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Arheologia memoriei.
Centenarul Unirii

Singurul popor care are ca Sărbătoare
Naţională o zi închinată limbii este poporul
nostru, prin ramura sa moldoveană. Această
zi se serbează la 31 August şi aminteşte
momentul când, sub stăpânire sovietică încă,
românii din stânga Prutului au revenit la grafia
latină, sfidând regimul comunist de atunci. De
altminteri, imnul însuşi al ţării româneşti
dintre Prut şi Nistru este un prinos adus limbii
noastre. De la o vreme, târziu, ne-am luat şi
noi pe seamă şi am decis ca Ziua Limbii
Române să fie o sărbătoare şi dincoace de
Prut. Mai bine mai târziu decât deloc!

În al doilea rând, pentru unii dintre
români, încă înainte de a exista România,
patria s-a definit prin limbă (Mihail
Kogălniceanu definea, la Iaşi, la 1843, patria
ca toată acea întindere de loc pe care se vorbea
româneşte. Pentru alţii, limba a fost chiar
patria (Nichita Stănescu: „Patria mea este
limba română”). Fireşte, zicerea aceasta are
un context al ei: „Nu spun că alte limbi, alte
vorbiri nu ar fi minunate şi frumoase. Dar atât
de proprie, atât de familiară, atât de intimă
îmi este limba în care m-am născut, încât nu
o pot considera altfel decât iarbă.

ELOGIUL LIMBII ROMÂNE

Noi, de fapt, avem două părţi
coincidente, odată este patrie de pământ şi de
piatră şi încă odată este numele patriei de
pământ şi de piatră. Numele patriei este tot
patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie.
Limba română este patria mea. De aceea,
pentru mine, muntele munte se zice, de aceea,
pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea,
pentru mine izvorul izvorăşte, de aceea,
pentru mine viaţa se trăieşte.” Şi mai departe:
„Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi
decât exprimată în limba română. Ce patrie
minunată e această limbă! Ce nuanţă aparte
îmi dau seama că ea o are! Această observaţie,
această relevaţie, am avut-o abia atunci când
am învăţat o altă limbă.”. Emil Cioran scria la
fel: „Noi nu trăim într-o ţară, noi trăim într-o
limbă”. Pentru alţii limba a fost sfântă,
comoară, foc ce arde, cântec, graiul pâinii,
frunză verde, vechi izvoade, un şirag de piatră
rară (vezi Alexe Mateevici, cu a sa „Limba
noastră”).

Pentru cercetătorii trecutului, limba este
un tezaur de surse istorice.

Pentru mine, limba este un organism viu,
care se naşte, creşte, se dezvoltă, îmbătrâneşte
şi moare, odată cu poporul care a creat-o şi
căruia s-a servit drept mijloc de comunicare.
Pe de altă, parte, limbile, ca şi popoarele, nu
mor niciodată, ci se topesc unele în altele. Din
această perspectivă, româna este latina
dunăreană (Iancu Fischer), aşa cum s-a
transformat ea în ultimele două milenii.
Popoarele care au creat limbi literare – cu
opere scrise – sunt popoare civilizate, trainice,
creatoare de istorie.

Îndrăznesc să vă vorbesc despre limba
română, deşi sunt doar lingvist prin adopţiune.
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Nu voi vorbi despre limba română în general
– decât la început –, ci despre limba română
din secolul al XVI-lea. Aşa că vă rog sa îmi
acordaţi circumstanţe atenuante. Vorbesc
despre limba română din trecut, iar tot ceea
ce este trecut aparţine istoriei. La
Universitate, între primele lucruri învăţate de
la dascălii mei, a fost acela că istoria nu se
poate face fără ştiinţe auxiliare şi fără filologie
clasică, medievală şi modernă.

*
Studiul sistematic al limbilor este o

disciplină ca oricare alta şi se face de către
specialişti. Acest adevăr nu-i împiedică însă
pe mulţi amatori să se pronunţe în variate
maniere, conducând adesea la confuzii şi
dezorientări în rândul publicului larg. Această
soartă a avut-o şi limba română, mai ales că
situaţia sa sui generis predispune la diferite
supoziţii şi interpretări.

Astăzi nu mai susţine nimeni în chip
serios că româna nu este o limbă romanică,
chiar dacă încă mai este plasată în companii
ciudate, alături de limbile slave sau este
clasificată după criterii nepotrivite, uneori mai
mult geografice decât lingvistice. Recent mi-
a atras atenţia un articol de Corneliu Riegler,
intitulat ritos „Falsificarea istoriei în
manualele româneşti”. Autorul este deranjat
de faptul că Alexandru Graur sublinia, în
1947, „de cel puţin cinci ori, pe parcursul a
trei pagini, originea latină a limbii române”,
când, de fapt, vocabularul limbii române ar fi
„mai mult nelatin”.

Mai întâi, Alexandru Graur avea
perfectă dreptate: limba română este o limbă
neolatină, fără nicio îndoială şi spun asta toţi
specialiştii serioşi, de la Carlo Tagliavini până
la Alf Lombard şi din Evul Mediu până astăzi.
Repetarea obsesivă a autorului român avea
tâlcul ei, pe de o parte fiindcă chiar între
români se mai găsiseră cârtitori, unii din
necunoştinţă de cauză, alţii cu scopuri
insidioase; pe de alta, marele savant
Alexandru Graur prevestea parcă ceea ce a
avea să se întâmple nu peste mult timp, în
„obsedantul deceniu”, când limba română

urma să fie declarată, din raţiuni politice,
slavă.

În altă cuprindere, vocabularul nu este
un criteriu esenţial de clasificare a unei limbi.
Concludent în acest sens este exemplul limbii
engleze, o limbă germanică ornată cu un
vocabular majoritar romanic (neolatin). Nu
este însă şi cazul limbii române, al cărei
vocabular este în cea mai mare parte latin şi
neolatin. Este drept că, dintre cele peste 50
000 de cuvinte ale limbii române, numai circa
2 000 de cuvinte-bază (adică fără derivatele
lor, care sunt foarte multe) sunt moştenite
direct din limba latină, dar aceasta este situaţia
în fiecare dintre limbile romanice . Altfel spus,
limba română nu are mai puţine cuvinte
moştenite din latineşte decât celelalte limbi
romanice. Pe lângă această zestre normală,
foarte bogată, mai sunt mii de cuvinte-bază
latine şi neo-latine preluate copios în
româneşte de-a lungul timpului, din Evul
Mediu până astăzi.

Aici apare şi chestiunea „relatinizării
limbii române”, chestiune reală, dar preluată
în chip amator şi semidoct de unii, răuvoitor
şi tendenţios de alţii. Autorul citat mai sus, în
articolul din „Cultura”, deplânge ocolirea în
manualele de gimnaziu şi de liceu a acestei
importante chestiuni a „relatinizării” limbii
prin intermediul francezei, în secolul al XIX-
lea. Mai întâi, „relatinizarea” – câtă a fost şi
dacă a fost – s-a făcut începând cu secolul al
XVIII-lea, prin uriaşul efort de occidentalizare
a lumii româneşti întreprins de Şcoala
Ardeleană, iar apoi de către curentul latinist
(cu toate exagerările care au urmat). În al
doilea rând, după cum vom dovedi mai jos, a
fost vorba mai mult despre o îmbogăţire şi
modernizare a limbii noastre – proces prin
care au trecut atunci aproape toate limbile
europene – decât de o „relatinizare”.
Termenul acesta din urmă sugerează sau
induce în minţile amatorilor ideea că limba
noastră nu ar fi fost romanică (neolatină)
înainte de secolul al XIX-lea şi că ar fi devenit
astfel prin efortul artificial al unor învăţaţi şi
al elitei boiereşti trimise să studieze în Franţa
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(„bonjuriştii”). Or, realitatea limbii române nu
are nicio legătură cu acest proces, de
altminteri foarte important pentru
occidentalizarea civilizaţiei româneşti, pentru
sincronizarea culturii noastre cu cea
europeană.

Aşa-zisa relatinizare, despre care
vorbesc mulţi, dar pe care o cunosc în detaliu,
după metode ştiinţifice, puţini s-ar fi produs
– ne se spune cel mai adesea – în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea. Pentru a constata în
chip documentat dacă a fost aşa sau nu, este
nevoie de o operaţiune simplă, adică de a
vedea cum arăta limba noastră înainte de
aceste secole, mai exact înainte de 1700.

Există cel puţin două căi în vederea
lămuririi acestei chestiuni, a specificului
limbii române vechi: prima are în vedere
analizarea mărturiilor din epocă, adică de
dinainte de secolul al XVIII-lea despre limba
română, cu metodele validate în prezent de
către istorici; a doua se referă la studierea
textelor transmise de atunci (tot de dinainte
de secolul al XVIII-lea), cu metodele
recunoscute astăzi drept corecte de către
lingvişti.

Mărturiile autorilor străini despre limba
română medievală şi modernă timpurie sunt
arhicunoscute în România, dar sunt aproape
ignorate în exterior. Se cunosc peste o sută
de izvoare narative din secolele al XV-lea şi
al XVI-lea, care atestă caracterul romanic al
limbii române. Cele mai multe aparţin
autorilor italieni, care, în funcţie de gradul lor
de cultură, cataloghează româna ca fiind o
limbă latină coruptă (modificată) sau drept o
italiană stricată. Primii sunt, de regulă,
învăţaţi, umanişti, oameni ai bisericii, soli,
secretari regeşti, notari etc., iar cei din
categoria a doua sunt negustori, militari,
aventurieri, oameni simpli. Cei de alte etnii –
germani, slavi, greci, francezi, spanioli şi alţii
– vorbesc despre latinitatea limbii române,
constatată în mod direct sau prin mărturiile
altora. Mai există o categorie a autorilor locali,
unguri şi saşi, trăitori printre români, care sunt
capabili să dea şi exemple concrete ca să arate

latinitatea românei. În fine, sunt şi relatări
româneşti despre latinitatea românei,
inaugurate de Nicolaus Olahus şi continuate
apoi în chip copios de umaniştii târzii, de
preiluminişti şi de iluminişti.

Mă voi referi aici doar la o categorie
specială de izvoare de acest gen, anume la
acele surse care nu doar constată latinitatea
românei, ci şi plasează româna, în chip
explicit, printre limbile romanice. În acest
demers, doresc să aduc un omagiu marelui
lingvist Eugen Coşeriu (1921-2002), acela
care a făcut cel dintâi această întreprindere.
Indirect, omagiul se îndreaptă şi spre Sextil
Puşcariu (1877-1948), cel mai mare lingvist
român din toate timpurile, primul rector
român al universităţii mele.

Structura lexicală a textelor româneşti
rămase din secolele XVI-XVII stă şi ea
mărturie asupra caracterului limbii.
Exemplele de mai jos, culese numai din
secolul al XVI-lea, sunt edificatoare:
Scrisoarea lui Necşu din Câmpulung are în
total 202 cuvinte româneşti, dintre care 12 au
origini nelatine. Prin urmare, proporţia
cuvintelor latine este de 94,06%, iar a
nelatinelor de 5,94%. Proporţia cuvintelor
slave (opt dintre cele 202) este de 3,96% din
total. Exemple: corabie, boier, megieş,
slobozie, lotru, a păzi. Celelalte sunt de
origine necunoscută, maghiare (oraş, meşter),
greceşti (frică).

Fireşte, datele de mai sus sunt parţiale
şi sumare. Un inventar al tuturor autorilor şi
textelor care, de la finalul etnogenezei până
în secolul al XVII-lea inclusiv, susţin
latinitatea limbii române ar fi impresionant.
Personal, numai între 1501 şi 1593, am
numărat circa 35 de autori italieni care susţin
că româna descinde din latină sau că este
înrudită cu latina şi italiana. În textele
româneşti studiate, proporţia cuvintelor de
origine latină utilizate – fără analize de detaliu
– este mai mare de 80%. Detalierile ar
demonstra că şi incidenţa cuvintelor, ca şi
structura gramaticală a acelor texte conduc
spre aceeaşi concluzie: româna a fost şi este



6

o limbă romanică. Faptul poate să fie cu atât
mai surprinzător cu cât româna este singura
limbă romanică aflată, în Evul Mediu, în
imposibilitatea de a-şi fortifica şi lărgi
latinitatea prin împrumuturi din limba cultă
utilizată, aşa cum au putut face italiana,
franceza, spaniola etc. Românii, având drept
limbă de cult, de cancelarie şi de cultură
slavona, şi-au îmbogăţit limba lor vernaculară
şi literară cu slavisme. Şi cu toate acestea,
latinitatea limbii nu a fost afectată.

Structura etimologică a vocabularului
românesc este foarte clară şi bine cunoscută
azi: aproape trei sferturi din cuvintele limbii
române contemporane sunt de origine latină
(30,33% moştenite, iar restul venite din
franceză, latina savantă, italiană, engleză etc.),
14% slave, restul fiind neogreceşti, germane,
turcice, ungare etc. Dar nu această structură
este mărturia cea mai eclatantă a latinităţii, ci
structura sa gramaticală.

Prin urmare, limba noastră este cel mai
important izvor istoric viu, aflat la îndemâna
tuturor, mărturisitor al romanităţii românilor.
Prin latinitate ne-am păstrat individualitatea
în „marea slavă” în care ne aflăm şi ne-am
legat şi re-legat mereu de civilizaţia
occidentală, de unde ne tragem fiinţa şi rostul
în această lume.

Sunt cuvinte care au făcut istorie şi prin
care se poate explica istoria noastră mai bine
decât prin alte surse. Aşa sunt cuvintele:
bătrân, biserică, păcură, ai (usturoi), nea,
păcurar, amăgire (admăgire) etc. Despre unele
ştim destul de exact când au pătruns în limbă
şi cum au făcut istorie.

Îngăduiţi-mi să închei cu un izvor
istoric, aşa cum se cuvine!

Am vrut, cu modeste mijloace, să aduc
un elogiu limbii române şi nu am reuşit! Dar,
demult, pe la 1480-1490, a reuşit cu siguranţă
un umanist şi cronicar italian, Antonio Bonfini
– secretar al regelui Matia Corvinul – care i-a
lăudat pe români, pe care i-a cunoscut direct,

pentru latinitatea lor. Bonfini se miră cum au
putut românii, adică acele „colonii romane”
aduse de Traian „înecate de valul de barbari”,
să păstreze limba latină la Dunăre şi în
Carpaţi. Şi tot el răspunde cum s-a putut
petrece această minune: „Înecate sub valul de
barbari, ele – coloniile romane din Dacia –
mai exală limba romană şi, ca să nu o
părăsească nicidecum, se împotrivesc cu atâta
îndârjire, încât îi vezi că luptă nu atât pentru
păstrarea neatinsă a vieţii, cât a limbii”. Cu
alte cuvinte, românii şi-au putut menţine
identitatea fiindcă şi-au preţuit mai mult limba
decât viaţa! Ce elogiu mai frumos poate fi
adus limbii noastre şi, odată cu aceasta,
poporului care a creat-o şi a conservat-o ca
pe o „comoară”?

Românii sunt români în primul rând
datorită limbii lor.

ACAD. IOAN AUREL POP

NOTE

1 Cultura. Fundaţia Culturală Română,
serie nouă, anul IX, nr. 36 (487), joi 2
octombrie 2014, p. 10.

2 Marius Sala, 101 cuvinte moştenite,
împrumutate şi create, Bucureşti, 2010, p. 175.

3 Documente şi însemnări româneşti din
secolul al XVI-lea, text stabilit şi indice de
Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu,
Magdalena Ioniţă, Alexandru Mareş şi
Alexandra Roman-Moraru, Bucureşti, 1979,
p. 95.

4 Antonius Bonfinius, Rerum
Ungaricarum decades quatuor cum dimidia,
Basel, 1568, decad. III, lib. 9, p. 542. Maria
Holban (îngrijit de), Călători străini despre
Ţările Române, vol. I, Bucureşti,

(Discurs rostit în 31 august 2017 la Cluj-
Napoca, în cadrul unui eveniment special,
organizat de municipalitate, cu prilejul Zilei
Naţionale a Limbii Române)
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Răspunzând unei anchete a profesorului C.
Rădulescu – Motru, intitulată Timp şi destin
(19.07.1938), Alexandru Vaida Voevod
rememorează, cum la începutul lui octombrie
1918 aflându-se la Cluj, în urma lecturii unui
discurs a lui Clemenceau, publicat în Neue
Zuricher Zeitung – decide: „mânezi mă pun la
maşina de scris. După explicarea situaţiei redactez
Declaraţia”.

Se consultă la Dej cu Theodor Mihaly şi la
Gherla cu Episcopul Iuliu Hossu. Urmează –
şedinţa Comitetului din Oradea, la 12 octombrie,
unde, după discuţii furtunoase, Mihaly propune :
„Alexandru a elaborat un anteproiect de
declaraţie. Îl rog să-l cetească şi apoi vom
continua”. Sever Dan, participant la întâlnirea din
casa avocatului Aurel Lazăr relatează într-o
scrisoare-document: „A scos dintr-o dată, din
buzunar, o filă scrisă cu mâna, spunând: vreau să
cetesc declaraţia aceasta în Parlament”. Era o
„declaraţie scurtă, concisă”, care după „stilisările
„făcute de Vasile Goldiş traducerii în maghiară,
renunţă la expresia abruptă, aceea de „rupere de
statul maghiar”, optează pentru formularea
despre „libertatea ce ne luăm noi, naţiunea

ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Un Om – o Istorie

DECLARAŢIA DE AUTODETERMINARE

română, de a ne hotărâ asupra sorţii noastre”.
(Textul lui Sever Dan provenind din arhiva
familiei Vaida Voevod, prin mijlocirea istoricului
Ioachim Crăciun a fost publicat în 1983 de către
Ştefan Pascu în lucrarea Făurirea statului
national unitar român, vol. I şi II, Ed. Academiei,
Bucureşti).

