tate de purificare şi renaştere. Dacă poezia
Empedocle se concentrează asupra impor-
tanţei focului în viaţa gânditorului, Sandala
lui Empedocle păstrează misterul asupra
morţii filosofului. Legenda spune că în urma
aruncării în lava vulcanului Etna a rămas
doar acest articol de încălţăminte. Empedo-
cle a ales din grupul celor patru focul ca
modalitate de ieşire dintr-o viaţă şi intrare în
alta. În situaţia de faţă elementul primordial
nu are un rol malefic, ci unul eliberator.

Focul se regăseşte şi în gândirea unui
alt filosof, Heraclit, considerat în viziunea
sa principiu esenţial a tot ce există în uni-
vers1. În poezia omonimă din volumul Hes-
peria, dedicată cugetătorului grec, Ştefan
Aug. Doinaş introduce câteva versuri semni-
ficative pentru ideea lui Heraclit: „În acest
univers tuturora acelaşi/ Nici de zeu nici de
om plăsmuit care este/ Dintru veci şi va fi
foc de-a pururi în viaţă/ Aprinzându-se-ar-
zând mistuit în cadenţă”. Element primordial,
focul deţine eternitatea în cosmos dăinuind
peste timp. Poate unul dintre cele mai intere-
sante simboluri introduse de Ştefan Aug.
Doinaş în lirica sa este lampa lui Diogene
din Sinope. Aspectul deosebit şi caracteristic
filosofului provine din felul de viaţă şi com-
portamentul ciudat. Este cunoscut că locuia
într-un butoi şi făcea glume pe seama oame-
nilor. Obişnuit să dea imediat replici, umbla
ziua în amiaza mare cu un lămpaş aprins în
mână în căutarea unui om2. Urmărea desco-
perirea unui om al adevărului, un om diferit
de ceilalţi. Lampa simbolizează luminarea căii
spre adevăr într-o lume afundată în ceaţă.

Poezia Lampa lui Diogene dezvoltă ide-
ea necesităţii găsirii unei fiinţe umane pure,
ieşită dintre petalele unui crin şi expresie a
frumuseţii absolute. Prima strofă ia aspectul
unei definiţii a obiectului de iluminat, pe când
versurile următoare afirmă existenţa omului
căutărilor lui Diogene deoarece sunt destui
martori ai trecerii sale prin lume: „Lumină
sunt şi adevăr al vieţii:/ un crin de foc cu vi-
ne străvezii./ Culege-l sau striveşte-l, dar să
ştii/ că floarea e măsura frumuseţii. [...]/ Pe
pragul vremii noastre caut omul./ Văzduhul,
casa, drumurile, pomul/ stau mărturie dreap-
tă c-a venit./ Iar clipa, desfăcându-l din du-
rată,/ mi-l dă ca o petală scuturată/ a florii
care arde la zenit.” Lămpii lui Diogene îi a-
cordăm şi înţelesul de simbol al adevărului,
al iluminării căutărilor şi instrument al desco-
peririi strălucirii veridicului, iar crinul con-
stituie la rândul său emblema adevărului da-
torită translucidităţii petalelor. În strânsă le-
gătură cu Apollo, remarcăm prezenţa unui
simbol al lumii antice greceşti, zeiţa Niobe,
ca întruchipare a lacrimilor durerii. Mândria
sa, rezultată din faptul că avea mulţi fii, i-a
fost aducătoare de ghinion, pentru că Apollo
şi sora sa, Artemis, i-au omorât copiii cu să-
geţi. Plânsul ei continuu a transformat-o în-
tr-o emblemă a jalei adânci pornită din pro-
pria greşeală, dar şi din răzbunarea zeilor.
Actul uciderii aduce o umbră la titlul lor de
zei exponenţiali ai Olimpului. De fapt majori-
tatea zeităţilor greceşti manifestă o dualitate
pronunţată.

Iubitele pământene ale divinilor olim-
pieni au fost multe. Fiecare a dat do-
vada faptului că jucăuşul Eros le-a

săgetat inima de nenumărate ori. Nici Apollo
nu a fost mai prejos, îndrăgostindu-se de prea-
frumoasa Dafne. Ştefan Aug. Doinaş intro-
duce povestea în Apollo îmbrăţişând pe Daf-
ne preschimbată în laur pentru sugerarea
iubirii aprinse purtată de un zeu în mare mă-
sură umanizat ajuns în pragul amarei tristeţi.
Laurul în care a fost preschimbată fata sim-
bolizează nemurirea dată de Apollo pentru
a-şi exprima intensa dragoste ce i-o purta.
Gestul îmbrăţişării transmite o dorinţă de ră-
mânere permanentă sub ramurile laurului ca-
re-l ating şi îl îndeamnă la visare. Apollo are
parte de un eşec în iubire pentru că deşi a
fost atins de săgeata care trezeşte dragostea,
Dafnei i-a fost trimisă săgeata „ucigătoare a
dragostei.”3 Simbol al unei patimi intense din
partea amândurora este legenda lui Leandru
şi a lui Hero regăsită în poezia Se joacă He-
llespontul. Ambii întruchipează sacrificiul
din iubire, sfârşind în apele Hellespontului,
nume dat strâmtorii Dardanele de astăzi. În
realitate desparte Europa de Asia, la fel cum
îndrăgostiţii sunt separaţi prin moarte. Prin
urmare, povestea lor poate fi înţeleasă şi ca
imagine a unei despărţiri forţate, impusă de
soartă. Emblemă a eternei reîntoarceri, Ulisse
îşi păstrează şi în poezia lui Ştefan Aug. Doi-
naş imaginea conturată de Homer în Odi-
seea. Poezia omonimă propune o transpunere
a fiecăruia dintre noi în eroul grec, deoarece
asemenea lui fiecare se întoarce la origine
după ce s-a îndepărtat o perioadă de aceasta.
Se interpune în final puternica nostalgie iz-
vorâtă din dezlipirea de matricea care-l chea-
mă înapoi. Soţiei credincioase, Penelopa, îi
este păstrată aceeaşi imagine, distrugând
peste noapte ceea ce ţesea peste zi pentru a
nu se mărita cu unul dintre peţitori. Ea devi-
ne simbolul stabilităţii matrimoniale şi al fi-
delităţii, a cărei soartă a fost hotărâtă de zei
în felul acesta.

Poetul îi dedică rătăcitorului Ulisse un
alt text poetic intitulat de această dată Odiseu.
Revenirea în Itaca după o lungă perioadă de
timp stârneşte în Odiseu sentimentul nostal-
giei. Nesiguranţa în propriile atuuri din tine-
reţe îl transformă într-un simbol al neîncre-
derii de sine, deşi în final, după ce îşi dă
seama că soţia Penelopa are mulţi peţitori,
schimbarea se produce, iar acesta recapătă
încrederea pierdută: „mi-am revăzut arcul/
mare şi greu/ oare am să pot/ să-l încord ia-
răşi/ cu braţul meu? [...]/ am văzut peţitorii/
şi iată: acuma/ sunt sigur/ că voi putea”. Un
alt fiu al lui Zeus cu o muritoare reţine atenţia
poetului în Hercule ridicând cerul pe umeri
din volumul Papirus, nume cu rezonanţă an-
tică, întrucât a fost folosit din cele mai vechi
timpuri ca hârtie de scris, simbol al cărţii şi
al cunoaşterii4. Eroul mitologic Hercule îşi
croieşte prin faptele săvârşite imaginea unui
„simbol al izbânzii” întruchipând „forţa pu-
ră.”5 Acesta iese victorios graţie isteţimii do-

vedite, cum este şi cazul furtului merelor din
Grădina Hesperidelor, spaţiu al nemuririi, lo-
cuit de fiicele zeului Atlas, la care face trimi-
tere subtilă poezia.

Deşi nu este prezentată această
ispravă a lui Hercule, episodul
susţinerii boltei pe umeri este

strâns conectat de momentul în care Atlas,
trimis să aducă merele, îi lasă lui Hercule
povara sa pe umeri. Ştefan Aug. Doinaş i-
maginează traiectul luat de lumea zeilor din
cer din clipa în care au un alt susţinător. A-
vem proiectat un Hercule răzbunător şi per-
turbator al „ospăţului zeiesc” cu ambrozie
şi nectar. Tărâmul Olimpului este puternic
zguduit fiindu-i absorbită euforia şi strălu-
cirea. Noua faţă ia un aspect palid, ofilit, in-
trat în adormire şi îngheţare: „Dar Hercule,
pe Atlas scăpându-l de povară,/ cutremură
deodată festinul. Cu zăpezi/ se năpusti, din
zodii scrântite, -o sumbră vară;/ pâraiele-a-
dormiră în munţi ca nişte iezi;/ abia zărit, la
dunga pustiului, un soare/ împalidat şi vitreg
cutreiera pe cer;/ în turme bulucite ca duse
la mulsuoare,/ necunoscute stele se ofileau
de ger;” Pentru ilustrarea simbolului dragostei
de sine, Ştefan Aug. Doinaş îl alege pe Nar-
cis, tânărul acaparat de propria frumuseţe.
Numit de poet „Cel-de-sine-iubitorul”, în a
şasea poezie a ciclului Mitologicale, Narcis
doreşte imposibilul: chipul reflectat să iasă
din apă pentru a-l putea atinge. Conştient de
proiecţia propriei persoane, Narcis proiec-
tează viitorul coşmar narcisic în care va intra
prin moarte. În poezia cu acelaşi titlu din
volumul Papirus, identificăm perspectiva
sfârşitului iubitorului de sine, scârbit de pro-
pria făptură, stăpân al unui spirit care speră
să fie salvat, chiar dacă este considerat răs-
punzător pentru greşeala iubirii de sine: „Eu,
numai eu, repetat, înmulţit!/ Narcis, scârbitul
de sine-n cristale,/ numai segmente şi-acelaşi
cuţit/ prompt, nemilos, cu tăişuri egale./ O,
perspectivă-n linţolii!/ Salvat/ fie-mi în albe
cupole de cepe/ spiritul, ereziarh vinovat,/
vierme-ntr-un vesel coşmar care-ncepe...”
(Coşmar narcisic).

Cercul mitologic al lui Ştefan Aug. Doi-
naş se completează cu alte două personaje
însemnate: Oedip şi Sfinxul. Intercalarea ce-
lor doi se datorează faimoasei ghicitori fără
răspuns. Perspicacitatea oedipiană îi asigură
tronul Tebei şi căsătoria cu propria mamă,
Iocasta. Iţele destinului au fost încurcate la
naştere, iar Oedip a ajuns un simbol al inces-
tului şi al paricidului, pe lângă cel al înţe-
lepciunii. În ciuda faptului că a încercat să
se opună destinului prezis de Oracol, tot a a-
juns o victimă a Fortunei. Poetul marchează
ideea vinovaţilor fără vină, Oedip şi Iocasta,
în Oedip din volumul Ad usum Delphini, i-
lustrând totodată şi segmentul complexului
oedipian: „mama ta/ vine spre tine ca o fe-
cioară/ care s-a logodit prima dată/ cu moar-
tea”. Poezia Oedip şi Sfinxul se opreşte asu-
pra unei alte interpretări a mitului.

Ştefan Aug. Doinaş inventează o întâlni-
re cu accente stranii între cei doi. Neobişnu-
itul provine din strecurarea aluziei la existenţa
unei atracţii manifestate a lui Oedip către
creatura fabuloasă. Personaj misterios din
mitologia greacă, Sfinxul are într-adevăr ca-
pul şi partea superioară a trupului unei fete,
corpul unui leu şi aripi de vultur. În afara
faptului că sugerează monstruozitatea, Sfinx-
ului trebuie să-i conferim şi un soi de frumu-
seţe provenită din tripla origine care diminu-
ează într-o anumită proporţie aspectul său
ciudat. Spre această însuşire se îndreaptă
Ştefan Aug. Doinaş când îl prezintă drept o
„arătare mai superbă” decât cele întâlnite
până atunci, care trimitea o „mireasmă leo-
nină.” Transformat în simbol al fascinaţiei,
Sfinxul revarsă asupra lui Oedip o atracţie
izvorâtă tocmai din îmbinarea unor făpturi
diferite. Precum Centaurul şi Minotaurul,
Sfinxul este la rândul său o eroare a naturii:
„Mă-ntreb: să fie oare cu putinţă/ ca tocmai
scufundarea, de la mijloc,/ a corpului de fată
într-o sferă/ de leneşă cruzime, chiar această/
împerechere de coşmar – greşeală/ în care
zeii nu au nicio vină –/ să-mi biciuiască sim-
ţurile toate?” Divinitate marină din mitologia
greacă, aflată în slujba lui Poseidon ca su-
praveghetor al turmelor de foci, Proteu dă
numele volumului de versuri Aventurile lui
Proteu. Având însuşirea de prevestire a vii-
torului şi capacitatea de luare a diverselor
înfăţişări pentru a se sustrage întrebărilor
muritorilor6, Proteu este un simbol al meta-
morfozei şi al multiplelor ipostaze. Acesta
este asemenea poetului care îşi schimbă faţa
cu fiecare poezie. Îl întâlnim atât exuberant,
plin de bucurie, dar şi cuprins de tristeţe sau
nostalgie. Proteu se prezintă pe sine în poe-
zia Autoportret ca un geniu al deghizărilor
care există şi nu există în acelaşi timp: „Peştii
mă consideră peşte, – de ce să-i/ decepţio-
nez? Pentru plante sunt plantă./ Traversând
alfabetul, mă schimb dintr-o/  vocală în alta

mai consonantă...”
În lirica lui Ştefan Aug. Doinaş se mai

fac trimiteri şi la Poseidon, zeul mării, o di-
vinitate de temut şi foarte puternică. Lui îi
aducea Laokoon ofrande în momentul apari-
ţiei celor doi şerpi, pe el îl ascultă Proteu,
de furtunile sale pe mare se folosesc troienii
când vor să scape de inamici. Prin urmare,
Poseidon este un simbol al puterii, dar al
unei puteri destructive şi tumultoase. Nici
titanul Cronos nu este uitat când vine vorba
de asocierea cu timpul în ciclul Devorantul
Cronos din volumul Seminţia lui Laokoon.
El simbolizează forţa mistuitoare a timpului
şi a vieţii. Apelativul „devorantul” i se po-
triveşte lui Cronos, deoarece şi-a devorat
proprii copii la naştere, astfel încât să nu fie
detronat din poziţia de stăpân absolut. Dar
Zeus a scăpat planului malefic al tatălui năs-
cându-se, graţie mamei sale Rhea, şi a ajuns
stăpânul Olimpului7.

Revenind la semnificaţia simbolică
conferită de Ştefan Aug. Doinaş,
observăm în poeziile acestui ciclu

o înclinaţie spre viaţa care arde la capete,
formată din secunde trecătoare: „Dar unde
să-ţi fereşti de-ameninţare/ sărutul, visul, bu-
clele sprinţare/ şi-al zâmbetului palid giuva-
er?/ Oriunde le-ai ascunde, Timpul vine/ tip-
til, cu arcul, şi chircit pe vine/ pândeşte ca
un trist braconier.” (O veveriţă). Alexandru
cel Mare, Lucullus, Demetrios, Cezar, De-
mosthene sunt personalităţi din istoria uni-
versală redescoperite de Ştefan Aug. Doinaş.
Primul dintre aceştia, erou principal al bala-
dei Alexandru refuzând apa, se alătură repre-
zentanţilor sacrificiului pentru o cauză nobilă:
copiii ostaşilor aveau nevoie de apă, pe când
Lucullus apare drept simbol al înfrângerii în
urma incendierii cetăţii Amisus. Balada Fu-
neraliile lui Demetrios reţine atenţia prin pre-
zentarea ceremonialului de înmormântare a
unuia dintre regii Macedoniei, Demetrios su-
pranumit Poliorcetes, în traducere însem-
nând „asediatorul de oraşe” şi remarcat prin
tactica specială de cucerire8. El se transfor-
mă într-un simbol al conducătorului abil şi
inteligent. Balada aminteşte şi de alţi repre-
zentanţi ai Greciei şi prin urmare ai clasici-
tăţii: tatăl lui Demetrios – Antigonos şi Xeno-
fantos – „flautist de seamă.” Nu sunt omise
nici toponimele de origine greacă: Peloponez
– peninsulă din sudul Greciei, Cicladele –
arhipelagul grecesc de insule din Marea Egee
şi Corint – canalul care uneşte Marea Egee
de Marea Ionică. Ştefan Aug. Doinaş intro-
duce şi un alt simbol al Greciei antice, De-
mosthene, om politic şi orator atenian. Stă-
pân al artei de a vorbi frumos, acesta este
pilonul principal al poeziei care îi poartă nu-
mele. Versurile de început accentuează forţa
semnificaţiei cuvintelor: „Sunt singurul ce
ştiu că vorba poate/ să-şi vândă limba ei...”

În afara simbolurilor greceşti, apar şi
unii exponenţi ai universului latin. De exem-
plu, Cezar, unul dintre cei mai celebrii condu-
cători ai Romei, apare în poezia Dreapta lui
Cezar inclusă în volumul Anotimpul discret.
Concentrată asupra conspiraţiei lui Brutus
şi Cassius împotriva sa, Cezar devine un
simbol al uneltirilor politice. El este o victimă
a celui care era considerat mâna sa dreaptă,
Brutus, întruchipare a trădării. Simbol al exi-
latului, poetul Ovidiu izgonit din propria ţară
de către împăratul roman August la Tomis,
colonie grecească de la Marea Neagră, îşi
exprimă sentimentul de acceptare a traiului
în locul exilului: „Aici e locul meu, aici e bi-
ne.” Imaginea surprinsă în poezia Ovidiu la
Tomis este aceea a unui om fără patrie, rene-
gat de spaţiul natal şi reintegrat în altul. Cu
toate că acceptă noua ţară, este atins de sin-
gurătatea transmisă mai departe prin cântecul
lirei: „Zadarnic spumegi, veninoasă mare,/
din valurile-ţi negre şi amare!/ Eu stau nebi-
ruit în faţa ta./ Şi mii de ani, în zarea arămie,/
poeţi însinguraţi asemeni mie/ sfidându-te
cu lira vor cânta.”

Prin simbolurile universului Antichităţii
greceşti şi latine, poeziile lui Ştefan Aug. Doi-
naş exprimă o largă deschidere spre moder-
nitate cu o eternă întoarcere spre clasicitate.

Diana Ioana Ureche

Note:
1 Vezi *** Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a II-

a, revăzută şi adăugită, Editura Ştiinţifică şi
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2  Ibidem, p. 1248.
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4 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de

SIMBOLURI, Editura Artemis, Bucureşti, 1993,
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5 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit, vol. 2,
p. 122-123.

6 Vezi Anna Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă
şi romană, Editura Polirom, Bucureşti, 2003, p.
704.

7 Vezi Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit,
vol. 1, p. 393.

8 *** Mic dicţionar enciclopedic, ed. cit., p. 1243.
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* * *
Am găsit, printre straturi,
cheile de la iatacul prinţesei.
Cu ce am greşit, Doamne?
Sînt un biet grădinar.
Nu am cal, armură, coif, nu vin de departe.
Lampa din fereastră
nu mi-a făcut niciodată semn.
A cui vină o plătesc? mă întreb în timp ce
descui uşa parcă aş îndeplini o poruncă.
Păşesc peste prag, convins că dincolo de el
mă aşteaptă călăul cu o floare între dinţi.
– Apropie-te, mă invită prinţesa, plictisită
de mirosul cavalerilor prea stăruitori,
eşti pregătit să trăieşti?

* * *
Demult, credeam că stelele căzătoare sînt
stropi de lapte picuraţi de pe boturile
puilor de lup. Mi-ar fi fost teamă să-i întîlnesc
dar seara, sub aşternuturile calde,
mă jucam cu ei în gîndpînă adormeam,
sperînd să-i găsesc dimineaţa
prinşi în capcanele moi ale visului.
Fără să-mi dau seama am crescut şi
a venit vremea primei vînători.
Tata m-a îndemnat să imit urletul lupilor
cum numai eu ştiam să o fac,
să-i scot în bătaia puştii că de nu
mă abandonează în pădure, legat de copac.
Auuu! am strigat.
Noaptea s-a clătinat şi a curs peste margini.
Mă rugam să nu cadă
tocmai atunci vreo stea,
să le dea de gol ascunzişul.
Auuu! mi-a răspuns din depărtări
un urlet ce semăna, dureros,
cu glasul meu de copil.

* * *
Un bar oarecare pe plajă
fluturi de noapte caută miezul lunii
dansăm îmbrăţişaţi blues
celelalte perechi se agaţă de noi aidoma
întîrziaţilor de scările unui tren
în mişcare melodia curge curge
simt degetele pianistului reci
în sus şi în jos pe şira spinării
mi-e teamă dar nu mă opresc
încet-încet tu te fărîmiţezi în privirile
celorlalţi bărbaţi de pe margine
o notă falsă una singură şi clapele
se desprind de restul pianului
se fac cele albe păsări cele negre peşti
tu te sperii fugi în urma ta
bastonul pianistului orb se transformă
în şarpe fericit să-ţi muşte călcîiul.

***
Seara, după ce se aşează oftatul în piept
şi ochii pisicilor se fac mari, începe să-mi
fie dor de mine, Celălalt, ca de un străin
asupra căruia – vai! – ori de cîte ori
se apropie, asmut cîinii.
Nu mai înţeleg nimic.
Toate îmi par pornite să intre cu forţa
în viaţa mea şi aşa nesigură – o plimbare
pe picioroange inegale. Nu, n-am înnebunit.
Doar că, uneori, trăiesc în trecut, aidoma
unui bătrîn lup de mare ce pluteşte, resemnat,
pe amintirea, din ce în ce mai palpabilă,
a fostei sale corăbii. Totul mă nelinişteşte.
Doar moartea mi-e soră de lapte,
îi îmblînzim împreună furia!
Apoi ne despărţim iar pentru o vreme,
eu rămîn singur – o realitate
strecurată, brutal, între apele visului.
Se apropie dimineaţa,
cîntecul zornăie în cocoşi.
Întotdeauna am crezut că după ce mor
mă voi duce în cer să-mi caut
zmeul pierdut, cîndva, în copilărie.
Pe mine, Celălalt.

***
Aprind foc la vizuina inimii mele.
Ascuns în tufişuri,
o pîndesc cu puşca la ochi.
Ea şovăie să mă înfrunte, caută alte ieşiri,

însă eu, dinainte, i le-am înfundat.
Linişte de piatră, semn că ştim unul de altul.
Inima mea e însfîrşit încolţită.
Am hăituit-o îndelung, m-a tot amăgit:
stătea în cătarea puştii, cuminte,
ca icoana în perete,
dar cînd apăsam trăgaciul se făcea nevăzută.
Acum nu mai are încotro,
trebuie să mi se predea
ori să lupte. Aştept, focul arde fluierînd,
fumul e gros, pămîntiu,
ai putea înfige un cuţitîn el. Se înnoptează,
un nor tîrziu îmi picură, strop cu strop,
în creştet, ţinîndu-mă treaz.
Deodată aud o bubuitură în cer:
inima mea s-a hotărăt să mă înfrunte!
Nu risc să pierd iarăşi.
Închid ochii şi trag. Glonţul
se rătăceşte în neliniştea firii. Am sînge
pe piept sau visez?
Cine a făcut acest tunel alb în noapte,
pe unde sufletul îşi găseşte scăparea?
Adînc de tăcere,
nici un cuvînt nu mişcă frunzişul,
focul îşi întinde oasele şi adoarme.
Vreau să plec şi nu pot.
În piept aud, în răstimpuri, o bătaie firavă,
un schelălăit subţire şi înţeleg:
de azi încolo voi fi puiul neînţărcat
al inimii mele!

* * *
O plajă dimineaţa fragmentarium de scoici
un cap de înotător cu cască roşiatică –
soarele ieşind din mare alge somnambule
pe obrazul vagabondului ce încă doarme
păzit de un norişor albţipete scurte
primii pescăruşi pictori flămînzi dar
fericiţi trasează şi şterg trasează şi iar
şterg imposibil de surprins dintr-o singură
tuşă linia mişcătoare a orizontului e cînd sus
cînd jos se plîng ei vor veni şi mîine
bătrînul paznic de far surîde
e obişnuit cu astfel
de întîmplări ascultă vocile celor inecaţi
peste noapteîn depărtări culege sticle
cu mesaje din veacul trecut are chiar
o colecţie impresionantă în podul
cămăruţei cineva trage brusc de clopoţelul
din mintea mea mă trezesc va fi o zi
liniştită pentru morţi şi vii gîndesc
sunt fericit eu încă mai cred că la început
marea a fost o călimară cu cerneală doborîtă
de pe colţul lunii de un copil neastîmpărat
într-un tîrziu vine femeia pe care o iubesc
îi ridic un turn din perle o strig ea se
preface că nu aude se închide în turn şi trage
scara cu tot cu peisajul acesta de a cărui
margine rămîn agăţat ancoră din hîrtie.

Cîntec de femeie
Fereşte-te de dragostea mea, îţi spun.
Alege, mai degrabă, războiul.
Acolo poţi spera la mila învingătorului.
Aici, la nimic. Priveşte:
casele tale au ajuns cuiburi de şerpi
fîntînile tale sunt gata să sece
turmele tale pasc răzleţite
albinele tale stau să roiască
femeile tale au fugit în braţele altor bărbaţi
copii tăi se ucid între ei
pentru întîietatea de a-ţi purta numele
pînă şi sclavii tăi au ridicat capul din pămînt.
Iar tu stai la picioarele mele,
cînţi din lyră şi plîngi.
- O să vină vremea cînd lămpile vor umbla
înnebunite după fluturii de noapte
ale căror aripi le-au ars cîndva, îmi spui.
Eu rîd. Fereşte-te de dragostea mea, îţi spun.
Alege, mai bine, războiul.
Acolo poţi nădăjdui la o moarte eroică.
Aici, nu. Uite: duşmanii sunt la porţi
îţi vor arde casele
se vor înfrupta din hambarele tale
îţi vor tăvăli în picioare fagurii de miere
îţi vor spurca fîntînile
îţi vor înjunghia vitele
îţi vor necinsti fetele
îţi vor lua toţi sclavii.
Ia-ţi arcul şi întîmpină-i, luptă-te,
apără ce-i al tău!
Eu nu îţi aparţin. Sînt mai mult a vîntului
care vine şi pleacă decît a unui bărbat.
Însă tu stai la picioarele mele,
cînţi din lyră şi plîngi.
– O să vină vremea cînd copacul va tînji
după trăsnetul care l-a despicat în două,
eliberîndu-i astfel, pentru totdeauna, sufletul,
îmi spui. Eu rîd. Alege războiul, dragul meu.
Acolo, între viaţă şi moarte,
mai poţi găsi tihnă.
În dragostea mea, nu!

Costel Stancu

În prim-plan

Marius
Chelaru

Nu este prima dată când este publi-
cat un astfel de demers, cu dife-
renţele specifice de la volum la vo-

lum (amintim Dicţionar enciclopedic de artă
medievală românească, apărut la Ed. Ştiin-
ţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, sub
semnătura lui Vasile Drăguţ). Sunt argumente
care individualizează acest demers, aş spune
interdisciplinar. Astfel, formaţia autorului, de
teolog şi istoric, îşi pune evident amprenta pe
maniera de alcătuire a articolelor din dicţio-
nar, Vasile M. Demciuc specificând, în post-
faţă, că şi-a propus, subliniind că nu este vor-
ba despre un demers exhaustiv, să „defineas-
că […] formele, tehnicile, stilurile în care şi-au
găsit expresie inventivitatea inepuizabilă” a
creatorilor, trăitorilor din Evul Mediu. Astfel,
ştiut fiind şi că în Evul Mediu românesc teo-
logia a avut un rol important, mulţi spun că
dominant, autorul, priveşte, nu de puţine ori
poate mai ales ca teolog, fenomenele de artă,
de civilizaţie medievală românească, dar într-
o bună corelaţie cu factori/ aspecte de natură
economică, socială, politică şi culturală. Să
remarcăm, în consonanţă cu cele spuse mai
sus, şi că probabil cea mai mare parte a ar-
ticolelor din acest dicţionar privesc biserica
(fie ca instituţie, locaş de închinăciune, fie
de operă, creaţie umană) sau sunt în (co)re-
laţie cu ea. Vasile M. Demciuc şi-a propus,
ţinând cont de „vastitatea domeniului”, „nu-
mărul mare de termeni” şi o limitare la cei
mai des folosiţi, dar şi, totodată, o prezentare
„up to date” a termenilor de specialitate aflaţi
actualmente în circulaţie, precum şi o corela-
re cu cele mai recente descoperiri în domeniu
la care a avut acces. A rezultat un instrument
de lucru util, dar şi o sursă de informare/ docu-
mentare interesantă şi pentru cititorul nespe-
cialist.

Vasile M. Demciuc, Dicţionar de artă şi civilizaţie
medievală, cuvânt înainte: Ioan Solcanu, Editura
Opera Magna, Iaşi, 2011, 254 p.