Sub semnul citatei anchete despre Destin
sau Ursită, Al. Vaida Voevod recapitulează
succesiunea de momente, un fel de ritual oratoric,
abil, creator de „atmosferă”, culminând brusc cu
o fulgerătoare lovitură de spadă : Declaraţia de
Autodeterminare a Poporului Român din
Transilvania şi Banat, „voinţa care a explodat
apoi cu forţă elementară, cotropitoare, în
Adunarea de la Alba Iulia şi în hotărârile acelei
adunări”. (Ion Gherman, Mărturii despre
Alexandru Vaida Voevod în Acta Musei
Napocensis, 35-36, Istorie II, 1998-1999 ; extras,
Cluj-Napoca, 1999).

În Memorii, Alexandru Vaida Voevod îşi
aminteşte acest eveniment crucial al biografiei sale
şi al neamului românesc : „În 1918 după ce
ţinusem discursul în Cameră, la 18 octombrie,
luându-mi rămas bun de la Ungaria Milenară,
prin declaraţia redactată la Olpret şi acceptată
de cei 7 colegi, deputaţi, la Oradea Mare, în casa
lui Aurel Lazăr – absent – am sosit acasă în seara
următoare. A doua zi m-am reîntors la Budapesta,
unde împreună cu Aurel Vlad şi Ioan Erdely am
făcut acordul cu Oszkar Iazsy (Ministrul pentru
naţionalităţi în guvernul Karolyi) : gărzi separate,
solda de la stat prin administraţiile financiare,
ordine, etc. Cu R. Schuller am reuşit ataşarea
saşilor la România Mare” (Memorii vol. IV, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p.154).

„Cuvântarea ţinută de Alexandru Vaida
Voevod în Parlamentul Maghiar în 18 octombrie
1918 în numele autodeterminării, pentru românii
din Transilvania, al cărei text s-a primit la
Washington la 1 noiembrie, se pare că a fost
decisivă într-una din şedinţele guvernului Wilson
care a sprijinit oficial principiul unităţii naţionale
a României” – accentuează istoricul Keith
Hitchins (Conştinţă naţională şi acţiune politică



8

la românii din Transilvania, traducere de Sever
Trifu, Ed. Dacia, 1992).

Ecoul Declaraţiei şi a discursului
deputatului roman a „detonat” în întreaga
Transilvanie, peste munţi, în România şi mai
departe în lume, cum rezultă dintr-o entuziastă
misivă a Emiliei Dr. Raţiu, datată 25.10.1918 (Noua
Gazetă Transilvană, Braşov, nr.3, 1991, p.41): „Din
tot sufletul vă felicit pentru demna şi bărbăteasca
ţinută ce aţi dovedit, făcând în Parlamentul ţării
cunoscute cererile şi dorinţele mult încercatului
nostrum neam (…) Vitejia cu care aţi luptat citind
frumoasa declaraţie mă îndeamnă a-ţi mărturisi
admiraţia şi respectul meu”.

Declaraţia de autodeterminare a fost
importantă nu numai pentru români, ea era
semnalul de răscruce, pentru toate statele aşa-
zise „Moştenitoare ale Austro-Ungariei” şi pentru
sud-estul european. A fost un act, deopotrivă,
vizionar şi temerar, sau, aşa cum relata Episcopul
Iuliu Hossu: „A plecat hotărât la suprema datorie,
cu preţul chiar al vieţii” (Patria, nr. 39, 2.02.1932,
.1).

Etapa Vieneză:
Memorandumul, Mileniul,
Cercul de la Belvedere

Istoriografia română a izbutit să constate
şi să documenteze în biografia lui Alexandru Vaida
Voevod, existenţa unui „mers înainte” istoric,
arderea unor esenţiale etape – lupta de
promovare, de apărare a Memorandumului şi a
memorandiştilor (1892), urmată de acţiunile
împotriva serbărilor Mileniului (1896), curând,
apoi, prezenţa sa în Cercul conspirativ de la
Belvedere şi până la momentul de vârf constituit
de Declaraţia de autodeterminare (18.10.1918),
1 Decembrie 1918 şi recunoaşterea internaţională
a fruntariilor României întregite, la Conferinţa de
Pace de la Paris – Versailles, din răstimpul 1919-
1920.

„De prezent, îi scrie lui Iuliu Maniu, sunt
cel mai temeinic cunoscător al fostei Monarhii
(habsburgice – n.n.), în Paris. (Din 1906 deputat
; Francisc Ferdinand ; Grossostreich, ca mijloc
spre a frânge prepotenţa maghiară, sprijinită şi
aliată Berlinului, peste capul Vienei ; crearea unei
bariere expansiunei pangermane spre Orient etc.)”
(04.09.1919)

În acest context trebuie evaluată, de
asemenea, în biografia lui Al. Vaida Voevod
evoluţia împrejurărilor şi a faptelor omului, aflat
„sub vremi”, de la activismul de tinereţe, la anii
de militantism curajos în Parlamentul budapestan
şi în fine, la rolul său de prim-plan în realizarea
pas cu pas a Marii Uniri.

De la lucrarea lui A.C. Popovici, Die
Vereinichten Staaten von Gross-Osterreich,
apărută la Leipzig în 1906, al cărei intens
propangadist era Alexandru Vaida Voevod şi până
la momentul Marii Uniri din 1918, culminând cu
recunoaşterea României Mari la Conferinţa de
Pace, evenimentele se schimbaseră radical mai
cu seamă spre finalul Primului Război Mondial,
prin impunerea providenţială pentru statele estului
European, a principiilor wilsoniene ale
autodeterminării naţiunilor. De la o aşa-zisă Mare
Dacie posibilă într-un sistem federalist, acum,
realitatea era aceea a unor state naţionale în
configuraţia unei noi hărţi a Europei de est şi de
sud-est. În arhiva familiei Vaida Voevod există
mai multe documente puţin cunoscute publicului,
între care un Cuvânt înainte la amintirile lui Al.
Vaida Voevod , transmise de acesta în 1941,
istoricului german Georg Franz, în care
reproşează Habsburgilor mai multe trădări: „…
execuţia lui Horea şi Cloşca, ingratitudinea faţă
de grănicerii români (...) soarta lui Avram Iancu,
după 1848, realizarea dualismului astro-ungar în
1867, ticăloşii în problema Memorandumului „;
o ciornă însoţită de o analiză riguroasă. Printre
subiectele discutate, privind dualismul, iată, o
observaţie interesantă a fiicei premierului austriac:
„.. . anume ca t rupele române să ocupe
Transilvania” – afirmaţie care apare frecvent în
tratativele de la Paris-Versailles; un text despre
vizita lui Franz Ferdinand la Sinaia, pregătită cu
dibăcie de către A.C. Popovici şi Al. Vaida
Voevod, considerată ca un succes de către Ion
I.C. Brătianu şi observaţia că Princepele, în toate
convorbirile sale nu uita să-i transmită „salutări
călduroase fruntaşului liberal” şi aprecierea sa:
„Este un om foarte deştept”; un text dintr-o
scrisoare conspirativă către Miron Cristea,
semnat Fidus (Cluj, 21.03.1908).

La sfârştul secolului XIX-lea, în atmosfera
sumbră a condamnărilor pronunţate împotriva
memorandiştilor, spectrul temniţei şi al terorii
erau o ameninţare perpetuă îndreptată împotriva
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fruntaşilor români din Transilvania. Cu multe
decenii după sentinţele odioase rostite în sala
Reduta din Cluj, Al. Vaida Voevod, care redactase
protestul vehement al României June împotriva
procesului memorandiştilor şi organizase pe
bulevardele Clujului năvalnice manifestaţii de
stradă, îşi amintea de împrejurarea când soţia
memorandistului Comşa, ţinându-şi copiii de
mână îl agrăise cu glas plin de reproş şi disperare:
„Bărbatul îmi este în închisoare, acum ce o să mă
fac, cum să-mi cresc copiii?”.

Foarte tânăr pe atunci, nu ştiuse ce să-i
răspundă, deoarece zicea el, era convins că multe

şi grele jertfe va mai trebui să dea poporul român
pe drumul luptelor şi izbăvirii sale. Un vânt de
tristeţe, de deziluzie, plana în anii de după 1892
peste frunţile conducătorilor Partidului Naţional
Român din Transilvania. Alături de români,
solidari cu ei, se aflau sârbii, cehii, slovacii, rutenii,
croaţii şi saşii.

Veteranii se simţeau pentru moment în grea
cumpănă, deşi D-rul Ioan Raţiu, preşedintele
Partidului Naţional, dăduse dovadă de energie şi
de un bunţ simţ, fără echivoc, în disputa iscată în
jurul articolelor ambigue ale lui Ioan Slavici, care
iscaseră criza Tribunei. Atitudinea duplicitară a
premierului Dimitrie Sturza, care îndemna la

pasivitate, la defetism şi împăcare, semănase de
asemnenea derută şi neîncredere.

Bătrânii luptaseră din răsputeri
(memorandiştii erau încununaţi în conştiinţa
naţiunii cu spinii martiriului), era acum momentul
ca generaţia tânără să se aşeze în primele rânduri.
Iată de ce, societatea studenţilor români din
Viena, capitala Imperiului bicefal, a devenit
atunci, în mod firesc un centru iradinat de idei şi
acţiuni revoluţionare.

Prin răsunetul internaţional al procesului
Memorandumului,  opinia publică fusese
sensibilizată asupra situaţiei de nedreptate

istorică, de persecuţie naţională, la care erau
supuşi românii transilvăneni.  În aceste
împrejurări, România Jună, conducătorii şi
membrii ei, au devenit după 1892 un simbol
unificator al luptei pentru emancipare politico-
socială şi naţională, a diverselor grupări
studenţeşti din Viena. Aceşti tineri aduseseră cu
ei din satele Transilvaniei natale o încărcărcătură
de înaltă conştiinţă patriotică, memoria martiriului
lui Horea, ecouri din Hronicul lui Şincai şi mai
ales acel strigăt tragic al Iancului: „Ori punem
pumnul în pieptul furtunii, ori pierim !”.

Ideea de a aduna diversele societăţi
studenţeşti sub un singur steag, unic, antimilenar,
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aparţinea societăţii România Jună şi preşedintelui
ei, Alexandru Vaida Voevod, aşa cum se

subliniază chiar în procesul verbal al celei
dintâi întruniri comune din 20 aprilie 1896, unde
reprezentatul român este numit drept iniţiator al
întrunirii. La restaurantul vienez Mitzko au avut
loc atunci mai multe adunări cu aer conspirativ,
în vederea organizării unui mare miting programat
a se ţine la 2 mai în acelaşi an, în sala Winbeger
XV Str. Neugurtel 34. Interzis de autorităţi prin
intervenţie poliţienească („ In Namen des
Gesetzes!”), mitingul nu a rămas însă fără urmări
şi ecou.

Rezoluţia dată publicităţii în paginile presei
(în Ost-deuche Zeitung, Deutsches Volksblatt,
Kronstadter Zeitung, Ellenzek, Budapsti Hirlap,
Sosteva etc.) era de fapt un protest răspicat
împotriva acelor care „şi astăzi, la sfârşitul
veacului al XIX-lea, încearcă, prin cele mai
brutale mijloace,  să despoaie de limba,
naţionalitatea şi chiar de drepturile lor
cetăţeneşti, pe germani, saşi, români, sârbi,
slovaci, ruteni şi cehi etc.” Semnatari, ca
membri ai Comitetului, erau Theodor Gheorg
Rakus (pt. Studenţimea germană), Karl Ernst
Osthaus (pt. Studenţimea germană din Reich),
Alexandru Vaida (pentru tinerimea academică
română). Telegramele şi scrisorile de adeziune
semnate Societ atea Dacia Traină din
Bucureşti, de Tribuna şi Foaia Poporului, de
către diferite personalităţi din Bucureşti (ca de
exemplu savantul Aron Densuşianu), Bistriţa,
Braşov, Cluj,  Deva, Sălişte,  Turda, Iaşi,
Montpellier, Hanovra,

Leipzig, Halle, Innsbruk etc., dovedesc
răsunetul larg şi primirea caldă de care s-a bucurat
atitudinea curajoasă a tinerilor. Pe de altă parte,
acţiunea studenţilor din Viena a trezit riposta
furioasă a celor vizaţi. În capitala Imperiului,
acţiunile României June intră în centrul atenţiei
publice.

Naţionalităţile din Imperiu, au perceput
sărbătorirea cu fast a Mileniului, drept o sfidare.
Istoricii au sesizat că tânărul Al. Vaida Voevod a
dovedit „simţul tactic al mijloacelor cu care
trebuie dusă lupta, înţelegerea mediului care
trebuia aservit idealului său” (Sever Stoica,
Mileniul, Ed. Presei române de specialitate, Cluj,
1934) şi anume că - „mijloacele de tactică politică
erau armele democratice: protestul, meetingul,

campania de presă, agitaţia” (Ibidem). Tensiunea
debordantă a acelui moment istoric în existenţa
naţionalităţilor din Imperiul Austro-Ungar poate
fi sesizată, sau „măsurată” prin fenomenele
sociale extreme care au avut loc în acel răstimp
şi în deceniile următoare, anume dinamitarea în
1913 printr-o acţiune de gherilă a statuii regelui
Arpad, ridicată la Braşov, pe dealul Tâmpa, în
1896, cu prilejul serbărilor Mileniului.

Acelor tineri romantici, înaripaţi de un
patriotism emoţionant, regretând că nu poate fi
împreună cu ei la Viena în acele zile de tumult şi
speranţă, Ştefan C. Pop le scria la 1 noiembrie
1896, din Arad: „Bătrânii noştri, dar chiar cei mai
tineri, ne vedem prin fatalele acte interne ajunşi
până la prăpastie. Bine faceţi, că D-voastră
călăuziţi de focul sacru al geniului românilor –
duceţi steagul înainte ! Ce n-am fi putut face azi,
poate ne-a succede mâne!”.

Previziunea şi îndemnul venerabilului
luptător aveau să se împlinească peste 22 de ani,
când alături de tineri, la Marea Adunare de la 1
Decembrie 1918, Ştefan C. Pop avea să fie şi el
prezent în acea zi fericită, la Alba Iulia.

Coriolan Băran, în memoriile sale,
sublinia că Aurel C.Popovici şi implicit
Alexandru Vaida Voevod erau adepţii „unei
uniuni a statelor riverane Dunării, sub sceptrul
habsburgic, cu o condiţie – „menţinându-şi
fiecarea stat unitatea etnică. Prin această uniune
se urmărea slăbirea influenţei catastrofice a
Ungariei în treburile monarhiei şi izolarea ei.
Această idee a lui A.C. Popvici a fost un
început,  un nucleu al Statelor Unite ale
Austriei. Era un proiect pe care creatorul său
şi adepţii acestuia îl considerau oportun pentru
situaţia istorico-politică de  dinainte de 1914.
În această urzeală politică, prin influenţa
hotărâtoare a lui Alexandru Vaida

Voevod, fusese atras şi de moştenitorul
tronului. Planul «s-a năruit», fireşte, prin
asasinarea Arhiducelui Franz Ferdinand”.
(Coriolan Băran, Reprivire asupra vieţii.
Memorii, prefaţă Aurel Ardelean, ediţie îngrijită
de Vasile Popeangă, Vasile Goldiş University
Press, Arad, 2009, p.237) În aceste împrejurări,
observă comentatorul – „însuşi Aurel C. Popovici,
înainte de moartea sa din anul 1917, a declarat
că renunţă la ideile sal anterioare şi este adeptul
descompunerii monarhiei habsburgice şi că este
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pentru constituirea de noi state naţionale pe baza
principiului de autodeterminare a popoarelor”
(Ibidem). În acest context se situează, desigur,
Declaraţia din 18 octombrie 1918, a lui Alexandru
Vaida Voevod, în Parlamentul maghiar, „marea
şi onorabila sarcină” de a statua „că românii nu
mai recunosc stăpânirea maghiară şi îşi iau
libertatea de acţiune şi singuri îşi vor hotărî soarta,
ceea ce s-a făcut la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918" (idem), p.
237-238.

Cum se ştie, verile, în răstimpul 1912 –
1917 Al. Vaida Voevod obişnuia să practice
medicina balneară la Karlovy-Vary, staţiune în
vogă, frecventată de lumea bună a Europei. Era,
aparent, locul cel mai prielnic şi potrivit spre a se
întâlni cu oameni de seamă din Ardeal şi de peste
Munţi, pentru a plănui asupra destinului românesc
a luptei politice: „aveam, spune Vaida Voevod în
Memorii, avantajul că puteam ţine legătura cu
lumea din Regat şi-mi era cu putinţă să
corespondez direct cu Brosche (adjutantul
Princepelui – n.n.)”.

În fine, primele două decenii ale secolului
XX – consemnând o asiduă luptă a omului
polit ic în Parlamentul budapestan, într-o
vâltoare de evenimente, de drame şi tragice
urmări ale războiului, cunosc, la capătul
caruselului morţii, cu jertfa de fapte şi sânge
românesc, izbânda. Relevantă este constatarea
că în lupta de emancipare naţională, Alexandru
Vaida Voevod a recurs la toate „armele” cele
oficiale şi cele ascunse, chiar interzise de
sistemul politic existent,  în funcţionarea
Imperiului dualist.

Sub mantaua umbrei, personajul Fidus,
însemnând în latină – fidel, devotat, activa nu
numai ca reprezentant al românilor în Parlamentul
budapestan dar şi pe un front obscur.

De ce îşi semna misivele şi răvaşele de taină
cu pseudonimul Fidus? Pentru că era fidel,
devotat Cauzei. Şi mai există un răspuns plauzibil,
anume, că în timpul Impăratului roman

Antonius Pius (140 d.Hr.), când noua
religie era crunt prigonită, în Dacia, la Pretorium,
la poala sudică a Carpaţilor Meridionali, exista
un guvernator şi anume Aquila Fidus, „creştin
convins”, pe al cărui mormânt e încrustată în
piatră o cruce.

Tandemul Iuliu Maniu -
Al. Vaida Voevod

În cadrul delegaţiei române la Conferinţa
de Pace, Al. Vaida Voevod era ministru fără
portofoliu, din partea Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, cu sediul la Sibiu, condus de Iuliu
Maniu. Aşadar, raportul instituţional, oficial,
dintre ei, era desigur acela dintre Preşedintele
acestui înalt for politic şi administrativ din
Transilvania momentului istoric, organism
rezultat din hotărârile Marii Adunări de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie 1918 şi reprezentantul
delegat al Consiliului la lucrările Conferinţei.
Corespondenţa se constituie ca o suită de relatări
şi rapoarte, unele – un fel de procese – verbale
care nu o dată se metamorfozează în adevărate
texte narative şi portretizări ale unor oameni, ale
unor situaţii şi împrejurări. Ar putea, astfel, la
prima vedere, să pară a fi un soi de monologuri,
povestiri diurne de la masa verde, când, de fapt,
este vorba de cu totul altceva. Alexandru Vaida
Voevod, iată, îi vorbeşte lui Iuliu Maniu, îi
comunică date, informaţii, stări de spirit, mai cu
seamă fapte ! Ne referim, fie la o anume oralitate
a stilului, a comunicării, dar şi la episoade cu
valoare etică, la autentice portretizări, din care
răzbate talentul de narator al expeditorului. Am
mai discutat despre fresca cu accente de prozator,
a descrierii semnării Tratatului cu Germania
învinsă ; dar, adeseori, relatarea deviază în pagini
conţinând adevărate fiziologii, dobândind
tonalitatea unei comunicări intime : „Dutasta
(secretarul general al Conferinţei – n.n.) e fiul
natural al lui Clemenceau, fost ministru al Franţei
la Berna. Seamănă cu moşul. Asemănarea e
deosebit de frapantă în mişcările reflectorice : cum
se scarpină, cum îşi mişcă sprâncenele, cum se
reazimă pe cot etc. E fiul tigrului, cu o pisică
domestică”. (01.06.1919) E, ca şi cum, Al. Vaida
Voevod se străduie şi reuşeşte să-l ducă, să-l
atragă, printr-o abilă magie, pe destinatarul
scrisorilor, în Sala Oglinzilor de la Versailles, să
intre în atmosfera tratativelor, a rumorii, a unor
stări  vizibile şi invizibile ale unei unice dezbateri
de care depindea soarta lumii.

Avem, neîndoielnic, în acest important
epistolar, nu doar un personaj – naratorul,
expeditorul, ci, două personaje care formează cu
adevărat un tandem. E o conversaţie între prieteni,
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cum accentuează Alexandru Vaida Voevod, la
capăt de scrisori : „Cu frăţească dragoste”,
Nevastă-mea te salută frăţeşte. Eu te îmbrăţişez…
etc. „Trimise prin curier special, când consideră
necesar notează: „Pt.  Dr.  Maniu. Strict
confidenţial”. Comunicarea sa cu Iuliu Maniu e

sinceră, exprimând o exemplară unitate de vederi
şi idei politice: „… suntem absolut de acord în
felul de a vedea lucrurile” (01.09.1919).

Un bun cunoscător al acestei pagini de
istorie, Coriolan Băran, a izbutit, rememorând,
să zugrăvească un tablou subtil, nuanţat, al
colaborării celor doi corifei : „Vaida era de aceeaşi
vârstă cu Maniu. Prieteni din tinereţe, au dus
împreună o luptă frumoasă pentru izbândirea
idealului naţional. Ciondrăneli nevinovate, fără
urmări serioase, au fost continuu între ei. Firea
francă, deschisă a lui Vaida greu se împăca cu
iezut-teismul lui Maniu. Doar că până la Unire
nu s-au ridicat probleme care să ducă la
neînţelegeri (…) Cel mai devotat prieten a lui
Maniu a fost Vaida. Ei doi formau axa partidului,
sprijiniţi puternic de Ştefan Cicio-Pop”. (Coriolan
Băran, Reprivire asupra vieţii. Memorii, Vasile
Goldiş University Press, Arad, 2009, p. 237).

În educaţia lui Maniu, care era „de-o
modestie exagerată, memorialistul constată
urmări ale studiilor frecventate de acesta la
Colegiul calvin din Zalău, amestecate cu un soi
de metodă iezuită de la Blaj” (p.230-231).
Coriolan Băran e un fin analist: „Maniu avea o
voce catifelată, blândă, vorbea domol şi te lua cu
dragule. Acest fel de a vorbi înşela pe mulţi. În
fond nu era aşa de blajin.” (p.231) În realizarea
Marii Uniri, cei doi au făcut într-adevăr un tandem
pus în slujba unui înalt ideal.

Un apropiat al celor doi „fraţi de cruce”,
publicist, diplomat şi om de amplă cultură, Aurel
Buteanu, caracteriza acest mod de a conduce, ca
fiind „singurul european, posibil azi la noi”
(28.05.1930). Tot restul - „fiind balcanism”. În
ceea ce priveşte fondul sufletesc al omului politic
Al. Vaida Voevod îi scria acestuia : „M-am gândit
să vă scriu Dv. (…) ştiind că Dv. faceţi dreptate
de atâtea ori, mai ales celor cari sunt nedreptăţiţi
…” (Bruxelles, 11.08.1930).

Maniu şi Vaida Voevod se cunoşteau
îndreaproape, între ei existând totodată o sinceră
apreciere, un respect reciproc. În 28 aprilie 1918,
spre sfârşitul misivei, Vaida îi declară
interlocutorului său: „Toate virtuţile
extraordinare care te împodobesc şi toată
genialitatea ta, numai dacă vor şti mişeii, proştii
şi obraznicii, că ştii tăia (s.n.) vei răzbi să-ţi ştie
de frică şi temându-se de tine să te respecteze cu
iubirea ticălosului, ivorâtă din frică”.

Expunerea primeşte inflexiuni vag
machiavellice, sibiline, referindu-se la urzeli şi
intrigi politice.

În 27 februarie 1932, cu prilejul sărbătoririi
în ziarul Patria, a lui Alexandru Vaida Voevod,
la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iuliu Maniu
scria:  „Declaraţia  celebră ce a cet it  în
Par lamentul din Budapesta la 1918, în
octombrie 18, proclamând ruperea Ardealului
şi a Banatului de Ungaria, au fost consecinţele
logice ale gândirei şi faptelor sale, extrem de
riscante, cari şi-au primit suprema satisfacţie
de a fi fost tot el primul – ministru al României
Mari, când s-a votat Unirea tuturor provinciilor
şi delegatul nostru la Conferinţa de Pace în care
s-a ratificat Unirea tuturor românilor într-un
singur stat naţional”.

MIRCEA VAIDA-VOEVOD
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Epica magna
LIVIU REBREANU

Liviu Rebreanu se înscrie ca unul din
cei mai reprezentativi scriitori pe care
Transilvania i-a dat literaturii române în
prima jumătate a secolului al XX – lea.
Nuvelist, dramaturg, romancier, publicist,
Liviu Rebreanu se află în fruntea
romancierilor români din perioada
interbelică şi alături de reprezentanţi de
seamă ai romanului din literatura universală.
Romanele sale au provocat un viu interes
încă de la apariţie şi au fost tălmăcite în
majoritatea limbilor europene.

„În Liviu Rebreanu este mai înainte de
toate un puternic scriitor realist duşman
instinctiv al artificiilor care deformează
realitatea şi-i dau fireşte un aer fals sau
convenţional. Chiar războiul cu vitejiile lui
eroice, nu ne este descris, de acest mare epic
al nostru, în chip romantic şi idealizat ci
sumbru,groaznic, sinistru. Eroismul, care de
altfel nu lipseşte – e îmbinat cu brutalitatea
vieţii, răsărind până la urmă luminos dintr-
însa. Liviu Rebreanu îşi pare mai degrabă
că dezrădăcinează mulţime de stejari pentru
a alcătui dintr-înşii bârnele uriaşe, ale unor
construcţii deciclop. El nu cizelează excesiv
stilul, dar îl animează de suflul unei puteri

epice neobişnuite făcându-l năvalnic ca valul
în spumă.”

I.PETROVICI

„Dintre toate romanele lui Liviu
Rebreanu trei sunt capodopere. Ion rămâne
paradigmatic pentru naturalismul nostru
rural, cu personaje capabile de mari pasiuni,
biologic motivate şi trăind într-un regim de
fatalităţi din puterea cărora nici unul n-are
scăpare.Răscoala e singurul roman frescă
izbutit pe toată întinderea. Răscoala este o
orgă imensă suflând prin mii de guri, topind
amănuntele cele mai realiste într-o pastă
epică densă, completă şi tăind din realitate
tablouri puternice greu de uitat. Pădurea
spânzuraţilor este primul nostru mare roman
moral. “

NICOLAE MANOLESCU

GURA LUPULUI

Orice durere are leac. Greutatea este
doar să-l dibuieşti. Dacă n-ar fi uitarea şi
speranţa, viaţa ar fi atât de chinuitoare, că n-
ai putea-o îndura nici măcar o zi.

Ş-apoi omul e animalul cel mai răbdător
de sub soare. Oriunde l-ai arunca, trăieşte.
Oricum l-ai tortura, se obişnuieşte. Primejdia
cea mai crâncenă, dacă-l urmăreşte mai
stăruitor şi mai îndelung, nu-l mai spăimântă,
ba chiar îl oţeleşte.

Altădată, de mi-ar fi spus cineva că voi
trăi luni întregi, un an de zile sub veşnica
ameninţare a unui necunoscut plin de
suferinţe, n-aş fi crezut. Şi iată, trăiesc… Şi
nădăjduiesc mereu, şi chiar pot râde uneori…
O singură ţintă am: să mă strecor… Trebuie
să rabd, să tac, să cred… Pe urmă, când se va
prăbuşi zidul, se va face lumină, şi-n lumina
aceea se va lămuri înfăţişarea fiecăruia…

Fireşte, astea sunt mângâierile
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disperării… Dar atunci nici nu-mi dădeam
bine seama. Atunci disperarea-mi era atât de
mare, încât mi se părea că-i cea mai trandafirie
speranţă… De o parte, Adler mă îmbrăca în
haine strigătoare, care să mă dea în mâinile
pândarilor, iar de altă parte, ceilalţi, care nu
ştiau poate nimic, dar totuşi mă arătau cu
degetul, împingându-mă cu aceeaşi
înverşunare în braţele nenorocirii…

O, de-abia astăzi văd cât am fost de
copilăros. De-abia azi s-a făcut lumină deplină
în inima mea, ca să pot privi lumea aşa cum
este… De aceea am şi luat hotărârea cea
tristă… singura care-mi poate aduce
mângâierea curată… în curând! În curând!…
Mai sunt câteva ceasuri… La o parte
şovăirile!…

Cezar Danilovici-Gorj îmi spuse într-o
zi, abătut, că Adler, auzind cum că eu
scrisesem înainte de război nişte poezii despre
Ardeal într-o revistă, a scos îndată un carnet, a
însemnat ceva şi pe urmă a cutreierat toate
librăriile şi tipografiile, să găsească numerile
acelea din revistă, fiindcă „avea nevoie de ele”.

- Mi-e frică să nu-ţi facă vreun rău,
adăogă Danilovici. Omul acela e în stare de
orice… Iartă-mă te rog. Mă simt vinovat şi
eu, căci eu am scăpat vorba cu poeziile. Dar
nici nu-mi puteam închipui că un român să
fie capabil…

Peste câteva zile, un artist dintre cei mai
buni îmi zise:

- Fereşte-te de Adler. Trebuie să ştii că
întrebuinţează toate, absolut toate mijloacele
împotriva d-tale… Chiar ieri mi-a spus că
umblă dosarele d-tale la nemţi şi că vei fi
umflat repede-repede…

- Dar cum să mă feresc? Pentru mine
nu-i scăpare. De altfel, pentru nimeni… Şi
crezi d-ta că s-ar putea să…

- O, fără doar şi poate! Sunt sigur. Toată
greutatea e numai să te lucreze astfel încât să
nu rămână urmele meşteşugirilor lui… Nu
înţelegi?

Începeau zvârcolirile noastre de pace.
Într-o zi s-a ivit un automobil românesc pe
Calea Victoriei, Ne opream în loc, cu capul
gol, cu faţa strălucitoare de bucurie.

- Ai noştri… Uite de-ai noştri!…
Şopteam. Nu puteam îndrăzni nici să ne

bucurăm…
Oamenii cu greutate plângeau ruinarea

ţării. S-a isprăvit. Am ajuns robi din stăpâni
ce eram. Nu mai e nicio nădejde. Sfârşitul…

Căutau să convingă pe cei ce mai
credeau.

În fiecare zi mi se explica amănunţit şi
mie, cu argumente definitive, că suntem morţi
şi orice optimism e o crimă naţională.

- Iată, să presupunem cazul cel mai bun,
mă cuminţea un gazetar grav.

Germania va fi bătută în apus. Bine.
Urmează masa verde… Crezi d-ta că
Germania nu va avea nicio greutate acolo,
chiar bătută?… Ei bine, atunci ea va ceda
englezilor, francezilor, belgienilor… tuturor.
Dar în chestia noastră nu poate ceda. Pe-aici
e plămânul ei… Şi când Germania va fi cedat
în toate şi nu va mai fi în litigiu decât
România, îţi poţi închipui d-ta că aliaţii vor
reîncepe războiul numai pentru noi? Îţi poţi
închipui?… Şi chiar să vrea guvernele, crezi
că popoarele lor ar consimţi să-şi mai verse
sângele pentru ca noi să luăm Transilvania?

- Toate bune, dar eu totuşi pun capul pe
tocător că vom avea Ardealul!

Râdea cu o superioritate zdrobitoare.
- Ăsta-i raţionamentul sergentului de

stradă, nu te supăra… D-ta vezi realitatea, căci
trebuie s-o vezi, şi totuşi te hrăneşti cu închipuiri.
Lumea însă nu se conduce după fantezii, tinere,
lumea umblă după lucruri palpabile!

Îndată, pe urmă, un prieten protector mă
dojeni cu multă bunăvoinţă:

- E păcat de d-ta că stai cam în umbră.
Profită! Scrie! D-ta ai mult talent…

De ce nu încerci să intri în politică? Ai
putea fi mai folositor ţării. În momentele
acestea patrioţii adevăraţi nu-i îngăduit să stea
la o parte. Începe! Trebuie să-ţi circule
numele, să te cunoască lumea… Nu vezi că
toţi sunt într-o activitate binefăcătoare?
Numai d-ta tânjeşti. Lasă visurile. Trebuie să
ne resemnăm cu toţii. Dacă scapi prilejul
acesta… s-a isprăvit. Acuma e momentul să
te ridici, acuma, acuma!
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Nu m-am putut supăra. Omul era atât
de bine voitor! Dar am răspuns cu aceeaşi
seriozitate:

- Mai curând să mi se usuce amândouă
mâinile decât să intru în orgia aceasta
funebră… Am scris numai literatură până
acuma, şi totuşi mi se pare că am făcut o crimă.
Şi poate chiar că este… Dar încă să mai
mâzgălesc şi politică!… Ş-apoi, vezi, eu încă
n-am desperat. Eu mai cred. Va trece
întunerecul şi trebuie să vină lumina… Cred!
Cred!…

M-a compătimit cu privirea. I se părea
că sunt cu adevărat vrednic de milă…

Marţi… Se vestea o minunată zi de
aprilie… Prin curte vrăbiile se certau ca nişte
cumetre geloase… Un soare vesel şi călduţ
se juca în perdelele subţiri ale ferestrelor…
De-abia mă deşteptasem…

Deodată, un bocănit aspru în uşă. Sării
fript din pat. Nu ştiu de ce îmi tremura inima.
Luai o haină şi mă repezii să deschid. În
vestibul, un ofiţer austriac, cu o faţă aspră,
colţuroasă, cu fălcile largi, cu o mustaţă groasă
şi cu o privire supărăcioasă şi pătrunzătoare.

- Domnul Lunceanu? zise militarul
cuprinzându-mă dintr-o căutătură.

- Da, eu sunt, murmurai.
- Aha! făcu dânsul cu o vădită mulţumire.