Vasile M. Demciuc, Dicţionar
de artă şi civilizaţie medievală

Mircea
Bostan

reclădire
ochii cerc de rătăcire
recompun tratat complet de geometrie
din năucele priviri
mâna coasa lenevirii
îşi despică pitagoric
lanul de neîmpliniri
se nasc din talpă râuri
când se mâlesc dorinţele-n călcâi
şi alte Iliade şi-Odisee
renasc din capete de  noi homeri tăhui
şi-n noaptea irigată de luceferi
se şuieră un tren fără de haltă printre voi
mă reclădesc ca piramidă
din cele vechi din cele noi
coagulată-n zale
epiderma tinereţii
îşi năpârleşte printre
capilare sângele iubirii
în acest război.

recompunere
ce mi-aş mai lua... ce mi-aş mai da...
şi zile şifonate şi nopţi călcate în picioare
şi galaxii cu riduri oculare
şi cai înaripaţi cu fruntea-n stea
ce mi-aş mai da... ce mi-aş mai lua...
mormântul din călcâiul lui Achilles
şi clipa de eroare a mamei Thetis
ce mi-aş mai da...
copite de la pegas potcovite-n versuri
şi dragostea ţesută de o Penelopă
pentru-n Ulise călărind un cal troian
viclean viril cu iz patriarhal
mi-aş lua cu braţ revigorat
tot răul închinat puterii
a tot ce este hâd şi-ntortocheat
mi-aş da cu prisosinţă
toleranţă şi harul rar de a ierta
mi-aş lua cu hapca
nesimţirea şi mărirea
şi zestrea nefirească de-a umili şi destrăma
mi-aş da lumină în privire
şi cumulus de nori creaţionişti
mi-aş da într-un turnir cavaleresc
potcoavele de cai înapiraţi
şi verzi ce îi gândesc
mi-aş lua hapsânul simţ de proprietate
ce uneori e candidat la a nu da
mi-aş spulbera fără regrete
tembela genă de a lua
mi-aş da esenţă şi culoare un zbor înalt
şi-un paşaport pentru tărâmul cu onoare
ce mi-aş mai da… ce mi-aş mai lua…

păreri cu răni
sus pe rana dimineţii
ploaia mută de păreri
îşi remodelează stropii cu-nvelişuri de tăceri
câmpul gâlgâind de ape
leneveşte resemnat
se-odihneşte universul pe o margine de pat
se burzuluiesc oceane
lava ploii n-a secat
dând contur nemărginirii
apa-n cer s-a răsturnat
sus pe rana dimineţii
ploaia-şi regândeşte trupul
în grădinile pieirii
pe o ştreaşină de cer
şi-ntr-un hău apocaliptic
pe abscisa fumegândă a sodomei
moartea urlă după viaţă
pe ruinele gomorei.
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Veronica Balaj: Bine v-am regăsit la o
nouă ediţie a emisiunii “Viaţa literară”. De
data aceasta călătorim pe undele radio până
la Reşiţa, acolo unde se spune de către scri-
itori, şi le place să afirme acest lucru, este
amplasat “Oraşul cu Poeţi”. Chiar un poet
este invitatul nostru. Este vorba de Nicolae
Sârbu. Un nume cunoscut în această parte
de ţară şi nu numai. Cunoscut nu doar prin
volumele sale de poezie, ci şi prin faptul că
este coleg de breaslă cu noi, este jurnalist
la bază. Ba şi mai mult, lumea cărţilor i-a
fost în subordine, să spunem aşa, câtă vreme
a fost director al Bibliotecii Judeţene “Paul
Iorgovici” din Reşiţa. Volume noi apărute,
idei noi şi,  desigur, expresivităţi poetice noi.
Bine ai venit la microfonul Radioului Timi-
şoara, împreună cu aceste două  volume nou
apărute, dintre care unul la Editura Dacia
din Cluj, o editură renumită.

Nicolae Sârbu: O carte editată la Dacia
XXI Cluj, în oraşul studenţiei mele, şi una
la Reşiţa, oraşul care m-a primit şi m-a înro-
bit pentru totdeauna.

V.B.: Fiind, totuşi, originar din această
parte de ţară, adică....

N.S.: Din Banatul de Câmpie, sunt de
la Ohaba-Forgaci, de lângă Lugoj. Dar am
rămas în Banatul de Munte, pentru că, nu-i
aşa, eu întâi am fost profesor prin studii,
dar am început ca reporter.

V.B.: Am văzut că-ţi place foarte mult
să pronunţi acest cuvânt, reporter, deşi  în
vreme, exersând ani la rând, ajungi şef de
secţie şi redactor-şef. Ai o conotaţie specială
pe care o acorzi acestui denominativ: re-
porter.

N.S.: Da, reporter e şi un cuvânt fru-
mos, şi, de fapt, amândoi suntem reporteri,
şi amândurora ne place acest cuvânt şi a-
ceastă meserie.

V.B.: Hai să-l definim puţin.
N.S.: Dacă-l definim puţin, atunci nu-

mai despre asta am putea să vorbim. Nici
despre cărţi, nici despre nimic. Când eu am
venit la Reşiţa, şi iată sunt 40 de ani de a-
tunci, Doamne, ce tânăr eram şi ce plin de
vise, Reşiţa era un oraş, era o ţară a repor-
terilor. Eu i-am zis pe urmă Aninei reporteria.
Dar tot judeţul, şi Reşiţa mai ales, era un tă-
râm fascinant. Şi probabil de aceea am rămas
acolo, pentru totdeauna, la Reşiţa, ca repor-
ter. O viaţă fantastică. Te subjuga, te fascina.
Şi astea au fost două lucruri care pe mine
m-au legat de Reşiţa. Această viaţă, care
pentru reporteri era mană cerească, aşa cum
se spune.

V.B.: Foarte multă diversificare şi
diversitate zilnică şi să folosim şi cuvântul
frenetic, pentru că era şi viaţa cotidiană fre-
netică.

N.S.: Desigur că era o viaţă frenetică,
era fascinantă şi asta m-a captat, m-a subju-
gat, m-a acaparat. A doua şansă pe care mi-a
oferit-o Reşiţa a fost că la Cenaclul “Seme-
nicul” am găsit nişte colegi de generaţie, oa-
meni plini de vise, ca noi atunci, dar cu multă
şcoală, cu inteligenţă şi aspiraţii de creaţie.
Este generaţia noastră, a mea, cu care eu
mă mândresc şi iată că am crescut împre-
ună, chiar dacă pentru generaţiile ulterioare
noi deja reprezentăm ceva trecut. O Reşiţă
în care mă întâlneam atunci cu tineri oameni
de cultură, scriitorii Gheorghe Jurma, care
este un adevărat mentor cultural, cu Gheor-
ghe Zincescu, cu Nicolae Irimia. Ce să spun?
Cu mulţi, mulţi alţii. Visam atât de frumos
împreună. Şi aşa s-a născut, de ce insist a-
supra lucrului ăsta, aşa s-a născut ideea şi
sintagma “oraşul cu poeţi”. Această sintag-
mă a apărut pentru prima dată în revista “Lu-
ceafărul”, în care un scriitor de atunci, un
critic literar de atunci de la “Luceafărul”,
Artur Silvestri, a rămas uimit că la Reşiţa
nu erau numai furnale, aşa cum căutau alţi
reporteri, care nu o prea înţelegeau. Ziceau
că din furnale iese oţelul. Niciodată oţelul
n-a ieşit din furnale. Dar era o chestie. Noi
chiar am fost reporteri, care ştiam ce scriem
şi care au constatat că acolo nu sunt numai
furnale şi alte meserii ale focului.

V.B.: Da, reporteria, jurnalismul este
o meserie a focului.

N.S.: Aşa că azi sunt mulţi poeţi. A-
cestuia i se spune “oraşul cu poeţi”, ceea ce
a scris şi Petru Poantă în “Contemporanul”,
şi asta a fost un şoc pentru scriitorii care
veneau cu delegaţii ale Uniunii Scriitorilor.
Primul care a fost uimit de oraşul lui, Mircea

Martin, este născut la Reşiţa şi e critic de
anvergură. A zis: domnule, regăsesc în viaţa
spirituală, în scriitorii de aici, o Reşiţă pe
care eu nu o cunoscusem până acum. Era
în octombrie 1972, iar la “Semenicul” au
citit Olga Neagu şi Nicolae Sârbu.

V.B.: Foarte interesantă e această măr-
turie, necesară pentru tinerele generaţii. Să
nu uităm să spunem că Cenaclul “Semeni-
cul” de atunci a devenit punct referenţial.
Să nu uităm nici revista “Semenicul”, care
apare şi astăzi.

N.S.: Da, sigur, apare. În Reşiţa apar,
din păcate cam prea rar, cele două bune re-
viste: “Reflex” şi “Semenicul”. După noi, că
pronunţasem câteva nume atunci, în acel
cenaclu au venit unii mai tineri. Ulterior, acolo
s-a format Ion Chichere, dar şi actualul poet
care mie mi-este foarte drag, Costel Stancu.
E un foarte interesant lucru că noi nu scriem
unul ca altul. Nu este ceea ce se numeşte
nicio gaşcă, nicio şcoală, ci doar o atmosferă
stimulativă. Noi ne întâlnim în primul rând
sufleteşte, pe urmă intelectual, să schimbăm
păreri, să ne auzim unii pe alţii, dar nu ne
imităm. Gheorghe Zincescu scrie într-un fel,
Costel Stancu scrie în alt fel, regretatul Ion
Chichere scria altfel, Octavian Doclin scrie
altfel. Iar eu am pretenţia că scriu şi eu altfel.

V.B.: Dar este o condiţie a personali-
zării şi a personalităţii fiecărui poet să aibă
nota aceea particulară şi e normal să aibă
fiecare alt registru de expresie poetică.

N.S.: Păi vezi, aşa se întâmplă şi cu
marile şcoli. Şi cu Optzecismul. Dar  eu întâi
ar trebui să încep cu Echinoxismul. O şcoală
care pentru mine a fost chiar şcoală, la Cluj.
Mă mândresc că am făcut parte dintre fon-
datorii acestei şcoli. Din păcate, meseria de
reporter m-a furat de la visele poeziei, dar
nu m-a furat de tot. Îmi place să-mi amin-
tesc şi să mă mândresc că am fost coleg, la
începuturi, cu Dinu Flămând, cu Adrian Po-
pescu, cu Ion Mircea, cu Eugen Uricaru.
Unii fiind azi nişte voci extraordinare ale li-
teraturii române.

V.B.: Foarte interesant e că din toate
nucleele acestea cenacliere, sau create în ju-
rul unor reviste, s-au dezvoltat în ani şi s-au
impus nume importante în literatura română,
aşa cum ai şi menţionat de altfel.

N.S.: Cum să-ţi spun, când din nucleul
acela de tineri Eugen Uricaru ajunge preşe-
dintele Uniunii Scriitorilor Români, Adrian
Popescu redactor-şef la “Steaua”, Dinu Flă-
mând la Radio France International, cum să
nu te mândreşti cu asemenea colegi? Dinu
este şi traducătorul lui Pessoa, într-o carte
fascinantă, pentru care a şi luat un premiu
al U.S.R. Acum face emisiuni politice TV.
Sunt oameni de o probitate culturală extra-
ordinară şi de talent. E firesc să mă mân-
dresc cu ei.

V.B.: O generaţie referenţială.
N.S.: Sigur că da. Prin faptul că eu pot

vorbi despre ei şi pot spune toate astea, să
mă raportez şi eu la ei, înseamnă că retrăiesc
ceva din atmosfera aceea extraordinară, aşa
cum “Echinoxul” se raportează la Cercul Li-
terar de la Sibiu. Chiar dacă mai târziu, în-
seamnă o şansă.

V.B.: A fost o şansă. Să vedem, mai
târziu o să vorbim despre asta, dacă astăzi
mai există asemenea şanse pentru tinerii
scriitori. Dar rămânând în acelaşi context,
să nu uităm că frenetismul reporteriei, noul
pe care trebuia să-l consemnezi şi care te fas-
cina, nu te-a împiedicat deloc să scrii, chiar
în perioada aceea, o carte. Parcă de poezie…

N.S.: Eu am debutat ca reporter, să ră-
mânem pe scurt în acest perimetru. Am de-
butat cu o carte despre Anina, sigur puţin
mutilată de cenzură. Cartea Aurul din aripi,
apărută în 1986, la Editura Facla, unde di-
rector era atunci domnul Ion Marin Almăjan.

V.B.: Deci, alte nume care vin să com-
pleteze acest peisaj spiritual al unor vremi
zbuciumate în adâncul lor. Dar care, iată,
au rămas ca elemente de, să spunem, de lu-
mină, importante pentru cultura, pentru li-
teratura română.

N.S.: Eu am avut o surpriză plăcută cu
această carte, din care cenzura a tăiat şi ea,
mi-a impus să-i schimb şi titlul, dar n-a stri-
cat-o cenzura de tot. Unii au zis că de fapt
este şi carte de proză, ceea ce pentru mine
reprezintă o mare surpriză şi o mare mândrie
ca reportajul meu să fie confundat cu proza.
Chiar şi acest lucru este un punct pe care

am putea să-l discutăm până mâine. Deşi a-
ceastă fascinantă reporterie care a fost Anina
îşi cere acum o nouă ediţie. Şi eu am datoria
să rescriu această carte, cu mărturia acestor
zile, care este din păcate foarte tristă. Mărtu-
rie pentru Anina şi pentru reporter. Voi rescrie
această carte şi îţi propun, dacă eşti de acord,
să lăsăm acum reportajul, că noi amândoi
suntem reporteri şi ne fascinează acest lucru,
să lăsăm reporterul şi să revenim la poezia
noastră.

V.B.: Şi să revenim la poetul Nicolae
Sârbu, bine-nţeles, pe care spuneam că îl re-
întâlnim cu plăcere nu doar aici, nu doar în
paginile publicistice, mai degrabă în fiecare
întâlnire semnificativă organizată de Uniu-
nea Scriitorilor. Să nu uităm Festivalul de
anul trecut, probabil şi de anul acesta.

N.S.: Da, am fost împreună la Festivalul
de poezie organizat de Filiala noastră a
U.S.R.

V.B.: Eşti foarte prezent peste tot. Cum
e cu poezia? Dacă reporteria te-a fascinat
atât de mult, poezia unde avea locul pentru
tine, în viaţa ta ?

N.S.: Poezia a fost o mare taină şi o
mare enigmă, un mare sprijin al vieţii mele
interioare. Am trăit împreună vremuri destul
de complicate şi grele, cu meseria solicitantă
pe care am făcut-o noi, de ziarist. Eu am
fost 28 de ani, pe cartea de muncă, ziarist,
şi am făcut acest lucru cu mare drag, cu
vocaţie, suflet, conştiinţă.

V.B.: La presă scrisă.
N.S.: La presă scrisă, sigur că da, cu

mare drag şi cu mare încrâncenare am prac-
ticat această meserie. Deseori am riscat foar-
te mult, m-am jucat cu focul, am mers peri-
culos pe un fel de lamă de cuţit. Am fost un
ziarist Kamikaze, de multe ori. Pot  să spun
că în puşcărie n-am ajuns, dar la poliţie am
dormit.

V.B.: Şi cum era, nu era prea comod?
Care erau motivele care îţi dădeau vise negre
şi coşmaruri? Care a fost motivul că ai ajuns
acolo?

N.S.: Ei, acum nu intrăm în amănunte.
Nu detaliem nici problema cu cântec a celor
două voturi de blam.

V.B.: Bine, atunci să nu intrăm.
N.S.: Eram tineri şi imberbi şi curajoşi.

Puteam să circul în perimetrul Caraş-Seve-
rinului fără legitimaţie, fără nimic. Spuneam
Nicolae Sârbu şi ziceau: da, ştim. Dar poetul,
că de aici am pornit, era ceva, o taină, care-mi
dădea tăria să trec peste toate. Cititul şi scri-
sul, aşa cum spune şi Nicolae Manolescu,
care a scris o carte pe această temă, dar î-
nainte de el a scris Jean-Paul Sartre o carte
pe această temă în Cuvintele. A fost şansa
mea, care mi-a dat tăria să trec peste toate.
De aceea, zic că vremurile noastre, care se
revendică pragmatice şi mai  legate de o altă
realitate, au nevoie totuşi de cultură. Aşa cum
marii noştri artişti, să începem cu Brâncuşi,
să spunem Mircea Eliade, au nişte aforisme
extraordinare privind rezistenţa şi salvarea
lumii prin cultură. Până şi Einstein era fasci-
nat de scris, de mister, de cultură. Mario Var-
gas Llossa, câştigătorul Premiului Nobel, es-
te normal, este scriitor, a făcut laudatio aces-
tei meserii. Dar iată că şi oamenii ştiinţei fac
acest laudatio. Există un crez extraordinar
subteran, subversiv al culturii, o fascinaţie
a poeziei şi atâta timp cât putem să trăim în
această utopie înseamnă că nu este totul pier-
dut.

V.B.: Da, e foarte actuală ideea rezis-
tenţei prin cultură, în faţa avalanşei de mer-
cantilism, de pragmatism, noutate de altfel
necesară evoluţiei umane şi civilizaţiei. Dar
nu ştiu câţi o iau în serios la nivelele unde
ar trebui. Nouă ne place, celor din domeniul
cultural, din domeniul literar, să credem că
rezistenţa prin cultură este un bun deja câş-
tigat şi nu e rău. Sigur, nu e nimic de pierdut
în asta.

N.S.: Este un fel de a fi, este o credinţă
care ne ţine verticali ca oameni cu conştiin-
ţă, cu fire sensibilă. Această cultură adună
fibrele noastre intime şi ne dă o coloană inte-
rioară, care ne ţine în durată şi verticalitate.

V.B.: Ne identifică, la un anume mo-
ment, în această lume, când se vrea o unifi-
care prin spiritualitate, prin literatură. În
cazul de faţă, ne mai putem oare menţine
acea individualitate, acea specificitate, acea
emblemă care să ne departajeze de alte po-
poare şi de alte spiritualităţi? Ziceai că po-

ezia a fost un domeniu de taină. Şi totuşi,
aceste trăiri au izbucnit normal mai întâi în
primul volum. Care a fost acesta?

N.S.: Primul care a fost? Cele dintâi
volume ale mele nu au apărut niciodată. Un
prim proiect de volum a fost Floarea de din-
colo. S-a pierdut. Cu recomandarea Anei Blan-
diana, l-am dat la fosta Editură Cartea Ro-
mânească şi s-a pierdut la cutremur, că Mihai
Gafiţa, fostul redactor-şef, a pierit atunci.
Am mai dat un volum la Cartea Românească,
cu un titlu de groază: Dosare şi cactuşi. Bi-
neînţeles că şi acela s-a pierdut, tot la Cartea
Românească, la Mircea Ciobanu. Şi, de fapt,
primul meu volum nu este primul.

V.B.: Şi n-au putut fi recuperate poe-
ziile din volumele respective?

N.S.: Unele poezii da, dar ca volum în-
treg n-a mai fost recuperat niciodată.

V.B.: Deci, n-aveai, nefiind computere
pe vremea respectivă, nu aveai o dublură ?

N.S.: Nu, atunci nici nu mă gândeam
să scriu împotriva pierderii. Pe urmă am în-
ceput să scriu la maşină, să mi le scriu în
două exemplare.

V.B.: Scriai de mână? Cu pixul?
N.S.: Scriam de mână şi scriu şi acum

de mână. Da, pentru că eu cred în scrisul
care leagă mai bine cuvântul de suflet, de
minte, prin mână, de hârtie. Eu vreau să simt
cuvântul, să-l pipăi, să-l văd cum se naşte
şi cred că aşa trebuie să se nască un cuvânt,
o operă. Sigur, există diferite feluri de a scrie.
Am aflat că sunt oameni care scriu în pat,
pe burtă, şi scriu cărţi în stil mare. Prozato-
rul care scrie direct la computer şi face ro-
mane de mare succes internaţional. Alţii
scriu numai pe internet direct şi aşa mai de-
parte. Apropo de asta, că ai spus că am fost
şi directorul bibliotecii din Reşiţa. Am fost
13 ani şi 4 luni director şi este o bucurie că
am trăit, fiinţa mea a respirat în preajma căr-
ţilor. M-am străduit să fac lucruri frumoase.
Din păcate, n-am putut să fac şi o bibliotecă
nouă. Tot din păcate, cultura este văzută în
ţara noastră încă în postură de Cenuşăreasă.
Noi am avut nişte legături profitabile şi fru-
moase cu oraşul Caen, Normandia, din Fran-
ţa. Ei au grijă şi de istorie, şi de toate prin
care se gândesc la viitor. Acum, acolo, se
construieşte o bibliotecă regională a Nor-
mandiei. Numai despre aceasta am putea
vorbi vreo două ceasuri. Chiar îmi place să
vorbesc cu tine, pentru că suntem şi scriitori,
împreună şi poeţi şi reporteri. Să revenim la
Normandia. Se construieşte o bibliotecă re-
gională, care costă pentru început 52 de mi-
lioane de euro! Ce zici?

V.B.: Ne oprim aici. Este  extraordinar
să afli că, în lumea modernă contemporană,
într-o ţară în care, am spune noi, este insta-
lată această civilizaţie materială tehniciza-
tă, se investeşte atât de mult pentru cărţi. Ai
fost acolo, în Normandia, la bibliotecile lor?

N.S.: Da. Sigur. Noi avem o relaţie de
vreo 20 de ani cu asociaţia care este acum
condusă de un scriitor. M-am bucurat să
reprezint şi eu, într-un fel, desigur modest,
literatura română, “oraşul cu poeţi”, în acest
perimetru. Să nu uităm că Franţa are două
biblioteci naţionale. Pe lângă vechea biblio-
tecă, are acea minune modernă de bibliotecă
naţională. Noi încă ne mai întrebăm dacă
biblioteca e necesară. Noi o tot inaugurăm,
tot o ducem de la an la an. Aşa tot mai inves-
tim şi tot nu este gata această bibliotecă na-
ţională a noastră. Este un altfel de a vedea
cultura, istoria, spiritul.

V.B.: În acest context al cărţilor, pe care
le-ai dirijat într-un fel. E vorba de colecţii
imense, ai făcut achiziţii.

N.S.: Aici dă-mi voie să nu fiu de acord.
Eu cred că, în viaţa noastră, nu noi dirijăm
cărţile, ci ele ne dirijează pe noi.

V.B.: La modul ideatic da, dar într-o
bibliotecă trebuie o ordine, trebuie colecţii,
trebuie condiţii de păstrare, trebuie o perpe-
tuare a cărţilor. În acest sens am spus. Dar
să nu uităm Poezia. Revenim la poetul Ni-
colae Sârbu. Poezia cum şi-a mai făcut loc?
Mai ştii vreun vers din cele care s-au pierdut
la Cartea Românească? Să fie salvate mă-
car acum într-un fel, aşa auditiv?

N.S.: Eu n-am dus niciodată lipsă de
versuri noi, originale, adică inspiraţia nu m-a
trădat. Nu m-am cramponat de un vers care
s-a pierdut. Lasă, s-a dus, că altele vor veni.
Şi iată că Nicolae Sârbu a ajuns la 18 volume
tipărite. Ceea ce mi se părea un lucru de ne-
închipuit.

V.B.: Primul volum, totuşi, unde a fost
tipărit?

N.S.: În afară de cel de la Facla, care a
fost de reporter, primul volum de poezie a a-
părut la Silva-Oraviţa. Era pe vremea aceea,
în 1995, un club al intelectualilor acolo, con-
dus de Gheorghe Cahniţă.

V.B.: Există şi azi un club al intelectua-
lilor la Oraviţa, este o tradiţie foarte fru-
moasă.

N.S.: Pe vremea aceea aveau şi tipogra-
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fia lor şi îl conducea un inginer silvic, un iu-
bitor de cultură, care l-a sprijinit şi pe Gheor-
ghe Azap. Deci, era şi o prietenie, o susţinere
atunci, la începutul de la Silva. Îmi amintesc
de lansările mele de acolo, în care am mers
împreună, după ce am făcut deschiderea la
Oraviţa, ne-am dus la Vărădia în pădure, la
Răcăşdia în pădure. Era o prietenie şi o fru-
museţe, ne cânta Traian Jurchela. A fost şi
profesorul Todoran cu soţia. Ce să-ţi spun?
Parcă era mai mult suflet, lumea punea mai
mult suflet. Mult suflet, iată una din cheile
poeziei.

V.B.: Poezia era o tonalitate de gală,
să-i spunem de sărbătoare?

N.S.: Era o sărbătoare. Poezia, deşi noi
o scriem ca o taină şi, de multe ori, ca o du-
rere a sufletului nostru, comunicarea poeziei
trebuie să rămână o sărbătoare. Tot o săr-
bătoare a sufletului şi, dacă sunt mai multe
suflete, poate să fie o sărbătoare a comuni-
tăţii.

V.B.: Poate să fie o sărbătoare a cu-
vântului permanentă? Asta este. Cuvântul
îşi are atâtea straturi. Dacă poetul încearcă
să le dezghioace, a dezghioca, a desface me-
reu un strat, încă un strat, încă un strat de
înţelegere a cuvântului, sigur doar poetul
poate să facă asta.

N.S.: Sper că nu este o laudă de sine a
noastră. Ar trebui ca aceste lucruri să ajungă
la cât mai mulţi oameni. Tot în 1995 am mai
tipărit, deci eu am debutat odată cu două
volume de poezii, Cochetăria cu fulgerul,
pe care am scos-o la Editura Timpul din Re-
şiţa. Este incredibil că eu, care am debutat
târziu din păcate, chiar peste vârsta lui Ar-
ghezi – a fost şi vina mea, dar nu numai vi-
na mea, este şi a cenzurii şi a vremurilor –
am ajuns la o asemenea bibliografie. Meseria
de poet nu a existat pentru noi şi nici astăzi
nu este un job profitabil. Noi am făcut asta
pentru sufletul nostru şi pentru că am crezut
că este o şansă, că arta este o şansă pentru
umanitate. Şi a fost o şansă pentru noi. Altfel
nu am fi scris şi nu am fi crezut. Culmea
este să constat azi că în continuare există o
fascinaţie a poeziei şi iată că apar unele cărţi
semnate de practicanţi ai celor mai diverse
meserii. Din păcate, se naşte şi confuzia, a-
şa cum se naşte confuzia şi la scriitorii ţă-
rani. Merită reţinute doar câteva personalităţi
de scriitori în grai, începând cu Marius Mun-
teanu, cu Ştefan Pătruţ şi alţii. Sunt adevărate
valori. Dar imitatorii, cei fără har, strică ge-
nul şi-l duc în derizoriu. Aşa se întâmplă şi
în alte arte, în care-i strident şi deranjant a-
matorismul. Chiar şi în muzica populară sunt
atâţia solişti care înainte nu ar fi ajuns nici
pe scena căminului cultural sau pe scena hu-
litei, pe nedrept, Cântări a României. Care
avea, totuşi, criteriile ei. Azi ne sufocă me-
diocritatea la televizor şi ne sufocă prin
multe CD-uri, în autobuz, pe stradă. Şi în li-
teratură sunt mulţi nechemaţi, cum s-ar zice.
Dar este un risc al democraţiei, un risc al
mijloacelor de comunicare mult mai accesi-
bile, de imprimare mult mai accesibile. Şi
totuşi, valorile, până la urmă, sper că se de-
cantează. Din păcate, generaţia noastră a
cam rămas şi fără critici, pentru că acei oa-
meni de vocaţie care au fost şi făceau critică
literară, unii sunt partizanii numai ai optzecis-
mului, alţii mai nou sunt partizanii aşa-zisei
poezii noi, zisă şi noua poezie nouă. Iar gene-
raţia noastră a rămas fără critici, că ei s-au
făcut profesori universitari, ceea ce nu ne îm-
piedică pe noi să credem şi să scriem. Încă
odată, noi nu scriem nici pentru critici, şi
chiar atunci când scriem, scriem ca o dato-
rie de conştiinţă, de talent. Dacă nu e glorie,
nu contează, opera să fie.

V.B.: Spuneai că timpul, totuşi, va de-
canta valorile. Timpul acesta trebuie ajutat
de cineva. În cazul scriitorilor, trebuie critica
literară să decanteze. Sunt grupuri, grupu-
leţe, interese, reviste literare importante pu-
ţine. Cele care se ivesc în diverse mici loca-
lităţi ţin şi ele de relaţia locală.

N.S.: Corect. Din păcate, doar noi ştim
să ne informăm, că ne este dragă această
meserie şi este meseria sufletului nostru. Nu
este un job pentru noi din care să tragem
oarecari profituri. Asistăm neputincioşi la o
regionalizare, la o fragmentare a culturii ro-
mâne. Nu prea se mai ştie ce scriu cei de la
Iaşi, ce scriu cei de la Cluj. Poate nu ne ci-
tim suficient nici noi cei de la Filiala din Ti-
mişoara şi asta este păgubos la nivelul culturii
naţionale. Constatăm că au apărut, după mo-
delul oraşul cu poeţi, au apărut întregi colec-
ţii: poeţii oraşului Bucureşti, poeţii oraşului
cutare. Dar la început, cum la început a fost
cuvântul, la început a fost Reşiţa, “oraşul
cu poeţi”.

V.B.: Adevărat. Să deschidem cartea de
poeme adusă de Nicolae Sârbu. Este foarte
grăitor atunci când poetul însuşi îşi lecturea-
ză creaţiile, nuanţările numai el ştie să le
facă.

N.S.: Deci, ce anume avem noi aici, în
faţa microfonului? Am uitat să spun că este
o frumoasă zi de iarnă şi am venit prin ea şi
mi-a inspirat o atmosferă tonică şi poetică
această zi de iarnă la Timişoara. Eu, Nicolae

de Ohaba se numeşte volumul care, ai spus
tu, are o copertă frumoasă, câmpul cu maci
al lui Van Gogh. A fost sponsorizat de Pri-
măria din Boldur, satul meu Ohaba-Forgaci
aparţinând acestei comune.

V.B.: Şi tu fiind Cetăţean de Onoare al
acestei comune, pe drept.

N.S.: Da, şi mă laud mereu cu aceasta.
Eu sunt deja Cetăţean de Onoare în trei loca-
lităţi: şi la Reşiţa, şi la comuna Dognecea,
din Caraş-Severin.

V.B.: Acolo cu ce ocazie?
N.S.: Am scris o carte despre celebrul

colecţionar Constantin Gruescu, care are un
muzeu extraordinar de mineralogie estetică.
Această monografie-album e o carte fru-
moasă, inclusiv tipografic, care, din păcate,
nu circulă. Eu nu-mi revendic nimic. Ea ar
trebui scoasă în continuare, dar, mă rog, se
află deja din Australia, în Canada şi aşa mai
departe. Deci, atunci am fost făcut pentru
prima dată Cetăţean de Onoare şi pe urmă
la Reşiţa, ceea ce mă mândresc cu asta. Nu
este o deşertăciune bucuria, pentru că eu
cred în scrisul încrâncenat şi solitar. Şi nu
este o fericire să fii scriitor, nu e o continuă
jubilaţie, nu e o sărbătoare. Dar scrisul, după
lacrimi, poate să producă şi multe lacrimi
de fericire. Şi această carte din faţa noastră,
Eu, Nicolae de Ohaba, din 2011, a fost urma-
tă de o alta, pe care am scos-o la Editura
Tim din Reşiţa. Se numeşte Vitralii sparte
şi într-un fel are şi ea un aspect foarte atră-
gător, zic unii. Să nu mă laud eu singur, pen-
tru că prezentarea este după lucrări ale pic-
toriţei lugojene Eugenia Olar şi foarte mulţi
critici literari au zis că este o copertă mai
mult decât interesantă. Deci, nu este meritul
meu, este meritul editorului Gheorghe Jurma
şi al pictoriţei lugojene Eugenia Olar.

V.B.: Dar Nicolae Sârbu de Ohaba
poate să ne şi lectureze din volumele sale.

N.S.: Sigur, poate ar mai trebui să mai
spun că, dar să nu o luaţi ca o laudă…

V.B.: O luăm ca o mărturie scriitori-
cească.