Vreau să vă vorbesc ceva foarte urgent.
- Poftim… Intraţi!
Îl văzui făcând un semn cuiva, care

stătea afară. Apoi intră cu şapca în cap, fără
să mă scape de loc din ochi, ca şi când i-ar fi
fost frică să nu mă piardă.

- Poftim! îi zisei, arătându-i un scaun,
fiindcă el, adâncit cum era întru a mă examina
bine, nu mai spunea nimic.

Auzindu-mi glasul, îşi reveni.
- Domnul Lunceanu, da… Eu sunt

comisar de poliţie militară şi aş dori să aflu
care este situaţia d-voastră faţă de monarhia
şi armata austro-ungară.

În primul moment mă gândisem să
tăgăduiesc c-aş fi ardelean. Dar imediat îmi
luai seama. M-aş încurca degeaba, mai rău.
Înţelegeam că avea informaţii precise asupra
mea.

- Nu mai am nicio relaţie cu armata şi
ţara d-voastră. Am renunţat de mult şi am optat
pentru cetăţenia românească.

- Da?… Aveţi acte?
- Desigur.
- De câţi ani aţi plecat din Ungaria?
- Sunt mai bine de zece ani…
- Da?… Va să zică, nu sunt valabile

actele… În orice caz, aş dori să le văd…
Îi arătai câteva hârtii. Îşi aruncă ochii

în ele, mormăi, zâmbi batjocoritor.
- Ştiam. Gospodărie românească…

Hm…
Le vârî în buzunar, apoi rosti, ridicând

tonul:
- Acum vă rog să mă urmaţi!
- Unde?
- Veţi vedea… Aştept până vă

îmbrăcaţi… Sunteţi căsătorit?
- Da… Nevastă-mea este în odaia de-

alături…
- Atunci vă rog să-i comunicaţi să treacă

undeva în vecini pentru astăzi, deoarece casa
aceasta trebuie s-o închidem…

- Cum, să plece din casă?
- Numai pentru puţin timp… Aici în

niciun caz nu poate rămâne. Se va face o
percheziţie amănunţită şi trebuie să fim
singuri…

Nu răspunsei nimic. Doar dintru
început, de când mă hotărâsem să rămân aici,
prevăzusem eventualitatea aceasta. Acum
soarta s-a împlinit… Numai inima îmi bătea
cumplit, zdrobită şi speriată.

Nevastă-mea ascultase la uşă.
Presimţise un rău. Era ca varul. Se agăţă de
mine tremurând toată.

- Ce este? Te-a arestat?… Unde te duce?
- Nu ştiu… Trebuie să mă îmbrac

repede… Îmbrăcaţi-vă şi voi…
Nu-i putui spune că trebuie să plece şi

ea din casă. Dar se vede că auzise şi înţelesese
tot, căci îmi zise ea singură, frângându-şi
mâinile:

- Ce să mă fac cu copiii? Unde să ne
ducem?…

- Linişte şi încredere, îi şoptii. Să nu ne
pierdem capul… Aşteaptă să vedem ce-o fi!…
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În câteva minute eram îmbrăcaţi…
Ungurul aştepta în birou, calm, rece. Când mă
văzu gata, zâmbi. Se apropie de mine şi,
privindu-mă adânc în ochi, îmi zise cu un glas
mai moale:

- În interesul d-tale te povăţuiesc să-mi
încredinţezi corespondenţa ce-ai avut-o cu
Iorga… Ştim cu siguranţă că ai fost în relaţii
strânse. Îţi uşurezi mult situaţia printr-un gest
spontan de francheţe!

- Dar dacă nici nu-l cunosc pe d-l Iorga?
- Eu ţi-am spus aceasta ca să te servesc.

D-ta faci cum crezi… Te previu însă că avem
informaţii sigure despre propaganda d-tale
iredentistă atât dinainte de război, cât şi de
acuma, în timpul ocupaţiei…

Mă despărţii de nevastă şi de copii,
simplu, fără lacrămi. Voiam să fim tari.

- Tăcere şi încredere, zisei. Cine ştie?
Poate că mă mai întorc… Ai grije de copii!

- Domnule, te rog, spune-mi cel puţin
unde-l duci! zise nevastă-mea către ofiţerul-
poliţist cu un glas moale, dar hotărât.

- Deocamdată nu vă pot spune nimic.
Vă anunţăm noi mai târziu dacă va fi nevoie,
răspunse dânsul, întunecat. De altfel, dacă
domnul nu e vinovat, poate să se întoarcă…
Noi nu suntem barbari, doamnă!

În curte aştepta un militar şi un civil.
Comisarul le spuse ceva, apoi ieşirăm. O
trăsură stătea în faţa porţii. Ne-am urcat şi am
pornit pe străzi lăturalnice.

- Ce vreţi cu mine? întrebai deodată,
nemaiputându-mă stăpâni. Ce-am păcătuit?
Spune-mi! Acuma cred că poţi… Sunt doar
în mâinile d-voastră…

- Hm! făcu el răsucindu-şi mustaţa cu
mândrie. Urlă ziarele, domnule, că dta eşti
liber!

- Care ziare?
- Toate… Lasă, c-ai să vezi d-ta… Nu

arestăm noi degeaba pe nimeni!…
Trăsura ajunse în Bulevardul Carol şi

se opri în faţa unei case cu etaj, fără nicio
firmă. Ce-o fi aici de nu-i nicio firmă?

Urcăm la etaj. Dăm într-un antreu
întunecos, pe urmă într-un coridor, pe urmă
într-o odăiţă unde, la vreo trei mese, scriau o

droaie de subofiţeri austriaci. Toţi ridică
nasurile, ca la comandă, şi-şi aţintesc privirile
curioase asupra mea.

Însoţitorul meu mă pofteşte graţios să
iau loc pe un scaun, şopteşte ceva unuia din
militari, probabil să mă aibă în pază, apoi
dispare pe altă uşă…

Capul îmi era gol. Nu puteam închega
nicio gândire. Fruntea-mi era încărcată de
năduşeală; o ştergeam mereu cu o batistă şi
nu mă răcoream. Auzeam cum suflă greu
oamenii aceia încovoiaţi lângă mese, cum
scârţâie peniţele pe hârtie, fiecare cu alt sunet,
ca şi când s-ar târî nişte gândaci goniţi pe o
duşumea stricată. Stăpânea o tăcere atât de
mare, că-mi făcea rău…

Deodată, o uşă se deschise cu zgomot,
şi în odaie năvăli ţanţoş, cu pălăria pe cap, un
civil bine îmbrăcat, îl recunoscui. Era un
gazetar care, în vremea neutralităţii, fusese
cel mai înverşunat apostol al războiului. O faţă
rasă, oacheşă şi o pereche de ochelari sub care
licăreau nişte ochi mici, scufundaţi în orbite…

Zărindu-mă aici, se zăpăci o clipă, dar
se reculese curând şi-mi zise amabil:

- Ce-i cu d-ta? Ce cauţi pe-aici?
- Am fost adus… îmi închipuiesc că

pentru a fi arestat…
- Hm, hm…
Clătină din cap, îngândurat. Vru să mai

zică ceva, dar ceilalţi îl chemau din toate părţile:
- Herr Ionescu!… Herr Ionescu!
Acuma-mi adusei aminte numele: Virgil

Ionescu.
Mă agăţai îndată de numele acesta ca

înecatul de firul de pai mântuitor. Iată ultima
licărire de speranţă. Omul acesta se vede că
are trecere. Cum, necum, cemi pasă!…
Trebuie să încerc… Altfel, sunt pierdut…

- Lasă, nu fi speriat, îmi zise dânsul cu
mândrie, când îl rugai să-mi întindă o mână
de ajutor. Vorbesc eu cu căpitanul… Şi cred
că am să reuşesc… Numai să nu fi făcut
vreuna prea boacănă… De ce te-a arestat?

- Parcă eu ştiu?
A intrat îndată pe uşa unde dispăruse

însoţitorul meu, care de altfel în curând se
arătă iar, şi-mi zise scurt:
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- Mergem mai departe…
Cotirăm prin câteva străzi necunoscute.

Într-o ulicioară dosnică, într-o casă simplă,
cu o curte curată, intrarăm.

- Aşa. D-ta rămâi acuma aici, rosti
comisarul dându-mă în primire unui căprar,
care lucra într-un birou împreună cu doi civili
unguri, spâni, nespălaţi, greţoşi la vedere.

Stătui acolo vreun ceas. Civilii dresau
procese-verbale câtorva demobilizaţi români,
în uniformă, pe care îi trimiteau în Ungaria.
Pe urmă fui introdus în altă odaie, unde un
locotenent încorsetat începu să mă descoasă:
de câţi ani sunt în ţară, de ce nu m-am
prezentat la mobilizare în Austria, de ce am
lucrat împotriva patriei mele, de ce urăsc şi
azi puterile centrale?… Răspunsurile mele le-
a adunat într-un proces-verbal ceremonios, pe
care m-a pus să-l iscălesc.

- Am terminat, zise apoi apăsând un
buton de sonerie. Se vor lua măsuri aspre
împotriva d-tale… Dar astea nu intră în
atribuţiile mele…

Un strajameşter fu însărcinat să mă ducă
iar nu ştiu unde. Părea om paşnic. Pe drum îl
întrebai:

- Mă rog d-tale, unde mă duci? Ce-o să
fie cu mine?

- Eu nu pot să ştiu, murmură el cu
blândeţe. Eu te voi da în primire, şi mai încolo
nu ştiu nimic.

Ajunsei iarăşi în Bulevardul Carol, unde
fusesem întâia oară. Dar acuma, după puţină
zăbavă, fui înfăţişat unui căpitan înalt,
roşcovan, ras.

- D-ta? îmi zise căpitanul repede,
uitându-se în hârtiile de la strajameşter.

Da, da…
Citi procesul-verbal, apoi îl puse pe

birou.
- D-ta eşti foarte vinovat, reluă dânsul

legănându-se pe picioare, cu mâinile în
buzunarele pantalonilor. Mai întâi eşti
dezertor, fiindcă nu te-ai prezintat să-ţi faci
datoria către ţară…

- Am renunţat la orice legături cu ţara
aceea, întrerupsei eu.

- Vei fi renunţat d-ta, dar n-a renunţat

ea! mi-o reteză căpitanul. Al doilea, eşti
trădător, pentru că ai agitat împotriva patriei
d-tale şi ai păstrat o atitudine duşmănoasă faţă
de prezentul şi viitorul ei. Va să zică, vina d-
tale e mare, e nespus de mare.

- Sunt cetăţean român, domnule căpitan,
şi deci nu pot avea nicio vină faţă de o ţară
străină!

- Te înşeli! D-ta nu eşti cetăţean român,
pentru că nicio autoritate austro-ungară nu ţi-a
eliberat vreun act oficial prin care să-ţi
recunoască lepădarea de supuşenia ungară. Şi
chiar dacă ai avea asemenea acte, azi, în plin
război, nimeni n-ar mai fi obligat să ţină seama
de ele. Când patria e în pericol, toţi copiii ei
trebuie să-i sară în ajutor… D-ta n-ai făcut
aceasta. Dimpotrivă. D-ta ai dat mâna cu
duşmanii ei. Ştii ce pedeapsă te aşteaptă?

Tăceam. Îmi clocoteau creierii şi totuşi
mi se înţepa în memorie fiecare vorbă,
chinuindu-mi inima.

- Acuma când ştii, putem vorbi şi altfel,
urmă dânsul cu altă voce şi cu o privire
cercetătoare. Înainte de a fi slujbaşi, suntem
oameni. Ca om pot să te înţeleg şi chiar să te
scuz. După legile de-aici, d-ta eşti acoperit.
Deşi nu sunt obligat, sunt hotărât să ţin seama
de aceasta. Războiul răscoleşte multe porniri
murdare. Uneori putem trece peste ele!… Va
să zică, nu vreau să te fac să faci cunoştinţă
cu tribunalele noastre militare, care nu cunosc
milă şi iertare… Va să zică, eşti liber! Te
povăţuiesc însă să te astâmperi, să nu ajungi
a doua oară aici, fiindcă atunci întoarcem
cojocul…

Nu putui scoate nicio vorbă. Mi se părea
atât de straniu felul cum grăia căpitanul
acuma, încât îmi închipuiam că face o glumă
sinistră.

După o scurtă pauză, însă, el urmă,
înmuind şi mai mult glasul:

- Eşti liber deci, şi poţi să pleci… înainte
de-a pleca însă, să-mi dai un răspuns… D-ta
cunoşti bine pe Iorga…

- Nu, nu-l cunosc de loc! zisei deodată
speriat.

- Nu se poate. Ştiu sigur că-l cunoşti şi
că ai avut corespondenţă cu dânsul…
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Am nevoie de corespondenţa omului
acesta… Suntem informaţi că, după
izbucnirea războiului, Iorga a transportat de
la Vălenii-de-Munte la Bucureşti câteva lăzi
de corespondenţă. Lăzile au fost descărcate
la Hotel Regal. Când s-a evacuat capitala,
lăzile au rămas aici, dar nu mai sunt la hotel…
D-ta trebuie să ştii unde sunt. Spune!

Mă privea acuma cercetător, sfredelitor.
- Domnule căpitan… eu n-am vorbit

niciodată cu domnul Iorga şi nici n-am avut
nicio corespondenţă cu dânsul. Prin urmare,
n-am ce să spun… Aş dori însă să adaug că,
chiar dacă aş şti, aş prefera orice decât să
vorbesc. Sunt sigur că şi d-ta m-ai dispreţui
dac-aş răspunde.

- Va să zică, nu vrei să spui nimic?
- Nu ştiu nimic şi n-aş spune nimic dacă

aş şti ceva.
- Bine. Eram sigur că gestul meu faţă de

d-ta nu va găsi niciun ecou. Nu face nimic.
Eu nu-mi iau vorba înapoi. Ştii însă că în clipa
aceasta oamenii mei îţi percheziţionează casa.
N-aş dori să afle ei ceea ce d-ta nu vrei să-mi
spui, căci atunci s-ar schimba lucrurile…

- În privinţa aceasta sunt fără nicio grijă.
- Bine, Bună ziua, zise căpitanul

întorcându-mi spatele.
Strajameşterul, care stătuse toată

vremea lângă uşă, făcu o mişcare să mă
oprească.

- Este liber, mormăi căpitanul cu o
privire cruntă…

Într-o clipire fui în stradă şi sării într-o
birje, să mă văd mai repede acasă. A, acasă!
Ce fericire era aceasta! Parcă mă întorceam
de la groapă…

În faţa casei găsii un camion în care erau
aruncate de-a valma vrafuri de cărţi de-ale
mele.

În curte întâlnii un soldat austriac cu un
coş încărcat de hârtii de-ale mele.

- Percheziţia!…
Trei ofiţeri şi comisarul care mă arestase

erau în toiul operaţiei. Toate uşile deschise

larg. Un militar tacticos citea cu băgare de
seamă încordată toate hârţoagele de prin
birou. Altul îmi scotocea în bibliotecă,
aruncând într-un coş cărţile ce i se păreau
suspecte. Al treilea răvăşea prin dulapurile de
haine, în vreme ce comisarul răscolea
colecţiile de ziare şi reviste. Şi soldatul ieşea
mereu cu coşurile pline şi se întorcea cu ele
goale…

Când mă văzu nevastă-mea, se pomi pe
plâns.

- Uite ce s-alege de casa noastră… Ne
iau tot!

- Lasă-i să ia… Bine cel puţin că nu m-
au luat şi pe mine!

Ofiţerul de la bibliotecă zise zâmbind
încurcat:

- Sunt profesor şi eu şi ştiu ce înseamnă
cărţile, dar n-avem încotro… De altfel, să n-
aveţi nicio teamă. O să vi se înapoieze tot ce
se ridică. E vorba numai să le cercetăm de
aproape…

Chiar în clipa aceea unul răsfoia un caiet
în care-mi însemnasem zi cu zi impresiile din
vremea războiului şi a ocupaţiei.

- Ce-i asta? mă întrebă dânsul.
- Nimic de seamă. Nişte însemnări fără

importanţă… Literatură…
- A, trebuie să fie foarte interesant…
Atâta avusesem de ce să mă tem puţin,

caietul acesta. L-au găsit. Acum nu-mi mai
pasă de nimic. M-au descoperit. Ce-aş mai
putea face? Numai norocul mai are cuvântul.
Încolo, orice iluzii sunt deşarte. Vine
sfârşitul…

Ei, ce-o mai fi să fie! Bine că
deocamdată sunt scăpat. Baremi de ziua de
azi să mă bucur. Cea de mâine nu mai e a
mea…

Nevastă-mea plângea într-una şi mă
întreba:

- Cel puţin poţi fi sigur că nu te mai
ridică?

- Cel puţin aşa cred… Sigur nu mai este
nimic în lume!
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Numele  poetului
VASILE VOICULESCU

  L-am admirat şi l-am iubit sub triplul său aspect de mare poet, de om cu totul deosebit şi de
apostolic ”doctor fără de arginţi”.

Pe V. Voiculescu l-am întâlnit prima oară, la începutul lui 1925, în compania lui Ion Pillat, într-o
braserie din capitala de altădată. M-au surprins figura lui de sfânt bizantin, mâinile subţiri cu degete
lungi, desprinse parcă dintr-o icoană, vorba-i moale şi calmă.

L-am revăzut după aceea, în nenumărate rânduri, în casa autorului ”Limpezimilor” pe care-l
vizita adesea şi-n redacţia ”Gândirii”, unde venea să-l vadă
pe Nichifor Crainic. Nu ne-a legat o prietenie strânsă, ci ne-a apropiat
doar o bună colegialitate literară, poetul ”Pârgăi” -  totdeauna
binevoitor şi atent, arătându-mi o neasemuită preţuire, încă din
vremea foarte t inerei mele experienţe lirice (avea 21 de ani
mai mult decât mine).

Era cel mai devotat amic al lui Pillat, amândoi formând un
cuplu sufletesc, o fraternitate ce-i amintea pe Oreste şi Pylade. Îl am
şi-acum în faţa ochilor, răsturnat într-un fotoliu din biroul dragului
său prieten, cumpătat în gesturi şi cuvinte, mai mult visător şi celest,
decât simplu pământean, de parcă ar fi stat mereu de vorbă cu îngerii
şi heruvimii. Totuşi, extrem de uman în manifestările sale, domol
şi blând, medic lipsit de orice venalitate, asemănător biblicilor
”doctori fără de argint”, Voiculescu găsea mereu prilejuri
de-a ajuta bolnavii săraci. Se grăbea să meargă oriunde îl
chemau, lângă paturile celor suferinzi şi chiar le dăruia medicamente plătite din punga sa. Creştin ortodox
convins, iubea toate vieţuitoarele, păsări şi animale, cu o paradoxală dragoste franciscană. Acest
franciscanism se vădeşte, de altfel şi-n unele versuri proprii, înrudindu-i lirica autohton-ortodoxă cu
poezia mistică a catolicilor Francis Jammes şi Rainer Maria Rilke. Ciudat mi se pare însă, faptul că prin
1930-1935, ”franciscanismul” a fost chiar ”la modă” în cercul unor scriitori bucureşteni, nelimitându-se
la o simplă atitudine literară, ci devenind un adevărat cult religios pentru ”sărăcuţul din Assisi”, veneraţie
împărtăşită - printre alţii - şi de Ion Marin Sadoveanu care, în catedrala catolică a oraşului, aprindea
lumânări la icoana sfântului adorat.

Curioasă era şi structura psihologică a lui Voiculescu, cu flagrante contraste. Creştinul ardent,
asociat intelectualului rafinat, cu o vastă bibliotecă în minte, se complăcea totodată în superstiţii şi
practici magice, obsedat de mituri populare, de farmece, de un univers omenesc şi zoologic înzestrat cu
puteri miraculoase. Această stranie dedublare îi caracteriza deopotrivă viaţa şi poezia. Omul, frecventat
de îngeri şi poetul ce cultiva adesea o lirică religioasă în ”tablouri” încântătoare, sugerând picturile de-
o graţie naivă ale unor Fra Angelico, Giotto şi Botticelli, avea violente tresăriri lumeşti. Sub înfăţişarea
sa de Crist îngândurat şi sub o autentică cucernicie, se refula o senzualitate de faun, izbucnind când şi
când, în versurile din culegerea ”Destin” (1933), preludiu al sonetelor erotice, apărute postum. Astfel,
de sub pântecul ”Dansatoarei” care ”începe să culeagă văzduhul cu piciorul... o neagră porumbiţă
aşteaptă să-şi ia zborul”, sau ”Pe luntrea cărnii Evei pluteşti către abis” , contraste de stihuri eterate şi
imagini vibrând de senzualism. Refulări crispate, erupţii erotice, urmate de sublimări celeste, de angelice
purificări - aşa cum le descoperim în ”Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare”, în ”traducerea
imaginară” a lui Voiculescu - mărturisesc simultan şi pe deplin, adevărata sa fire. Dar nu ne vom mira
prea mult în faţa unei asemenea alcătuiri sufleteşti, dacă vom rememora faimosul şi elocventul vers al
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lui Victor Hugo: “Un poete est un monde enferme dans un homme” !... O lume de telurice tentaţii şi
lacome pofte trupeşti, alternând cu alta a candorilor şi-a “urcuş”-ului în zone paradiziace.

Seraficul şi - în acelaşi timp - dionisiacul poet Voiculescu nu se mărginea să-mi fie doar un minunat
coleg de breaslă, oricând afabil şi afectuos ci, o dată, spre sfârşitul iernii anului 1932, când fetiţa mea, în
vârstă abia de un an, contractase o pneumonie, bunul şi generosul medic a răspuns îndată solicitării
părintelui îngrijorat şi a venit la căpătâiul micuţei bolnave. După consultaţie, am vrut bineînţeles să-i
achit cuvenitul onorariu. El s-a simţit profund jignit şi - aruncând banii pe masă - mi-a spus: ”Procedând
astfel, mă răneşti în dragostea mea de om şi creştin!”

Blândul samaritean care, în profesiunea sa, colindase cândva satele pentru a “doftorici” pe betegii
şi nevoiaşii lor, a înţeles să scrie şi o carte de popularizare a medicinei ”Toate leacurile la îndemână”
(1935), încă un semn al netârguitei lui dăruiri.

L-am admirat şi l-am iubit sub triplul său aspect de mare poet, de om cu totul deosebit şi de
apostolic ”doctor fără de arginţi”. I-am citit toate volumele de poezii, aşteptându-le cu nerăbdare să
iasă de sub tipar şi-i ştiu pe dinafară - şi acum - multe bucăţi, ca de pildă ”Pe decindea Dunării ” -
splendidă resurecţie a unui secular şi frust peisaj autohton, din care reproduc câteva strofe: ”Pe decindea
Dunării, la vale, / Printre triste mirişti cu ciulini, / Trece-n baltă, legănat agale, / Un chervan cu
coviltir de rogojini / ... Omul stă cu capul gol şi mână, / Înfundat în maldărul din car; / Şi-aţipit, cu
jordia în mână / se tot duce drum fără hotar. / Cât un urs, întins, el dormitează / Peste sarica din patru
piei de oi, / Numai ghioaga aprigă-l veghează, / Ghintuită cu alămuri noi / ... ,,Foaie verde, firul
peliniţii / Cântă cărăuşul cătinel / Şi treziţi, cu el odată cântă sciţii / Ce-au trecut, cândva, prin stepă
ca şi el!”

Poezia lui Voiculescu, variată şi - aş putea spune - contradictorie ca tematică, surprinde tocmai
prin diversitatea şi înnoirea motivelor abordate. Versuri viguroase şi aspre evocă priveliştea agrestă ori
carpatică, lângă elementarele energii vitale ale naturii şi colţurosului om campestru, cu ecouri ancestrale;
poemelor cu expresii pietroase, cioplite parcă din silexul dacic, sugerând un climat de primitivism rural,
le urmează ”poeme cu îngeri”, creând o pitorească şi insolită lume, amestec de paradis terestru şi rustic
tărâm domestic, unde angelicele făpturi, aclimatizate mediului uman, îşi pierd adesea ingenuitatea diafană,
pentru a deveni simple prezenţe agricole, săvârşind munci hesiodice. Erotismul constituie apoi, cea de-
a treia şi uimitoarea ipostază a liricii lui Voiculescu, revelată mai ales, în ultimele sonete de dragoste,
editate după moartea scriitorului.

Critici care, ca Al. Piru, au văzut în autorul ”Urcuş”-ului un poet quasi-monocord, “în esenţă
pictural sau narativ” , cu excepţia poemelor postume, au greşit, fireşte. În realitate, lirica lui Voiculescu
se diferenţiază ca teme, de la ”Ţara zimbrului” la ”Pârgă” , de-aici la ”Poeme cu îngeri” şi de la acestea
la ”Destin”, fără să mai amintim excelentele sonete citate şi bogăţia lexicului atât de inedit, împrospătat
cu vocabule nu numai regionale, dar şi cu o culoare arhaică.

Ultima oară, l-am întâlnit pe mai vârstnicul şi blajinul meu coleg din casa lui Ion Pillat, în începutul
lui februarie 1944. Era terifiat la auzul veştilor ce anunţau catastrofe militare şi capitale răsturnări
social-politice şi îndeosebi, îl înspăimântau incertitudinile. Cuprinşi amândoi, de o tristă presimţire, ne-
am strâns îndelung mâinile şi ne-am privit în ochi, ca şi cum ne-am fi luat rămas-bun întru eternitate. Eu
plecam spre un viitor sumbru, cutreierat de ură şi suferinţe, el pornea spre descoperirea unui neaşteptat
clocot liric şi spre adâncirea pietăţii creştine care avea să-i fie supremul refugiu...

Credinţa religioasă deviată cu timpul, într-un patos mistic şi ajunsă aproape la paroxism, în anii
bătrâneţii poetului, i-a cauzat blândului dar prea zelosului ortodox, mari necazuri. Încercând să se
iniţieze în practica ascezei şi frecventând un cerc de teologi avizaţi1, febrilul creştin, după ce cunoscuse
durerea pierderii soţiei sale, a trebuit să cunoască şi amărăciunea întemniţării. Celor câţiva ani de detenţie
le-au succedat săptămâni întregi de mizerie şi chinuitoare boală , sfârşite - unică consolare - în rugăciuni
fierbinţi şi-n moarte.

 Marele poet şi samariteanul medic s-a stins din viaţă la 26 aprilie, 1963.
(RADU GYR - Calendarul meu. Prieteni, momente şi atitudini literare,

Editura Ex Ponto, 1996, pp. 149-151)
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 Poezia

Cerească floare, albă, strălucită,
cu blând miros de rai e Poezia.
Sămânţa ei de îngeri e zvârlită
Şi brazdă caldă e copilăria.

Ascunsă-n suflet, tainică, cuminte,
Din lin izvor de lacrime amare
Şi din dulceaţa bucuriei sfinte
Ea suge hrană şi se face mare.

Înmugureşte floarea minunată
Sub mângâierea stelelor iubirii,
Când, pătimaşă, inima se-mbată
De clocotul năvalnic al simţirii,

Dar nu-nfloreşte falnică, deplină
Decât la viul soare-al cugetării,
Când patima nedreaptă se alină
Şi face loc doar milei şi iertării…

Cobor la floare gândurile toate,
Ca un norod de harnice albine
Şi mierea dulce, scumpă care-o scoate
E năzuinţa largă spre mai bine.

Ca o fâneaţă pururi înflorită
Îmbălsămat e sufletul de floare
Şi-n toată lumea zboară risipită
Mireasma-i dulce, binefăcătoare.

În grădina Ghetsemani 

Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.

O mâna ne-ndurată, ţinând grozava cupă,
Se coboară-miindu-l şi i-o ducea la gură...
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă...
Dar nu voia s-atingă infama băutură.

În apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
Dar fălcile-ncleştându-şi, cu ultima putere
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă!

Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate după pradă.

Sta sufletul fără iubire

Sta sufletul fără iubire, ca o fântână părăsită,
C-un pic de apă-n fund, sălcie, sub năruirea de pereţi.
Sta-n marginea de drum fântâna netrebnică şi oropsită,
Căci nimeni n-o mai cercetează;

găleata-i spânzura dogită
Şi-n ghizdurile putrezite cresc brusturi şi-nfloresc bureţi.

Sta sufletul fără iubire, pustiu, ca mărul fără roade,
Părăgenit într-o livadă şi plin de lacome omizi,
Ce-l năpădesc în primăvară şi toată frunza încet o roade
Şi toata floarea, otrăvită, se scutură curând şi cade,
Lăsându-i crengile uscate ca nişte sterpe pălămizi.

Sta sufletul fără iubire cum sta o vatră ruinată,
Ca un cuptor surpat de vremuri, fără de vad şi fără foc,
La care nimeni nu duce aluatul proaspăt în covată
Să-l rumenească pe-ndelete dogoarea jarului, uscată,
Şi să-l prefacă-n dulce azimi, mirositoare, ce se coc.

Toiag de înger

Îmbătrânesc. Destinul mi-e însă tot copil;
Isteţ să prinză păsări şi să doboare poame
Aruncă lesne pâinea la câini şi când i-e foame
Întinde mâna goală spre-arhanghelul Gavril.

Hoinar prin codrii lumii, nu ţii cu el la mers,
Dar n-are spor, ci cată comori peste coclaur,
În pietre sparte vede scântei de-argint şi aur
Şi-n orice suferinţă, sămânţa unui vers.

Satul de slovă neagră, cu degetul condei,
Izvoade noi de stele şi flori vrea să dezlege.
Şi-ades se pleacă-n tină cu frică şi culege
Porunci de mult uitate în urme vechi de zei.
În van îi spui de moarte, de Domnul Sabaot,
Zâmbind curat ca unul ce nu-şi ştie păcate,
El se şi vede-n ceruri, mai mare peste toate,
Că-şi ia toiag de înger şi umblă raiul tot.

Cu Domnul la masă

Mâncând, crezui că te supăr cu lăcomia
Şi-mi pedepsii în ajunări păcătosul pântec.
Pe urmă, că nu-ţi place jocul, bucuria:
M-am cernit şi-am sugrumat orice cântec.

Tu însă, neîntreruptă Bucurie şi Festine,
Tu, Domnul marelui praznic al vieţii, ne dai povaţa:
Cine nu ospătează singur, ci necontenit

împreună cu Tine,
Transfigurează orice îmbucătură

în adevărata viaţă!
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Prăpastia

Cei ce încă Te caută deznădăjduiţi, zic
Că între Tine şi noi netrecute prăpăstii străjuiesc.
Mulţi, întorşi din cale, te tăgăduiesc.
Câţi Te-au aflat zâmbesc şi nu spun nimic.

Doamne, unde încep abisurile acele?
Ce drum s-apuc, oricât de lung?
Nu cruţ nimic, numai s-ajung,
La marginea Ta, să m-arunc în ele.

Deodată, o spaimă mă ţine,
O bănuială strivitor de grea:
Prăpăstiile Tale încep chiar din mine,
Dintru-nceput deschise în inima mea.

Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare
în traducere imaginară de Vasile Voiculescu

CLVII
Te miri că nu scot gheara să-mi sfâşii bârfitorii?
Unde-ai văzut tu leul vânând gândaci sau poame?
Poetul sare lacom asupra-naltei glorii,
Cu-mbătătoarea-i carne s-a ţine sacra foame.
Şi eu am alergat-o-n pustiul lumii voastre
Şi m-am bătut cu tigrii şi şerpii pentru ea,
Am fugărit-o până-n capcane şi dezastre,
Dar când s-o prind, în cale-mi ieşişi tu,

scumpa mea?
Tu m-ai vânat cu ochii, oţele zâmbitoare,
Şi lesnicioasă pradă-ţi cad astăzi la genunchi;
Hai, inims sfâşie-mi, mi-o faci nemuritoare,
Şi dulcea ta cruzime pătrunză-mă-n rărunchi:
Căci stihurilor mele le dau alte destine,
Cu nobilul lor sânge de-a te hrăni pe tine.

 CLVIII
Din clarul miez al vârstei râd tinereţii tale,
Trufaşă-ţi frumuseţe în faţă o privesc
Şi ochilor tăi, aştri tulburători de cale,
Opun intensu-mi geniu în care mă topesc.
Mă-nfăţişez cu duhul, nu te sărut pe gura,
Plecat ca peste-o floare, te rup şi te respir...
Şi nu mai eşti de-acuma trupească o făptură,
Ci un potir de unde sug viaţă şi strâng mir.
Nu-mi număra anii, seva nu stă în gingăşie:
Cu ideala forţă mi-apropii ce mi-e drag,
Înjug virtuţi şi patimi la marea poezie
În care fără urme de pulbere târzie,
Te-amestec şi pe tine cu silă; pentru mag,
Pământul n-are margini şi nici cerurile prag.

CLIX
A câta oară zorii mă prind fără de somn?
Dă iarna buzna, anul îşi lapădă coroana,
Eu în surghiun, departe... Când ai să-mi curmi
prigoana,
Iar să mă chemi la tine, puternicul meu domn?
Dar tot veghez - de-aicea - iubirea ta plăpândă,
Ca peste o comoară-n veci hărăzită mie
De inimi arzătoare şi toate stând la pândă.
Fereşte mai cu seamă să pleci pe mare-albastră
Cu oacheşa aceea făţarnică şi rece;
Năvalnicele-mi gânduri, gonind pe urma voastră,
Vă vor stârni tempeste, corabia să-nece:
Căci te iubesc cu ură, întreg şi numai eu;
Nu te împart cu nimeni, nici chiar cu Dumnezeu.

CLX
La ce-mi slujesc de-acuma duh, faimă, fantezie...
M-ai părăsit... şi toate se sting, reci scânteieri.
Pentru rănitul vultur aripile-s poveri,
Zbătaia lor, zadarnic adaos de-agonie.
Şi mă supun... Osânda de gura ta rostită
E lege pentru mine de aur pur şi greu;
Durerea de la tine mi-e încă o ispită,
Tu, genial tutore al geniului meu.
Şi neguri lungi de veacuri las iar să mă înghită...
Din groapa mea zbucni-va o flacără târzie;
Atunci întreaga lume va desluşi, uimită,
Crescând misterioasă a noastră poezie,
Din dragostea născută în zbucium şi adori,
Pe-ascuns, din tainic tată, ca un copil din flori!