N.S.: Aşa. Că m-a bucurat şi premiul
pe care mi l-a acordat Filiala Timişoara a U-
niunii Scriitorilor, Premiul de Poezie în 2008,
adică l-am luat pentru 2008, pentru volumul
Ferestre pentru labirint. Şi sper ca în con-
tinuare, asta este o speranţă a mea, îmi do-
resc să nu fie deşartă, în continuare să mă
redescopere şi Banatul, că toată lumea îl ştia
pe ziarist, pe director, pe reporter şi pe poet
mai puţin. Ziceau unii: măi, tu ce faci, co-
chetezi cu poezia? Eu nu cochetez cu poezia,
eu nici nu mă joc, cum alţii mă suspectează.
Pentru mine poezia este un lucru foarte se-
rios. Şi iată un exemplu: Călăuză pentru
suflet orb: “Imaginaţia mea tulbure/ mişcată
confuz în mlaştina/ cu manuscrise pişcate/
contrafratern de ţânţari./ Plecai şi-n cer să
cumperi/ mere în timp ce mă visam temător/
în Grădina Maicii Domnului./ E miezul nopţii
şi-ar trebui/ să mă pregătesc, să cad în rugă-
ciune./ Chiar pe piatra pe care turcii/ i-au tă-
iat capul călugărului Cozma./ Chiar pe trep-
tele ce mă îngăduiră/ spre peştera Sfântului
Athanasie./ Grea povara unei cruci de trei
kilograme/ de bronz la gâtul sfântului./ Grea
crucea care mă poartă/ orbeşte în mlaştina
cu manuscrise.”

N.S.: Ar trebui câteva precizări. Aceas-
tă poezie am scris-o în urma unei călătorii,
dar mai mult, este ecoul unei experienţe su-
fleteşti la Muntele Athos şi se simte în ea a-
ceastă vibraţie. A fost fantastic şi acum vor-
besc cu tine care eşti un reporter înnăscut,
un reporter de călătorie. Eu am scris o carte
de călătorii: Şi veţi trece prin vamă ca flu-
turii. Aşa cum mi-am propus, ca o datorie
de conştiinţă, să rescriu cartea despre Anina,
voi rescrie şi această carte de călătorii, pen-
tru că în timpul acesta am fost şi la Mormân-
tul Sfânt, şi am fost şi în Athos şi am fost şi
în Italia. Atâtea lucruri sunt grozave în lume.

V.B.: Şi lumea e frumoasă şi vastă. În
momentele când te aflai acolo ai notat, ai
făcut adnotări, ca să poţi rescrie o experienţă
a întâlnirii cu muntele Athos, nu e puţin lu-
cru, sau chiar în Ţara Sfântă?

N.S.: Este o trăire unică.
V.B.: Ai făcut adnotări, asta întreb?

Sau le păstrezi doar în memorie?
N.S.: Sigur că da, am însemnări, că doar

suntem reporteri. Sigur că alea aşteaptă în
sertar. Aşteaptă să fie revăzute. Dar eu cred
şi în laboratorul poetului şi vreau să spun că
şi poetul, care sper că sunt, sau sper să devin,
are un laborator. Şi reporterul are un labora-
tor de însemnări şi de impresii, care aşteaptă
să-şi găsească expresia şi cuvântul cel mai
potrivit şi mai vibrant. Mai aştept să fie, să
le vină vremea, cum s-ar zice. Vezi, mulţi ani
eu am spus că meseriile mele, ziaristul, pro-
fesorul, directorul, au fost în conflict de in-
terese, pentru că aşa parcă se zice azi. Aşa
se zice: conflict de interese. Ele au fost în
conflict de interese cu poetul.

V.B.: Ţi-au răpit tot timpul, i-au răpit
timpul poetului.

N.S.: I-au răpit şi timp şi energie. Dar
poetul nu s-a lăsat, el a lucrat aşa, în subte-
rană, ca un firişor de apă, care pe urmă vine

şi devine izvor, devine pârâiaş, râu şi fluviu.
V.B.: Cum de nu a ieşit un volum de

versuri în urma vizitei în Ţara Sfântă şi la
Athos?

N.S.: Ei, nu, nu, eu nu scriu aşa tema-
tic, nu scriu.

V.B.: Nu, dar trăirile puteau fi...
N.S.: Vreau să spun, asta ar putea fi o

confidenţă, pentru că vorbesc cu o scriitoa-
re, cu o femeie, nici măcar sentimentele mele
de afinitate, de dragoste, de admiraţie faţă
de o femeie nu se regăsesc imediat într-o
poezie. Ele se sedimentează şi irump când
nu te aştepţi.

V.B.: Foarte interesant şi sinuos drum
al poetului şi al poeziei.

N.S.: Este. Dacă îmi dai voie să-ţi spun,
eu am un volum care se numeşte Că poetu
nu-i ca omu.

V.B.: Excepţional titlu.
N.S.: Şi deja la noi la Reşiţa, între noi,

între prieteni folosim această sintagmă şi zi-
cem, măi, lasă-l mă, că poetul şi aşa nu-i ca
omul. El aspiră să fie şi ca omul, şi mai mult
decât omul. Un om care e făcut după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu, care la început
a fost Cuvântul.

V.B.: Şi care i-a dat un ceva în plus.
Acea putere de a percepe anumite nuanţe a-
le lumii, prin care trecem, pe lângă care tre-
cem şi doar poetul, doar scriitorul şi artistul,
muzicianul, dar şi pictorul relevă, apoi recre-
ează acest să-i spunem amănunt, acest ac-
cent al vieţii care poate deveni artă, pro-
babil asta te reprezintă.

N.S.: O  altă confesiune pe care aş vrea
să o fac este că şi reporterul şi poetul m-au
împiedicat să devin prozator. Eu atâtea lu-
cruri aş avea de spus şi pe care nu poţi să le
spui pe şleau, cum s-ar zice, în poezie şi
nici în reportaj. Şi în viaţă, din păcate nu
poţi, şi asta este o idee de-a mea, nu poţi citi
toate cărţile, nu poţi scrie toate cărţile şi nu
poţi iubi toate femeile.

V.B.: Dar mai poţi trece în poezie stările
încercate cândva şi devenite, iată, tânguire...

N.S.: Poate ar trebui să vorbesc ceva
mai mult despre această carte, care-mi este
foarte dragă. Această carte, Eu, Nicolae de
Ohaba, în care îmi revăd totul, de la obârşie.
Cineva zice: dar nu e Blaga. Că noi ne întoar-
cem de obicei după tiparul Blaga la obârşie.
Da, sigur, poeţii, chiar şi în acelaşi curent şi
în aceeaşi generaţie, au şansa lor să se dife-
renţieze, să-şi caute vocea proprie. Eu îl iu-
besc foarte mult pe Blaga, şi nu este un se-
cret nici pentru mine nici pentru alţii, dar nu
mă întorc la obârşii ca Blaga.

V.B.: Dar este absolut normal. Fiecare
după structura sa poetică, după această în-
clinaţie şi acest dat, spuneai misterios, divin,
de a observa şi de a reda lumea cu nuanţele
ei. Fiecare vede altfel, pentru că lumea e a-
şa de bogată, aşa de diversă, iar noi putem
să fim un creuzet la un anume moment, care
să scoată la iveală şi să metamorfozeze a-
ceste nuanţe într-o relaţie cu lumea absolut
diferit. De aceea spuneai, foarte bine, sin-
gura şansă a poetului este să fie altfel, să
fie diferit faţă de celălalt. Şi acum mai citim
o poezie.

N.S.: Absolut. Şi acum mai citim o po-
ezie sau mai citim mai multe. Nu ştiu cât timp
mai avem, vreau să spun, şi nu este aşa să-ţi
fac o laudă gratuită, chiar îmi place să vor-
bim şi putem să prelungim discuţia într-o zi
de iarnă aşa frumoasă.

V.B.: Adică vorbeşti, te referi la faptul
că  profesional se leagă lucrurile.

N.S.: Da, simt o afinitate care se leagă,
vorbim, ştim despre ce vorbim. Veneau unii
să-mi ia un interviu şi erau nişte oameni care
nu cunoşteau domeniul. Întrebările şi răs-
punsurile erau un pic mecanice şi puţin reci.
În necunoştinţă de cauză. Şi eu cred că noi
chiar avem ce vorbi împreună. Uite, o poezie
care este din acest volum, Eu Nicolae de
Ohaba, care are trei subcapitole, şi este din
capitolul Întâmplări sub nucul tăiat. Coridă
cu spinii: “Auzi, dă palme zeilor norodul,/
fără să ştie dacă există;/ doar fruntea mea
arată nordul,/ nod la o zodie tristă.// Prea
clar să mai poţi înţelege ceva,/ lacrima în-
mugureşte într-un ochi absent,/ cum tru-
purile noastre s-ar usca,/ pe-o plajă din sub-
conştient.// Noi nu avem un zeu în stare pu-
ră,/ umbra lui după deget se pierde,/ când
faci în cerul gurii crestătură/ şi scoţi cuvân-
tul, nucă verde.// Când iubeşti femei de pă-
mânt/ şi visezi Catedrală,/ cine se culcă pe
vânt/ întuneric se scoală.”

V.B.: Foarte frumoasă poezie!
N.S.: Chiar mă faci să mă simt aşa, un

pic emoţionat, jenat, chiar ţi-a plăcut?
V.B.: Senzaţional. Da. Este atât de pro-

fund şi totodată discret subliniată această
poziţie a omului, a sinelui în lume şi cu lu-
mea, cu universul, încât într-adevăr pot spu-
ne da, e o notă particulară. Pentru că mulţi
poeţi, fireşte, au pornit, s-au oprit la acest
punct nodal, cum spuneai, al legăturii, al
întâlnirii sinelui cu lumea. Aici e greutatea
de a fi particular. Tocmai un lucru trăit, ex-
perimentat ani şi ani şi veacuri de-a rândul,
să fie prezentat într-o formulă proprie.

N.S.: Este un lucru comun faptul că toa-
tă lumea iubeşte, toţi poeţii, de-a lungul se-
colelor, mileniilor, au iubit şi au cântat iubirea.

V.B.: Temele se repetă.
N.S.: Cuvintele sunt câte sunt şi, totuşi,

fiecare iubim şi scriem altfel.
V.B.: Prietenia a fost prezentată genial

de Ghilgameş, dar asta nu înseamnă că de
atunci nu s-au mai scris cărţi despre ea.

N.S.: De atunci, referinţă directă, a scris
despre această prietenie şi Nichita Stănescu.
Sigur, noi am putea, şi când expiră timpul
acestei emisiuni, în final să mă laşi să mai re-
cit o poezie despre sat, dacă mai avem timp.

V.B.: Avem timp, desigur.
N.S.: Şi nu o să recit poeme mai com-

plexe, pe care trebuie să le ai în faţă. O poe-
zie, zic eu, care prin formă este mai accesibi-
lă şi care chiar se referă la drama satului în
zilele noastre. În toată vremea ce ne doare:
“Să facem ceva pentru sat,/ să smulgem grâ-
ne din candoare,/ ieşind cu lacrimi la arat,/
când nu-s cai şi nu-s tractoare.// Să facem
ceva pentru sat,/ să punem legile să are,/în-
tr-un tărâm nedezlegat,/ cu preatârziul dând
în floare.// Când nodu-n gât s-a tot umflat/
şi doar blestemu-i în frigare,/ să facem ceva
pentru sat,/ un leagăn prea rănit de soare.//
Să-l preacinstim pe inculpat,/ suit pe rug din-
tr-o eroare;/ Să facem ceva pentru sat,/ în
toată vremea ce ne doare.”

V.B.: Şi asta este o mărturie de stare
vis-a-vis de obârşii, cum spuneai, la obârşii,
la izvoare.

N.S.: Da, o obârşie pe care nu o ideali-
zăm, căreia trebuie şi avem datoria să îi în-
ţelegem şi conflictele şi tot ce o macină. Pen-
tru că măcinând-o pe ea, ne macină şi pe noi.
Eu cred că, fiind un asemenea scriitor, pre-
cizez că nu sunt un scriitor sentimental, care
are efuziunile lui, eu încerc să prind esenţa
dramei unui sentiment.

V.B.: Vasăzică o autodefinire, înainte
de a te întreba eu: cum te vezi ca poet, Ni-
colae Sârbu? În genere, dacă repet această
întrebare la mai mulţi scriitori, există un a-
nume ton de eschivare. Pentru că, ori nu
doresc oamenii să se autodefinească, ori îşi
ţin secret, ori nu cunosc exact care le sunt
coordonatele. Iată că am obţinut, fără prea
mare strădanie, această autodefinire. Ceea
ce însemnă că ştii exact unde se află poezia
ta, câtă greutate are cuvântul în acest mo-
ment poetic. Apropo de poezia şi conjunctu-
ra, să-i spunem contemporană, fără să ex-
trapolăm la Europa, hai să vorbim doar la
nivel naţional: care sunt şansele unui poet
de a răzbate dincolo de nota particulară pe
care să spunem că o are? Dincolo de talen-
tul, pe care să spunem că îl are; dincolo de
exerciţiul pe care l-a dovedit în mai multe
volume; dincolo de faptul că, din când în
când, mai apare în unele reviste naţionale,
ce şansă are să rămână pentru viitorime ca
element demn de luat în seamă?

N.S.: Nu trebuie să ne facem iluzii. Ştim
foarte bine că azi şansele culturii, din păcate,
sunt mici. Şansele poeziei sunt şi mai mici,
pentru că sunt atâtea condiţii defavorabile,
atâtea confuzii în vremea noastră. Numai des-
pre asta ar trebui să stăm şi să disecăm zile
la rând, şi tot nu am ajunge la o concluzie.
Deci, nu ne facem iluzii. Eu sunt poet, nu
analist sau oracol.

V.B.: Dar ne facem datoria şi rămânem
poeţi.

N.S.: Asta este datoria noastră de con-
ştiinţă faţă de noi, faţă de harul pe care ni l-a
dat Dumnezeu. Faţă de condiţia de cetăţean
al ţării şi cetăţean al limbii acesteia. O limbă
cu atâtea resurse. Vreau să spun că trăiesc
această fascinaţie a limbii române. Când toţi
spun câteva cuvinte englezeşti şi zic că totul
este OK, eu trăiesc retro fascinaţia fără limite
faţă de limba română. Atâtea izvoare necu-
noscute are această limbă, atâtea nuanţe, a-
tâtea sonuri, atâtea înţelesuri şi subînţelesuri
şi aluzii. Este extraordinară, este de o bogăţie
şi ar fi păcat ca, din superficialitate şi din ig-
noranţă, şi din micime sufletească...

V.B.: Şi din graba vremilor pe care le
trăim.

N.S.: Da, din acest pragmatism din care
ne revendicăm să zicem că da, asta la ce
foloseşte? Ar fi păcat să pierdem această zes-
tre, care ne-au dat-o înaintaşii şi ne-a dat-o
Dumnezeu: limba română.

V.B.: Aşadar, poetul îşi are rolul şi rostul
său, legat de cele ce ai spus. Indiferent de
şansele de a rezista în timp, previzibile sau
imprevizibile. Până aici am avut spaţiu de
emisie. Încheiem  aici convorbirea cu poetul
Nicolae Sârbu de Ohaba. Cu reporterul fre-
netic, rămas în continuare ancorat în actua-
litate şi în viitorul cărţilor de pretutindeni
şi de totdeauna, mulţumindu-i de prezenţă.

N.S.: Şi eu mulţumesc că am putut să
vin, din singurătatea mea, să vă împărtăşesc
câteva gânduri. Parcă astăzi sunt mai puţin
singur şi vă promit că voi fi un poet cinstit
cu sine. Fie şi în subterană, la lumina conflic-
telor de interese, nimic nu ne poate împiedica
să visăm, să credem, să scriem.
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Denis Taurel

Ticu Alene: Dumnezeu, dragă dom-
nişoară jurnalistă, să vă dea ferici-
re şi sănătate, că-i mai bună decât

toate. Eu, la rândul meu, zic că  sunt sănătos.
Am operaţie de apendicită, prostată, fiere,
hemoroizi, sunt tare de urechea dreaptă, mai
am doar trei dinţi în gură, dar merge... şi
asta-i principalul. După ultima consultare,
doctorul mi-a spus…: ”Nea Ticule, dacă te
ţii bine, poate prinzi şi Crăciunul următor“...
Eu, dragă domniţă, stau la azil de şaptespre-
zece ani. Primii zece la azilul “Henri Fonda“,
susţinut de americani, au fost grei. De şapte
ani sunt la azilul “Ştefan cel Mare“, susţinut
de Republica Moldova, şi-i mult mai bine.
De când domn Preşedinte, să trăiască o sută
de ani, a strâns cureaua, aici la “azi“, cum
spunem noi, nu mai sunt şoareci, nu se mai
fură ciorapi, şlapi, pijamale, biscuiţi. Eu sunt
mulţumit, de Crăciun şi Anu Nou poate vine
vreun Moş şi, în rest, când va fi mai rău aşa
să ne fie...

Dna Brăghina Falfeş: Staţi, nu vă grăbiţi,
s-o beţi încet... Are un parfum ţuţ, pardon,
unic, căci a adus-o Grigore (eu îl alint  Gre-
goar), tocmai din Columbia, când a fost îm-
preună cu un sfert din Parlament, acolo, în
Capitala lor, să studieze starea transportului
în comun cu autobuzele. Noi, în ce ne pri-
veşte, de când ne-am civilizat, avem vilă,
maşină ţuţ... oh, scuzaţi, cu ţuţul ăsta, vreau
să zic, limuzină, avem ziuă de primire, luni,
după-masa, orele 5, o dată la trei luni ne
schimbăm cu toţii “lukul”. De Crăciun o să
fim la o pensiune în Austria, să vedem cum
sunt purceluşii de lapte vienezi, iar de Anul
Nou, pe un lac în Italia, dar acum chiar da-
c-aş vrea să vi-l spun nu pot, căci i-am uitat
numele. În încheiere pot să vă zic că ţara
merge bine şi s-o ţină tot aşa...

Pandele Gheorghe: Vă uitaţi, dragă dom-
nişoară, la mine ca la “felul şapte“... Păi, da,
am  încasat nişte pumni de Ziua Naţională,
în lupta, pot să-i zic aşa, pentru fasole cu
cârnaţi. Da pănă la urmă am prins două  por-
ţii, nu una. Acum ca să merg cu toatele până
la capăt, dacă scot basca o să vedeţi că am
şi vreo trei cucuie. De la tigăi, dar m-am
dus acasă nu cu una, ci cu cinci. Eh, mă în-
trebaţi şi dumneavoastră de Ceauşescu...
Păi, ăla a fost un om, şi-a iubit ţara, a făcut
blocuri, metroul, aveai cu ce te mândri. Când
mă gândesc că aproape am plâns... când
am primit carnetul de Partid. Cu el în mână
m-am simţit mai român ca niciodată. Să fi
venit atunci ruşii peste noi, oh, Doamne, ce
le-aş fi făcut... De Crăciun, cred că vreţi
să ştiţi, vine la noi Nelu Plumbu, frate-miu,
cu familia, de la Pieleşti. De Anu Nou, mer-
gem noi la Nelu Plumbu, la Pieleşti. De votat,
votez cu oricine, ba nu, pardon, cu ăia care
dau ceva. Mulţi face aşa...

Ileana Damijon: Ce a fost în ‘89?... Nu
posed exact... ceva cu Ceauşescu, s-au  bă-
tut între ei, nu ştiu mai mult. Dar viaţa merge
înainte, să-i lăsăm în pace, ei au fost, acum
e altceva, e libertate, poţi să-ţi doreşti orice,
să ajungi cunoscut, să fii vedetă. Dacă-i  as-
cult pe academicieni, pe moşii ăia?... nici
poveste, mai bine beau petrol... Chestiile cu
votul, cu politica, naşpa, chiar că nu le am.
Poate să fie cine-o fi, preşedinte, vicepre-
şedinte, treaba lor. Eu nici nu mă duc la vot,
prefer să merg la un club, cu prietenul meu,
cu altcineva, să ne distrăm, să ne distrăm
până nu mai putem. Ce-a fost cu alegerile
din 1946?... Doamne, Dumnezeule, în ce
secol se vor fi ţinut?...

Domnul X:  Doamnă dragă, la ureche
vă spui, în momentul de faţă ne comportăm
ca o gloată. Se comit abuzuri, ne conduc
semidocţi, încet la ureche, vai de mama
noastră dacă o s-o ţinem tot  aşa. Politicienii
actuali, aristocraţia nou formată... încet, să
nu audă cineva... o catastrofă, să nu mai
vorbim despre asta. Orice popor are con-
ducătorii pe care-i merită. Să mă iertaţi, dar
eu cu vorbele mă opresc aici, mai multe nu
pot să vă spun. De Crăciun, de Revelion,
cu nevasta, sub dună, acasă. Dacă va trebui
să-mi daţi şi mie un nume, spuneţi-mi... Şpri-
ţeanu... nu ştie nimeni... toţi beau  şpriţuri...
Pentru orice eventualitate, doamnă... ”Tră-
iască România... Trăiască Tricolorul“...

C ’est à la galerie Rue de
l’exposition, que se tient, du
premier février à fin mars,

transhumance, fruit  du travail de deux
photographes, Dragos Lupman et Gaëtan
Rousselet. C’est à  Katia Danila, directrice
de l’Institut culturel roumain que nous
devons cet évènement qui nous invite à
confronter  deux points de vue: celui de
l’ethnologue et celui du photographe de
presse. L’un et l’autre disent avoir cherché
à «se fondre» dans la société qu’ils mettent
en images.  Le résultat est une description
d’une acuité saisissante: le visiteur se trouve
plongé dans le présent quotidien d’une
humanité  qu’il croyait depuis longtemps
évanouie.

Gaëtan Rousselet
Gaëtan Rousselet, agrégé de lettres,

étudie actuellement l’anthropologie  à
l’université catholique de Louvain en
Belgique. Homme d’images et homme de
mots, il prépare un livre d’analyse qui sera
le complément savant à son témoignage
graphique. Ce soir il «déborde de joie» en
se rappelant sa première rencontre avec
Simona Radulescu , il avait alors présenté
à l’ICR de Paris les prémices de son projet.
Trois ans plus tard il n’hésite pas à  affirmer
que grâce à ces dames (Simona et Katia) il
est devenu photographe.  Gaêtan éprouve
aussi un grand plaisir à parler la langue
roumaine, au point qu’il nous donne une
version quasi-bilingue de son exposé.

Dragos Lupman

Dragos Lupman est un photographe
roumain de renom. Comme il ne parle pas
français, et que sa langue est celle des
images, on nous renvoie à la fiche de
présentation de son travail.

Dragos  a d’abord cédé à la curiosité
du voyageur photographe. Voyant « partout
dans le pays » ces bergers gardant leur
troupeau il a fini par se décider à enregistrer
cette réalité si commune et cependant
méconnue. Ses images sont mises en page,
composées comme autant de tableaux, elles
sont plus vraies  que nature,  bien dignes
d’illustrer  un article de National
Géographic, revue à laquelle il contribue
régulièrement.

L’authenticité,  un horizon fugace

D e manière plus ou moins
consciente, nos deux
photographes se sont voulus

invisibles, pour mieux capter les faits et
gestes des bergers et de leurs troupeaux.
Avec une formation et des desseins
différents, mais avec une égale sincérité,
ils ont cherché à se rapprocher de leur sujet,
à se couvrir d’une peau de mouton en
quelque sorte. Ils veulent à l’évidence nous
donner à voir des images frappées du sceau
d’une certaine «authenticité», et chargées
d’une certaine «vérité», bien au delà du
pittoresque folklore, si attrayant pour le
touriste. Cependant, n’y a-t’il pas loin de la
coupe aux lèvres?  Dans La vie mode
d’emploi Georges Perec met  en scène un
ethnologue qui passe des années à étudier
la tribu des Kubus de Sumatra. Il  observe
d’emblée un comportement étrange jamais
décrit auparavant. Ils déplacent
fréquemment leur  village, et souvent vers
des zones inhospitalières. Pourquoi? Enfin,
il met en évidence l’incroyable vérité: la
cause de leur étrange comportement
migratoire n’est autre… que lui-même! Les
kubous cherchent simplement à le
décourager, ils fuient sa présence obstinée.
L’infortuné chercheur Marcel Appenzell
brûle alors toutes ses notes. Ne le savait-il
donc pas ? Quelle que soit la discipline, et
quelque précaution que l’on prenne, toute
observation modifie peu ou prou le sujet de
l’étude scientifique.

Le pastoralisme,
entre mélange et partage

La présentation des auteurs est
complétée par un vivant exposé
de l’historien Alexandru Ofrim.

Ce «docteur professeur universitaire»,
comme on le présente pompeusement ce
soir «à la roumaine», se propose de donner
quelques indications sur la transhumance
(1).  Lui-même se présente comme un
homme «d’étude en cabinet», et point du
tout comme un «chercheur de terrain».
Cependant, en tant que natif de Bârsana
(Maramure’) il sera à même de faire part
de souvenirs d’enfance engrangés lors de
vacances chez ses grands- parents.

 Lorsque les bergers revenaient à
l’automne, ils étaient accueillis en héros,
je les revois comme des demi-dieux, ils
offraient aux femmes  des fleurs de la
montagne, ils étaient vêtus du grand
manteau en peau de mouton et semblaient
appartenir au troupeau. Lorsqu’ils venaient
vers nous, je me souviens qu’ils dégageaient
une puissante odeur,  mêlant le suif de
l’animal à la fumée du feu de bois.

M. Ofrim évoque le «mélange des
brebis», qui se tient sur une colline (Dealul
Huta) à 20km de Sàpinta. Il ne s’agit,  en
pratique, que de traire les bêtes, de peser le
lait, puis de confier les troupeaux individuels
au maître berger. Au retour, chaque
propriétaire reçoit ainsi  une juste part de
fromage, proportionnelle au lait
préalablement mesuré (2). Dans une
perspective historique, la coutume de la
transhumance est attestée dans les Carpates
depuis le XIVeme siècle. Le centre principal
se situait vers Sibiu et Brasov ( Marginea,
Poiana, Rasinari).  De là les bergers
menaient leurs troupeaux jusqu’en Silésie
et en Moravie, et c’est ainsi que  l’on trouve
des mots roumains en Pologne et en
Tchéquie actuels (Vatra, Branza etc..)
L’hiver, certains troupeaux partaient dans
le Delta, en Dobrogea, alors sous
domination turque. Après le rattachement
de la Dobrogea à la Roumanie en 1868, ce
fut l’apogée pour les éleveurs de
Transylvanie, au point qu’aujourd’hui
encore, un quart de la population est
d’origine transylvaine. En conclusion, M.
Ofrim évoque le grand géographe
Emmanuel de Martonne qui publia, dès
1904, une étude sur les Alpes de
Transylvanie où il décrit  en détail le cadre

physique de la transhumance. Effleurant le
sujet des outils utilisés par les civilisations
pastorales, M. Ofrim dit avoir été frappé
par la grande similitude entre les objets
présentés dans différents musées, Cluj,
Grenoble, Rome, pour ne citer que ceux-là.

La transhumance,
pratique immémoriale·

1-La transhumance représente des
pratiques partagées par mainte
civilisation. Ce vocable (de trans-

et humance, comme humus) évoque
littéralement le changement de terre. Il
fleure bon le terme « pédant »  forgé sur
des racines latines. En réalité, le français,
puis l’italien , l’anglais et l’allemand , ont
adopté par calque le verbe espagnol
populaire  trashumar  au début du XIXème
siècle. Auparavant, chaque langue ou
dialecte possédait un mot spécifique. En
français, on utilisait le terme d’estivage, en
référence au verbe provençal estivar. La
montée estivale vers l’herbe tendre des
alpages date probablement des âges où
l’homme est passé de l’état de chasseur-
cueilleur qui suivait les hordes sauvages, à
celui de cultivateur-éleveur, cherchant à tirer
le meilleur parti de la terre et menant les
troupeaux.Dictionnaire historique de la
langue française sous la direction d’Alain
Rey (Editions du Robert)2-D’après
l’ethnologue Jean Cuisenier, la fête de la
sîmbraºul  oilor, ou mélange des brebis , est
une véritable cérémonie ritualisée qui
conjugue gestes magiques et  signification
religieuse. La montée à l’alpage doit se faire
au plus vite, dès que la neige a disparu, afin
de profiter de cette ressource précieuse :
l’herbe tendre des alpages. La coutume a
fixé la montée aux alpages le 21 mai, jour
de Constantin et Hélène (le saint empereur
romain et sa mère), représentés
conjointement sur la paroi occidentale des
églises, à dextre, à la jonction du pronaos
réservé aux femmes et du naos où se
tiennent les hommes, à l’instar de l’espace
pastoral qui est essentiellement un espace
masculin, avec pour centre la stînã,
bergerie d’alpage. Lors du mélange des
brebis, Il est interdit aux femmes de
pénétrer dans le parc, (de même qu’il leur
est interdit de pénétrer dans l’autel). Elles
assistent donc à l’office sacré de la traite,
debout, les mains posées sur la barrière
sainte qui les sépare des hommes et des
brebis.Mémoire des Carpathes Jean
Cuisenier (Edition Terre Humaine-Plon
2000)

La transhumance, activité vivace

Les deux photographes de la transhumance,
fraternellement réunis pour le vernissage de l’exposition.

Mircea Pora

Ei ne-au
răspuns...
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În urmă cu două decenii nici în cel
mai frumos vis nu credeam că voi
păşi prin Londra. Dar – ce frumos! –

visele pot deveni realitate, iar realitatea vis.
La o săptămână, după călătoria în capitala
Regatului Unit al Marii Britanii, visez Londra,
visez..., visez... Am avut şansa de a vedea şapte
capitale europene: Paris, Roma, Viena, Bu-
dapesta, Belgrad, Londra, ... Bucureşti şi
mi-e greu să alcătuiesc un top, ...,,în ordine”.
Fiecare metropolă are farmecul ei.

Roma este o carte de istorie, pe care
poţi să o ,,frunzăreşti” cu privirea. Viena a-
re parfumul imperial; muzica de calitate îţi
pătrunde în inimă şi-n gând. Parisul este
,,oraşul lumină” – la propriu şi la figurat! –
unde luxul, cultura, civilizaţia, bunul gust a-
trag zilnic milioane de oameni. Budapesta
te cucereşte prin podurile dintre cele două
,,oraşe”, părţi, Buda şi Pesta, adică noul şi
vechiul. Belgradul, greu încercat nu demult,
,,avertizează” că te apropii de Balcani,  ,,bu-
toiul cu pulbere”. Bucureşti este ...,,micul
Paris” (,,vrem ca-n anii ce vin...” să se spună
,,Paris – micul Bucureşti...).

Dar Londra?! Aici am văzut în trei zile
şi trei nopţi o diversitate. Copiii noştri, Adela
şi Cristian, au oferit ,,grupei mari” (mai în
vârstă, ...câteva decenii...), Ionuţ, Elena,
Nelu, un week-end de vis. Ne-au arătat o-
biective istorice, cunoscute din cărţile citite,
străzi tipic englezeşti, pieţe de ev-mediu, dar
şi de mileniul trei, puburi”, cafenele, muzee,
parcuri, hoteluri cu stele şi... fără, gări (,,Ga-
ra Victoria”) cu parfum de epocă şi aglome-
raţie mare, trasee de metrou, vechiul din por-
turi şi noul de peste tot.