CLXIII

Din spulberul iubirii atât doar mai pot strânge,
Să-mi fac un ştreang, eu singur, cu fragedele-ţi
rochii...
Mă-ndeamnă alte gânduri să iert şi să-nchid ochii,
Privighetoarea oarbă cu mult mai dulce plânge.
Înduplecă-te, dară, durerea mea-ntr-atât,
Să preaslăvim fugara, şi-n loc de răzbunare
Să stoarcem nemuririi şi artei lacrimii, cât
Să stea podoaba lumii hidoasa ei trădare.
Dar cine viers şi suflet acum să-mi împrumute
Dacă-mi lipseşti tu, însăşi esenţă a minunii ?
Ah, inima şi coarde-mi sunt deopotrivă mute,
Când limpede văd astăzi prăpastia minciunii:
Căci orb eram atuncea când te aveam în faţă,
Splendoarea-ţi, luându-mi ochii, da cântecului viaţă!

CLXIV
Perechea este ţelul, porunca sacră-a firii:
Stârniţi de ea, vulturii se caută prin spaţii,
Delfinele iau marea-n piept, să-şi afle mirii,
Chiar stelele în ceruri se-njugă-n constelaţii...
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Ca viţa către mândrul stejar, spre tine-ntind
Ciorchinii-mi plini de patimi cu seva-mbătătoare;
În mrejele-adorării te-nfăşor, te cuprind,
Şi orice vers îţi scriu e înc-o-mbrăţişare.
Noi doi suntem victime ale suavei legi,
Căci dragostea nu cată la forme-întâmplătoare:
Dac-ai fi fost femeie, te-aş fi ales eu oare?
De ce mă laşi acuma? Te smulgi şi te dezlegi?
Tăiat în jumătate şi-n pulberea zdrobirii,
 Cum am să port eu singur poverile iubirii?

CLXVI
Pe noi prietenia nu ne mai încăpu...
Şi prea crescu şi grabnic năvalnică simţire.
Atunci ne strămutarăm pornirile-n iubire
Şi-o dragoste înaltă şi-adânca începu.
Se prefăcu deodată coliba în palat,
Iar casnicele scule, în zâne, ca-n magie;
Eu regăsii în mine un suflet de-mpărat,
Purtând puternic sceptru de vis şi poezie.
Nu-i oaste mai viteaza ca cea a-nchipuirii,
Ca duhul frumuseţii atotbiruitor;
În fruntea lor porni-vom războiul dezrobirii
Din lumile ţărânei spre unicul meu dor;
Să-ţi cuceresc şi ţie, în dreaptă stăpânire,
Alăturea de mine, un tron în nemurire!

CLXXIV
Îmi spui zaraf? Schimb versuri pe-o dragoste de aur?
Pentru-ai iubirii tale ducaţi îţi dau sonete?
Viclean, îţi iau aleanul şi dorul amanete,
Cu camătă închise-n avarul meu tezaur?
De-ai ştii! fiece slovă ce-ţi scriu ţi-ar fi mai scumpă
Ca mii de nestemate din frunţile regeşti;
Cutezător scafandru-n oceanele cereşti,
Zvârl duhul meu din duhul etern să ţi le rupă...
Şi nu mă plâng că poate iubirea ta mă-nşală,
Nu cât de-i mincinoasă moneda ce-mi strecori,
Că simt ce grea şi seacă îmi sună uneori,
Şi nici nu zgârii plumbul sub calpa poleială,
 Ci smulg tăriei verbul de dincolo de fire,
 Şi orice vers ce-ţi dărui i-un fir de nemurire

CLXXVIII
Spun unii de un ostrov vrăjit, pe mări, departe...
Corăbiile-n preajma-i se năruiesc în valuri.
Orice metal din ele se smulge; se desparte,
Sar cuiele şi-aleargă să se înfigă-n maluri.
Oh, nu e basm... Cu mine s-a petrecut la fel:
Tot ce-mi încheie firea şi cârma drept o ţine,
Orgoliosu-mi geniu, voinţă de oţel
M-au părăsit năuce şi s-au lipit de tine.
Dar dragostea îndată le lua la toate locul,

Cu lanţuri fermecate mă fereca şi leagă;
Zvârl ancora la ţărmul unde-mi aflai norocul,
Vreau să rămân aicea viaţa mea întreagă.
Şi ca să nu mai vie din lume nici un rău,
Oceanele iubirii revărs în jurul tău...

CLXXXIV
Tu ştii ce lung şi aprig luptai ca să te capăt,
Cu mine-ntâi, cu tine, cu pizma tuturor...
Războiul crâncen însă urmează fără capăt;
Să te ţin rob, eu, sclavul, pe tine-nvingător,
Nu cruţ nimic; cuvântul îţi cântă osanale,
Dar lănci de gând, catrene de versuri te pândesc,
Duh, inimă şi minte, aprinse arsenale,
Zi, noapte, geniale unelte-mi iscodesc;
În dragoste nu este odihnă, numai moarte...
O pace-înseamnă saţiu, surâsul lânced minte,
Acel ce-ţi strânge mâna şi pleacă se desparte,
Dar rana mă trezeşte ca un sărut fierbinte:
Iubirea mea-i ca steagul în lupta norocoasă,
Cu cât mai sfâşiată, cu-atât mai glorioasă.

 CLXXXVIII
Mă uit cum cade noaptea, aluzie la moarte,
Şi lumea-şi cată duhul în lămpile aprinse;
Reintră-n vis viaţa, pătrunde de departe,
Ca o mireasmă, somnul, în cărnurile stinse.
Eu stau mereu în beznă: lumina mea-i la tine
Şi ochii mei o alta nu vor să mai primească.
Cum iroseşti aiurea plăcerile divine?
Nu ţi-a rămas o umbră de cuget să-ţi şoptească
Cum dragostea-mi, mai mare ca veşnica natură,
Ţi-a zămislit adâncul din nou în zeci de fete?
M-am despoiat de taină, de-nalta-nvestitură,
ca să-ţi îmbrac unica şi goala-ţi frumuseţe;
Te-am învăţat iubirea, semeţul zbor în slavă,
Să pier ca scorpionul de propria-mi otravă.

CXCVII
Nu-ţi cer deloc credinţă, mi-e de ajuns iubirea,
Ca sfântul trup, în orice fărâmă ea e-ntreagă;
Cu tine-odată-n braţe am strâns nemărginirea;
Ce-mi pasă că şi alţii râvnesc s-o mai culeagă!
Urzind din haos lumea, în vasta-i rătăcire
Stăpânul a-ncărcat-o de nebunia sa;
Dar i-a adaos, unic leac de tămăduire,
Iubirea, cheia boltii cu harul de-a visa...
Eram în aurora de aur a iubirii,
Privirile aprinse creară ceruri noi;
De cum veni amiaza, canicula iubirii,
Tu tot mai groasă umbră de-îngheţ pui între noi;
Dar te strămut în mine când pleoapele s-aştern,
Alcătuit-aievea din tot ce ai etern.
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Istorie literarã
MĂRTURIE DE PRIETEN

Pe Gheorghe Suciu aveam pretenţia că l-am cunoscut mai bine
decât pe toţi ceilalţi prieteni care, din păcate, s-au cam grăbit să ne
părăsească. Spun aceasta, fiindcă zeci de ani i-am călcat pragul, am
participat la toate bucuriile şi necazurile sale, i-am cunoscut toţi prietenii
şi cu mulţi dintre aceştia chiar eu i-am făcut cunoştinţă – cel mai de seamă
fiind Constantin Noica. Dar şi Ghiţă sau Gogu, cum îi mai ziceam în
glumă, m-a împrietenit cu Bădia Ion Lăncrănjan, cu Gheorghe Pituţ, Ion
Sofia Manolescu şi Pan Izverna, toţi fiind deja porniţi pe drumul fără de
întoarcere.

Ţin minte ca demult, la Alba Iulia fiind, în casă bătrânească a
prietenului Suciu, ne-am dus spre seară la Oarda de Jos, la Bădia
Lăncrănjan în vizită. Spre uimirea noastră, l-am găsit pe câmp privindu-şi
cumnatul care ara ogorul. Acesta conducea doi cai imenşi de culoare albă
înhămaţi la plug. Era toamnă şi destul de rece, dar plugul aşternea o brazdă
caldă, aburindă. Ne-am descălţat, la îndemnul Bădiei, şi am călcat cu
picioarele goale pe urma plugului, simţind ca un fior mângâierea
pământului reavăn.

Gheorghe Suciu, obişnuit de copil cu pământul, ca fiu de terran, cum îi plăcea să zică, a luat un
bulgăre şi l-a lipit de fruntea mea. Mă botezat cu pământ, după versul poetului Blaga, în spiritul romanului
cu acelaşi titlu, pe care îl scria pe atunci, din ciclul “Adio, domnilor ţărani”, sub privirea îngăduitoare a
Bădiei Lăncrănjan ca nanaş, După care am cinstit evenimentul c-o glajă mare de cocârţ.

S-au dus terranii, aşa cum bănuise Suciu, şi n-au mai revenit, însă icoana cailor albi pe câmpul negru
îmi revine tot mai des în minte. Înainte, totuşi, de a da răspunsul cuvenit la chemarea Pământului, m-am
hotărât să-i pomenesc în felul meu de prieteni plecaţi, publicându-le câte ceva din scrierile lor rămase.

I-am tipărit lui Suciu o cărticică de versuri (Zile de peste ani, Casa Editorială “Floare Albastră”,
Bucureşti, 2011) necunoscute, căci el trecea mai mult ca prozator. Acum, prin grija istoricului literar Nicolae
Scurtu, oferim cititorilor interesaţi o parte din corespondenţa lui Gheorghe Suciu, păstrată de soţia sa, Costela
Suciu.

 După ce am avut volumul în faţă, pot spune că nu l-am cunoscut atât de bine pe bunul meu prieten
Suciu, care mai avea, ca unele astre şi “o faţă” nevăzută ascunsă prin sertare. Şi trebuie s-o spunem că
aceasta nu este decât una dintre ”feţe”.

Cea mai cuprinzătoare se găseşte însă în marele volum din însemnările zilnice ale scriitorului.
Ambele tipuri de scrieri – şi corespondenţă, şi jurnalul –  sunt un fel de autoprezentări şi aprecieri de

sine ale unui autor, dar lasă deschise şi posibilităţile de apreciere ale cititorului, care îl vede astfel în relaţiile
sale cu semenii, dar şi cu cei “fără de seamă”, cu mentorii şi învăţătorii să-i direcţioneze sau cu cei din alte
vremuri.

Lăsăm cititorului plăcerea de a descoperi universul de creaţie al scriitorului Gheorghe Suciu, cu
stelele sale călăuzitoare şi de pază, cum le zicea Octavian Goga, remarcând doar modestia acestui harnic
autor care s-a străduit mereu ca să se treacă pe sine în umbra evenimentelor.

Noi ne amintim cu drag de el şi am încercat cu diferite prilejuri să-i aducem cinstirea cuvenită, cum o
facem astăzi, poate şi “mâine”, de om mai avea răgazul. Aceasta, până la Clipa cea Mare când îngerul
Domnului va suna din trâmbiţa destinului nostru şi, cu voia bunului Dumnezeu, vom fi din nou înlaolaltă şi
pentru totdeauna. Noi, botezaţi cu Pământul Românesc.

ACAD. ALEXANDRU SURDU
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Am o aleasă preţuire afectivă pentru Ion
Pop Reteganul. Am mai multe motive pentru
această preţuire şi nu ştiu dacă o să le enumăr în
ordinea importanţei şi nici dacă le voi înşira pe
toate. Este unul dintre primii scriitori pe care i-
am citit: în biblioteca rămasă de la bunicul meu,
preotul greco-catolic Atanasie Pascu, originar din
Salva, am găsit, printre alte cărţi, şi câteva ale
Reteganului: două volumaşe în biblioteca Astrei
intitulate Povestiri din viaţa ţăranilor şi câteva
volume de Poveşti, tipărite la Gherla. Ţin minte
cât eram de mândru că în micul orăşel de pe
Someş, unde urmam liceul, au existat două edituri
(tipografii) unde se imprimau cărţi şi reviste. Dar
chiar elev la şcoala elementară fiind, manualul
de limba română de clasa a VI-a, cuprindea, pe
la începutul său, o  frumoasă „poveste
ardelenească”, Vizor, craiul şerpilor de Ion Pop
Reteganul. Şi asta în anul 1955, când la paginile
de sfârşit ale lecturilor din manual figurau opere
„clasice” ale proletcultismului literar ca:
Vânătoarea de lupi de Petru Dumitriu, Când

Aniversări literare 2018-07-09
165 de ani de la naşterea lui Ion Pop Reteganul

GÂNDURI DE PREŢUIRE PENTRU ION POP RETEGANUL

ramuri s-apleacă de Eugen Frunză ş.a. Şi este
de mirare şi dintr-un alt motiv: cei care au citit
această poveste ştiu că ea are un sens creştin:
când Petru este trimis în „lumea de dincolo” să-i
aducă boierului hapsân, coroana de aur a tatălui
său, avem de fapt o variantă populară românească
a Infernului lui Dante, pentru că la sfârşitul
călătoriei sale îi sunt tâlcuite păcatele celor
osândiţi. Mai târziu am aflat că Ion Pop Reteganul
s-a şcolit şi la Preparandia din Gherla şi în
„Amintirile unui şcolar de altă dată” rememorează
cu plăcere acest episod din viaţa sa. Ajuns
profesor la Blaj am aflat că a colaborat la
publicaţiile blăjene, că a fost apreciat de mari
dascăli ai Blajului, că a fost învăţător timp de doi
ani în Sâncel, o comună din apropierea Blajului.
Despre el au scris doi dintre oamenii care mi-au
fost apropiaţi sufleteşte: profesorul meu de limba
şi literatura română, Ion Apostol Popescu (1920-
1983) şi regretatul meu prieten, Ioan Ilieş (1940-
1996). Primul a redactat chiar o teză de doctorat,
prima teză de doctorat despre Ion Pop Reteganul,
care, publicată în volum a beneficiat de un
călduros cuvânt înainte al lui Ion Agârbiceanu.
Este o monografie de tip clasic (viaţă şi operă) în
care harnicul profesor gherlean care obişnuia
adesea să-şi ducă „normaliştii” săi acasă la Ion
Pop Reteganul, la Reteag, la casa memorială, a
pus la temelia exegezei sale atât opera tipărită
cât şi cea manuscrisă, arătând dimensiunile şi
multilateralitatea activităţii acestui scriitor
folclorist şi învăţător. Ioan Ilieş a fost repartizat
după absolvirea filologiei clujene, în 1965, la
Reteag. Şi Ioan Ilieş, urmase, ca şi Ion Pop
Reteganul,  înainte de filologie o şcoală
pedagogică, iar acum se afla în satul natal al unui
scriitor îndrăgit. Firesc să-şi treacă examenul de
gradul I cu o lucrare metodico-ştiinţifică despre
Ion Pop Reteganul, pe care a reluat-o şi a
publicat-o în 1993, la editura bistriţeană „George
Coşbuc”, cu titlul „Acasă la Ion Pop Reteganul”.
Este „ciorna” unei monografii pe care Ioan Ilieş
n-a mai apucat să ne-o dea.
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A fost un învăţător cu har. Ardelenii din
secolele XVIII-XIX, care îşi puteau da copiii la
şcoli se orientau, cu bună ştiinţă spre trei
profesiuni: învăţător, preot şi avocat. Primii erau
în cel mai propriu sens al cuvântului „luminătorii
satelor”, iar avocaţii trebuiau să le apere drepturile
în faţa unor legi adesea restrictive pentru românii
din Transilvania. Ion Pop Reteganul s-a făcut
învăţător, o profesiune care cere har şi abnegaţie
şi pe care el le-a avut din plin. Potrivit vremii de
atunci a parcurs o  adevărată „odisee
învăţătorească” dăscălind în sate din ţinutul
Haţegului, din zona Târnavelor şi din Ţara
Rodnei. Nu ştiu dacă sunt autentice, pentru că
deşi le-am citit de multe ori, nu am găsit nici o
trimitere bibliografică, dar lui i se atribuie aceste
cuvinte, această adevărată profesiune de credinţă,
o emoţionantă mărturisire de dragoste pentru
cariera de învăţător: „Să mă renasc de o sută de
ori, tot învăţător m-aş face, că nu există o mai
frumoasă carieră pe pământ ca învăţător”. Ca
învăţător a intrat în legendă: ca la Petru Maior
altădată, copiii de şcoală, îşi lăsau vitele pe câmp
sau jocurile copilăreşti şi alergau la orele
învăţătorului. În monografia lui Ion Apostol
Popescu se povesteşte un episod revelator,
preluat din „Telegraful Român”, Sibiu, dintr-un
articol al învăţătorului şi publicistului Ioan
German: „Nu voi uita în veci o scenă ce mi s-a
întâmplat pe calea ferată. Călătoream la Sibiu.
Eram la staţiunea Blajului, când se suie în vagonul
meu un om din comuna Sâncel, cu numele pare-
mi-se Vintilă. Am dat în vorbă cu el, între altele
şi despre şcoală, fiindcă Sâncelul e comună avută
cu şcoală bună şi preot foarte harnic.

- Cine este învăţătorul?
- Pop Reteganul, îmi răspunde omul.

Cunoşteam personal pe acest coleg şi doream să
ştiu ce face în şcoală!

- Ei, cum vă lăudaţi cu Reteganul?
- D-apoi uite, domnule! La noi au fost mulţi

învăţători, dar s-au dus curând. Dar acesta ne dă
de cap.

- Cum vă dă de cap?
- D-apoi, domnule, ne fug copiii de pe câmp

la el la şcoală, nu încap copiii în şcoală, şed pe
jos, că nu le ajung băncile de când a venit domnul
învăţător. Se miră oamenii ce poate să fie. Mai
înainte, sub alţi învăţători, eram pedepsiţi, ca să
ne dăm copiii la şcoală şi, totuşi, absentau mulţi,

acum nu ne pedepseşte nimeni şi în şcoală nu mai
încap pruncii. Harnic şi iubit de popor este
învăţătorul nostru!”

Despre Andrei Mureşanu au scris mai ales
năsăudeni şi bistriţeni: Teodor Tanco, Aurel Rău,
George Vasile Raţiu, Sever Ursa, Ioan Ilieş ş.a.
Începutul îl face Ion Pop Reteganul care în revista
„Cărţile săteanului român”, prezentând pentru
locuitorii satelor din Ardeal, mari scriitori ai
neamului, într-o formă accesibilă, scrie şi despre
poetul deşteptării naţionale. După sumare, date
biografice şi după prezentarea succintă a poeziei
sale, ajunge la imnul „Deşteaptă-te, române” şi
tonul său devine entuziast, admirativ, iar
fragmentul ce urmează e vrednic să intre într-un
florilegiu critic despre această poezie
nemuritoare: „Ce să zicem de diamantul cel mai
scump al poeziilor sale, de Un răsunet al anului
1848? Cărui român nu-i e cunoscută poezia
„Deşteaptă-te, române”? Fiecare o cunoaşteţi:
citiţi-o, iubiţi cetitori şi veţi pune la inimă vorbele
marelui poet; poezia întreagă o învăţaţi de-a rostul
şi vă învăţaţi şi copilaşii să o cânte şi priceapă!
Da, să o înveţe şi înţeleagă, căci aici, în unsprezece
strofe e spus tot ce e mare şi frumos din trecutul
nostru, fie ca mărire, fie ca suferinţă; aici ne spune
pofta, râvna poporului român, atâţia la fapte
măreţe, fulgeră asupra tiraniei, aruncă blestemul
asupra trădătorilor (vânzătorilor) şi
îndumnezeieşte libertatea. Cu glasul apăsat ne
mustră de <<oarba neunire>> din trecut, ne strigă
să ne deşteptăm, să ne ridicăm <<din patru
unghiuri>> şi să ne unim <<în cuget şi în
simţiri>>”.

Cunoscut mai ales prin frumoasele Poveşti
ardeleneşti, mereu reeditate, Ion Pop Reteganul
este un cărturar ardelean cu o activitate uimitor
de complexă: pedagog, folclorist, etnograf,
gazetar, istoric literar. Uimirea aceasta a fost mai
întâi a lui Nicolae Iorga care a vizitat casa
Reteganului în satul natal şi a văzut apoi şi la
Biblioteca Academiei Române mulţimea şi
diversitatea manuscriselor sale. O harnică
documentaristă, Laura Goia,  de la Biblioteca
Judeţeană „George Coşbuc” din Bistriţa a alcătuit
în urmă cu câţiva ani Bibliografie Ion Pop
Reteganul, care constituie un tablou fidel al operei
scriitorului din Reteag şi un impuls pentru noi
cercetări asupra operei sale.

ION BUZAŞI
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Hermeneuticã  sacrã
POSIBILITATEA ÎNTRUPĂRII LUI DUMNEZEU

Posibilitatea Întrupării e dată în primul
rând în Dumnezeu ca Iubire Originară, în
măsura în care baza, esenţa şi
sensul existenţei este Iubirea.
Trebuie înţeles că secretul
Întrupării nu constă simplu în
atotputernicia lui Dumnezeu,
cât în iubirea lui Dumnezeu ca
suprem al existenţei şi puterii,
ca suveranitate absolută.
Dumnezeu nu este putere
pentru că este putere, pentru
că este substanţă-beton sau
„actus purus” ci pentru că este
iubire, adică absolutul ca
libertate şi posibilitate infinită
a binelui. Nu există fiinţă, nu
există Dumnezeu, nu există
om şi nimic dacă Iubirea nu este Originarul
existenţei. Omul poate să înţeleagă acest lucru în
măsura în care experiază că iubirea depăşeşte
fiinţa, viaţa şi moartea, că este originarul şi sensul
existenţei. Dacă experiem că nebunia iubirii este
superioară logicii obiectuale, creaturale, relative
şi limitate, atunci putem ajunge la înţelegerea
Iubirii Originare.

Dar nu este suficient să spunem că
Întruparea este expresia firească a Iubirii
Originare. Toate religiile universale îl cred pe
Dumnezeu bun sau iubitor. Întruparea este
credinţă creştină pentru că în creştinism
Dumnezeu nu este numai Iubirea Originară, nu
este Iubirea măreaţă şi dominatoare ci Iubirea
modestă, smerită şi umilă, care cerşeşte iubire
de la propria creatură. Dumnezeu nu ajunge
smerit prin Întrupare ci este smerit din veci, pentru
că numai creştinismul a descoperit că supremul
iubirii nu e măreţia sau impozanţa ci modestia,
smerenia, umilinţa sau coborârea la minus infinit.
Numai creştinismul a aflat esenţa sau secretul lui
Dumnezeu, adică „smerenia acestei atât de înalte
Măreţii” 1. Iar numele final al Iubirii nu este numai
Originarul sau smerenia, ci kenoza. Iubirea
deplină nu este numai smerenie sau bunăvoire ci

golire-de-sine sau sacrificiu pentru celălalt; până
la urmă, esenţa, sensul sau secretul iubirii nu este

numai bunătatea sau smerenia
ci kenoza sau sacrificiul.

Dumnezeu se poate
întrupa în om, în altceva decât
sine, pentru că El este
dintotdeauna ieşire-din-sine, ca
dăruire, golire sau kenoză.
Această dăruire sau kenoză
înseamnă că El are
dintotdeauna calitatea „să
devină El însuşi altul, finitul;
are posibilitatea, în timp ce se
expropriază (entäussert) de
sine însuşi, în timp ce se
dăruieşte, de a rândui pe altul
ca propria Lui realitate” 2.

Kenoza nu contrazice suveranitatea, absolutul sau
măreţia lui Dumnezeu, ci este absolutul lui
Dumnezeu ca iubire, pentru că a iubi înseamnă a
nu vrea să trăieşti decât dăruitor sau sacrificial.

Posibilitatea Întrupării este dată apoi în
însăşi legătura dintre Creator şi creatură, ca
şi consecvenţă a actului creaţiei. Religiile ne-
creştine resping Întruparea pentru că ele exclud
o legătură fiinţială între Dumnezeu şi creatură.
În religia creştină însă, Dumnezeu nu creează în
calitate de putere discreţionară ci de voinţă
iubitoare sau iubire absolută. Or, voinţa creatoare
iubitoare nu poate să fie decât totală, adică
hotărâtă să ducă iubirea faţă de creatură până la
capăt, la intimitatea şi unirea maxim posibilă, căci
acestea sunt firea şi sensul iubirii. Normalitatea
acestei consecvenţe a fost exprimată limpede de
către cugetarea patristică: „fiindcă El însuşi este
Cel prin care toate s-au făcut … Acelaşi a fost şi
Înnoitorul acesteia, pe care a zidit-o” 3. Această
consecvenţă creaţională nu este însă una
automată, obiectuală sau fizică, ci personală. Ea
nu se datorează unei obligaţii sau determinări, ci
voinţei iubitoare a lui Dumnezeu care a decis să
creeze şi să se implice maxim şi definitiv în creaţa
Sa. Consecvenţa Creatorului faţă de creatură nu
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este obiectuală sau substanţială, căci atunci ar
decade în panteism. Acest lucru l-a înţeles şi
gândirea filosofică, observând cu precizie că „nu
spunem: «Lumea fiind donată (creată, n.n.), iată
că Dumnezeu se întrupează», ci spunem: Voind
Dumnezeu să se unească cu creatura Sa în modul
cel mai intim, a făcut universul … pentru ca
Întruparea să fie la un moment dat posibilă” 4.
Relaţia substanţială a lui Dumnezeu cu lumea
duce la filosofia panteistă, iar diferenţierea
personală absolută faţă de om duce la
imposibilitatea Întrupării, adică la teologia ne-
creştină.

Dar posibilitatea Întrupării este dată nu
numai în consecvenţa voinţei lui Dumnezeu, ci
chiar în compatibilitatea Lui cu creatura.
Teologul protestant Karl Barth subliniază că, prin
creaţie, „lumea devine lumea Lui … în care El
se comportă ca Dumnezeu atât într-un mod
absolut cât şi într-unul relativ, atât într-un mod
infinit cât şi într-unul finit … şi, în final, atât
într-un mod divin cât şi într-unul uman” 5. Oricât
ar fi de diferită creatura faţă de Creator, ea nu
poate fi decât compatibilă cu El. Chiar diferenţele
cele mai radicale trebuie să fie compatibile: de
exemplu, că „de nu ar fi fost vecinicia, nici vreme
nu ar fi” 6. Această idee a unui ortodox este
detaliată de protestantul K. Barth astfel:
„Eternitatea Sa înseamnă că El însuşi este timpul
… El vine în acest timp, ia o formă temporală,
fără ca prin aceasta să înceteze a mai fi etern.
Mai degrabă, El este etern în timp” 7. Pentru
omul contemporan, absorbit de preocupările
ştiinţifice, pot fi extrem de convingătoare tocmai
probele ştiinţifice ale compatibilităţii dintre spirit
şi materie, Dumnezeu şi lume, prezenţă şi distanţă,
precum telefonia, televiziunea etc.

Dar între Creator şi creatură, între
Dumnezeu şi lume este nu numai o
compatibilitate, ci chiar o conformitate.
Compatibilitatea înseamnă numai posibilitatea
asemănării şi legăturii; conformitatea este însă
chiar înfăptuirea acestei posibilităţi. Dumnezeu
este Creatorul nu numai ca origine a lumii, ca
izvor de viaţă originar, ci ca şi creator permanent,
ca unică sursă de viaţă şi energie a lumii, de fiecare
dată, mereu înnoită. În acest sens, orice credinţă
care mărturiseşte crearea lumii de către
Dumnezeu recunoaşte că „toate făpturile atârnă
de «Cel ce este» … în El sunt toate şi El e în

toate” 8, că lumea şi omul nu sunt autonome, nu
există de sine şi în sine, că nu sunt «naturale» ci
naturale într-un mod supranatural. Naturalul nu
e natural în sensul de autonom, ci în sensul de
identic cu sine şi fiinţare reală, adică diferită de
Dumnezeu. Raportul dintre Dumnezeu şi lume
este paradoxal, ca o alteritate şi diferenţă fiinţială
radicală, dar în acelaşi timp ca o conformitate:
„Dumnezeu nu este pentru om ceva anti-natural,
artificial, ci necesitatea cea mai naturală a
naturii sale, o necesitate        liberă” 9. Teologia
creştină precizează că, prin întrupare, Dumnezeu
„vine la propriul Său chip” 10, pentru că „frumos
cântec al lui Dumnezeu este omul nemuritor, zidit
pe dreptate” 11. Există o conformitate generală a
Creatorului cu creatura, dar există şi una specială,
cea a lui Dumnezeu ca persoană cu omul ca
persoană.

Dacă omul, ca viaţă şi persoană, este
donare şi creare din Viaţa şi Persoana absolută,
atunci umanitatea e nu numai compatibilă, ci e
casa sau sălaşul firesc al lui Dumnezeu, iar
Întruparea nu e decât „venirea întru ale Sale”.
Consecvenţa duce gândirea filosofică şi teologică
la concluzia normală că „noi suntem asemănarea
lui Dumnezeu în planul energiei iar nu în planul
fierii, iar în această rânduială putem fi asemenea
lui Dumnezeu până la identitate” 12.

Creaţia nu este numai un act de putere ci
mai ales de iubire a lui Dumnezeu. Toată creaţia,
existenţa sau lumea este mărturia sau
concretizarea iubirii lui Dumnezeu, dar omul este
excelenţa acestei întruchipări. Simplu, dar
profund şi pertinent, deja teologia antică sublinia
că „omul este obiect de dragoste, deci omul este
iubit de Dumnezeu” 13. Dacă Dumnezeu şi omul
sunt persoane, atunci autenticitatea şi deplinătatea
relaţiei lor nu e puterea sau diferenţa substanţială
ci iubirea. Nu fiinţa, substanţa sau puterea sunt
supremul existenţei, ci persoana, adică iubirea.
Oricât de mare ar fi diferenţa de substanţă sau de
putere, iubirea transformă pe fiecare partener
după celălalt, într-o „schimbare neschimbată”,
întrucât nu-şi schimbă identitatea: „Dumnezeu
«schimbă» puterea Logosului în aşa fel încât să
hrănească sufletul omului după vrednicia fiecăruia
… Şi desigur că Logosul nu-şi dezminte propria
Sa natură, devenind  hrana fiecăruia” 14.

Dar numele deplin al conformităţii
omului cu Dumnezeu este acela de imago Dei.
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Teologia iudaică şi creştină afirmă programatic,
dintru început, că Dumnezeu l-a creat pe om
„după chipul Său” (Facere 1,26-27), iar cea
patristică întreabă retoric: „ce deosebire poate fi
între Dumnezeire şi ceea ce e întru toate
asemenea ei? Doar una singură: Dumnezeirea
e necreată, pe când cel asemenea ei a fost adus
la viaţă prin creaţie” 15. Pe aceste baze, teologia
creştină proclamă deschis că „firea noastră este
zidită după chipul Absolutului celui fără de
început” 16, şi îşi permite chiar să afirme că „El
se repetă pur şi simplu în cei zidiţi după chip şi
după asemănare … Aşa că, El nu face o nouă
fiinţare, ci ne cheamă spre a fi părtaşi la cea
mai nainte de veci a Sa viaţă” 17. Toate credinţele
afirmă legătura creaţională dintre Dumnezeu şi
om, dar numai cea iudeo-creştină spune expres
că omul este „chipul lui Dumnezeu”. Numai în
creştinism, Iisus Hristos „a circumscris firea
omenească” 18, adică a realizat maxima imago
Dei ca fenomenalitate, în persoana Sa istorică.

Dar ce este, în ce constă această imago Dei
în om? În general,  teologia o  afirmă ca
personeitate, adică spirit şi libertate. Filosofia şi
teologia nu pot să-l afirme pe om decât ca spirit,
dar – întrucât omul nu e principiu ci donare –
acest spirit nu e în sine ci e donat, ceea ce impune
unica explicaţie a omului ca şi creaţie a Spiritului
Absolut, ca reală imago Dei. Numai  astfel se
înţelege de ce e omul capabil de vorbire şi gândire,
de concepere şi raportare la Absolut. Judecata
riguroasă impune concluzia necruţătoare că
înafara acestui „chip divin”, omul este nonsensul
care cugetă absurdul, nefiinţa care contemplă
nefiinţa şi nimicul care adulmecă neantul.

GEORGE REMETE

Note

1 A. Augustinus, Sermo 184 A, cap. I,1,
ed. bilingvă, Editura Nemira, Bucureşti, 2010,
p. 39.

2 Karl Rahner, Tratat fundamental al
credinţei, Galaxia Gutenberg, Tg.Lăpuş, 2005,
p. 327.

3 Sf. Leon cel Mare, Predica 13 despre
Pătimirile Domnului, 51(64), Reîntregirea, Alba
Iulia, 2016, p. 189.

4 Jean Guitton, Jésus, Grasset, Paris, 1999,
p. 294.

5 Karl Barth, Dogmatica Bisericii, Editura
Herald, Bucureşti, 2008, p. 157-158.

6 Arhim. Sofronie Sacharov, Cuvântări
duhovniceşti, vol. II, Reîntregirea, Alba Iulia,
2008, p. 217.

7 Karl Barth, Dogmatica Bisericii, ed.cit.,
p. 159.

8 Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt
catehetic, 27, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p.
322.

9 Justin Popovitch, Dogmatique, II,
Editions L’Age d’Homme, Paris, 1993, p. 13.

10 Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântare la
Naşterea Mântuitorului, 13, în „Opere
dogmatice”, Editura Herald, Bucureşti, 2002, p.
29.

11 Clement Alexandrinul, Protreptikos
(„Cuvânt de îndemn către eleni”), cap. X, 107,1,
în col. „P.S.B.”, nr. 4, EIBMBOR, Bucureşti,
1982, p. 151.

12 Arhim. Sofronie Sacharov, Cuvântări
duhovniceşti, vol. II, Reîntregirea, Alba Iulia,
2008, p. 227.

13 Clement Alexandrinul, Pedagogul, cartea
I, cap. III, în col. „P.S.B.”, nr. 4, EIBMBOR,
Bucureşti, 1982, p. 170-171.

14 Origen, Contra lui Celsus, cartea a patra,
cap. XVIII, în col. „P.S.B.”, nr. 9, EIBMBOR,
Bucureşti, 1984, p. 243.

15 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea
omului, cap. XVI, în col. „P.S.B.”, nr. 30,
EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 49.

16 Arhim. Sofronie Sacharov, Cuvântări
duhovniceşti, vol. I, Reîntregirea, Alba Iulia,
2004, p. 213.

17 Arhim. Sofronie, Cuvântări duhovniceşti,
vol. II, ed.cit., p. 226.

18 Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 5
d, în col. „P.S.B.”, nr. 80, EIBMBOR, Bucureşti,
1983, p. 60.