Londra se pregăteşte pentru olimpiadă.
Se lucrează, dar turistul nu este vitregit de
schele şi macarale. Lumea este civilizată, ştie
să ofere zâmbete, iar trecătorul se simte în
,,al nouălea cer”, în ...rai. Noi cei intraţi de
curând în Europa – de parcă nu am fi fost
aici de peste 2000 de ani! – simţim fiorii u-
milinţei. ,,Cortina de fier”, metaforă reală,
ne-a ţinut în beznă, ...ne-a mâncat tinereţea.
Ucide-o-ar focul! Guvernanţii de azi – oare
le pasă?! – adună averi colosale, întrecându-i
pe cei cu titluri de nobleţe, de-a lungul multor
generaţii. ...Comorile coroanei sunt păzite
în Turnul Londrei, iar poporul le poate vedea.
Aleşii noştri, au comori sub lacăte, zguduite
rareori, de ochii lumii, de cei de la DNA.

Ce potrivite sunt versurile poetului-rege
Eminescu: ,,Cum nu vii tu, Ţepeş-Doamne,
ca punând mâna pe ei/ Să-i împarţi în două
cete: în smintiţi şi în mişei,/ Şi în două temniţi
large cu de-a sila să-i aduni,/ Să dai foc la
puşcărie şi la casa de nebuni!”

Apreciez generaţia tânără, studioasă, că
nu mai vrea să trăiască în apele ,,călduţe ale
conformismului” Cristian, masterand la ,,Bru-
nel”, este englez în vorbă, comportament, iar
Adela se descurcă în Londra mai bine ca mi-
ne în Oraviţa, ,,capitala tuturor marginilor”.
Ei cunosc lecţiile de civilizaţie, comporta-
ment, ştiu să profite de oferte. Dar...

,,Cartea cărţilor” de călătorie, ,,Specta-
colul lumii” de Ioan Grigorescu, ne vorbeşte
– păcat că Editura Neverland nu a editat pe
CD reportajele! – despre Ce vede ,,ochiul Lon-
drei”. ,,Seducătorul oraş” m-a fascinat peste
tot. Am admirat capodoperele podarilor, To-
wer Bridge, care alături de Turnul Parlamen-
tului, cu celebrul său orologiu Big Ben con-
stituie emblema Londrei. Adela a ţinut să mă
ducă pe malul Tamisei, unde s-a găsit locul
cel mai potrivit pentru Roata Mileniului, zisă
şi ,,ochiul Londrei”. La Londra mi-am regăsit
şi o iubită, de la care a trebuit să-mi iau ră-
mas-bun: Tamisa, apa care a zămislit Londra.
Are doar 338 de kilometri, şi 20 de poduri.
Pe unda sa, amintirea celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial este evocată de prezenţa cruci-
şătorului-muzeu Belfast. Fluviul era tulbure,
semn al excesivei poluări poate, într-un vii-
tor îndepărtat pe malurile ei vor apărea pes-
carii, semn că vindecarea Tamisei se apropie.

Agora londonezilor este vasta Piaţă Tra-
falgar. Lanţul de cafenele ,,NERO” îţi oferă
pentru cca. 3 lire câteva picături de licoarea
menită să alunge oboseala, dar, vorba lui Tu-
dose, al nostru ... ,,scump, scump, vremuri
grele”, de criză aş zice, mai modern. ,,Când-
va, Marea Britanie era supranumită Atelierul
lumii. Apoi i s-a zis Primul bancher, sau Pri-
mul jandarm. Titluri orgolioase, dar trecă-
toare...” (p.295). Peste tot în Londra, le amin-
tesc celor dragi mie, un nume: Paul Iorgovici,

Ioan-Nicolae Cenda

Trei zile şi trei nopţi la Londra
(Ce vede ochiul Londrei!?)

iluministul plecat din Vărădia mea natală în
Londra, iar ,,din ardoare” către ,,neamul” său
,,a pus osteneala de a îndrepta limba”. Era
prin 1779 când a scos la Buda ,,Observaţii
de limbă rumânească”. În parcul de la Bu-
ckingham, la o ceaşcă de cafea, Adela îmi
prezintă veveriţele, aduse şi ele de peste mări
şi ţări. Cele autohtone, roşcate, sunt pe cale
de dispariţie. ,,Londra este un oraş în care
noţiunea timpului se pierde uşor. Şi, de aceea,
ea înalţă pretutindeni orologii” (p.31).

Big Ben sau Marele Ben, alintat du-
pă numele lui Benjamin Hall, care
a răspuns de montarea ,,uriaşului”

turnat în 14 tone de bronz şi argint, bate din
1859 orele Angliei. ...Este ora 12oo; în ţară
14oo... Oare să strig, asemenea lui Faust ,,o-
preşte-te, clipă minunată!”, fiindcă priveliştea
Londrei este copleşitoare. Bătrânul Faust nu
a făcut-o, iar eu am de văzut şi alte minunăţii
londoneze. Destinaţiile noastre sunt legate
de Underground, Subteranul – sau, şi mai
simplu, ,,Tubul”, cum zic londonezii metro-
ului, cel mai vechi şi mai comod din lume.
Reţeaua de tuneluri are aproape 300 de ki-
lometri şi peste 280 de staţii, multe de mare
adâncime. ...toată ,,grupa marea” este dis-
ciplinată. Eu şi Ionuţ avem ,,handicapul” ne-
cunoaşterii englezei. Nu ştim niciun ,,bob”
din limba lui Shakespeare. Off! ,,şcoala ro-
şie” ne-a învăţat ,,pe ruseşte”, iar după Răz-
meriţa noastră... ,,sunt grei bătrânii de nu-
mit...”. Într-o piaţă, foarte pestriţă; un individ,
cu un şarpe la gât, invită trecătorii să pună
mâ-na pe reptilă, doar pentru... o liră. Era
de-ai noştri. un bucureştean, zicea el, venit
de la circ. Oare nu a făcut vreo magie din
care şarpele a dispărut din menageria circu-
lui?! Un al român oferea reclame pentru cine
ştie ce... În Gara Victoria, patru tinere au ur-
cat în autocarul ce mergea la aeroport. Vor-
beau româneşte şi, sigur, perfect engleza.

Campusurile universitare au mulţi ro-
mâni. Nepoata de văr, Felicia Fara, şi-a făcut
studiile şi masterate (plural!) la cele mai pres-
tigioase universităţi londoneze. Dumnezeu
i-a dat minte, iar în familie a ,,studiat” regulile
bunului-simţ. Oare – scenariu – în ţară, oa-
menii politici se vor “bate” să o recupereze,
să o aşeze în posturi de care avem nevoie,
fără culoare politică?? Greu de spus ,,da”,
deoarece la noi încă se mai caută ,,farba”,
...ieri roşie, apoi portocalie, mâine... pe ur-
mele lui ,,Will, Scutură-lance” sau chiar ,,Zgu-
duie-scenă”... Adela ne povesteşte un film
pe care l-au văzut la Londra despre marele
dra-maturg. Eu vreau să văd pupitrul de elev,
pe care copilul Will a scris ,,Nulla emolumenta
laborum”. La Teatrul ,,Globul”, reconstruit
cu fidelitate, Elena, cuscra, ne traduce din
spusele ghidului. ,,Globul” este un cilindru
cu acoperişul decupat pentru a lăsa să lu-
mina. În interiorul circular puteau să încapă
câteva sute de spectatori. Deasupra, steagul
cu emblema teatrului, un glob pământesc.
Curtea teatrului este pavată cu dale, în care
s-au imprimat numele cunoscute ale actorilor
englezi din toate timpurile. Scena nu are cor-
tină. (p.49-60). Într-o vitrină se vede o ediţie
in folio a pieselor lui Shakespeare, însoţită
de gravura după tabelul olandezului Martin
Droeshout, singurul pictor căruia dramatur-
gul i-a pozat.

(1)
„Eu sunt/ în aceste zile/ foarte viu.”

Iată trei versuri din poezia Cel mai
puţin înseamnă aceasta, inclusă în
volumul Merg la moarte să mă tun-

dă (1972), prin care Adam Puslojić, scriitor
plenar, cu vocaţie holistă, întregitoare, se de-
fineşte cel mai bine pe sine. Deşi, din punct
de vedere geografic, e născut în spaţiul ex-
iugoslav, la Kobişniţa, lângă Negotin, în anul
de graţie 1943, Adam Puslojić trăieşte cu in-
tensitate, şi la cote paroxistice, în ambele
culturi, sârbă şi română, pe care le cunoaşte
cu de-amănuntul şi în care se exprimă im-
pecabil. Adam, dincolo de semnificaţia bi-
blică a numelui său, „adamah”, „pământ ro-
şu”, „argilă” şi, mai departe, omul primor-
dial, omul esenţial, e scriitorul-liant, poe-
tul-punte care uneşte simbolic nu numai
cele două maluri ale bătrânului Danubius, ci
şi două toposuri culturale pe care le înfrăţeş-
te spulberând astfel graniţe artificiale, delimi-
tări arbitrare, ideologii şi mentalităţi conser-
vatoare. Între români şi basarabeni avem po-
duri de flori, aşternute peste Prut. Între ro-
mâni şi sârbi, graţie lui Puslojić, poetul-con-
structor, se plămădesc poduri de cuvinte,
„acolade” încărcate de spiritualitate.

„Eu sunt un fel/ de fel de pământ.” (Por-
ţelanul chinezesc, vol. menţionat), mărturi-
seşte Adam Puslojić, dar nu orice fel de pă-
mânt, am adăuga noi, ci unul de tip humus,
deosebit de fertil, aparţinând culturilor ro-
mână şi sârbă.

Poetul plămădit din pământ e mereu în
căutarea chintesenţei. Întâlnirea cu unul din-
tre elementele primordiale se produce în vo-
lumul Apă de băut (1986), o selecţie dintre
cele mai frumoase stihuri aparţinând Maes-

poezia Ramuri gemene (vol.Ruptura, 1979)
să-şi mărturisească deschis crezul: „Ca poet,
sunt redus la propriul meu limbaj.”

O autolimitare aşadar, dar şi o pro-
pensiune spre absolut, o închi-
dere şi deopotrivă o deschidere.

Poetul-pelerin face un adevărat cult pentru
libertatea de exprimare. Aducătorul de da-
ruri, poetul însuşi (cuvântul ca dar divin fără
de preţ), pledează în favoarea emancipării
prin cuvânt, fiecare cuvânt cu aspect calofil
dobândind pe această cale dreptul la o bi-
nemeritată cetăţenie poetică.

Apă de băut ne pune faţă-n faţă cu un
poet lichid, greu de prins între „malurile”
exprimării, cu un poet de sorginte spiritu-
ală heracliteană: versurile sale „curg” prin
pagină asemenea unui torent de nestăvilit,
rup baraje şi diguri, sapă la temelia expri-
mărilor „cuminţi”, aşezate, care nu îndrăz-
nesc să îndrăznească.

Există mai multe faţete identitare ale a-
celuiaşi Adam Puslojić pe care le descoperim
„navigând” în universul lacustru al Apei de
băut, şi anume:

1. Adam olimpianul, impasibil în faţa
morţii, pe care o conştientizează ca parte
integrantă a vieţii, ca un dat firesc în faţa
căruia însă nu se resemnează, nu se lamen-
tează, ba dimpotrivă, încearcă să-i reziste
stoic, să-i ţină piept bărbăteşte şi să-i dea
cu tifla: „Moarte oarbă/ astăzi/ tu n-ai să te
mai joci din nou/ cu mine.” (Cântec nededi-
cat, vol. Merg la moarte să mă tundă, 1972).

2. Adam sapienţialul, poetul ajuns la
maturitatea creaţiei, pentru care cuvântul nu
mai reprezintă o enigmă de nedescifrat: „FII
ÎNŢELEPT:/ FII NEÎNŢELEPT/ DACĂ

Florin-Corneliu Popovici

Adam Puslojić, Apă de băut*

*Adam Puslojić, Apă de băut,
Editura Univers, Bucureşti, 1986.

trului, adunate şi tălmăcite în româneşte de
Nichita Stănescu (prieten de mare calibru al
lui Puslojić, un alt mare iubitor al celor două
toposuri culturale frăţeşti, unul dintre cei cinci
magnifici care au străbătut Belgradul de la
un capăt la celălalt, fapt imortalizat într-o
celebră poezie), alături de Ioan Flora.

Apă de băut, carte cu titlu simbolic (apa
ca esenţă a vieţii, apa de băut, prin extra-
polare, devine poezie de citit, poezie de me-
ditaţie, poezie de suflet şi cu suflet) adună
între „malurile” sale versuri din volumele
Există pământ (1967), Cad spre cer (1970),
Merg la moarte să mă tundă (1972), Ne-
gleduş (1973), Religia câinelui (1974), Re-
fugiu în broderia dactilografică (1977), Plo-
eme (1977), Ruptura (1979), Aducătorul de
daruri (1980), Gura încătuşată (1980).

Cu fiecare volum, noul Adam se reîn-
noieşte perpetuu, e mereu altul şi deopotrivă
acelaşi, e mereu „lăut”. Purificarea prin apa-
cuvânt sau prin cuvântul-apă are loc în
spaţiul sacru al întâlnirii fericite dintre „lutul”
docil şi avid de cunoaştere, în speţă poetul,
şi universul acvatic modelator.

Dacă Lucian Blaga construia castele din
picuri de lumină şi din corole de minuni, în
schimb, Adam Puslojić durează din cuvinte-
picături, modelează apa şi cuvântul, rezul-
tând arabescuri-basoreliefuri în faţă cărora
până şi „Moartea smaraldină” (Precuvânta-
re) rămâne împietrită.

În cazul lui Adam Puslojić, vocaţiei în-
tregitoare i se alătură vocaţia călătoriei.
„Călătoresc strâmb/. Călătoresc drept/. Călă-
toresc şerpuitor.” (Călătoria, din vol. Există
pământ, 1967), spune undeva poetul, dez-
văluind astfel o foame inasţiabilă de spaţiu
(inclusiv literar), o poftă pantagruelică de a
devora dimensiuni, pentru ca în alt loc, în

NU-ŢI PIERZI TOTUL,/ TOTUL TE VA
PIERDE.” (Pro Memoria, vol. Merg la
moarte să mă tundă, 1972) sau „întunericul
e singurul spaţiu dinlăuntru” (Încercarea a
cincea, vol. Negleduş, 1973).

Uneori, versurile lui Adam Puslojić au
valoare de parabolă, de învăţăminte, sunt
cuvinte de înţelepciune, care condensează
Sensul pe un spaţiu restrâns. Puslojić nu face
abuz de cuvinte şi nici paradă de propria-i
erudiţie. El meşteşugeşte cuvintele, le inves-
teşte cu miez şi cu noi valenţe, asemenea
dăltuitorului în piatră, bronz şi lemn, Con-
stantin Brâncuşi, al cărui fervent admirator
se declară: „Viaţa, precum şi moartea, este
de origine divină./ De ce-ţi spun acestea,
când nu mai suntem/ nici tu nici eu? Sau
poate că totuşi suntem/ dar nu ne putem ză-
ri/ printr-o atât de îngustă crăpătură.” (Cele
şase scări, vol. Religia câinelui, 1974).

3. Adam ludicul e Adam cel nostalgic
după vârsta inocenţei, a pantalonilor scurţi.
E momentul când poetul abandonează stilul
preţios şi mecanismele poetice complexe
pentru a lăsa loc liber exprimării simple, de
abecedar: „Adam a mototolit pătura./ Adam
a călcat cu picioarele stângi./ Adam mânâncă
aer./ Adam nu vrea la şcoală./ Pentru că A-
dam are pistol şi maşină./ Iar azi e ziua lui
Adam./ Şi Adam mănâncă prăjituri./ Adam
vă arată dinţii./ Dinţii lui Adam sunt şi negri
şi albi./ Noaptea intră în urechile lui Adam./
Adam iar mototoleşte pătura./ Adam iarăşi
sângerează pe pătură./ Acesta a fost cânte-
cul/ pentru cei care mă ştiu.” (Cântec pentru
cei care mă ştiu, vol. Merg la moarte să mă
tundă, 1972).

(1)
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Într-o epocă în care cartea a început
să dispară, într-o mare măsură, ca
şi achiziţie personală; într-o epocă

în care acţiunea de “a citi”, odată „haină de
sărbătoare“, a devenit “un port” demodat şi
învechit, deşi am încercat să atrag atenţia
într-un articol publicat cu puţin timp în urmă
(Au murit clasicii, cititorule!) asupra faptu-
lui că epoca în care trăim deţine puterea de
a oferi o calitate atât de ridicată cărţii şi infor-
maţiei (cărţii ca obiect, preciziei şi propagă-
rii informaţiei, etc.), încât puterea cuvântului
şi-ar putea păstra neclintită locul de drept,
mai există, totuşi, aceia care şi-au clădit viaţa
pe asemenea… “relicve”.

Dar, după cum spuneam, iată că în a-
ceste vremuri cenuşii ale cărţii, ale lecturii,
există încă acei “îndrumători” înspre ceea
ce ne plasează negreşit în fruntea lanului dar-
winist. Piaţa de carte a devenit o lume inun-
dată în materie de scrieri. Exprimându-mi
propria opinie asupra “calităţii” scrierilor ac-
tuale (nu în totalitate, dar în cea mai mare
parte a acestora) în articolul mai sus menţio-
nat, mă voi limita de această dată doar la
“noua tendinţă” (binevenită!) în materie de
apariţii editoriale, şi anume… cartea despre
carte. Printre titlurile ce compun această no-
uă categorie, trebuie amintite: Nu speraţi că
veţi scăpa de cărţi” (Umberto Eco & Jean-
Claude Carriere), Cărţile care ne-au făcut
oameni” (Dan C. Mihăilescu), Prima carte
(Gheorghe Jurma), Papirus, pergament, hîr-
tie. Începuturile cărţii” (Ioana Costa), dar
şi A citi…, a călători… (Editura Tipo-Art,
Oraviţa, 2010) a profesorului Ioan-Nicolae
Cenda.

Autorul, aflat la cea de-a treisprezecea
apariţie editorială, propune, prin această
ultimă lucrare, o călătorie prin vasta lume a
cărţi(i)(lor), care de fapt pentru autor se îm-
parte în două lumi complementar-particulare:
lumea acceptată de acesta şi lumea care l-a
acceptat şi fără de care s-ar fi simţit incom-
plet. Aceste pagini, aş zice, de jurnal, aşezate
sub formă de îndrumare primară (doar au-
torul este de profesie… profesor din “vechea
generaţie”), pot fi considerate degetele de la
mâna prietenului cel mai apropiat, sau, cum
îi place autorului să spună, “prietenului rece,
dar sigur”.

În acest jurnal… literar, al vieţii sale, e-
vocând nostalgic parcurgerea fiecărei file a
propriilor “zile de hârtie”, Ioan-Nicolae Cen-
da reuşeşte totodată a (ne) parcurge una din

Un destin întru carte: Ioan-Nicolae Cenda

Dumnezeu
Dumnezeu este Cuvânt
Când vioara de gheaţă
Se aude din fântâna vieţii.

Raiul
Raiul se deschide
Când în lacrima lui Dumnezeu
Locuiesc îngeri.

Cuvintele
Cuvintele sunt emoţiile
care se topesc
în nucleul credinţei în Iisus
precum primăvara în bobocul de ghiocel.

Plâng stelele
In memoriam Florin Tiberiu Giulvezan

Plâng  stelele la căpătâiul poemului
Adormit la pieptul veşniciei
Ce toarce dorul
Lui Florin Tiberiu Giulvezan.
Pe fusul credinţei în cuvânt.
Cartea e lumina
Din pendula ceasului
Care poartă peste timp
Dragostea lui Giulvezan
Pentru poezie.

Iulian Barbu

vieţile ce le-am putea deţine (depinde de noi
dacă acceptăm această viaţă şi dacă o con-
vingem pe aceasta să ne accepte), ţinân-
du-ne de mână de data aceasta “cald, dar
sigur”, pe durata întregii aventuri de desco-
perire a celeilalte laturi ce ne compune ca
fiinţe multilaterale.

Multitudinea de substantive ce pot
fi asociate acestui volum îmi
pot îndruma cu uşurinţă paşii

înspre exprimarea unei serii de opinii ce mă
pot îndepărta oarecum de la subiectul vizat
în aceste rânduri, însă mă voi limita totuşi
la o minimă (şi, sper, importantă) caracteri-
zare şi voi subintitula acest volum semnat
de Ioan-Nicolae Cenda: “carte-creatoare”,
“carte-deschidere”, “carte-orizont”.

Spun “carte-creatoare”, deoarece aces-
te pagini conţin atâta temelie, încât din “să-
mânţa” ce suntem, udaţi fiind de paginile din
paginile acestei cărţi, reuşim să găsim în noi
puterea de a deveni viitoarele pietre ale con-
tinuităţii Marelui Zid al culturii naţionale.

Dorind să fie unul din condeiele ce con-
tribuie la crearea continuă a hărţii literare
româneşti, dar şi la consolidarea poziţiei li-
teraturii noastre în spaţiul universal, autorul
“a pus osteneala” alături de “cei care au ple-
cat” în încercarea de a trasa noi coordonate
pe mapamondul cărturăresc. Această dorinţă
de a contribui la păstrarea patrimoniului cul-
tural este foarte frumos realizată prin “lec-
ţiile” de cultură literară (română şi univer-
sală), dar şi prin cele de geografie şi istorie
a artei (chiar dacă acestea sunt păstrate la
nivel introductiv).

Păstrându-şi încrederea în cuvântul
scris, Ioan-Nicolae Cenda se dăruieşte actu-
lui cultural prin diverse gesturi tot mai rar
întâlnite astăzi: scriind, “adunând” carte (ve-
che) şi manuscrise, care, mai apoi, însăşi
aceste gesturi, vor constitui parte din patri-
moniul cultural. Cine vor fi cei care vor duce
mai departe “truda” profesorului? Cei pe ca-
re (prin) această carte a reuşit să îi “dea la
iveală”, cei pe care (prin) această carte a
reuşit să îi facă să ştie cine sunt cu adevărat.

Dorind să sublinieze încă o dată
îndemnul rostit, odinioară, “ru-
mâneşte” şi cu neclintită convin-

gere de Nicolae Iorga, “Citiţi şi călătoriţi”,
profesorul-scriitor aduce la lumină această
carte născută în/ ”din pustă”, carte ce se
transformă cu uşurinţă într-o carte de căpă-
tâi, într-o carte-îndemn.

Cristian-Paul Mozoru

Aproape primăvară
Clipele cresc uniform
într-un râs cristalin
azi ca şi ieri
iar eu mă îmbolnăvesc
de atâtea răni deschise
ca după un drum lung
din primul meu vis matur
în care pluteam
deasupra primăverilor
împărţind ultimele clipe
ale iernii care
pleca întotdeauna
într-o sanie fără clopoţei.

Dincolo de linia destinului
Stau
la răscruce de drumuri
şi-mi strâng singurătatea
sub haină
ca pe o pasăre bolnavă care
a trecut dincolo de
linia destinului…

Aşteptare
Într-o zi
am făcut
cailor sălbatici
potcoave din
punctele mele
de vedere
în altă zi
i-am închis
într-o clepsidră
până când cineva
o să aibă curaj
să-i călărească…

Aş zice că
Nimic
n-a mai rămas
decât simpla dorinţă
dansând răbdător
în jurul viitorului
gata să dea în judecată
până şi umila noastră existenţă…

Clopote de flori
Am agăţat
cuvintele pe rug
pentru că
m-a pus pe gânduri
fluxul ideilor
despre fierbere şi
îngheţare a lumii
acum învăţ floarea
petală cu petală
şi îmi imaginez
că ştiu prea multe despre viitor…

Nelinişte
Era cândva
după miezul nopţii
când timpul
nu mai are margini
când remuşcările
se nasc din nimic
dulci elixire
ce ard
ca o fântână vie
lângă trupu-mi
din care smulg
spinii însingurării…

O lacrimă
Dincolo de
pleoapele lăsate
mă sperie o tăcere
care nu mai
poate fi cenzurată
şi recunosc că
în această lume oarbă
mai ţin ascunsă
o lacrimă sub geană
de teamă să nu se despice în două…

Singurătatea la picnic
Observ mereu cum
se micşorează una
după alta duminicile
în familia noastră
nu am niciun motiv
să mă trezesc dimineaţa
devreme şi nici bani
să mă culc seara târziu
trăiesc ca orbul risipit
printre sunete şi mirosuri
sunt invidios
pe cel care a separat
întunericul de lumină
pe cel care a inventat
contrastele şi chiar
pe cel care a creat
ziua de duminică
o iluzie în plus
la alergarea mea
prin miezul săptămânii
în rest sunt fericit
că respir în fiecare zi
şi îmi scot
din când în când
la picnic
singurătatea
îmbrăcată frumos
cu aceleaşi veşminte
de pe care scutur
câte-o prejudecată
justificând oarecum
sacrificiul prezenţei
mele în această lume…

Spre baricada tăcerii
Zi de zi
inima mea
împinge spasmodic
sângele în artere
ca un vârtej selenar
servindu-mi
asemeni unui rob
supus mie însumi
dorinţe şi speranţe
rătăcite prin memorie
superbe cununi
alunecând uşor
spre baricada tăcerii.

Sub aceeaşi stea
Cândva
copacul acesta
era mult mai tânăr
decât roua ochilor mei
acum nici el
nu mai poate număra
urmele cărărilor
de pe tălpile
mele goale care
ajungeau până dincolo
de piatra fântânilor secate
amândoi aşteptăm
răstigniţi sub aceeaşi stea
până ce plânsul din noi
va învăţa iar să râdă…

Ultima noapte
Sărutând prundişul
împing spre mal
prin umbra
spânzurată-n desiş
barca în care
nu mai văd
omul de la cârmă…

George Popovici

Credinţă
Marile iubiri
se hrănesc cu incertitudini:
“Dumnezeu există”
dar superlativul lasă întotdeauna
loc pentru discuţii.

Timpul,
atemporal, îşi duce existenţa
la marginea realităţii
dar veşnicia lui zgomotoasă
târăşte prin istorie
semne de întrebare…
“Dumnezeu nu există”,
dar frica aceasta religioasă
naşte zilnic incertitudini.
Cineva mută tot mai aproape
hotarul poximităţii …

“Iubirea există”.
Zilnic ne sărută pe frunte
şi ne spune în şoaptă
că ea este gura lui Dumnezeu.

Lazăr
Magu
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Maria
Izgherean

Fiicei mele, Adina
Am pus acolo, în dulăpiorul cu amintiri,
o carte nouă;
era un cer senin atunci,
iar iarba strălucea de rouă.
Am selectat din gânduri multe,
copila mea, numai un gând;
ţi-aş spune vrute şi nevrute,
dar ţi le-aş spune doar plângând.
Mă doare totul,
fiindcă anii ce au trecut apasă greu;
mă lupt să fiu ce par, copilă,
şi ştie numai Dumnezeu.
Am vrut să fac tot ce e bine
şi nu cred că mi-a reuşit.
E o noţiune prea abstractă,
dar prea târziu mi-am amintit.
Am zis că vreau să plec din lume
iar după aceea am retractat;
am spus în viaţă multe lucruri
pe care apoi le-am regretat;
dar, am reuşit să îţi dau viaţă
şi viaţa mea să ţi-o dedic,
să te iubesc cu toată fiinţa;
asta e tot ce-am vrut să-ţi zic.
Ţi-am pus acolo, în dulăpiorul cu amintiri,
o nouă carte;
îţi voi vorbi din ea, copila mea,
şi după moarte.

Consimţind o realitate
Păreau că vin din alte sfere,
Atât de diferite erau toate
Dar, culmea, erau gândurile mele;
Ne întâlneam, mai nou, noapte-de noapte
N-am schimbat locul, şi nici ea,
Doar unghiul de unde viaţa priveam;
Şi-ntâia oară, am avut puterea
S-accept că doar iertând, trăiam.

Nici stelele
În serile copilăriei
alegeam celor dragi câte o stea;
preaplinul inimii alegea,
recunoştinţa şi dragostea mea.
Voiam un dar deosebit
ce să dăinuie şi-n infinit
pentru ei, pentru părinţii mei.
După un timp, stelele au căzut;
întâi a tatălui, apoi a mamei…
M-a durut, o, Doamne, cât m-a durut!
I-am pierdut şi pe ei odată cu ele
şi nici nu a fost o ploaie de stele.
De atunci,
nicio stea nu mai caut pe cer.
Înţeles-am târziu că şi stelele pier;
veşnicia, nici ele nu-ţi pot garanta;
adio, adio steluţa mea!

Ochii vorbesc
Lacuri adânci, dar nu îndeajuns,
să poată ascunde ce-ar fi de ascuns…
Ochii vorbesc, ia-ţi timp să-i asculţi;
contemplă-i atent, nu ca să-i înfrunţi…
Ochii vorbesc şi au multe de spus…
Timpuri apuse în ei s-au ascuns;
prezent şi trecut s-au întrepătruns;
Ochii vorbesc! Ia-ţi timp să-i asculţi.

Azi…
Pocnet din bici răsună mai rar,
iar moara e doar o ruină.
Se văd tot mai greu, pietre în pârâu,
iar tineri, mai sunt doar o mână.
Se iveşte un nor; ne-ntrebăm ce va fi?!
Că nimic nu mai e ca odată…
Tot mai des vin stihii, vijelii,
ce nu lasă piatră pe piatră!
Sunt zori şi e noapte, trec zilele-n şir;
o, Doamne, gata e anul?!
Fac calcule-n van; pot tot să mă mir:
vai, timpul străpuns-a cadranul?!
Trecut şi prezent într-un şirag;
perle şi sticlă pe-o aţă.
Cântec de jale, cântec de drag;
astăzi şi ieri faţă-n faţă.

Nu înţelegi?
Nu înţelegi că-i prea târziu acum?
Privighetoarea glasul şi-a pierdut,
Iar fluturele aripa şi-a rupt…
Ce poţi vedea printr-o perdea de fum
Cum nu-nţelegi că-i prea târziu acum?!

Nu înţelegi că-i prea târziu acum?
În ani, ştii câte cicatrici se strâng?!
Inima ciutei a cedat în crâng,
Zadarnic vietăţile o plâng,
E prea târziu, mult prea târziu acum!

Şi totuşi...
Sunt un om fericit. Şi totuşi...
Mi-am licitat iubirea pe scena singurătăţii.
Sunt un om liniştit. Şi totuşi...
Am o atracţie sadică spre interzis.
Sunt un om melancolic. Şi totuşi...
Nu ştiu să spun „Te iubesc”.
Sunt un om credincios. Şi totuşi...
Cer multe şi nu dau nimic.
Sunt un om fidel. Şi totuşi...
Dacă voi fi părăsit mă voi bucura de suferinţă.
Sunt un om al generaţiei. Şi totuşi...
Visul meu este mereu altul.
Sunt un om bun. Şi totuşi...
Îmi pare atât de rău

şi atât de bine că îmi pare rău.
Sunt un om dinamic. Şi totuşi...
Mereu acelaşi drum: casă-scenă, scenă-casă.
Sunt un om tare. Şi totuşi...
Iubesc până la lacrimi.
Sunt un om liber. Şi totuşi...
Mi-e frică de cărări...
Şi totuşi... Sunt om...

Scara de foc
Ursitoare în alb,
Copil în scutece de foc,
Viaţă în faţă,
Cu cărţi de apă.
Seceta smulge păcatul,
Făina pâinii se înmulţeşte,
Fiul se ridică din moarte,
Cerurile deschid ploile.
Vântul vârtej face,
În stele ajunge carul,
Duhul suflă lin
Peste câmpia românească.
Sfântul adie ca un vânt de vară
Peste satele cu cenuşă în sobă,
Şi clopote ce bat prin fum
Vestesc iubirea.
Cugetul cugetă, urechile aud,
Gura laudă preamărirea,
Deneînceputul cu denesfârşitul
Fac casă luminii.
Strigaţi sfântului să vă audă,
Pe pene de aur el doarme,
Iar inima lui, împărţită în mii,
Luceşte pe boltă.
Sfântul şi sfânta ies la plimbare
Norii îi acoperă în dragoste,
Iar noi, ne bucurăm,
Când merele cad din pomul raiului.

Puiul
Un pui de porumbel.
Un suflet de om.
Doi prieteni. Un timp.
Cu aripile descoperă cerul,
Cu inima dăruieşte lumină.
Viaţa e mai mult,
Moartea e o punte.
Pui cu telecomandă,
Cu limbă de extraterestru,
Om cu duh, cu gânduri de sfânt.

Balerina bibelou
Printre cărţi e casa ei.
De 20 de ani stă pe aceeaşi poliţă.
Când se plictiseşte îi trage cu ochiul
Lui Eminescu, sau lui Coşbuc,
Sau alora din Biblioteca pentru toţi.
E o balerină nobilă,
Din porţelan fin, sau sidef cu irizaţii albăstrui.
Nici ea nu ştie exact din ce e făcută
Dar se simte bine în carnea ei.
Pe rochia scurtă are dantelă,
La păr o floare, la inimă un ghimpe.
Cu mâinile aşezate pe creţurile rochiei,
Rememorează gloria de altădată.
Când era venerată.
Într-o toamnă cu frunze de aur
Şi-a trăit prima iubire. A fost a lui şi de atunci
Timpul pare că a încremenit.
Perdeaua dragostei e trasă,
Balerina stă neclintită,
Pe raftul cu scriitori.

Menuţ
Maximilian

Noduri în haos
În cartea sa Răvaşe scrise în nopţi

de veghe (Nagard, 2011), Maria Iz-
gherean adaugă sensurilor clasice ale

cuvântului „răvaş” – scrisoare, bilet, epistolă,
comunicare scrisă şi trimisă cuiva – pe cele
de ştafetă, zestre, moştenire. O zestre de cu-
vinte, lăsată ca moştenire fiicei sale, Adina,
cea căreia îi este dedicată cartea. Trăinicia
relaţiei dintre mamă şi fiică este substituită
permanenţei mesajului scris, care nu este a-
fectat nici de despărţire, nici de depărtare:
„Ţi-am pus acolo,/ în dulăpiorul cu amintiri,/
o nouă carte;/ îţi voi vorbi/ din ea,/ copila
mea,/ şi după moarte” (Fiicei mele, Adina).
Mama doreşte să-şi protejeze fiica transfe-
rându-i, plină de răbdare şi înţelegere, ex-
perienţa sa de viaţă, vehiculul acestui transfer
fiind tocmai scrisoarea, răvaşul din nopţile
de veghe. Tema despărţirii şi regretele legate
de ea este un leit motiv al volumului. Reve-
derea, regăsirea într-o promisă primăvară
edenică din Cuvânt nerostit nu devine re-
alitate. Trezirea la realitate şi dezamăgirea
cruntă ce au urmat lasă în urmă doar ochii
trişti care contemplă un cuib gol, transfigu-
rare a căminului unde mama şi fiica erau
odată fericite. Şi totuşi, să nu-şi dea seama
cea spre zări amăgitoare plecată, fără a rosti
fatidicul adio, că „în marele univers/ doar
un punct suntem/ ce oricând poate fi şters”?
(p.19). Odată pierdută posibilitatea revenirii
reale, reîntoarcerea capătă aspecte spirituale:
„am înţeles/ (sau poate am recunoscut)/ că
marea noastră călătorie terestră/ nu era decât/
o întoarcere în cerc” (Utopie).

Marele gânditor creştin francez Olivier
Clement, un admirator al credinţei răsăritene,
spunea în cartea sa Întrebări asupra omului:
„Femeia protestează împotriva acestei socie-
tăţi a plăcerii, care face din ea un obiect erotic
şi din goliciunea ei un mijloc de publicitate –
pe scurt, un vast bordel al imaginarului. Ea
doreşte o reciprocitate reală cu bărbatul, o
participare directă la viaţa publică, în care
şi-a dovedit încă de multă vreme aptitudinile;
compasiunea sa vie, bătăioasă, se trezeşte
pentru toţi cei necăjiţi (...) Cuvântul Ruah,
care în limbile semitice înseamnă Duh, este
adesea feminin”. Aceste idei se regăsesc per-
fect într-unul dintre cele mai bine realizate
poeme ale prezentului volum, De ani, unde
relaţia privilegiată dintre mamă şi fiică este
pusă în antiteză faţă de lumea agresivă şi o-
presivă a bărbailor: „Aţi etichetat-o/  cu tot
felul de invective;/ chiar şi-n faţa lui Isus/
doar femeia a fost adusă./ Ea trebuia omo-
râtă/ cu pietre.// Mai apoi,/ aţi stabilit tipare/
în care să ne încadrăm;/ ne-aţi dat dimensi-

Cuvântul - ca zestre,
moştenire, amintire, ispăşire

Cristian Ghinea

unile/ şi modul în care/ doriţi să ne purtăm…”.

Peisajul macabru apare doar atunci
când moare speranţa. Poemul Pe-
isaj macabru (pag. 26 - 27) este o

viziune crudă şi realistă a Infernului asociat
lumii contemporane, dominată de simboluri
ale dezumanizării, asociate cu o nouă răs-
tignire a lui Isus. La Maria Izgherean, Cu-
vântul înseamnă amintire, carte, ispăşire, în-
dreptare în „marea noastră călătorie te-
restră”, dar şi „evadare din cotidian”. Nu
este de mirare faptul că, în prima parte a
volumului, Cuvântul apare scris cu literă
mare, prevestind tema preponderent religi-
oasă din partea a doua: „Şi-ntâia oară, am a-
vut puterea/ s-accept că doar iertând, trăiam”
(Consimţind o realitate). Este chintesenţa
unei experienţe de-o viaţă.

Dacă dialogul cu caracter de intimitate
cu prietena din Cuvânt nerostit (pag. 19-20)
transfigurează poetic relaţia autoarei cu fiica
sa, în Nici stelele (pag. 22) Maria Izgherean
cuprinde recunoştinţa şi dragostea faţă de
părinţi, văzuţi ca stele căzătoare, în trecerea
lor spre eternitate. Universul copilăriei, cu
candoarea şi mirările sale, este zugrăvit în
poemul Ieri (pag. 29), prin evocarea – fără
idealizare – a unei lumi calme, patriarhale.
Moştenirea, ştafeta transmisă între generaţii
e simbolizată aici de pâinea pufoasă, coaptă.
Pâinea simbolizează un soi de legământ al
mamei faţă de copiii ei: cât voi trăi, vă voi
da ce este mai bun. Un univers bine structu-
rat, ce riscă să se destrame în nebunia zorilor
noului mileniu din Azi: „Se iveşte un nor;/
ne-ntrebăm ce va fi?!/ că nimic nu mai e/
ca odată …/ Tot mai des vin stihii,/ vijelii,/
ce nu lasă/ piatră pe piatră!/ Sunt zori şi e
noapte,/ trec zilele-n şir;/ O, Doamne,/ gata
e anul?!/ Fac calcule-n van;/ pot tot să mă
mir:/ vai, timpul străpuns-a cadranul?!”

Aşa cum după Ieri urmează Azi,  desfă-
şurarea în ordine a poemelor continuă. Dis-
perării din Nu înţelegi? îi urmează salvarea
din Rugă şi perspectiva relativ mai calmă
din Anotimpurile vieţii, unde revine tema
Cuvântului cu C mare, repetat obsesiv, ca
pe o litanie salvatoare: „ne sufocăm fără Cu-
vânt (...), ne ofilim fără Cuvânt (...), ne dez-
morţim doar prin Cuvânt (...), reînviem doar
prin Cuvânt” (pag. 36).  Iluminarea Prin gra-
ţia divină (pag. 41) anunţă Soluţia salvatoa-
re (pag. 50) şi primii paşi timizi spre ceea ce
autoarea recunoaşte a fi adevărata viaţă.

U ltimul poem, De dragul tău
(pag.54), poate fi citit ca o cheie
a întregului volum: ridicarea din

tenebre, la speranţă.
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Horaţiu Suciu

Antisemitismul domnului Mihail Eminovici
(2)

Să trecem însă la lucruri serioase,
pentru că situaţia e mult mai gravă
decât pare la prima vedere. E un răz-

boi pe viaţă şi pe moarte. „Dacă astăzi, când
n-au plenitudinea drepturilor civile şi nici pe
cele politice, au pus mâna pe tot negoţul şi pe
toată industria mică din Moldova, dacă astăzi
se lăţesc înspăimântător asupra şesului ţării
Româneşti, dacă azi se incumbă în vatra harni-
cilor olteni, ce va fi oare mâne, când vor avea
drepturi egale, când vor avea putinţa de a-şi
zice români, când vor avea înscris în lege dreptul
formal că patria aceasta este a lor tot deopotrivă
cu noi?” (op. cit., p. 67).

Mihai Eminescu crede şi se teme „că naţia
cosmopolită a d-lui C. A. Rosetti să nu biruiască
pe adevărata naţia românească... cestiunea ar-
zătoare a evreilor... poate deveni cestiunea com-
pletei dezmoşteniri a poporului românesc...”
(op. cit., p. 70). „Dacă toţi evreii – străini şi pă-
mânteni – vor căpăta deplinătatea drepturilor
civile, Moldova nu mai are de trăit decât zece
ani, Ţara Românească treizeci poate. Se va în-
cepe atunci acea luptă de exploatare fără milă
– atât de favorizată de legislaţia liberală... Dom-
nia fanarioţilor a fost o epocă de aur în com-
paraţie cu domnia de tihnă a evreilor şi să nu
uite nimeni că evreii fiind clasă de mijloc şi
legislaţiunea liberală fiind exclusiv în favorul
acestei clase, ei vor deveni aci stăpânii privile-
giaţi şi românul slugă la jidan” (op. cit., p.
77)... „efectele produse de domnia libertăţii se
va combina apoi cu libertatea deplină a daraveri
evreilor, rezultatul final va veni atât de curând
încât chiar d. Brătianu ar ajunge să-şi vază fapte-
le mânilor sale, pierirea României. (op. cit., p.
26). Aţi reţinut, sper, faptul că în acest război
evreii şi roşii sunt aliaţi. E vorba de o adevărată
conspiraţie liberalo-evreiască şi (numai) evre-
iască, „o conspiraţie întreagă contra negoţului
român, contra muncii române, contra statului
român, conspiraţie la care iau parte fără s-o şti-
e poate sferele noastre determinante, însă unii
cu bună ştiinţă şi între aceştia desigur putem
cita pe d-alde Gheroghian, Guţă, Panu şi pe părin-
tele lor spiritual, d. C.A. Rosetti (op. cit., p. 175).

Dovezile sunt nenumărate: „sunt cunos-
cute apoi intimităţile d-nilor liberali cu Crémieux
şi Montefiore şi alţi ovrei însemnaţi, intimităţi
prea naturale, pentru că ovreii tuturor ţărilor sunt
liberali şi ultraliberali, republicani etc., lucru
lesne de explicat dacă considerăm că ovreii,
neavând nici patrie, nici tradiţii, fireşte că nu
vor ţine la patria şi tradiţiile poporului pe lângă
care trăiesc” (op. cit., p. 65). Desigur această a-
lianţă e posibilă pentru că „liberalismul la noi e
de origine străină, că a fost manifestarea invidiei
elementelor imigrante în contra claselor vechi
şi a instituţiilor cam grele şi protectoare a Româ-
niei istorice... Aceeaşi lipsă de respect pentru
orice element tradiţional al vieţii publice pe care
evreii o arată în aproape toate ţările au fost şi
zestrea roşilor la noi în ţară. Şi acestei lipse de
pietate pentru elementele moştenite ale vieţii
noastre naţionale, acestui daltonism oarecum
faţă cu calităţile şi natura poporului nostru, îi
datoresc succesele lor de pân-acum” (op. cit.,
p. 186). În plus, domnul Rosetti are interese de
partid imediate: „d-sa instigă formarea unui
partid roşu în Moldova, compus din jidanii cari,
prin modificarea art. 7, devin alegători... (astfel
realizează o) definitivă vânzare de ţară şi na-
ţionalitate... cele douăzeci de steaguri jidovo-
veşti din cortegiul istoric al încoronării seamănă
mult cu steagurile unei armate de invazie intrate
înlăuntrul unei cetăţi ale cărei chei istorice a
fost vândute de un trădător” (op. cit., p. 154).

Puterea acestei conspiraţii pare fără limite,
căci evreii sunt «...poporul menit de biblie a
domni asupra pământului întreg... (iar) fructul
cel mai copt al lungei dezvoltări talmudistice
este desigur „Alianţa izraelită”, întisă asupra
pământului întreg.» (op. cit., p. 189). Astfel con-
trolează totul în „ţara în care C.A. Rosetti e stă-
pânitor (şi care) e neapărat Eldorado al tuturor
scursăturilor... lucrul merge atât de departe în-
cât chiar dreptul de graţiere, pe care Constitu-
ţia-l dă regelui, a devenit monopol jidovesc...
Dacă un judecător va fi drept şi va pronunţa
sentinţe pedepsitoare asupra evreilor poate fi
de mai nainte sigur că sau va fi pus în disponibi-
litate, sau permutat... sau înaintat la vro Curte
din alt loc, numai să scape cuibul evreisc de
el” (op. cit., p. 175).

Europa e şi ea implicată în această cabală:
„...noi din parte-ne ştim bine că Europa cunoaş-
te pe deplin cestiunea evreilor din România; o
cunoaşte mai cu seamă Europa cea chemată a
o cunoaşte, lumea diplomatică şi cea oficială,

încât art. 44 al Tratatului de la Berlin fost înscris
în instrumentul păcii cu deplină de cauză, cu
deplina cunoştinţă a greutăţilor şi relelor ce va
produce” (op. cit., p. 57). Evreii controlează
presa europeană („redactorii de la Pesther
Liozd, evrei, de la Neue fr. Presse, item, de la
Journal des Débats, item, ba ni se pare că şi se-
cretarul de stat de la ministerul italian de externe
e... evreu” (op. cit., p. 140) şi “...spun minciuni
prin gazetele străine, căci minciuna este spiritul
negrei speculaţii... Evreii fac din jurnalistica
europenă ceea ce au făcut din băuturile spir-
toase la noi – otravă... ei au introdus uşurinţa
pariziană în discuţiile grave, veninul în relaţiile
sociale; în Austro-Ungaria sumuţă popor con-
tra popor, în Germania confesiune contra confe-
siune şi ginte contra ginte” (op. cit., p. 130).

Toată economia e în mâinile evreilor: „co-
merţul şi capitalii în mâinile lor, proprietatea fon-
ciară urbană în cea mai mare parte în mâinile
lor, arenzile şi moşii în Moldova item, pe sub
mână tot debitul tutunului şi a băuturilor spir-
toase, negoţ  de import şi export, c-un cuvânt
toate arteriile vieţii economice cari se bazează
pe speculă!” (op. cit., p. 130) pentru că „bărbaţii
cari aveau direcţia la ţară, au înlesnit ca străinii
şi mai ales izraeliţii să năvălească în ţară şi să
se constitue în stat ca o pătură de industriaşi
şi comercianţi străini, mai ales izraeliţi... Nu era
întreprindere, nu era licitaţie pentru procurare
de obiecte pentru diferitele servicii ale statului,
pentru armată între altele, la care să nu fi admis
pe pământeni deopotrivă cu orice străin sau iz-
raelit ca s-ar prezenta şi să nu se fi acordat
concesiunea străinului sau mai ales izaraelitului
pentru... pentru că acesta ar fi lăsat cu preţ mai
ieften” (op. cit., p. 32).

Mai mult, „astăzi mai toate accizele comu-
nale sunt în mâinile izraeliţilor, nu numai în Mol-
dova, dar şi dincoace de Milcov. Chiar şi perce-
perea de impozite indirecte ale statului, precum
ale băuturilor spirtoase au ajuns în mâinile iz-
raeliţilor, încât în materie de impozite indirecte
izraeliţii au obţinut şi o jurisdicţie... Astfel, prefe-
rându-se străinii şi îndeosebi izraeliţii, statul
le-a oferit acestora putinţa de-a mânui capital
public, veniturile bugetului statului, al judeţelor
şi al comunelor...” (op. cit., p. 32).

Nici Europa nu stă mai bine: „deprinşi
a se organiza repede şi lesne, ca ori-
ce popor vechi, ţinut la un loc prin

solidaritate de rasă, de interese şi religie, ei dau
în sinagogă ordine de zi pentru concurarea şi
ruinarea negoţului creştin... La haute finance,
reprezentată mai cu seamă prin bancheri evrei,
a fost cauza marilor crize economice din Germa-
nia şi Austria, au ruinat ramuri întregi de pro-
ducţiune, au lăsat fără muncă sute de mi de
braţe” (op. cit., p. 157).

Oricum, „solidari între ei, înţelegându-se
şi contractând într-o limbă neînţeleasă pentru
poporul nostru, judecându-şi conflictele înain-
tea rabinilor, au format o naţie în naţie, un stat
în stat şi un stat duşman al existenţei noastre,
având în vedere ruina şi pierderea populaţi-
unilor noastre” (op. cit., p. 167) şi oriunde s-ar
afla conspiră: „conspiră în sinagogă în contra
creştinilor. Acolo se fixează preţurile, când con-
curenţa din partea creştinilor e nimicită şi când
se simt ei stăpâni pe un teren economic. Acolo
se hotărăşte moartea economică a meseriaşului
român, la autoritatea ocultă a statului în stat,
în comitetele ascunse ale alianţei universale”
(op. cit., p. 202) şi „formează ei în ei un fel de
societate tacită de consum, ei îşi vând în de ei
toate lucrurile mai ieftin (poate în urma unei
înţelegeri stabilite în zecile de şcoli evreieşti),
încât un român, ce are întocmai aceiaşi trebuinţe
ca un evreu, cheltuieşte totuşi cel puţin c-o a
treia parte mai mult ca un evreu... evreii au două
liste de preţuri, una pentru evrei, alta pentru
creştini” (op. cit., p. 206). Din această cauză, în
oraşele Moldovei, precum Iaşi, Botoşani, ş.a.,
,,populaţia română descreşte din an în an şi că
ne arată mai puţine naşteri şi mai multe cazuri
de moarte decât populaţia izraelită, aceasta este
un fapt necontestabil, dovedit prin cifrele ofi-
ciale... această descreştere a populaţiei române
din oraşele Moldovei însemnează înlocuirea
clasei de mijloc române prin izraeliţi... În strade-
le unde erau aşezate acele industrii, de care ne
amintesc încă numirile acelor strade, astăzi în-
tâlnim mai cu seamă izraeliţi, comercianţi care
vând haine gata aduse de la Viena şi Pesta, şi
altele. Meseriaşii români ce mai există, precum
tabacii, ciobotarii, căldărarii, dispar căci nu mai
sunt în stare a se susţine” (op. cit., p. 32). „Evreii
sunt o armie economică, o rasă de asociaţi
natural contra a tot ce nu e evreu...” (op. cit., p.

130) „elemente putrede şi venetice” (op. cit.,
p. 77)... (care) “răsplătesc ospitalitatea ce li s-a
dat în ara aceasta, fără ca ei s-o merite, prin cea
mai neagră ingratitudine...” (op. cit., p. 71). „Cel
din urmă e jidan şi nimic mai mult – adică
dintr-un neam deosebit prin limbă, obiceiuri,
fizonomie, apucături, religie, un neam care
ne urăşte pe noi românii deşi trăieşte din sân-
gele şi sudoarea noastră” (op. cit., p.142); ei
nu doresc decât a „se bucura de toate dreptu-
rile, dar a se sustrage, de e cu putinţă, de la
toate datoriile este deviza lor şi pentru realizarea
acestui princip au, ca nealte popoare, pururea
aptitudinea unei organizări de dosire, de sub-
stituire de ajutor mutual” (op. cit., p.209). De
aceea „...naţia îi va simţi ca pe ceva străin în
corpul ei, ca pe un parazit care usucă măduva
străvechiului stejar...” (op. cit., p. 130).

După cum spuneam, războiul e război
şi în război totul e permis, chiar şi
să mai înfloreşti puţin adevărul sau

să-ţi conduci cititorii spre concluzii greşite. De
exemplu, în Bucovina şi în Galiţia „...în anul
1877 (creditorii) au fost în număr de 702, din
cari 105 creştini, cari nu erau germani, 25 ger-
mani şi 572 izraeliţi, – aşadar evreii ca creditori
constituiau... 81,5 % în 1877... şi chiar între a-
ceşti desemnaţi ca germani sunt unii evrei. Se
dovedeşte dar că numai evreii sunt aceia care
speculează... (concluzia) Evreii sunt uzuzari şi
ei sunt cari exproptiază!” (op. cit., p. 19). „Apoi
sunt totdeauna o armă a străinilor în contra
noastră. Până şi ungurii – care numa-n gropi nu
dau de cuminţi – îşi închipuiau într-un rând o
stăpânire a Moldovei prin evrei şi ceangăi, pen-
tru că ştiau că evreul s-ar asocia cu orişicine îm-
potriva poporului românesc” (op. cit., p. 130).
Aşa da! Ne-am convins de pericolul maghiar!

Însă evreii nu se opresc aici, ci trec la “Mis-
tificarea opiniei publice internaţionale” (,,Tim-
pul”, august 1879): „Iată dar că evreii din ţară,
pretinşi fii ai României... sunt complicii bine
constataţi ai denunţătorilor din ziarele străine...
Pe la finele lunei trecute o escortă de călăraşi
conducea pe trei indivizi creştini... găsiţi fără
căpătâi în ţară, pentru a-i preda în seama auto-
rităţilor de graniţă austriece... Convoiul ajunse
în orăşelul Agiud. În acest orăşel 28 de negus-
tori evrei, respectabili cum vine vorba, invită
pe călăraşii noştri să se fotografieze într-un
grup. Călăraşii având staţie de popas acolo,
nu se dau în lături... Iată originea fotografiei
trimisă la Viena, la Londra, la redacţia „Frater-
nităţii”, despre care acum se vorbeşte în toată
presa europeană” (op. cit., p. 147). Înţelegeţi
acum că guvernul român n-a evacuat 28 de evrei
făcându-se de râs în presa europeană. A fost
totul o conspiraţie evreiască! Şi „în treacăt mai
pomenim că evreii din ţară, în timpul intrării
armatelor ruseşti la noi, au scos cuiele din şinele
drumurilor de fier pentru a periclita viaţa sol-
daţilor ruşi din vagoane, aceasta ştiind bine că
pentru asemenea crime puteau să se descarce
asupra ţării în care ei trăiesc” (op. cit., p. 108).

Cum era de aşteptat, există şi soluţii la
„problema evreiască”. „E adevărat că evreii au
o influenţă dezastroasă asupra stării morale şi
materiale a poporului nostru, un adevăr că sunt
o rasă străină şi imigrată de 40 de ani încoace,
un adevăr că corupţia şi imoralitatea formează
alaiul imigraţiunii lor, un adevăr că... (trebuie)
să fie înlăturaţi din sate, că trebuie să li se in-
terzică colportajul în oraşe, că trebuie aduşi la
necesitatea de-a munci... A munci însă va să
zică a produce obiecte de indiscutabilă utilitate,
nu de a vinde rachiu sau de a colporta produc-
tele altora” (op. cit., p. 147). Cum ar zice neamţul:
arbeit macht frei. Sau «plece 99 de procente în
America... dacă gustul li-e numaidecât după
drepturi egale, conform „contractului social”
iată, Austria-i aproape, apoi Germania, Anglia,
Franţa, Italia, cine-i opreşte a merge pe drumul
de fier unde le vine la îndemână, ca să se bucure
de toate drepturile civile?» (op. cit., p. 138). Iar
dacă nu vor să plece de bunăvoie: «mai mulţi
reprezentanţi ai acestei nouă puteri europene,
mai mulţi soli ai vitezei, iubitoarei de adevăr, le-
alei şi generoasei naţii izraelite petrec la Bucu-
reşti, mirabile dictu, nu în arest corecţional, nici
în detenţiune pentru vagabondaj, ci gură-n gu-
ră cu Sf. Marele Proroc C.A. Rosetti, pentru a
pune la cale fericirea ţării româneşti, ameninţând
cu intervenţiunea, având deplină putere de a
cumpăra voturi în Adunări  de va fi necesitate
şi de a se-nţelege asupra gheşeftului, mai dând
unul, mai lăsând cellalt. În loc ca aceşti indivizi
să fie transportaţi cu dorobanţi peste graniţă,
ca o specie de spioni şi de agenţi provocatori
ai unei societăţi internaţionale organizate con-
tra existenţei statului român ei se preumblă prin
Bucureşti, bucurându-se ca orice om cinstit şi
neutru de umbra teoriei „om pentru om”» (op.
cit., p. 74). E, desigur, şi o problemă de autorita-
te: „D. Brătianu a încercat să treacă odată în
Turcia un convoi de evrei. De acolo ţipete şi
vaiete în toată Europa. Mihai Vodă (Sturza)
scotea în fiecare zi zeci de evrei din ţară, tot
peste Dunăre, şi nimeni nu zicea o vorbă... dar
pe atunci exista autoritate: Domnul era Domn,
judecătorul era judecător, poliţia poliţie. Astăzi
sunt lăsate în ştirea lui Dumnezeu, iar fraza
sforăitoare şi cârciocul advocăţesc sunt chema-
te a înlocui şi minte, şi prevedere, şi autoritate
şi tot” (op. cit., p. 87). „Cu introducerea de dis-

poziţii în felul arătat, cu organizarea poliţiei
generale în mod serios, am scăpa ţara şi comu-
nele de evreii fără căpătâi care astăzi ne inun-
dează şi constitue o cauză de periclitare pentru
populaţia urbană şi rurală” (op. cit., p. 39).

„Opinia noastră intimă este că, deşi evreii
în numărul mare ce a inundat ţara – dar mai cu
seamă Moldova – constitue un pericol imediat
pentru existenţa economică şi naţională a ţării,
totuşi ei constitue mai mult o boală acută decât
organică şi că printr-o  organizare mai conser-
vatoare ei ar fi siliţi să emigreze în alte ţări ale
Orientului. Evreii se grămădesc în ţările unde
semicivilizaţia e unită cu pseudoliberalismul şi
fug de civilizaţia adevărată şi libertatea adevă-
rată... Noi suntem de părere că cu o organizare
mai strictă, mai protectoare pentru munca ma-
terială şi cea intelectuală, le-ar pieri evreilor pă-
mântul de sub picioare şi ar emigra de la noi
cum emigrează din alte ţări într-adevăr civilizate,
nerămânând decât numărul strict necesar pen-
tru mijlocirea schimbului în actvitatea econo-
mică a ţării” (op. cit., p. 103). Şi dacă nici asta
nu funcţionează, putem aplica măsuri mai dure:
,,dacă e cineva în stare de a face pe români să
uite până şi interesele statului, apoi desigur
aceştia sunt evreii... Noi ştim bine că trei zile
ar fi de ajuns pentru a regula atât de definitiv
cestiunea izraelită încât Alianţa să nu aibă
pentru cine interveni. Noi cunoaştem poporul.
În aparenţă atât de blând şi de guvernabil, are
o margine blândeţea lui pe care e primejdios
de-a o trece” (op. cit., p. 170).

Ce i se poate reproşa lui Mihai Emi-
nescu? Nimic mai mult decât fap-
tul că a fost un om al timpului său.

Am lăsat citatele întregi. Fiecare să le judece.
Ceea ce nu pot înţelege e un cinism care se
strecoară în unele afirmaţii. Din articolul O ciu-
dată circulară... (,,Curierul de Iaşi”, iulie 1876)
aflăm că: ,,în Rusia purtarea costumului evre-
iesc este oprit... Barba nu-i permis a purta decât
în costum naţional rusesc. Uşor se poate întâm-
pla... ca evreul... să se pomenească în mijlocul
uliţei că i se taie cu de-a sila barba, perciunii şi
poalele caftanului. Fericită Rusie!” (op. cit., p.
184). Chiar aşa? Fericită Rusie?

Şi dacă suntem la Rusia, Eminescu nu pare
oripilat de pogromul de acolo (1881), ci de o
posibilă invazie: ,, mişcarea antisemitică din
Rusia creşte din ce în ce mai mult. Evreii sunt
obiectul unor violenţe excesive, cari se repetă
în fiecare zi şi se propagă din localitate în lo-
calitate... În aşa împrejurări este dar natural ca
populaţiunea evreiască d-acolo să caute un
tărâm de refugiu cât mai apropiat şi cât mai
sigur... Ca atare li se prezentă foarte la îndemână
teritoriul regatului nostru... la mai multe puncte
de trecătoare peste Prut, în judeţul Iaşi, se pre-
zentase un număr mare de evrei, în cea mai mare
parte oameni fără căpătâi, cari căutau refugiul,
siliţi la aceasta de molestările şi ameninţările
a căror obiect sunt pe teritoriul rusesc. Guver-
nul a dat ordin imediat administraţiei să ia mă-
suri ca oamenii fără căpătâi sau cari n-ar avea
mijloace... să nu fie admişi în ţară... Ar trebui
ca unei cestiuni atât de importante să i se dea
o deosebită atenţiune şi guvernul să se îngri-
jească a şti dacă ordinele sale sunt executate
(Mişcarea antisemitică în Rusia... în ,,Timpul”,
mai 1881) (op. cit., p. 179).

În articolul Aplicarea „Constituţiei” în
acordarea cetăţeniei române (,,Timpul”, oc-
tombrie 1879) poetul ne explică modul în care,
în urma aplicării articolului 44 al Tratatului de
la Berlin (1878) şi modificării articolului 7 din
Constituţia României, unii evrei români primesc
cetăţenia. Tonul exuberant, victorios e de neîn-
ţeles: ,, lista de 888 de izraeliţi... (care vor primi
cetăţenia pentru că) luaseră parte la războiul
de independenţă în contra turcilor... liste au fost
făcute cu grăbire... au putut face erori... Se a-
cordă naturalizarea acelor indivizi cari au servit
sub drapel în timpul răsbelului de independen-
ţă... Aşadar când se va dovedi că oarecare din
aceste persoane prin eroare sau prin fraudare
au fost introduse pe listă, acea persoană va
putea fi exclusă... individul care n-ar fi servit în
timpul războiului pentru independeţă sub dra-
pel, acela n-ar putea fi cetăţean în puterea listei
votate, pentru că votul ar fi în privinţa lui ne-
constituţional... mai este încă o chestiune care
s-ar părea că poate da loc la îndoieli. Se poate
ca în acea listă să fie soldaţi cari au murit îna-
intea facerii legei de faţă; ei bine, ce efect va a-
vea naturalizarea acordată acelora? Va avea
oare efect în privinţa familiei militarului mort?
Nicidecum; pentru că, după principiile stabilite
de Codul nostru civil, naturalizarea tatălui nu
trece decât asupra copiilor născuţi în urma na-
turalizării. Naturalizarea acestor izraliţi militari
nu poate trece la copiii lor născuţi înainte de
împământenire... Aşadar copiii acelor oameni
morţi nu pot căpăta nici un drept, cu toate că
noi am votat naturalizarea părintelui mort”
(op. cit., p. 127).  Copiii? Ce de monştri în oglindă!
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* Fragment de roman

Dragul meu,
Dacă este bine la mine? Ca şi la tine.

Cât se poate, în condiţiile date. Încerc să re-
zist cât mai bine. Mult prea mult de lucru şi
multă oboseală. Stres cât încape. Pe acesta
nici nu-l mai pun la socoteală. Şi mie mi-e
tare dor de tine. Chiar te-ai uitat la poze? Mă
simt mai bine ştiind asta. Azi? Cum a fost
azi? Ca de obicei. Scularea în forţă, fuga la bi-
rou, acolo, ca acolo, nu mai trebuie să-ţi repet,
acasă etc. Astă seară am făcut curat prin gră-
dină, am smuls buruieni, am tăiat florile de
liliac ofilite, fiindcă altfel, la anul, nu mai înflo-
reşte. Mi-au cântat păsărelele la ureche ca
şi lăutarii din vechile cârciumi, cele cu parfu-
mul lor inconfundabil de epocă a omeniei şi
a oamenilor care mai ştiau ce este aceea sen-
sibilitate. Acele cârciumi cu blazon, care, de-
şi astăzi este dispărut, el nu a murit niciodată.

Rămânând cu dorul, te sărută cu dra-
goste, Laur.

Răspunsul a venit mai prompt ca nicio-
dată: Te pup cu drag Harry.

„Scurt şi concis. Răspuns pe loc, cum
nu a mai făcut niciodată. Înseamnă că-l
doare rău de tot. Mai poate doar să strige
după ajutor în cinci vorbe. Restul îl strâng
de gât şi se îneacă de nefericire.”

Laura îşi plimbă cu rapiditate de-
getele pe tastatura computerului,
ca să-i răspundă cât mai repede.

Poate reuşeşte să-l mai aline.
Scumpul meu,
Nu pot să nu-ţi răspund cu aceeasi mo-

nedă, adică printr-un puuuussssiiii lung, cât
din România până în Germania. Un pusi  dul-
ce ca susurul apei de pe râul nostru din Piatra
şi romantic precum cântecul talăngilor de la
gâtul vacilor, care răsuna peste păşune în a-
pusul acela superb de soare, pe care l-am
privit, tu ţinându-mă în braţe, din grădina
de la Vârfuri, apus care a unit, peste munte,
cerul cu pământul, transformandu-le într-o
bijuterie nemaivăzută. Acea bijuterie eu o nu-
mesc iubirea noastră.

Te pussi, Lur
Da, aşa a fost acel magic moment de

seară. Seara în care Harry a continuat să-i
depene firul poveştii despre familia lui.

***
– Nici casa de la oraş nu mi-o dau îna-

poi. Ştii strada pe care a fost palatul telefoa-
nelor? Se deschide din piaţa operei, în spatele
primăriei. Pe colţ este o casă mare. Aceea
este a mea. Moştenire de la bunicul. Dar nu
mi-o dau. Sunt cetăţean german şi nu am
dreptul. Au vrut să-mi dea numai o despă-
gubire, dar este o sumă, no, ia,  îţi dai seama,
cum spuneţi aia când e foarte de batjocură.

„Iar foloseşte ticurile lui verbale. Iar este
necăjit şi supărat.”

– Modică.
– Aşa. Modică. Şi nu am vrut. Eu, eu

personal cunosc pe trei germani ca şi mine,
care au primit înapoi totul. Nu o casă. Şapte
case. Şi pământ. Ei de ce au avut dreptul?
Mi-a spus advocatul că poate rezolva, dar
că pentru asta îi trebuie bani. No, ia, sigur,
capeţi, dar după ce faci ceva, am zis. Ier’
am fost la un preten şi a fost acolo secretara
lui, care a fost măritată cu un german. Şi

La Vârfuri*

(Fie pâinea cât de rea...)
(9)

aia a zis că fostul soţ a căpătat totul înapoi,
numai a avut advocat bun. Unul cunoscut.
Tu nu ştii care?

– De unde să ştiu? Dacă nu-mi dai nici
un indiciu.

– Bine, o să mă duc la ea s-o întreb.
Măcar casa să-l obţin. Dacă un advocat face
asta, io îi dau un etaj . O să mă duc la secreta-
ra aia.

Nu s-a mai dus. Într-adevăr, Laura ştia
casa. Era una dintre cele mai frumoase din
oraş.

– La demisol, continuă Harry, au fost
camerele servitorilor, la primul etaj a fost a-
partamentul bunicilor mei, la etaju’ primul a
stat mătuşa mea, sora lui bunicul, iar la al
doilea, fratele lui. Toată familia împreună.

– Dacă au stat la oraş, cine a condus
afacerea de aici, de la Vârfuri? Hotelul şi
celelalte?

– Lur! Acesta de care spun acum este
celălalt bunic, de la tatal meu.

– Acela nu a stat în Germania? Am înţe-
les că ar fi fost neamţ de neamţ, nu neamţ
din România.

– No, ia! Bunicul a fost numit diplomat
în Serbia. A vrut să cumpere pământ acolo.
Ştii, în Germania, de unde sunt io, morţii nu
sunt în pământ, sunt în sort. Pietre mici cu
nisip. Ca un fel de grund.

– Pietriş, îl corectează Laura.
– Ia. Noi, acolo, nu avem agricultură.

Am cunoscut un neamţ bătrân, foarte inteli-
gent, care mi-a spus aşa că, de ce neamţul
este mai harnic decât românul, este pentru
că neamţul, ca să aibă ceva de la pământul
lui, toată ziua trebuie să stea cu capul jos şi
să zgârme la pământ, fiindcă pământul nu
este bun şi nici clima. Dar aici, la voi, pămân-
tul este aşa de bun că, dacă o pasăre îşi dă
drumul la caca şi-n ea este o sămânţă, sigur,
răsare o plantă şi creşte. Atuncea, ce a zis
bunicul? Să cumpere pământ bun. Dar în
Serbia nu a fost la fel de bun ca în România.
Aşa că a cumpărat pământ aici. Câteva sute
de hectare. Este şi un mic castel acolo. Toţi
oamenii au primit de lucru la pământul lui
bunicul şi veneau la el pentru orice problemă
şi îi ajuta. Am jurnal al lui bunicul, în care
scrie tot.

– Nu-mi arăţi şi mie jurnalul? Poate că,
până la urmă, tot se lasă cu o saga. Ce zici?
Mă fac scriitoare din pictoriţă. Sau poate că
fac o serie de portrete.

 Se uită lung la Laura, parcă nu ar înţe-
lege prea bine ce spune.

– Dar este în nemţeşte.
– Îmi traduci tu.
– Eu?
– De ce nu?
– Dar nu avem timp.
– Poate în vacanţă, când ai zis că vom

veni împreună aici, la Vârfuri, ca să supra-
veghem muncitorii ce fac la casă, iar eu să
ţi-i disciplinez româneşte, nu ca tine?!

Laurei au prins a-i sticli ochii numai
la gândul ce sursă nemaipomenită
de inspiraţie ar fi acel jurnal. Şi

cum ar reînvia prin talentul ei viaţa strămo-
şilor lui. L-ar avea pe Harry contopit cu ea,
în ea însăşi. Ar deveni una. Dar... se pare că...
Totuşi, încearcă. Încercarea moarte n-are.

– Dacă nu avem noi timp, găsesc eu pe
cineva să-l traducă.
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Liliana Ardelean

Galeria „Pro Arte” din Lugoj a
găzduit joi, 12 ianuarie, de la ora
18.00, vernisajul expoziţiei inter-

naţionale „Adevăr, compasiune, toleranţă”,
care prezintă operele de artă realizate de 12
artişti consacraţi, diferiţi atât ca stil artistic
şi experienţă profesională cât şi ca educaţie
culturală. Toţi artiştii sunt practicanţi Falun
Dafa (Falun Gong), o disciplină a minţii şi
corpului cu adânci rădăcini în cultura tradiţio-
nală chineză, fiind totodată şi cea mai aspră
persecutată grupare spirituală din China zile-
lor noastre. Fiecare tablou reprezintă o po-
veste adevărată, picturile fiind realizate din
dorinţa de a face cunoscută întregii lumii fru-
museţea unei vieţi trăite după standarde mo-

Toni Boldureanu

rale înalte – principiile Falun Dafa, care dau
numele acestei expoziţii – în contrast cu bru-
talitatea persecuţiei şi torturile la care sunt
supuşi practicanţii Falun Dafa de către regi-
mul comunist chinez. Patru dintre artişti au
fost ei înşişi victimele persecuţiei, fiind tortu-
raţi de către autorităţile chineze în lagăre de
muncă forţată şi centre de detenţie din China.
Expoziţia „Adevăr, compasiune, toleranţă”,
care face înconjurul lumii din anul 2004, a
ajuns în România în anul 2009, după un tur-
neu de mare succes în peste 45 de ţări şi pes-
te 200 de oraşe. La Lugoj, expoziţia – organi-
zată de Asociaţia Română de Qigong Falun
Dafa România – a putut fi vizitată în perioa-
da 12 ianuarie – 1 februarie.

Cristian Ghinea

Luna decembrie a fiecărui an este
luna bilanţului. Astfel, vineri, 9
decembrie 2011, de la ora 18.00,

la Universitatea Europeană “Drăgan” din
Lugoj a avut loc cea de-a patra ediţie a Galei
Premiilor Lugojene, manifestare deja tradi-
ţională, organizată de Fundaţia Europeană
“Drăgan” Lugoj şi Primăria Municipiului
Lugoj. Gala a fost prezentată de Alina Damian
şi Ştefan Festo.

Ca în fiecare an, Gala Premiilor Lugo-
jene – Premiile Josif Constantin Drăgan, au
adus în prim plan personalităţi, firme şi in-
stituţii publice care au avut o contribuţie de-
cisivă la dezvoltarea şi promovarea oraşului
nostru pe plan naţional şi internaţional.

Gala anului 2011 a început cu decer-
narea trofeului şi diplomei de excelenţă în
administraţia publică. Trofeul a revenit de
această dată Direcţiei Economice din cadrul
Primăriei Municipiului Lugoj, reprezentată de
dl. Ionel Cadia. Dl. Cadia a mulţumit, în nu-
mele celor 37 de angajaţi ai acestui sector,
spunând că “aşa cum ziariştii sunt paznicii
democraţiei, aşa şi noi suntem paznici ai bu-
getului, prin  decizii corecte şi venite la timp”.
Trofeul şi diploma de excelenţă în domeniul
economic au fost acordate societăţii “Hella”,
care produce componente auto pentru indus-
tria de profil din întreaga lume. Societatea
are 430 de angajaţi, a împlinit recent cinci
ani de activitate şi este în plin proces de ex-
tindere. Managerul de producţie Alin Ţăpîr-
dea a fost invitat pe scenă pentru a primi a-
ceastă recunoaştere.

La capitolul învăţământ, premiante au
fost o elevă şi o profesoară. Roxana Sandu,
elevă a Colegiului Naţional “Iulia Hasdeu”
Lugoj, a obţinut Premiul I la Olimpiada Na-
ţională de Biologie, iar apoi, în urma barajului,
s-a calificat pe cea de-a doua poziţie în lotul
naţional, cu care a reprezentat România la
Olimpiada Internaţională din Taiwan. Apoi a
urcat în scenă Maria Bacău, o profesoară
cu desăvârşită conduită profesională şi 45
de ani de carieră în învăţământ. “Consider
premiul acesta drept un omagiu adus familiei
mele, care se poate asocţia cu sintagma Lu-
gojul cultural-artistic”, a spus profesoara,

referindu-se la bunicul Ioan Bacău şi la tatăl
Octavian Bacău, reputaţi dirijori de coruri,
dar şi la cariera sa de actriţă a Teatrului Po-
pular din Lugoj, timp de 24 de ani.

La capitolul cultură, a fost premiat Dan
Patacă, solist al Operei Naţionale din Timi-
şoara şi unul dintre cei mai buni baritoni din
ţară. Ca şi în anii trecuţi, sportul a avut din
nou parte de două distincţii: gimnastul Vlad
Cotuna, singurul sportiv legitimat la Lugoj
şi calificat la Olimpiada din 2012, de la Lon-
dra, precum şi echipa de volei a CSM Lugoj.
Voleibalistele lugojene (conduse de antrenorii
Paul Bogdan şi Vasile Canea, precum şi de
preşedintele secţiei, Dan Brudiu), au încheiat
campionatul naţional pe locul VI şi s-au ca-
lificat între primele patru echipe în turneul
final al Cupei României. Anul miraculos s-a
încheiat cu medalia de argint obţinută la Cupa
Balcanică desfăşurată în Turcia, la Bursa.

După un moment de magie artistică
realizat de “Duo Colompar” din
Timişoara, care a interpretat co-

linde şi balade din repertoriul românesc şi
internaţional, au fost anunţate Premiul Spe-
cial şi Marele Premiu din acest an.

Primul i-a fost acordat lui Adrian Arde-
lean, un om care a continuat tradiţia familiei,
a obţinut succese extraordinare în afaceri,
dar a făcut şi multe acte de caritate. În calitate
de fost preşedinte al Rotary Club în perioada
2009-2010, el a amintit deviza rotariană “a
servi este mai presus de sine”, care îl ghidea-
ză în viaţă. Marele Premiu Josif Constantin
Drăgan i-a revenit fostului primar Virgil Tur-
can, pentru întreaga activitate desfăşurată
în slujba lugojenilor şi a urbei în care trăim.
Primul primar liber ales al Lugojului, Virgil
Turcan, a pus binele concetăţenilor săi dea-
supra intereselor pesonale, sprijinind inves-
tiţii de primă importanţă, precum construirea
Universităţii Europene “Drăgan. În momen-
tul primirii premiului, numeroasa asistenţă
l-a aplaudat în picioare. Premiile au fost în-
mânate de Mirabela Olariu şi Dana Damian.

Gala 2011 s-a încheiat cu un regal artis-
tic oferit de marele cântăreţ folk Nicu Alifan-
tis, care a susţinut un recital de înalt nivel
interpretativ.

Gala Premiilor Lugojene 2011
– momente de recunoştinţă,

apreciere şi emoţie artistică –

„Adevăr, compasiune, toleranţă”
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Lugojul, climat cultural şi vatră folclorică
(11)

Interesul pentru folclor a fost cultivat
în toate tipurile de publicaţii: reviste,
foi, calendare, cititorii fiind din me-

diul citadin, dar şi rural. Abonamentele la
diferitele gazete, în Banat, erau un lucru fi-
resc, normal. Dar au apărut şi volume de
culegeri populare: Poesia poporală, colinde
(Bucureşti, 1864), Poezia populară, Bala-
de, Novăceştii, Poveştile Banatului, Bala-
dele populare din Banat (Braşov, 1895), Po-
veşti poporale din Banat (1908), remarcân-
du-se At. Marian Marienescu, Iosif Popovici,
G. Cătană. Ultimul retipărea varianta bănă-
ţeană a baladei Mioriţa (Budapesta, 1905)
într-un “călindar” destinat satelor.

Literatura dialectală înregistrează, după
Victor Vlad Delamarina, pe prozatorul Di-
mitrie V. Păcăţian, cu volumul de nuvele De
pe la noi (Bucureşti, 1899), dar şi pe G. Gârda
cu opul Tăt Bănatu-i fruncea (Lugoj, 1908).

Preocupări dramaturgice găsim la At.
M. Marienescu, cu comedia populară Peţito-
rii (Sibiu, 1905), iar scrierile cu subiecte
istorice aparţin lui Mihail Gaşpar, în Vraja
trecutului (1908), Altare dărâmate (1908),
Din vremuri de mărire (1909), precum şi ro-
manul istoric Fata vornicului Oană (1911).

O contribuţie importantă au avut-o
scriitorii veniţi la Lugoj din alte
provincii, aşa cum au fost: Camil

Petrescu, Lucian Blaga, Aron Cotruş, unii
deveniţi mai târziu colaboratori ai presei lo-
cale. Poate nu întâmplător P. Bellu afirmă
despre Blaga că “tot ce a scris după Lugoj a
fost în esenţă gândit la Lugoj”1. De aseme-
nea, remarcăm şi activitatea publicistică a
marelui scriitor al “spaţiului mioritic”, în spe-
cial la revista “Banatul”, unde consemnează
că “Nici una din provinciile româneşti n-a dat
relativ aşa de puţine personalităţi creatoare
ca Banatul”, constatare asupra căreia revine
şi crede că “nu are o origine iremediabilă, şi
avem chiar convingerea că din peisajul plin
de surprize al acestei provincii se vor ivi încă
remarcabili purtători de destine româneşti”2.

Sunt cultivate şi câteva specii umoris-
tice, între care parodia şi epigrama, iar dra-
maturgia este prezentă prin câteva realizări
ale unor autori locali, piese scurte scrise pen-
tru lumea satelor. A luat fiinţă o asociaţie li-
terară numită “Altarul cărţii” (Asociaţia Scri-
itorilor Români din Banat), din care au făcut
parte şi scriitorii lugojeni C-tin Miu-Lerca,
Olimpia Teodoru, Grigore Bugarin, Dridri
Goroniţă, A. E. Peteanu, I. D. Suciu3.

Creaţiile scriitorilor lugojeni sunt
găzduite de diferite publicaţii, în-
tre care: “Drapelul”, “Banatul”,

“Plugarul român”, “Sfatul poporului”, “Me-
seriaşul”, “Stupariul”, “Cartea satului”, “Ga-
zeta Lugojului”, “Răsunetul”, “Acţiunea” etc.

Pe lângă ziare au ieşit la lumină şi câteva
reviste cu preocupări literar-artistice şi fol-
clorice: “Semenicul”, “Zorile”, “Luceafărul”,
“Primăvara Banatului”, “Vipera”, “Scorpi-
onul”, în jurul cărora au fost grupaţi intelec-
tuali de marcă ai oraşului, precum: Victor
Bârlea, A. E. Peteanu, F. Barbu, Felician
Brânzeu, Mia Cerna, Al. Bistriţianu, Dridri
Goroniţă, Ion Curea ş.a.

Presa lugojeană interbelică a inserat în
coloanele ei o amplă frescă a vieţii sociale,
economice şi cultural-artistice, relatând des-
pre spectacole şi turnee (George Vraca, Ma-
rioara Voiculescu, C-tin Tănase); popasurile
în oraş ale unor personalităţi ca: N. Iorga,
Victor Ion Popa, Liviu Rebreanu, Ion Minu-
lescu, Aron Cotruş, Peter Neagoe, dar şi săr-
bătorirea la Lugoj a lui George Enescu şi
Zaharia Bârsan. S-a mai scris despre tradiţii,
datini, obiceiuri, societăţi cultural-artistice
locale4. În domeniul artelor plastice relevăm
numele unor distinşi creatori: Aurel Ciupe,
Virgil Simonescu, iar în muzică pe Ion Vidu,
Sabin Drăgoi, Filaret Barbu, Nicolae Ursu.

Unii dintre scriitorii bănăţeni şi-au publi-
cat creaţia la diferite edituri din Lugoj, Timi-
şoara, Caransebeş, Oraviţa, iar alţii, ca Ani-
şoara Odeanu, O. D. Blidariu, M. Gaşpar,
Sofia Arcan, Ada Crin, în Capitală.

Literatura în grai bănăţean s-a afir-
mat prin creaţiile populare publi-
cate în culegeri, dar şi în coloane-

le gazetelor româneşti de prestigiu: “Tribu-
na” (Sibiu), “Dreptatea” (Timişoara). Repre-
zentanţii scrisului bănăţean de la finele seco-
lului al XIX-lea – Victor Vlad Delamarina,
Dimitrie V. Păcăţian, Gh. Gârda – au reliefat
o anume “notă specifică a sufletului bănă-
ţean, atitudinea comică, «uşoară», în faţa vie-
ţii. Atitudinea aceasta apare, în primul rând,
se spune, la oamenii reci, care nu-s capabili
de înduioşare. La bănăţeni, comicul însă are

Gheorghe Luchescu

o nuanţă afectivă, care dă umorului lor un
uşor caracter de zeflemea sau de ironie…”5.
De altfel, umorul pesupune ”o raţiune luci-
dă”, însoţită de afecţiune sau de compasiune,
sesizând substanţa lor ascunsă. El este un
râs trist. Deci umorul la Delamarina şi Gârda
are un caracter satiric, cei doi implicându-se
în realitatea vremii, unde caută să dezlege
tainele vieţii cu propriile lor procedee.

Literatura umoristică originală o
descoperim la Anişoara Odeanu în
Ciudata viaţă a poetului, unde

scriitoarea recompune realitatea pentru a
masca o optică a existenţei, dar şi pentru a
exprima o amplificare amuzantă şi ironică.
Umorul său exprimă o atitudine cinică, ce
acceptă totuşi aspecte ridicole ale existenţei,
autoironizându-şi fantomele sensibilităţii.
Plasată într-o situaţie superioară, inteligenţa
autoarei proiectează o lumină stranie asupra
psihologiei umane, scriitoarea considerân-
du-se total detaşată nu numai de stările afec-
tive proprii, ci de orice aspiraţii omeneşti. Po-
vestirile sale umoristice sunt remarcabile, pli-
ne de inedit, aşa cum opinează şi Geo Dumi-
trescu: ”…lucrurile sunt extrem de rare, to-
tul este prelucrat sintetic, elaborat la maşina
de spirt a paradoxului, a ironiei, a ostentaţiei
moderne, cu un soi de fervoare perversă,
de demenţă literară…”6.

Putem conchide, aşadar, că în Banat a
existat şi continuă să se afirme o mişcare li-
terară variată, chiar dacă ea n-a propulsat,
întotdeauna, valori consacrate la nivel naţio-
nal. Această frământare s-a manifestat în
concordanţă cu spiritul unităţii noastre men-
tale, fapt de care au fost conştienţi toţi repre-
zentanţii iviţi în acest spaţiu. Ilarie Chendi,
la începutul secolului al XIX-lea, aprecia că
vorbirea bănăţeană este una bogată şi variată:
”Nicăieri nu se ţine cu atâta îndârjire la dia-
lectul local ca aici (în Banat – n.n.)”7. Lucru-
rile nu s-au schimbat prea mult nici până
astăzi. Desigur, a existat o confruntare între
graiul local şi limba literară şi la nivelul fac-
torilor culturali: şcoală, presă, biserică, for-
maţii corale şi teatrale, conferinţe publice.
V. Branişte a înfierat o asemenea ”practică”,
nefiind de acord cu ducerea ”particularită-
ţilor regionale la absurd, numai şi numai cu
scopul de a trezi salve de râs (…) pe contul
acelor schimonosiri de limbă”8. Soluţia de
remediere a stării de lucruri a fost găsită de
Victor Vlad Delamarina şi George Gârda, ca-
re au valorificat artistic elementul dialectal bă-
năţean creând ”literatura dialectală”. Este cu-
noscut faptul că întemeietorul literaturii dia-
lectale este lugojeanul Victor Vlad Delama-
rina, scriitorul remarcat de T. Maiorescu. De-
mersul său a fost continuat de alţi mulţi bă-
năţeni, între care cei mai apropiaţi de Lugoj
sunt: G. Gârda, G. Cătană, C. R. Munteanu,
Tata Oancea (Petru E. Oance), Ion Curea,
Gr. Bugarin, Iosif R. Dobrin ş.a. O remarcă
totuşi se impune: urmaşii n-au avut, cel puţin
până în prezent, talentul şi verva lui Victor
Vlad Delamarina. De-a lungul timpului, mulţi
scriitori bănăţeni au folosit în creaţiile lor,
termeni şi expresii regionale, şi pentru o a-
nume ”coloratură”, aşa cum au fost C-tin
Miu-Lerca, Pavel Bellu, Al. Jebeleanu ş.a.
Literatura dialectală se rezumă la spaţiul unei
provincii, unde este destul de răspândită de-
oarece promovează unele însuşiri sufleteşti
apreciate de către vorbitorii în grai. Merită
să relevăm faptul că cei doi scriitori dialectali
– Victor Vlad Delamarina şi George Gârda
– evidenţiază în scrisul lor un anume specific
bănăţean, respectiv atitudinea comică în faţa
vieţii, dar şi anumite trăsături morale ale
personajelor descrise.

Graiul bănăţean conţine nenumăra-
te idiotisme ce pot fi folosite şi
valorificate de creaţia cultă. Ală-

turi de acestea există şi o seamă de barbaris-
me, precum şi alţi termeni împrumutaţi. De
altfel, ţăranul bănăţean agreează influenţele
urbane, rămânând totuşi la limba satului său,
o adevărată şi veche zestre sentimentală şi
lingvistică. El doreşte să se exprime, pe cât
posibil, ”pră limba lui d’acas”.

Profesorul Gheorghe Luchescu de
la Lugoj era de mulţi ani cunoscut
ca un truditor pe plan şcolar şi pes-

te tot unde era vorba de cultură era o prezen-
ţă vie, până într-o zi... când o boală necruţă-
toare nu i-a mai îngăduit să-şi facă simţită
prezenţa. Un om modest şi cumsecade, care
a învăţat generaţii de copii, care şi-l amintesc
ca pe un părinte bun şi iertător. Lumea pre-
ocupată de cultură l-a avut la inimă tot me-
reu. A publicat mai multe articole în ziarele
vremii şi cărţi pentru care mulţi l-au cunos-
cut şi apreciat. Rămâne în memoria generaţiei
în care s-a zbătut spre mai binele celor din-
prejur. Să ne amintim crâmpeie din biografia
şi activitatea sa de scriitor.

S-a născut în Sacoşul Mare din judeţul
Timiş, la 1 ianuarie 1937, unde şi-a început
şcoala, continuată la Liceul Pedagogic din
Timişoara şi Facultatea de Filologie. După
mai multe locuri de muncă, a fost lector şi
conferenţiar pentru literatura română la U-
niversitatea “Banatul”. A publicat mai multe
lucrări, dintre care unele foarte bune: Lugojul
cultural-artistic. Tradiţie şi contemporanei-
tate, Timişoara, 1975, subiect cu care revine
peste mulţi ani, Lugojul –  vatră a unităţii
naţionale, Lugoj, 1994, Lugojul, vatră cultu-
ral-folclorică, Timişoara, 2008. Alte lucrări
le-a închinat personalităţilor lugojene sau bă-
năţene: Traian Grozăvescu, Anişoara Odea-
nu, Victor Vlad Delamarina, abordând şi alte
subiecte referitoare la Cântec, relaţia Emines-
cu-Petöfi sau fenomenele de la Valea Lungă.

A fost un autor cunoscut al artico-
lelor din ziare. Astfel a colaborat
la “Orizont”, “Banat”, “Drapelul

Roşu”, “Neuer Banater Zeitung”, “Szabat Szo”,
“Caraş-Severinul”, “Banatskie Novine”, “Ga-
zeta învăţământului”, “Revista de pedago-
gie”, “Limba şi literatura română”, “Mitro-
polia Banatului”, “Învierea”, “Îndrumătorul
cultural”, “Renaşterea bănăţeană”, “Lugo-
jul”, “Drapelul”, “Redeşteptarea”, “Semeni-
cul”, “Filatelia”, “Muzzica”, “Teatrul”, “Da-
tini”, “Buletin informativ”, “Paralela 45”,
“Vrerea”, “Înfrăţirea”, “Adevărul”, “Colum-
na”, “Columna 2000”, “Tribuna”, “Paideia”,
“Literatorul”, “Timisiensis”, “Anotimpuri li-
terare”, “Timpul”, “Liceenii”, “Tempo”, “Ti-
mişoara”, “Îndrumătorul centrelor de radio-
ficare”, “Copita”, “Coloana infinitului”, “Emi-
nescu”, “Vestea”, “Buletinul bisericesc”.

A participat la diferite simpozioane, a
luat interviuri la diferite personalităţi, a co-
laborat la diferite reuniuni culturale la radio
şi televiziune, a participat la manifestări cul-
tural-artistice în străinătate. A avut parte de
numeroase cronici la lucrările apărute, s-au
făcut diverse referinţe critice, bucurându-se
de distincţii şi medalii pentru activitatea des-
făşurată. O viaţă închinată muncii şi perfec-
ţionărilor de mai bine...

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!
*Din revista “Meridianul românesc”,

revista comunităţii româno-americane,
nr. 743/ 26.12.2011, din San Jose, CA.

Gheorghe Naghi

In memoriam Prof. Univ. Dr.
Gheorghe Luchescu

Am aici, cu mult interes, eseurile
din revista “Banat” din Lugoj, o-
raş istoric, pe care genialul Nico-

lae Iorga l-a numit “O Florenţă a Banatului”...
Am apreciat profundele eseuri ale revistei,
în care se reliefează, cu o indiscutabilă mă-
iestrie, viaţa şi activitatea unor literaţi şi artişti
din oraşul lui Ion Vidu. O menţiune specială
pentru profesorul de limba şi literatura româ-
nă, Gheorghe Luchescu.

Născut în anul 1937, în Sacoşu-Mare,
comuna Darova, judeţul Timiş, profesorul
şi scriitorul Gheorghe Luchescu a dat naşte-
re la multe, profunde şi originale opusuri.
La toate acestea se adaugă remarcabile studii
în volume colective, colaborări pa presa lo-
cală, interviuri cu diverse personalităţi, parti-
cipări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la
radio şi la televiziune, precum şi participări
la manifestări culturale în străinătate şi, nu
în ultimul rând, realizarea unor prefeţe la di-
verse lucrări.

Pentru realizările lui excepţionale a
fost distins cu “Meritul cultural”
şi a fost declarat “Omul anului

2002” de către Institutul American.
Stilul său literar este simplu, dar foarte

expresiv şi ar putea avea ca motto cuvintele
sculptorului-poet Pavel Mercescu, cuvinte
după care “Eminescu este numele cu care
se iscăleşte România într-o limbă, pe înţele-
sul tuturor”...

O istorie a culturii, din Banatul meu na-
tal, nu poate fi concepută fără tulburătoarea
sa suită de studii şi eseuri, care ar trebui să
fie incluse într-un amplu volum, în care cre-
atorul a pornit de la semnificaţia sublimă a
aforismului generat de Nathan Hale: “Regret
doar că am numai/ O singură viaţă, pe care/
Să o pierd pentru/ Ţara mea!”.

Închei cu poemul Lui Gheorghe Lu-
chescu, pe care i l-am dedicat: “O... Gheor-
ghe Luchescu.../ Te-ai înscris în ambianţa
orphică/ A creatorilor din vestul ţării,/ Dar,
mai ales, din cetatea Lugoj/ – Acea «Florenţă
a Banatului» – cum a numit-o/ Genialul Ni-
colae Iorga...// Citind şi recitind operele tale,/
Concepute cu o ardentă dăruire,/ Su cerul
preceptelor christice/ Şi al unui profund pa-
triotism,/ Imi vine a-ţi spune,/ Din adâncul
codrilor inimii mele,/ Senine ca râul Timiş,/
La izvoare:/ Că mult adevăr se află-n/ Scri-
erile lui Emil Cioran,/Mai ales în Silogosmele
amărăciunii.../ Şi-n acest climat spiritual/ –
Appollonic – reliefez/ Sensul aforismului său
sublim:/ – «Fără Bach, teologia ar fi lipsită/
De obiect. Facerea ar fi fictivă,/ Iar neantul
– peremptoriu./ Dacă e cineva pe lumea a-
ceasta/ Care să-i datoreze lui Bach,/ Acela
e/ Dumnezeu...»”

*Din emisiunea de radio “Matinal de
week-end”, TVR 2 Cultural, din 21.01.2009.

Doru Popovici

Profesorul
Gheorghe
Luchescu

Folclorul şi creaţia cultă

Note: 1 Pavel Bellu, Blaga în marea trecere,
Bucureşti 1970. 2 “Banatul”, III, 1928, p. 4. 3 “Lu-
ceafărul”, I, nr. 1, 1935, p. 60. 4 Gh. Luchescu, Lu-
gojul cultural artistic. Tradiţie şi contempo-
raneitate, Timişoara, 1975. 5 Nicolae Ţirioi, Pre-
mise literare, Timişoara, 1976. 6 “Preocupări li-
terare”, VIII, 1943, p. 76 – 78;  Gheorghe Luchescu,
Anişoara Odeanu, Cluj, 2001 (fenomenului “con-
deierilor plugari”, autorul le mai adaugă unul: acela
al scrisului feminin local, mod propriu de manifestare
a bănăţeanului care vrea să fie “fruncea” în toate). 7
“Foaia diecesană”, XVI, nr. 32, 1901, p. 3. 8 V. Bra-
nişte, Cum jucăm teatru?, în “Drapelul”, II, nr.
113, 1902, p. 2.
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„Săpăm acelaşi tunel, din direcţii opuse,
dar în acelaşi munte. Vom sfârşi prin a ne
întâlni” – sunt cuvintele pe care le-a rostit
Gustav Mahler atunci când a vorbit despre
Richard Strauss.

Cei doi titani, diferiţi ca tempera-
ment şi personalitate, dirijori şi
compozitori de mare anvergură,

au fost cei mai mari maeştri ai orchestraţiei
începutului de secol XX, implicaţi şi în viaţa
socială – Mahler ca director al Operei din
Viena, Strauss elaborând regulamentele de
funcţionare a orchestrelor germane, care
sunt valabile şi astăzi. Alma Mahler, soţia
compozitorului, nu s-a îndepărtat prea mult
de adevăr când a scris în memoriile sale:
„Strauss luminează puternic şi străluceşte,
spune anecdote şi se ţine de exterioritatea
pământească. Mahler arde, luminează, tinde
către înalt şi ne trage după el mult dincolo
de destinul nostru personal”. Pe aceste con-
cepte s-a construit interpretarea relaţiei lor,
fiind pusă în mod greşit în contextul în care
Strauss a cules opulenţa, pe când Mahler a
iluminat decadenţa. În anul 1887, cei doi se
întâlnesc pentru prima dată la Leipzig. Erau
tineri dirijori de orchestră, cu origini familiale
şi de educaţie foarte diferite. Un fapt extrem
de rar în istoria muzicii este că s-au cunos-
cut, s-au respectat şi s-au susţinut pe par-
cursul unei prietenii de 24 de ani, care s-a
sfârşit în anul 1911 prin moartea neaşteptată
a lui Mahler.

Gustav Mahler s-a născut în 1860, la
Iglau, la graniţa dintre Boemia şi Moravia,
într-o familie de evrei de limbă germană: tatăl
avea o distilerie şi o tavernă, iar mama şi-a
dedicat viaţa celor 12 copii, din care doar
cinci au supravieţuit. Copil fiind, Mahler a
trăit între morţile premature ale fraţilor săi
şi certurile părinţilor. În biografia sa fasci-
nantă se povesteşte că, tocmai pentru a scă-
pa de aceste lucruri, a fugit de acasă într-o
bună zi, atras de sunetul  îndepărtat al unei
orgi, care cânta o melodie populară austriacă
(Ach, du lieber Augustin). Mai târziu, Sig-
mund Freud, celebrul psihanalist, urma să
lege de acel episod „tragedia teribilă şi dis-
tracţia frivolă” a copilului Mahler.

Richard Strauss s-a născut la München
în 1864, tatăl său fiind un excelent muzician,
cornist în orchestra principelui de München,
iar mama sa o demnă urmaşă a familiei de
berari Pschorr. Ataşamentul faţă de familia
mamei se va manifesta prin dedicarea primei
sale compoziţii unchiului său Georg Pschorr,
Festmarsch, op. 1, o uvertură în re minor.
Tatăl, Joseph Strauss, va participa la primele
audiţii ale lucrărilor lui Richard Wagner Tris-
tan şi Isolda, Maeştrii cântăreţi din Nürnberg
şi Parsifal, fără însă să împărtăşească pasiu-
nea pentru noile soluţii dramaturgice ale tea-
trului wagnerian, el rămânând partizanul mă-
reţiei clasicilor vienezi, Haydn, Mozart şi Bee-
thoven.

Mahler l-a întâlnit pentru prima dată pe
Richard Wagner în 1887, atunci când a ter-
minat studiile muzicale la Conservatorul din
Viena şi avusese deja primele succese ca di-
rijor. În cercurile muzicale ale vremii, el tre-
zise deja un mare interes după concertele
de la Praga, unde dirijase Wagner şi Beetho-
ven – Simfonia a IX-a –, şi Leipzig, unde ma-
rele Arthur Nikisch îl numeşte dirijorul său
suplinitor. În acelaşi timp, Strauss (pe care
Bayreuth-ul lui Wagner l-a fascinat) se face
foarte apreciat de Hans von Bülow, care îl
angajează ca dirijor în Meiningen, importan-
tul centru muzical al Germaniei , unde îl va
întâlni şi va fi cucerit de marele Johannes
Brahms. Din acest an, Mahler şi Strauss se
caută, discută despre muzică şi despre pro-
priile realizări, fiecare fiind conştient de va-
loarea celuilalt. Iată ce-i scrie Strauss lui
Mahler, când acestuia din urmă i se propune
conducerea Operei din Viena, după ce tre-
cuse la catolicism: „Nu mai compuneţi? Ar
fi un mare păcat dacă dumneavoastră v-aţi
sacrifica toată energia artistică pe care o a-
veţi, pentru care nutresc realmente cea mai
mare admiraţie, în favoarea ingratei funcţii
de director de teatru”. În 1901, devenind pre-
şedintele asociaţiei generale a muzicienilor
germani, Allgemeiner Deutscher Musikve-
rein, îl va programa de nenumărate de ori
pe prietenul său Mahler cu Simfonia a III-a
şi cu alte importante lucrări, ceea ce îi va
face pe răuvoitori să numească asociaţia
„Allgemeiner Deutscher Mahlerverein”. La
rândul său, Mahler, care dirijase la Viena

Simfonia Domestică a lui Strauss, s-a im-
plicat mult, până aproape de a se compromi-
te, în favoarea premierei operei Salomeea,
o transpunere în muzică a unei piese de teatru
deosebit de îndrăzneţe de Oscar Wilde. O-
pozanţii lui Mahler au reuşit să oprească pre-
miera, considerând că pe scenele din Viena
personajele biblice nu pot să îndeplinească
acte scandaloase. Iată ce-i scrie Mahler lui
Strauss în 1906: „Într-adevăr, nu vă puteţi i-
magina ce umilinţe am suferit în toată această
poveste, şi fie vorba între noi, ce eventuale
consecinţe ar putea avea toate acestea asupra
mea”. Premiera operei Salomeea a fost rea-
lizată la Graz, unde succesul a depăşit orice
aşteptare, chiar şi din punct de vedere finan-
ciar (cu veniturile obţinute, Strauss îşi va
cumpăra o vilă la Garmisch Partenkirchen,
care va deveni căminul său preferat până la
moarte). Din anul 1999, această vilă va de-
veni sediul Institutului „Richard Strauss”.

Acestor manifestări de prietenie
s-au adăugat totuşi şi sentimente
de rivalitate. Celebra frază mahle-

riană „Timpul meu va veni” izvorăşte dintr-o
amară reflecţie a compozitorului asupra di-
ferenţei dintre muzica sa şi cea a prietenului
său. „Va veni timpul în care oamenii îşi vor
da seama că sunt reprezentaţi, descrişi, iden-
tificaţi de muzica mea şi vor înţelege că a-
ceasta se află în ei dintotdeauna”. Mahler
fotografiază societatea occidentală în mo-
mentul ruinării sale născânde pe fondul deca-
denţei sale culturale, conştient fiind de toate
înfrângerile şi catastrofele pe care omul ur-
ma să le trăiască în noul secol. El cântă tra-
gica profeţie cu disperată resemnare, în toate
operele sale. „Foarte ciudat şi foarte nou este
tot ceea ce scriu, limbajul meu pare lipsit de
sens şi de înţeles şi chiar operele mele sunt
întâmplări anticipate.” În 1905, chiar şi soţia
sa, Alma, este de părere că nu-l mai poate
considera pe soţul său demn de a fi compa-
rat cu Strauss. Trist, Mahler declară unui
reporter de la ziarul „Neue Freie Presse”:
„Nu voi obţine nicio apreciere ca şi compo-
zitor cât timp voi fi în viaţă. Atât timp cât
sunt Mahler, care merge printre voi, un om
între oameni, trebuie să mă mulţumesc cu
o privire prea umană a operei pe care am
creat-o. Doar atunci când voi fi scuturat de
pe mine acest praf pământesc se va face
dreptate. Sunt ceea ce filosoful Friedrich W.
Nietzsche definea a fi un «neactual»... Sin-
gurul cu adevărat «actual» este Richard
Strauss. De aceea se bucură de nemurire pe
acest pământ”.

Debutul lui Mahler în calitate de com-
pozitor nu a fost unul fericit. Prima audiţie
a Simfoniei I, în 1889, coincide cu prezen-
tarea la Weimar a poemului simfonic Don
Juan de  Richard Strauss. În timp ce lucra-
rea lui Mahler este primită cu indiferenţă,
Strauss se bucură de un răsunător succes.
În presa vremii, Mahler va fi descalificat şi
prin aprecierile făcute de compozitorul Ar-
nold Schönberg, care va deveni în cele din
urmă un mare admirator al său. Până şi soţia
sa, Alma Mahler, spunea că audiţia simfoniei
îi displăcuse profund, „ba, mai mult, mă iri-
tase şi trezise în mine un sentiment de revol-
tă”. Câţiva ani mai târziu, în 1905, când are
loc prezentarea Simfoniei a V-a, Alma Mah-
ler îl invită pe Arnold Schönberg la concert,
iar acesta îi răspunde: „Dacă Mahler nu a
fost în stare să facă nimic bun încă de la
prima simfonie, cum ar fi posibil să facă
ceva deosebit în a V-a?” Simfonia I, cu titlul
Titanul, a fost o încercare de reformare a
simfoniei, aşa cum făcuse Wagner cu opera.
Dorind să depăşească tot ceea ce fusese îna-
intea lui, Mahler a reunit în viziunea sa toate
elementele din tradiţia postbeethoveniană:
Schubert, Bruckner, Schumann, Berlioz,
Liszt şi Wagner. Limbajul lui a reunit însă
multe altele care nu erau de sorginte simfoni-
că: dansuri de diferite tipuri, fanfare, semna-
le, onomatopee, marşuri militare şi marşuri
funebre. Mahler foloseşte o orchestră  mare,
supradimensionată pentru obişnuinţa vremii.
Ea va provoca confuzie, chiar „neplăceri”
celor care au ascultat-o, mai ales marşul fu-
nebru în măsura de 3, bazat pe motivul cân-
tecului popular francez Frere Jacques, expus
în tonalitate minoră de către contrabasul so-
lo. Simfonia a fost desfiinţată de către critica
muzicală, fiind considerată o „monstruozi-
tate”. Pentru a depăşi asprele critici primite
la prima audiţie şi pentru a se face înţeles, la
concertul următor Mahler va anexa în pro-

Ioan Fernbach

Gustav Mahler şi Richard Strauss
– rivali şi prieteni –

Adina Ghişa

A existat un moment al Moromeţilor?
(între lozinci, deschideri şi momente fericite)

(9)

Odată cu anul 1953, vremurile par
ceva mai bune. E începutul dez-
gheţului poststalinist: după ce în-

depărtase de la vârful partidului grupul „devi-
aţioniştilor de dreapta” (Ana Pauker, Vasile
Luca, Teohari Georgescu), Gheorghiu-Dej
ia măsuri ca poziţia sa în fruntea partidului
să rămână inatacabilă. După 1954, ca prim-
ministru al ţării, „ începuse să-şi cultive ima-
ginea de om de stat luminat, interesat, înainte
de toate, să asigure creşterea economică,
dezvoltarea industrială şi creşterea nivelului
de trai al populaţiei.”1 Odată cu erodarea mi-
turilor staliniste, o anumită relaxare a politicii
se face simţită şi în plan cultural prin deschi-
derea unui culoar profitabil pentru literatură.

Atât scriitorii consacraţi (Camil Petres-
cu, Mihail Sadoveanu, G. Călinescu), cât şi
cei tineri, care făcuseră dovada ataşamentu-
lui faţă noua putere, sunt invitaţi să contribuie
la noului val al înnoirii.2 Priviţi tot timpul ca
nişte instrumente de propagandă la dispoziţia
diriguitorilor politici, scriitorii înţeleg (explică
Eugen Negrici) că trebuie să profite de acest
moment de relaxare al cenzurii: „Scriitorii
au descoperit că Puterea – ce părea fioroasă
şi monolitică – deschide undeva o supapă şi
admite o zonă a tranzacţiilor, prin care cu a-
nume precauţii, se putea câştiga ceva teren
în favoarea literaturii. Atunci s-au desprins
primele reguli ale jocului (ca să ne exprimăm
ca atare) cu cenzura-mamă care a fixat limi-
tele «zbenguielii» scriitoriceşti şi numărul fix
al tabuurilor”.3 Vremurile, care aduc o uşoară
umanizare a politicii regimului, o mai mare
deschidere în plan cultural, par acum priel-
nice publicării unor opere ce se situează mult
mai mult în sfera literaturii autentice decât
în cea a literaturii de propagandă. Destinul

lui Marin Preda ia o turnură ascendentă în
aceşti ani: „cazul” Ana Roşculeţ e dat uitării,
apare Desfăşurarea, o întâlneşte pe poeta
Aurora Cornu, care îi va deveni soţie şi al
cărei nume se va lega, după cum aflăm din
mărturisirile literare ale prozatorului, de
„biografia secretă a Moromeţilor”4.

Din nou,   pentru destinul Moromeţilor,
lectura amoroasă funcţionează ca factor  be-
nefic: „Scrisesem cartea de mult. O rescrise-
sem. Dar o aruncasem într-un sertar. Întâm-
plarea cu Ana Roşculeţ îmi modificase pro-
iectele. Îmi apăruse Desfăşurarea şi gândurile
mele erau îndreptate în altă parte. Uitasem
Moromeţii. Îl citisem unor prieteni. Unul mi-a
spus că este o colecţie de nuvele, nu un ro-
man şi că trebuie să scriu atceva. Moromeţii
era un manuscris părăsit, căruia nu-i mai a-
cordam nici o atenţie. Există şi lovituri de
bici ale destinului. Eram tânăr, locuiam pe
undeva, prin centru, într-o mansardă...[...]
O cunoscusem pe Aurora Cornu. Era chiar
în seara de Anul nou, şi hotărâsem să petre-
cem acel an nou împreună. [...] Am mers la
mine în mansardă. Se înnopta. Aurora, cum
a intrat în cameră, a început să se uite în
toate părţile. Femeile sunt ca pisicile, cotro-
băiesc peste tot, şi aşa a ajuns şi la sertarul
în care zăceau foile romanului. Ce-i aici? O
carte. Ce carte? I-am spus că e o carte care
nu mă mai interesează. Ea deschisese manu-
scrisul şi se uita pe primele foi. Am rugat-o
să-l închidă, dar ea a făcut un semn cu mâna
şi a răsfoit cartea mai departe. Am întrebat-
o ce facem, ce vom mânca. Pe vremea ace-
ea, magazinele nu se închideau de Anul nou,
ca acum. Nu era încă ora 12. Am coborât,
chiar sub noi erau nişte «alimentare» încă
deschise. [...] Când m-am întors, Aurora stă-
tea întinsă în mijlocul patului, cu foile manu-
scrisului în mână, şi citea. Lua câte o fiă din
teancul din dreapta şi după ce o citea o aşeza
în dreapta. Am invitat-o să mănânce şi ea a
dat din mână fără să-şi ridice ochii din hârtii.
Eu mi-am văzut de treabă. [...] La ora patru
a terminat. «Mă, Marinică, ştii tu ce ai aici?»
I-am spus că e o carte care nu mă mai inte-
resează. M-a bătut la cap că e o carte excep-
ţională, pe care n-ar fi putut s-o scrie nimeni
atunci, şi că, de-ar avea aşa ceva, mulţi ar
şti să exploateze extraordinar manuscrisul.
M-a convins să-l public. Aşa a apărut Moro-
meţii, după ce prietenii mei mă sfătuiseră să
părăsesc cartea pe care, la sfatul lor, o arun-
casem într-un sertar.5

Dintr-o scrisoare adresată soţiei sale,
în ianuarie 1955, aflăm că Marin Preda ţinu-
se cont de sfaturile acesteia, reluase Moro-
meţii, dar, înainte de publicare, romanul tre-
buia să mai treacă de „examenul cenzurii”.

Scrisoarea consemnează câteva a-
mănunte de istorie literară ce în-
tregesc biografia romanului, prin-

tre care şi întâlnirea prozatorului cu Paul Geor-
gescu, temut critic literar, bine plasat în pei-
sajul politic al vremii, care, în virtutea poziţiei
sale, ceruse cartea. Din conversaţia pe care
Marin Preda o relatează cu umor Aurorei
Cornu, rezultă că, o săptămână mai târziu,
acesta nu citise materialul, dar îşi formase
o părere bazată pe impresiile de lectură ale
soţiei sale, Dina Georgescu, (din fericire, im-
presii extrem de favorabile romanului), mân-
dră că fusese al doilea lector al cărţii. Cum
zvonurile circulă repede şi în lumea scriitori-
lor, se aflase deja, din partea cui, şi în ce
circumstanţe, venise imboldul publicării a-
cestei cărţi. Deşi încă nu terminase lectura,
aprecierea Dinei Georgescu e entuziastă,
punctuală şi în acelaşi timp binevenită, căci,
fără îndoială, şi Paul Georgescu avea un cu-
vânt greu de spus în ceea ce privea publica-
rea romanului. Încă o dată norocul e de
partea cărţii şi a autorului ei: în momentul în
care criticul aduce în discuţie problema
„luptei de clasă” (ingredient în lipsa căruia
nu se concepea publicarea unei cărţi despre
universul rural), Dina Georgescu pledează
în favoarea romanului (interesul pentru ave-
re al copiilor lui Moromete, prezenţa perso-
najelor Aristide, Bălosu şi a conflictelor as-
cunse dintre ei).

Note:
1 Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eterni-

tate. O istorie poitică a comunismului românesc,
Bucureşti, Polirom, p.157.

2 cf. Eugen Negrici, Literatura română sub co-
munism, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003,
p.119.

3 Idem, ibidem, p.119.
4 Mihai Ungheanu, Vocaţie şi aspiraţie, Timişoara,

Editura Amarcord, 2002, p.30.
5 Idem, ibidem, p.30.

gramul de sală o „explicaţie de text ideală”.
Şi totuşi, ce a urmat în compoziţiile sale a
întrecut orice aşteptări, prin mesaj, amploa-
re, anvergură şi recunoaştere fără echivoc
a valorii sale de către cei ce l-au contestat.
Astăzi, lucrările sale ţin afişul celor mai im-
portante orchestre ale lumii. În 1907 pleacă
în America pentru a încerca o nouă experi-
enţă. Se va întoarce însă la Viena (oraşul
care i-a dat cele mai mari satisfacţii, dar şi
cele mai mari suferinţe), pentru a-şi petrece
ultima parte a vieţii şi unde se va stinge, în
1911. Experienţa americană a însemnat însă
şi ultima întâlnire cu marele său rival Richard
Strauss. Acesta plecase la New York încă
din 1904, dorind atât să-şi mărească popula-
ritatea, cât şi să realizeze mari foloase fi-
nanciare. Acest fapt i-a adus critici virulente
din partea presei europene, dar şi din partea
unui mare muzician german, Arthur Schnitz-
ler, care-i scrie Almei Mahler: „Dacă unul
dintre Gustav Mahler şi Richard Strauss este
evreu, cu siguranţă acela este... Richard
Strauss”. A rezuma totuşi relaţia dintre cei
doi, Mahler şi Strauss, la o confruntare între
„neactualitate” şi „actualitate” ar corespun-
de, de fapt, acuzaţiilor pe care cei doi şi le-
au adus reciproc, dar în mod civilizat.

Richard Strauss va trăi pană în
1949 şi va compune o serie de
lucrări de referinţă în istoria mu-

zicii: Moarte si transfiguraţie, O viaţă de
erou, Don Quijote, Till Eulenspiegel, Aşa
grăit-a Zarathustra, opere precum Cavale-
rul Rozelor, Elektra, Femeia fară umbră,
Ariana din Naxos, Capriccio. În lucrările
sale, Strauss realizează o sinteză modernă a
unui romantism construit pe idealurile clasi-
cismului. Lucrările sale sunt caracterizate
întotdeauna de sinceritatea şi generozitatea
inspiraţiei, la care se adaugă nobleţea şi
eleganţa frazei şi a formei.

Gustav Mahler şi Richard Strauss nu
au fost nişte inovatori, dar, din punct de ve-
dere al stilului, importanţa lor este conside-
rabilă. Jocul de afinităţi şi diferenţe îi pune
pe cei doi compozitori într-un raport dialec-
tic unul  faţă de celălalt. Ar fi totuşi nedrept
să ne gîndim la ei în termeni de opoziţie.
Ambii conturează perspective la fel de impor-
tante pentru muzica secolului XX, ceea ce
se schimbă fiind categoria. La Mahler este
mai vie ca niciodată senzaţia timpului ce va
veni, el fiind profetul sfârşitului, la Strauss
timpul contează mai puţin, dacă nu este chiar
absent, pentru el importantă fiind simultane-
itatea. Timpul şi spaţiul sunt două coordo-
nate pe care se axează şi limbajul muzical
actual. Cele două categorii nu se exclud, fi-
ind un pariu al generaţiei actuale de compo-
zitori.
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Poezia religioasă, poezia “rugului aprins”
Exodul Vechiului Testament ne adu-

ce o primă imagine a unui rug a-
prins, a cărui foc nu se mistuia de-

loc: ”Îngerul Domnului i S-a arătat într-o
flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui
rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot
un foc, şi rugul nu se mistuia deloc” (Exo-
dul 3.2)1. Exodul este prin excelenţă cartea
care ne vorbeşte cel mai clar, dintre toate
cărţile Vechiului Testament, despre un Dum-
nezeu care s-a coborât plin de har şi de îndu-
rare, într-o lume în care un popor iubit tre-
buia izbăvit din crunta robie. Sub focul neno-
rocirilor venite peste poporul român din Ră-
săritul ateu, esenţa de principiu a „Rugului
Aprins”, o mişcare spirituală românească,
va fi îndumnezeirea omului prin rugăciunea
continuă în numele lui Iisus. „Rugul Aprins”
a luat fiinţă în Bucureşti după anul 1945.
Vasta activitate a grupului, constituit din in-
telectuali, o bună parte din elita Bucureştilor,
prin exerciţiile de rugăciune tăcută, uneori
sub îndrumare şi explicaţii şi cu participarea
la slujbele de la Mânăstirea Antim, îndeosebi
la vecernii, crea acea atmosferă de creşti-
nism primar, efervescent, atmosferă de ca-
tacombă protejată.

Iniţiatorul „Rugului Aprins”, ca mişcare
duhovnicească, a fost opera Părintelui iero-
schimonah DaniiI Tudor de la Schitul Rarău,
ultimul său loc de sihăstrie, respectiv, Sandu
Tudor, scriitor, poet, cel care a înfiinţat în
1932, în Bucureşti, revista literară „Floarea
de foc” şi, în 1933, revista „Credinţa”. Până
la „Rugul Aprins” a mai existat o treaptă sub
conducerea Părintelui Daniil Tudor (Sandu
Tudor), pe atunci scriitor şi ziarist: Momen-
tul Cernăuţi.  „Răscumpăraţi vremea, căci
zilele sunt rele”2 (Efeseni 5. 16) era motto-ul
ce însoţea Momentul Cernăuţi, un moment
pregătitor al evenimentului şi al mişcării du-
hovniceşti, care se va numi „Rugul Aprins”.
Când s-a constituit „Rugul Aprins” zilele erau
într-adevăr „rele”, un text profetic ce urma
să capete o dimensiune nouă, aceea a intrării
într-o vreme apocaliptică, a pregătirii pen-
tru „intrarea sufletelor în catacombe”. Fără
Momentul Cernăuţi, numit „Şapte zile de pri-
veghere” nu se ştie dacă grupul de la Mănăs-
tirea Antim din Bucureşti s-ar fi născut vre-
odată.  ,,Parola” tainică de supravieţuire creş-
tină a fost retragerea, ascunderea în taina Ru-
găciunii lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul.” Această rugăciune şi apoi multe
altele urma să-i unească şi să-i întărească
pe cei care au intrat în închisori, ca şi pe cei
care, tot ca în închisoare, rămâneau afară
sub imperiul teroarei, al supravegherii per-
manente, al fricii, al denunţurilor, al dezuma-
nizării. A vorbi despre „Rugul Aprins” în-
seamnă a vorbi despre o anumită epocă: o
epocă din cultura românească şi o epocă
din spiritualitatea românească, şi, fără îndo-
ială, o anumită epocă din viaţa Bisericii Orto-
doxe Române. „Rugul Aprins” a fost un mo-
ment de cotitură în care Biserica şi cultura
românească, prin oamenii ei, a încercat să
se situeze într-o poziţie şi într-o atmosferă
de luptă şi de rezistenţă -  rezistenţă culturală,
rezistenţă spirituală faţă de un regim nou,
ateu, cu schimbări şi orientări majore care
merită să fie trecute în istoria religioasă a
românilor. Mişcarea “Rugului Aprins” a dăi-
nuit în timp, lămurită de credinţă, dovedin-
du-se că „ lucrarea fiecăruia va fi dată pe
faţă: ziua Domnului o va face cunoscut,
căci se va descoperi în foc. Şi focul va dove-
di cum este lucrarea fiecăruia.”3(1 Corin-
teni, 3.13).  Se cuvine să amintim, de înce-
put, cel puţin numele câtorva dintre cei ata-
şaţi acestei mişcări duhovniceşti: Tudor Vi-
anu, Ioan Marin Sadoveanu, Mircea Vulcă-
nescu, Ioan Barbilian, Constantin Joja, Vasile
Voiculescu, Andrei Scrima, Părintele Dumi-
tru Stăniloae, Gh. Dabija Vasile şi Haralambie
Vasilache, Roman Bragă, Sofian Boghiu şi
Felix Dubneac, Adrian Făgeţeanu, Mihail Ră-
dulescu, Nicolae Nicolau, Nicolae Vârnă,
Traian Balea, Nicolae Bordaşiu, Gheorghe
Stratilescu, Gheorghe Iorgulescu, Ioan To-
me, Constantin Manolache, Toma Tetrat, Be-
nedict Ghius, Şerban Mironescu, George Vă-
sâi, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Sorin Vi-
eru, Thomas Kleininger, Sorin Dumitrescu.
„Rugul Aprins”, ca moment de spiritualitate
românească, are două simboluri: pe de o
parte simbolul adevărului, care rămâne şi nu
se preface în cenuşă şi nu dispare, ceea ce
a şi fost „Rugul Aprins”, pe de altă parte,
era simbolul Maicii Domnului, care a rămas
ca un rug aprins, ce nu se mistuia.

Nume sonore au scris despre ne-
mistuita flacără a “Rugului A-
prins”: Nicolau Roman Bragă,

Mihai Rădulescu, Ioan Bărdaşiu, Antonie Plă-
mădeală. Astăzi nu a rămas decât amintirea
faptelor ce se petreceau acolo şi prea puţini
din cei ce luau parte la ele. Foştii membri ai
“Rugului Aprins” sunt mari duhovnici, cărtu-
rari, mitropoliţi. La întrebarea: ce înseamnă
teologia “Rugului Aprins” şi realitatea rodirii
lui peste ani? răspunsul pare unul firesc, venit
dintr-o ordine interioară a duhului şi a minţii.
Teologia “Rugului Aprins” înseamnă o “o miş-
care de adâncă fineţe ortodoxă şi niciodată
nu moare. Creează şi oameni şi destine şi
niciodată nu poate dispărea atâta vreme cât
există creştinismul în viaţă”4.

În privinţa gândirii creştine, mişcarea
“Rugul Aprins” aflat totdeauna pe o linie de
continuitate ortodoxă, a mers crescendo pâ-
nă la martiraj. Dincolo de acest sacrificiu
dus la extrem, asemenea lui David în Psaltire
sau marilor imnologi clasici, mişcarea literară
a promovat credinţa şi simţirea în „hainele”
frumosului duh poetic. Limba versurilor
căutată cu grijă, folosind arhaisme cu iz
bisericesc sau folcloric, însemna însuşi sub-
limul. Constituită într-un ritm rapid, mişcarea
literară din „Rugul Aprins” s-a dovedit a fi
un adevărat Îndrumar spiritual în cele două
centre duhovniceşti, ctitorite de Părintele Ar-
senie Boca, în Ardeal şi de Părintele Cleopa,
în Moldova. Activitatea cenaclurilor literare
a constituit primul impuls pentru cei cu
duhul scrisului de la „Sburătorul” lui Eugen
Lovinescu, „Convorbiri literare” condus de
Al. Tzigara-Samurcaş, gruparea „Duh şi slo-
vă” sub conducerea lui Iuliu Scriban. Aici,
conferinţele cu public izvorau “din râvna
unui mănunchi de oameni cu carte, preoţi
şi mireni, doritori de o adâncire ortodoxă
mai mare şi îmbunătăţire spirituală”5. Lu-
mina “Rugului Aprins” n-a putut însă să fie
stinsă din fiinţa celor care au aprins-o, chiar
dacă au suferit surghiunul, în Munţii Mol-
dovei, la Schitul Pocrov. Toţi cei ce au făcut
parte din “Rugul Aprins’ au fost judecaţi şi
condamnaţi la închisoare. Au urmat rând pe
rând, cei mai de aproape, apoi cei mai de
departe. La Gherla moare Arhimandritul Ha-
ralambie Vasilachi, la Aiud, Ieromonahul Da-
niil (Sandu Tudor). Dr. Vasile Voiculescu
moare la puţin timp după ce iese din închi-
soare, la fel Profesorul Alexandru Miro-
nescu. În duşmănia lor faţă de neam, străinii
de credinţă s-au năpustit şi asupra Bisericii
înseşi, transformând-o într-un rug pustiit,
dar Rugul urma să coboare din nou focul
ceresc, din care vorbea Dumnezeu ca în tim-
pul lui Moise: „Eu sunt Dumnezeul tău… Şi
Eu am văzut necazul poporului Meu în E-
gipt… M-am coborât ca să-l izbăvesc din
mâna Egiptenilor. Du-te şi scoate-l din ro-
bie”6 (Exod, 32:8).

Trecerea timpului a făcut posibilă edi-
tarea creaţiilor literare ale intelectualilor care
au alcătuit gruparea „Rugului Aprins”, activi-
tate literară desfăşurată din septembrie 1946
şi până în aprilie 1948. Scrierile literare ale
lui Vasile Voiculescu ce i-au fost confiscate
în noaptea arestării a anului 1958, cele apro-
ximativ 250 de poezii în manuscris şi alte
84 de poezii scrise între anii 1941 şi 1958,
considerate a avea un caracter „mistico-duş-
mănos7” au fost recuperate din sertarele Se-
curităţii şi publicate de către fiii poetului,
grupându-le în două mari categorii: Ultimele
sonete închipuite ale lui Shakespeare…, în
1964 şi Clepsidra, poezie religioasă apărută
parţial, la început în volumul de Poezii din
1968, apoi integral, în volumul Călătorie spre
locul inimii, în 1994,cea din urmă pune în
valoare marele poet isihast de o adâncă pro-
funzime. Sandu Tudor, după război  s-a putut
dedica integral practicii religioase prin stabi-
lirea la Mănăstirea Antim având un rol deo-
sebit în mişcarea spirituală de acolo.

Cristina Sava

(1)

Note:
1Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a

Sfântului Sinod, Versiune diortosită după
Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu
Valerian Anania, Arhiepis-colul Clujului, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodeoxe Române, 2001, Bucureşti, p. 60.

2Bartolomeu Valerian Anania, op, cit., p. 1148.
3Bartolomeu Valerian Anania, op.cit., p. 67.
4Lili Lemnaru, Rugul Aprins - Un martor în faţa

is-toriei, interviu cu I.P.S. Antonie Plămădeală în
Creştin Ortodox, ianuarie 2009.

5Antonie Plămădeală, op. cit. p.76
6Bartolomeu Valerian Anania,op, cit., p.96
7Idem, p.39

Ion Căliman

Bănăţean de origine, din dăruita zo-
nă a Făgetului, profesorul Cornel
Boteanu îşi rostuieşte şirul anilor

şi profesia în orăşelul mehedinţean Baia de
Aramă, iar bucuria cercetării şi-o împlineşte
elaborând consistente cărţi monografice
despre localităţi, oameni, biserici, comori şi
legende din mirificul plai al Cloşanilor, cât şi
cărţi de critică literară despre opera unor
mari scriitori (George Bacovia, Emil Manu,
Ion Pillat, Vasile Voiculescu etc). Fire cerce-
tătoare şi poet înnăscut, intelectualul rafinat
îşi împlineşte destinul între catedră, studiu
şi reflexia inspirată asupra lumii şi existenţei.

Aşa cum luptele gladiatorilor se dădeau
în arenă, cele ale oratorilor în agora, poeţii
îşi dispută crâncena şi istovitoarea lor zbatere
cu cuvintele, cu acele teci magice înţărmuind
sublim sau măcinând zădărnicie, sub zarea
uimită a expresivităţii. Poet autentic, Cornel
Boteanu resimte povara „răstignirii-n cu-
vânt” (cum rezultă din volumul său Ardeţi
de vii poemele, Ed. MJM, Craiova, 2007),
expusă în poeme scurte, „rodul unui zbu-
cium al tinereţii şi bătrâneţii”, în careul drep-
tunghiular al spaimei albe, care este coala
de hârtie, încercând, mereu şi mereu, pre-
cum tenacele şi neplictisitul Sisif, să-şi reia
dureros chinuitoarea şi mereu persuasiva
muncă şi chemare. Poate numai gândul este
Sisif, pentru că numai el poate duce idealul
până în Vârful Muntelui şi, apoi, îl poate
scăpa, luându-l şi reluându-l de la început,
de nenumărate ori, fără să-i pese de materia
muntelui, de peisajul acestuia sau de alte a-
demeniri. Numai de ademenirea sa, care este
şi slăbiciunea şi puterea sa. Trebuie să ni-l
închipuim, totuşi, pe Sisif fericit, dacă ris-
căm să ne împieliţăm în destinu-i. Şi trebuie
să vedem în creaţie atât sacrificiu (jertfă),
cât şi bucurie. Pentru că după ardere, dincolo
de cenuşă, e scara purificatoare a sublimu-
lui, lumina rostitoare a poemului. Mulţi coră-
bieri au supravieţuit cântecului sirenelor, dar
nici unul tăcerii (indiferenţei) lor... Provo-
carea şi ademenirea... Realitatea şi iluzia...
Mreaja şi arta... Râvna şi persuasiunea (ex-
citaţia)... Volumul de poezii al lui Cornel Bo-
teanu, Ardeţi de vii cuvintele, este structurat
în trei cicluri: Poeme către Anamaria, Clep-
sidre vii şi Cugete, primele două purtând câte
un moto din Sofocle ori din Cioran, în care
poetul îşi găseşte sprijin ideatic şi metaforic
în constituirea mesajului său, demers pe care
îl închină fiicei sale Aurora-Lavinia.

Cel mai consistent ciclu, ca număr de
poeme, este primul, în care îndrăgostitul,

un romantic întârziat, îşi jertfeşte cuvintele
în iubirea-i pătimaşă pentru Anamaria, simbol
al tuturor chemărilor şi ademenirilor, pe care
poetul o caută în toate ivirile: „Mi s-au aprins
mâinile/ le simt cum ard/ cu flăcări prelungi
de zadă/ ca două torţe...” În preajma rugului
iubirii se ţes concomitent cuvinte şi imagini
ale jubilaţiei, ca în faţa unor miracole, întrucât
sentimentul acesta, ne spune Dante Alighieri
în Divina Comedie, este atât de acaparator
şi energic încât „mişcă sori şi stele”.

Poetul îşi construieşte imaginile
apelând la cuvinte-simbol precum:
rug, ulcior, vis, inimă, piatră, vra-

jă, dor, cântec, povară, foc, icoană, izvor,
lumină, cât şi la nume legendare, în jurul
cărora se pot constitui sugestiile dorite de
autor: Prometeu, Sisif, Pygmalion, Homer,
Orfeu ori Euridice, semn că stăpâneşte sen-
sul mitologic şi îşi alcătuieşte conotaţia pro-
prie. Poetul construieşte tot atâtea paradig-
me, care conturează zbuciumul, veneraţia,
arderea, preţuirea, chinul, jertfa, tăgada, res-
pingerea, îndoiala, ispitirea, persuasiunea. Pe
urmele lui Omar Kayame, din celebrele-i ca-
trene, şi Cornel Boteanu vede trupul femeii
precum un ulcior, liman al setei de iubire:
„niciodată n-aş fi crezut/ că meşterul olar/
te-a plămădit şi pe tine/ asemenea unui ulcior/
din tină”, ba mai mult, în notă orientală, con-
struieşte un întreg ciclu din poeme foarte
scurte, apropiate tehnicii haiku.

Încercarea poetului de a insufla tărie,
sentiment iubitei de piatră nu reuşeşte, pre-
cum în poemele pe această temă ale lui Ni-
chita Stănescu, pentru că iubitei lui Cornel
Boteanu îi lipsesc atributele omenescului, ca-
re ar putea vibra la atingerea cu „dalta cuvân-
tului”. În Biet Orfeu poetul exclamă: „ana-
maria/ chipul tău nu-i de lut/ nici de piatră/
şi nici de ceară nu-i/ ca să poată fi modelat/
parcă-ar fi ţesut/ din pânză de păianjen/ la
fel cu umbra lui euridice/ pierdută-n fumul
infernului...“, asumându-şi destinul celui ca-
re încearcă să-şi salveze iubita, scoţând-o
la lumină, dar, prea îndrăgostit de chipul a-
cesteia, o priveşte şi aceasta dispare definitiv.
Mistul, iniţiatul, îndrăgostitul, poetul nu tre-
buie să privească înapoi, pentru că întotdea-
una, precum Fata Morgana, jocul imaginii
fură şi transformă aspiraţia în contrariul ei.
Să fie şi poezia pânza-joc ce subjugă poetul
cu mrejele ei inefabile?!...

Poetul Cornel Boteanu se pare că
poartă această frumoasă, tainică
şi ademenitoare povară a răstignirii

în cuvânt.

Povara răstignirii-n cuvânt

Am în faţă cartea domnului Cornel
Boteanu, „Poeme”, un exerciţiu
de lumină din logica unei gândiri

alese. În primele clipe ale lecturii, te întâm-
pină lumina dorului, lumina iubirii şi a focului
ei. Iubirea este ancestrală şi-n câmpu-i con-
damnarea şi autocondamnarea fac parte din
una şi aceeaşi celulă. „Nimic nu-i nou sub
soare”. Nouă e trăirea şi nouă e suferinţa
brodată cu fir de cântec sufletesc. Cântece
de dor, Cântec de ducă, Cugete-trei părţi a-
le întregului. Un întreg ce te poartă de la
frumos la sublim. Ceva ne uneşte: visul, ru-
ralul şi cărarea ce nu-i. Scrisori, scrisori şi
surghiun în iarnă. Şi iarna-i fără poteci printre
amintiri. În ţara lui „A fost odată” am trăit şi
poate trăim şi acum. Mimăm. De fapt, ne
rugăm blestemând. „Arbore frânt” păstrezi
(şi trimite spre alţii) lumina Luminii. Şi cireşii
trebuie să-i împărţim. Ei nevinovaţi sunt, că
înfloresc şi rodesc mereu… Noi, oamenii,
ne potolim şi ne adăpăm setea din imensitatea
şi veşnicia pomilor. Şi Trandafirul şi Me-
sagerul se prind în aceeaşi Horă: „scapără
stelele/ geru-i cumplit/ într-o sălbatică horă/
dănţuie stelele/ lumina mă taie/ ca un vârf
de cuţit/ nicio şoaptă nu bântuie/ în noapte/
de-atâta mirare/ au încremenit apele/ şi parcă
timpul/ şi-a îngheţat minutarele” (p.47).

Poemele „Cugete” seamănă-n cititor ni-
sipuri aurifere cu gust de veşnicie. Exerciţiul
poetic, propus de Cornel Boteanu, poet sen-
sibil, născut şi nu făcut, ne înlesneşte eva-
darea din noi şi călătoria spre albia soarelui
în care cuvintele sunt diamante. De acolo a
cules domnia sa flori alese pentru cântecele

sale de lumină. Cartea Poeme de Cornel Bo-
teanu este darul minţii autorului pentru minţile
noastre. Să fim la înălţimea acestui dar.

  Flori de stea
lui Cornel Boteanu

Nu-i linişte în poezia ta,
Prologul unei ploi de vară,
Fără colac şi fără scară,
Lumina vieţii te va inunda.
De ce iubeşti în linişte de nea?
De ce iubeşti ca-ntâia oară?
Nu-i linişte în poezia ta,
Prologul unei ploi de vară.
Se-ntâmplă boabe fără moară
Şi moară fără boabe-n ea…
Furtuna vieţii, de afară,
Aduce-n tine flori de stea…
Nu-i linişte în poezia ta.

Ion Ghera

Cartea lacrimilor ascunse



Banat, anul IX, nr. 2, 2012

Banat
23

Constantin-Tufan Stan

Miercuri, 21 decembrie 2011,
începând cu ora 19, Studioul
de Concerte „Elisabeta Toth”

al Şcolii de Arte Frumoase „Filaret Barbu”
din Lugoj a găzduit un recital susţinut de pi-
anista Vanda Albotă, rezidentă în Germania
(născută la Timişoara în 1980), dedicat ani-
versării unui veac de la naşterea profesoarei
şi pianistei-concertiste lugojene Clara Peia-
Vojkicza (1911-2005).

Clara Peia-Vojkicza (1911-2005),
artista lugojeană omagiată (fiica
lui Ioan Vojkicza, şeful Casei de

schimb „Cărăşana” din Lugoj, şi a Annei n.
Graff), a studiat pianul în oraşul natal, de la
vârsta de 6 ani, cu Iosif Willer, perfecţio-
nându-se apoi, la Conservatorul Comunal din
Timişoara, cu pianista lugojeană Irma Hun,
absolventă a Academiei de Muzică din Berlin
(fostă studentă a lui Eugen d’Albert), şi
compozitorul Sabin V. Drăgoi. A absolvit,
în anul 1930, ca şefă de promoţie, cursurile
Academiei de Muzică din Budapesta, la clasa
profesorului Sándor Reschofsky, colabora-
tor apropiat al lui Béla Bartók. A funcţionat
ca profesoară de pian la Conservatorul Po-
pular de Muzică din Lugoj, începând cu anul
1930 (la un an de la fondarea instituţiei), a-
lături de violonista Alice Hartmann-Janovitz
(absolventă la Schola Cantorum din Paris),
Gheorghe Dippon (tenor cu o specializare
la Academia de Muzică „Claudio Monte-
verdi” din Milano, fost solist la Opera Ro-
mână din Cluj) şi Filaret Barbu (director,
proaspăt licenţiat al unui curs de dirijat la
Academia de Muzică din Viena), până în anul
1946, apoi, după o absenţă temporară, din
1963 până în 1974, interval în care a deţinut
şi funcţia de director adjunct. Pianista lugo-
jeană a fost protagonista celor mai im-
portante manifestări muzicale organizate în
perioada inter- şi postbelică, sub auspiciile
Conservatorului lugojean, ca eminentă pro-
fesoară de pian, dar şi ca remarcabilă pia-
nistă-concertistă, în cadrul stagiunilor Or-
chestrei Societăţii Filarmonice din Lugoj, in-
stituţie fondată în anul 1927.

Între elevii Clarei Peia-Vojkicza, afir-
maţi, mai târziu, pe mari scene de concert
naţionale şi europene, s-au aflat György
Kurtág, actualul corifeu al şcolii compo-
nistice contemporane, fost profesor de pian
şi muzică de cameră la Academia de Muzică
„Franz Liszt” din Budapesta, şi Ernő Föl-
dvári, apreciat pianist-concertist, talentat şef
de orchestră la Opera Maghiară din Cluj,
stabilit ulterior în Elveţia, dirijorul unor spec-
tacole de referinţă cu Israel National Opera
din Tel Aviv, sub numele de Ernest Paldi.

Rememorând personalitatea lui Gy. Kur-
tág, fosta sa profesoară scria, cu prilejul jubi-
leului de 40 de ani al Conservatorului din
burgul bănăţean: „Kurtág Gheorghe, talentat
pianist cu renume. A devenit compozitor şi
a obţinut mai multe premii la concursuri
inter-naţionale cu lucrările sale de muzică
de cameră”.  În textul unei cronici publicate
în periodicul lugojean „Krassó-Szörényi La-
pok” ne sunt oferite detalii despre debutul
concertistic al micului pianist. Autorul deta-
liază aspecte ale concertului susţinut în 28
mai 1933 de elevii profesoarei Clara Peia-
Vojkicza în sala festivă a Conservatorului de
Muzică lugojean. Între micii elevi pianişti,
semnatarul articolului menţionează numele
lui Gyuri Kurtág, aflat în al doilea an de stu-
diu, aceasta fiind, probabil, prima cronică a
unui concert public al viitorului mare com-
pozitor: „În cadrul unui mic concert foarte
reuşit, excelenta profesoară de pian Clara
Vojkicza a prezentat progresul elevilor săi
particulari, duminică după-amiază, în sala
mare a Şcolii Orăşeneşti de Muzică. În pro-
gram s-au prezentat paisprezece elevi, şi,
pe lângă impresia generală, peste rezultatele
bune, câţiva din aceştia s-au evidenţiat cu o
interpretare sigură şi prin muzicalitatea lor.
[...] Din elevii anului II, Gyuri Kurtág a de-
monstrat măiestria muncii pedagogice a ex-
celentei sale profesoare. [...] Varietatea pro-
gramului, alcătuit cu atenţie, precum şi per-
formanţele elevilor certifică valoroasa sa ac-

tivitate pedagogică”. Talentul pianistic al
celuilalt elev, Ernő Földvári, s-a manifestat
de timpuriu, încă din primii ani gimnaziali
petrecuţi la Lugoj, prin obţinerea marelui
premiu „Traian Grozăvescu”, instituit în
anul 1936 de fundaţia omonimă, patronată
de Conservatorul local. Anunţul admiterii lui
Ernő Földvári, în 1937, la Academia de Mu-
zică din Budapesta, un adevărat eveniment
cultural pentru micul burg bănăţean, a fost
inserat cu nedisimulată satisfacţie în perio-
dicele locale „Acţiunea” şi „Krassó-Szörényi
Lapok”: „Conservatorul Comunal, condus
de la înfiinţarea lui de dl prof. Filaret Barbu,
a repurtat un mare succes cu elevul E. Föl-
dvári, absolvent al anului VIII de pian, clasa
dnei prof. Clara Peia, care a prestat exa-
menul de primire al anului II superior (aca-
demic) cu nota «foarte bine» la Academia
de Muzică din Budapesta. Succesul este cu
atât mai vădit, întrucât în comisia examina-
toare au figurat două personalităţi marcante
ale muzicii moderne, compozitorul Béla Bar-
tók şi pianistul virtuoz E. Dohnányi”.

Clara Peia-Vojkicza a fost o cola-
boratoare constantă a Orchestrei
Societăţii Filarmonice lugojene,

instituţie care a avut un rol benefic în între-
ţinerea unui climat artistic elevat în fosta ca-
pitală culturală a românilor bănăţeni. Meda-
lionul Mozart, prilejuit de aniversarea a 175
de ani de la naşterea creatorului vienez, oferit
publicului meloman în 9 mai 1931, sub egida
Societăţii Filarmonice, concert dirijat de I.
Klein, a cuprins câteva capodopere: Simfonia
„Jupiter”, Concertul în La major pentru pi-
an şi orchestră (solistă: Clara Vojkicza) şi o
arie din opera Don Giovanni (Angela Kar-
dos). Şi-au dat concursul Corul „Ion Vidu”,
dirijat de Filaret Barbu (Ave verum), şi Reu-
niunea Maghiară de Cânt şi Muzică, condusă
de A. Arató.

Concertul omagial George Enescu,
susţinut pe scena Teatrului Orăşenesc în 6
ianuarie 1932, organizat la iniţiativa loco-
tenent-colonelului Dimitrie Petrescu Toci-
neanu (în toamna anului 1931, Enescu fusese
declarat membru de onoare al Societăţii Fi-
larmonice lugojene), a prilejuit o adevărată
panoramare a potenţialului artistic al Lu-
gojului, un burg cu o reală vocaţie muzicală,
caracterizat printr-un exemplar ecumenism
cultural: Reuniunea Română de Cântări şi
Muzică (dirijor: Filaret Barbu), Corul „Lira”
(dirijor: Ioan Bacău), Lugoscher Gewerbe-
Liederkranz (dirijor: Fr. Tietz), Magyar Da-
lárda (dirijor: A. Arató), Corul evreiesc „Ha-
zamir”, dirijor: Fr. Tietz, şi Orchestra So-
cietăţii Filarmonice din Lugoj, dirijată de I.
Klein (Rapsodia Română în Re major, op.
11, nr. 2, de Enescu), având-o ca solistă pe
Clara Vojkicza, profesoară la Conservatorul
Popular de Muzică din Lugoj, în Concertul
în Mi bemol major („Imperialul”) de Lud-
wig van Beethoven. În finalul cronicii publi-
cate în ziarul „Răsunetul”, autorul remarca
faptul că „sala arhiplină i-a ovaţionat îndelung
pe interpreţi şi astfel a adus un sincer omagiu
maestrului G. Enescu”.

Interpretarea Concertului în la minor
de Grieg, cu acompaniamentul ansamblului
simfonic lugojean, în 2 mai 1932, pe scena
Teatrului Comunal (urmat de un recital cu
opusuri din creaţia lui Chopin, Debussy şi
J. Wieniawski), a generat câteva aprecieri
entuziaste din partea lui Filaret Barbu, pub-
licate în presa locală: „Muzicalitatea fină,
tehnica prodigioasă, egală şi perlată a drei
Vojkicza, supleţea talentului său se potrivesc
minunat de bine cu muzica romanticilor
compozitori ca Grieg, Chopin, din care s-a

compus prima parte a programului. În De-
bussy a dovedit o inteligenţă şi un gust deo-
sebit pentru muzica modernă franceză. (Ne-
ar fi plăcut să auzim şi ceva din Bartók).
[…] este Lugojul un suficient mediu pentru
un asemenea talent?”

„În toiul unei mari dezorientări de pro-
pagandă culturală, chiar în anemia vieţii mu-
zicale româneşti, unde, în afară de cultivarea
tradiţională a muzicii corale, nu se zăreşte
nimic serios, şi în vâltoarea tuturor necre-
dinţelor” (constatare formulată de Filaret
Barbu în „Răsunetul”), Orchestra Societăţii
Filarmonice a prezentat un concert, în ultima
duminică din postul Crăciunului anului 1932,
pe scena Teatrului Comunal. În program:
Uvertura festivă „1812" de Ceaikovski,
Concertul în Sol major, op. 58 (nr. 4), pentru
pian şi orchestră de Ludwig van Beethoven
(solistă: Clara Peia-Vojkicza) şi Mica Sere-
nadă de Mozart. La Lugoj au răsunat şi acor-
durile Concertului pentru pian şi orchestră
în Mi bemol major, nr. 1, de Liszt, în 5 mai
1934, graţie Clarei Peia-Vojkicza, acompa-
niate de Orchestra Societăţii Filarmonice,
care a interpretat, cu acel prilej, pe scena
Teatrului Orăşenesc, Simfonia a VIII-a de
Schubert şi Uvertura „Sakuntala” de K.
Goldmark.

Clara Peia-Vojkicza a practicat, cu
obstinaţie, genul cameral, alături
de un ansamblu consacrat, cu o

intensă activitate concertistică în perioada
ante- şi interbelică, alcătuit din I. Willer, J.
Stojkovits, D. P. Tocineanu, A. Toth şi K.
Wisnovsky. În august 1927 (în timpul pri-
mului an de studenţie la Academia budapes-
tană) a participat, la Lugoj, la un concert
dedicat în exclusivitate creaţiei camerale a
lui Zeno Vancea, la care au colaborat artiştii
lirici Angela Szidon-Kardos, K. György Gá-
bor, Carol Neumann şi Theodor Wallandt.
O parte din profesorii Conservatorului de
Muzică din Lugoj s-au implicat în desfăşu-
rarea serbării comemorative prilejuite de îm-
plinirea a 20 de ani de la moartea lui Aurel
C. Popovici (1917, Geneva). Manifestarea,
organizată în 14 februarie 1937 în sala Tea-
trului „Traian Grozăvescu”, sub auspiciile
Sindicatului Ziariştilor Profesionişti şi ale
principalelor societăţi culturale din Lugoj, a
cuprins concertul Corului „Ion Vidu”, dirijat
de Filaret Barbu, o conferinţă susţinută de
G. M. Ivanov, preşedintele Asociaţiei Zi-
ariştilor Profesionişti din Banat (despre viaţa
şi opera lui A. C. Popovici), intervenţia solis-
tică a Clarei Peia-Vojkicza (Sonata nr 12,
op. 26, în La major, de Beethoven) şi recitalul
tenorului Gheorghe Dippon, cu acompania-
mentul pianistei Hedda Klöss.

După o fructuoasă colaborare cu ve-
chea Reuniune Română de Cântări şi Muzică,
aflată sub conducerea lui Dimitrie Stan
(1940-1968), în ultima etapă a activităţii sale
artistice Clara Peia-Vojkicza a activat în ca-
litate de corepetitoare şi acompaniatoare a
Corului „Ion Vidu”, sub bagheta maestrului
Remus Taşcău, participând la turneele
efectuate în Iugoslavia (Novi Sad, Niš), Bul-
garia (Varna) şi Germania (Spaichingen), dar
şi la memorabilul concert cu opera Orfeu
de Gluck, în compania Filarmonicii „George
Enescu” din Bucureşti, pe scena Ateneului
Român.

Prin amploarea şi consistenţa par-
cursului său artistic, dominat de un înalt pro-
fesionalism, prin profilul său uman, de o
aristocratică nobleţe şi o aleasă ţinută morală,
Clara Peia-Vojkicza reprezintă un autentic
reper axiologic pentru învăţământul artistic
bănăţean şi arta interpretativă pianistică.

Concert Aniversar Clara Peia-Vojkicza (1911-2005)

Nepoată a muzicienei omagiate,
Vanda Albotă (absolventă a Li-
ceului de Muzică „Ion Vidu” din

Timişoara) a urmat cursurile Facultăţii de
Muzică din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara, specializarea pian (1998-2003),
apoi, între 2002 şi 2004, s-a perfecţionat la
Hochschule für Musik „Franz Liszt” din
Weimar, urmând studii postuniversitare
(Konzertexamen, 2004-2008) la aceeaşi insti-
tuţie, finalizate cu o specializare (fortepiano
şi clavecin) la Universität der Künste din
Berlin (din 2008 până în prezent). I-a avut
ca profesori de pian, de-a lungul timpului,
pe Lava Bratu, Maria Bodó şi Gerlinde Otto,
dar la formarea sa profesională şi-au adus
aportul şi profesorii Cristian Neagu, Remus
Georgescu, Larissa Kondratjewa-Schmiedel,
Ulrich Beetz (muzică de cameră), Ludwig
Bätzel (acompaniament de lied) şi Mitzi
Meyerson (clavecin). Programul, alcătuit
într-o firească succesiune graduală stilistică,
a cuprins opusuri de Johann Sebastian Bach
(Suita franceză nr. 5 în Sol major, BWV
816), Wolfgang Amadeus Mozart (Variaţi-
uni în Fa major, pe motivul „Salve tu Domi-
ne” de Paisiello, KV 398), Franz Schubert
(Sonata în la minor, op. post. 143), Robert
Schumann (Kinderszenen, op. 15) şi Jo-
hannes Brahms (Variaţiuni pe o temă de
Schumann în fa diez minor, op. 9). Posesoa-
re a unei tehnici impecabile şi al unui rafinat
tuşeu, care i-au permis trecerea cu eleganţă
şi o anumită dezinvoltură prin diferite regis-
tre tehnico-stilistice, de la muzica barocă la
cea clasică şi romantică, Vanda Albotă a con-
firmat, eclatant, bogatul şi onorantul său pal-
mares interpretativ, consacrat pe importante
scene de concert naţionale şi europene.

Profesoară de pian, din 2010, la Şcoala
de Muzică „Bertheau & Morgenstern” din
Potsdam (Germania), Vanda Albotă a cucerit
laurii unor importante concursuri internaţio-
nale, fiind răsplătită cu onorante distincţii şi
beneficiind de burse acordate de prestigioase
instituţii: „Nueva Acropolis”, Madrid (Spa-
nia), premiul III (2000); „Karl Filtsch”, Si-
biu, premiul I (2002); „Kaufmann”, Bru-
xelles (Belgia), premiul II (2002); „Yamaha”,
Bucureşti, premiul pentru cea mai bună inter-
pretare a unei lucrări contemporane (2002);
„Jeunesses Musicales”, Bucureşti, premiul
III (2002); „AMA Calabria”, Lamezia Terme
(Italia), premiul III (2004); „Ella Phillipp”,
Timişoara, premiul I (2006); Premiul Fun-
daţiei Academice Timişoara pentru rezultate
excepţionale (1999, 2000); bursă de studii
din partea Fundaţiei „Konrad Adenauer”
(2002-2004); bursă de studii din partea
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst) (2004-2006).

Artista timişoreană a susţinut re-
citaluri în România (Arad, Ti-
mişoara, Oradea, Bucureşti), Iu-

goslavia (Pančevo), Germania (Löwenstein,
Kassel, Karlsruhe, Weimar, Erfurt, Halle,
Usingen, Berlin), Polonia (Varşovia) şi a
colaborat cu orchestre filarmonice din Ro-
mânia (Timişoara, Arad, Râmnicu Vâlcea)
şi Germania (Greiz, Weimar – CCNeue
Weimarhalle, Bad Hersfeld – Stiftsruine,
Leipzig – Gewandhaus, Berlin – Philhar-
monie).

Vanda
Albotă

Clara
Peia-

Vojkicza

Corul “Ion Vidu”, dirijat de Remus Taşcău, şi pianista Clara Peia-Vojkicza,
pe scena Festivalului Coral Internaţional din Spaichingen, Germania (1971).
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