30

Eseuri. Cercetãri. Studii
PUŢINUL CARE NI SE CERE,

SEMNUL MIRĂRII ŞI CULTURA INTEROGAŢIEI

Se ştie că „omul cotidian”, insinuat în
fiecare dintre noi, se simte înconjurat şi purtat
de mediul social (afectiv, spiritual, ambiental etc.)
în care vieţuieşte şi căruia îi adoptă
comportamentele. Din această perspectivă, o
religie care se respectă, fără îndoială, are drept
scop (şi) a salva minunea din noi, copilul-dor,
ascuns în sufletul fiecăruia; şi a face operaţională
„cea mai înaltă funcţie omenească – aceea de a
intra în comuniune cu Dumnezeu”; de a lăsa lumii
libertatea de a accepta sau nu că, între ceea cea
este trecător şi veşnicie există o legătură tainică
ce scapă (pre)judecăţilor noastre şi că, în sufletul
omului, bucuria poate înflori şi cu miez de
rugăciune şi să fie împărţită „lacrimi de bucurie
pe pâine”; doar aşa, lumea poate încăpea şi în
„cerul unei lacrimi”. Şi a lămuri faptul că, în
anumite cuvinte, putem descoperi aproape toate
misterele lumii (doar aşa, se explică cum pot fi
cuvintele tot atâta clar de gând, cât „încărcătură
de printrerânduri, de paranteze nerostite de
înţelesuri care ne duc departe”).

 Pe de altă parte, zicea Octavian Paler,
Dumnezeu are, azi îndeosebi, atâţia inamici, nu
atât datorită celor care l-au negat, hulit şi urât
făţiş, fără, însă, a-l putea ignora, cât mai ales celor
care l-au iubit / îl iubesc şi propovăduit /
propovăduiesc greşit, fals, nedemn, meschin,
contabil, din cerul gurii şi negrul conştiinţei. Şi
care, în loc să-şi amendeze recurenta
mediocritate, să se scuture de ridicolul atâtor
vanităţi şi să lase uimirea să ardă în ei, ca frumosul
şi ca soarele / ca lumina în amiază, „fără martori
şi fără pretenţia de extraordinar”, ei bine, pe
deasupra ei socotesc că prestaţia lor nu este
suficientă şi nu eclatează destul, fără superbie,
fără proba de preţiozitate şi fără a „scoate”
niscaiva fumuri de aferat; iar competenţei îi
ajunge, ca substitut, entuziasmul şi ambiţia, uşor
exhibate, cabotinizate şi unse cu un strat
consistent de lamentare, prefăcătorie şi retorică
meschină, bineînţeles, şi intoleranţa. În vreme ce,
pe scena lumii, fiecare trebuie să ardem de iubire,
de remuşcare, de dor, de mirare, de neputinţă, de

speranţă; „de moartea, de viaţa, de cuprinsul şi
necuprinsul din noi”, chiar dacă cel mai adesea
presiunea şi disfuncţiile cotidianului, ale
lumescului, acţionează asupra conştiinţei noastre
de o manieră, chipurile, justificată critic, ca
portavoce a unor consecinţe profunde care trebuie
în acelaşi timp identificate, asumate, corectate,
convertite şi înnobilate; chiar dacă, odată exilat
pe pământul (ne)făgăduinţei, omul devine
vulnerabil, perisabil, în neorânduială şi greşită
aşezare sufletească, şi inima este pe cale să i se
închidă şi „sigileze” la frumos şi (supra)sensibil
şi să angoaseze, abia disimulându-şi spaimele; iar
vieţuirea pare să fie o lume neînţeleasă, veşnic
ternă în nuanţe, debordând de încrâncenare,
amatoare de bucurii efemere şi nimicuri, trăite
concupiscent; chiar dacă s-a antagonizat
iremediabil „conflictul dintre dorinţa de acces la
public – la publicul apetent la full options – care,
se pare, primează, şi exerciţiul elevaţiei şi ascezei,
prin definiţie situat în afara cotidianului”.

Aşadar, în vreme ce frumosul, minunea,
uimirea sunt prenume ale bucuriilor epifanice,
care ne pregătesc să pătrundem (şi) liturgic în
memoria cuvintelor, să fim asemenea Iisusului,
care a venit nu să i se slujească, ci, ca El să
slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare
pentru mulţi, iată, teologul de tip (r)ateu – adică:
nefericitul amestec de ratat şi ateu, tânărul prea
grav până la ursuz, bătrânul zgubilitic până la
respingător, vocea mieroasă, tipul lunecos, care
nu prinde rădăcini, nu se îndoieşte de sine
niciodată, ambiţiosul fără scrupule, călugărul care
excede condiţia sa de personaj, omenescul şi
lumescul abia atingându-le, evlaviosul agresiv –
se dedă lucrurilor de „grad secund”, este un
interfaţat  cu tupeu şi morgă, plămadă a
„destructurării valorilor, a prostiei agresive, a
imposturii, trivialităţii şi parvenitismului”. Doar
prin ricoşeu, prin urmare, ieşirea inimii din vraja
semiografiei şi accesoriilor (prea)pământeşti, din
acel joc frivol şi animat doar de interesul
ocazional şi imaginar al restituitorilor de fericire
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şi „conectarea” ei la comoara-lume, în care
sonorităţile şi avatarurile iubirii, se asociază
simfoniei, cântării, deschiderii către oameni, către
izbândă, către calm; sau „se sileşte” către sensul
prin care să se poată înălţa pe culmile unei stări
(de graţie) exempte oricărei excepţii angajatoare.
Altfel, orice afinitate pe care o propunem inimii
este, fie expresia propriei neputinţe, fie dovada
mentalului nostru duplicitar (...) Tocmai de aceea,
sau pentru unele ca acestea, religia trebuie să fie
vestită, fără ca cineva s-o aservească, judece,
prihănească. Lucru realizabil, doar dacă
propovăduitorii se prezintă şi lucrează generos,
condescendent, echilibrat, detaşat, în stare de
afabilitate şi prietenie cu toată lumea. Şi să fie pe
atât de credibili, încât să ne pună pe gânduri, să
ne şocheze, chiar, prin spontaneitate, lipsa
sofismelor, seninătate, transparenţă; în aşa fel,
încât adevărul despre fiinţa umană să fie înscris
în cuvintele, ochii, inima, sângele şi viaţa lor, a
propovăduitorilor.

Pentru religie şi omul religios, iată, viitorul
(altul decât cel eshatologic) a şi sosit, poate; cu
condiţia să-şi fi „capitalizat” suficientă luciditate
pe pământ şi o comoară măcar rezonabilă în
ceruri; vorbim despre solemnitatea,
magnificienţa, onorabilitatea, firescul şi
demnitatea, despre sfiala şi discreţia – şi nu de
formalismul, ostentaţia şi festivismul – actului
credinţei; iar pentru a fi primită, credinţa trebuie
preludiată de exerciţiul nedisimulativ al
mărturisirii şi însoţit / înfrăţit cu uluirea, exaltarea,
fascinaţia, contemplaţia sincerităţii, alterităţii şi
simplităţii (...). Tocmai, pentru că viaţa / destinul
nu este, nu poate fi, un gir aleatoriu, un „scenariu”
al hazardului, constrângerii şi voluntarismului;
chiar dacă poate fi un succedaneu al libertăţii, al
intenţiei şi opţiunii în devenire, „per speculum
et in enigmatae / prin intermundii plin(ă) de
păcate” (avem aici chipul, tipul căutătorului,
doritorului, candidatului, aspirantului neliniştit,
care, pe lângă intensitatea decurgândă, iată,
câştigă o impresionantă extensiune a propriului
drum, itinerar, teritoriu advenţial). Nu-i va fi, dar,
deloc uşor religiei, dacă nu se repoziţionează, in
actu, „în miracolul care să ne facă să existăm până
la urmă laolaltă, să nu ne mai sfâşiem unii pe
alţii”, şi să oprească apocalipsa dezordinii morale,
mascată sub forma pervertită de libertate, de tipul
anarhiei morale şi alte turbulenţe ale spiritului.
Şi dacă nu se va deroba de „evidente platitudini”,

pentru a relansa lupta cu propria suficienţă, atât
de exhibată şi ea, pe alocuri, şi a se insinua în
sufletul şi mentalul uman, ca parte esenţială şi
indispensabilă; mare atenţie trebuie, tocmai spre
a opri ingerinţa teologilor (r)atei, oricând gata să
ne bântuie cu teologia lor „scrobită”, ipocrită,
încropită, fals academică, sordidă, hibridă,
teribilistă, ocultistă şi vămuitoare de minţi, şi să
nu uităm că omul este atât de fragil şi de expus,
cum ar spune părintele Arsenie Boca; cu atât mai
mult cel manipulat, care poate prefera „liniştea”,
şi chiar moartea, disconfortului libertăţii de a
alege singur între bine şi rău. Sau, ca să o
parafrazăm pe Anca Măniuţiu, religia trebuie să
ne facă să rămânem „deschişi” în faţa magiei
nevăzutului cerului şi văzutului pământului; şi
să mărturisească, punându-şi gaj „memoria
afectivă” şi „rigoarea argumentaţiei”, pe temeiul
„harului reflecţiei autentice”; că, niciodată ea,
religia care se respectă, nu urmează capricioasele
meandre conjuncturale şi nici nu se confundă cu
răbufniri umorale, nici cu „voluptatea verdictului
irevocabil”.

 Mai mult, religia trebuie să fie posibila
întoarcere la, şi reinventarea visului; tocmai,
pentru că, mulţi se intolerează şi devin brute din
lipsă de visare; lor Dumnezeu, la cerere doar, le
deschide dorul şi imaginarul, spre a se putea uimi
şi a-şi înţelege paradoxul: „dacă vor câştiga, vor
câştiga totul, dacă vor pierde, nu vor pierde
nimic”. Aşadar, dacă şi noi vom şti ce să cerem,
Dumnezeu ne va învăţa de ce: „întunericul este
neputinţa ochiului, nu a luminii”, de ce trebuie
să ne sfiim înaintea frumosului şi să fim tandri
peste poate (este ca şi cum am încerca să evităm
reacţia şi coliziunea dureroasă a memoriei, luând
doar anumite laturi ale vieţii, şi să iubim ceasurile
dimineţilor care-şi tac trecerea şi îşi deschid
cuprinderea, lumina şi misterul, spre a ne aduce
„nesfârşitul aproape”). Cum ne putem salva şi
întreţine visul; şi cum putem fi „neobosiţi, prin
puterea de a înfrunta necunoscutul şi profunzi
prin inocenţă”, cât avem dreptul să pătrundem
ca sacerdoţi, dar nu numai, în sufletul, în
intimitatea, în propria realitate a celuilalt, tocmai,
pentru a rămâne pentru el, „expresia calmă şi
blândă a bucuriei de a exista”; şi aşa, Dumnezeu,
nouă şi lui, „ne va săruta sufletul”. Iar, ca un
corolar, religia poate fi pentru fiecare, în raport
cu Dumnezeu, cu semenii, cu amintirile, cu
speranţele, cu restul nostru de viaţă, o „declaraţie
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de iubire” (cu o asemenea declaraţie ne-a încântat
în vremea aceea Iisus şi ne-a învăţat să ne croim
propriul drum în taină, în lumea cuvintelor-semn
şi a enigmelor încă netrădate de timp). Doar zicea
Petre Paul Negulescu, că: important nu este doar
să rezolvi problemele, ci, mai ales, faptul de a-ţi
pune probleme.

Viaţa este, dar, şi o cultură a interogaţiei,
stare în care ceva din noi (să fie oare conştiinţa?)
nu ne dă pace; ba ne mai şi îndeamnă, dacă vreţi,
zicând unele ca acestea: ia-ţi dorul tău şi neliniştea
ta şi uimirea ta şi laolaltă dilemele şi deziluziile
şi ispitele şi credinţa ta şi tot restul tău de
candoare; şi umblă pe întinsul Tainei, până te va
(cu)prinde acel tremur de bucurie care să te scape
de „blestemul” tău, de amestecul tău de
dumnezeiesc si donquijotesc, pentru a putea
sărbători adevărul cu bucuria primei descoperiri
şi cu cine ştie ce nemaivăzute şi misterioase
emoţii.

Post Scriptum – adagio sau (prea)mic,
parafrazat, updatat, imaginat, cvasiplagiat,tratat
despre sufletul preotului

Sufletul preotului nu poate fi ţinut în palmă,
nici atârnat ca un accesoriu / moft social; nu poate
fi nici închis în sipetul cu etichetă al unui concept
impus uneori, atunci când, eliberat condiţionat,
trebuie să fie, in actu, „lumina care scânteiază
gândul în veşmintele unei alte vremi”; nu poate
fi nici trofeul unei recuzite de rezervă, spre a
simula apetenţa la, şi vocabularul sacrului, şi să
fie arătat, condescendent, cum pot „deveni fiinţele
umane exponate / obiecte de contemplare şi
şuetă” (pentru pigmentarea unei petreceri de
clan).

Tocmai, pentru că sufletul preotului este
atât de viu, şi se înroşeşte ca soarele în faptul serii,
de câte i-a fost dat să vadă şi într-o singură zi; şi
ca o carne însângerată şi zbuciumată de nesomn
şi întrebări, şi adus de gând şi de povara
conştiinţei / conştiinţelor, şi străveziu de veghea
aşteptării, în zarea veşnică a iubirii şi epifaniei;
ostenelile sale ţintite în alt regim, decât cel
contingent al fiinţei, nu se pot „valoriza”, nici
cumpăra, pentru că nici măcar el, preotul, nu
cunoaşte preţul lor; poate doar viaţa lui de om să
fie singurul preţ îndeajuns de nobil (atunci, mai
ales, când este îmbrăcat în veşmântul unic ţesut
din inimă şi curat româneşte - dorul).

Sufletul preotului este ca o bisericuţă de
demult şi ca pustia, de mult nemaicălcată, în care

totul este rânduit frumos pentru a primi, să se
stâmpere de configuraţia, utopia şi tensiunea
împrăştierii şi de focul cuvintelor necunoscute,
şi pentru a capta surâsul prezenţei sfinte, prieteni,
oameni nenumiţi, cunoştinţe neştirbite, alte
suflete; nu se poate intra acolo oricum, însă; nici
impostor, nici făţarnic, nici bădăran, nici delator
jalnic, nici straşnic purtător de apucături şi
gânduri urâte si trufaşe; pentru că, prin tristul
farmec al singurătăţii (nu însingurării) sale,
sufletul preotului se închide perplex la vizite şi
suflete nedorite, şi adesea îl găsim pierdut în, şi
închipuind cele mai nebănuite şi mai netrăite
paradigme ale devenirii si (con)vieţuirii; atunci
sufletul preotului respiră adânc şi aparent
neînţeles, pentru că respiră colb şi vede căi stelare;
atunci râsul lui nu este râs, ci doar speranţa râsului
omenesc, iar plânsul lui nu este plâns,ci nădejdea
plânsului omenesc, că odată îi va fi dat să vadă şi
să treacă dincolo de nevăzut şi de netrecut.

Sufletul preotului se (şi) deschide plenar
în luminile pestepământeşti ale sfintei sfintelor
si amvonului, pentru a ruga şi a chema Cerul să
prefacă în puterea dragostei, ce-nvie-n mântuire
lacrima şi pâinea noastră cea de toate zilele; şi a
vesti solemn, umil şi îndrăgostit generos, darul
şi firul nemaisfârşit al vieţii; aşa, făcându-se
slujitor, propovăduitor şi stăpân al lui da şi al lui
nu; şi, în acelaşi timp învăţător şi ucenic al
umilinţei, aristocrat uns al iubirii, jurat cu putere
multă al robirii şi dezrobirii sufletelor oamenilor;
trudnic al minţii şi doctor fără de arginţi al
nevoinţelor şi plăgilor sufletului şi trupului lumii,
prieten care trebuie să ştie să mintă atât cât îi
trebuie adevărului să prindă viaţă, putere şi chip;
sufletul preotului este, credem şi mărturisim, şi
atât de aproape de copilăria noastră, pentru că n-
are cum să fi părăsit bucuria visului şi a jocului-
punctul de fugă / start în viaţă, al tuturor sufletelor;
sufletul preotului este, nu doar ideatic, şi vârsta
noastră cea mai curată, cea a iubirii dintâi, cea în
pericol de a fi abandonată şi uitată.

Sufletul preotului nu poate fi înghesuit şi
strâns într-un pumn, o foaie, nişte formule şi
gânduri; surâsul lui de (ne)reproş şi atâta
înţelegere, ne face să ne deschidem, înfioraţi,
lămuriţi, şi cu grăbire, pumnul, foaia, formulele
şi gândurile degeaba închise; altcum, cine să îl /
să ne mai găsească,odată rătăcit / rătăciţi în marea
iluzie / marea pierdere de rost...

PR. IOSIF ZOICA - Teiuş
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 MIHAI EMINESCU ŞI MAREA UNIRE

În 1918 când s-a înfăptuit MAREA UNIRE a tuturor Ţărilor Româneşti - Mihai Eminescu ar fi
avut şaizeci şi opt de ani-dacă ocrotitorul destinului său ar fi fost mai îngăduitor cu cel ce intuise atât de
firesc graniţele de fiinţare ale românilor din vechime, până la prezentul împlinirii visului unităţii: „De la
Nistru pân’ la Tisa”.

Între marii ctitori ai Unirii de la 1 Decembrie 1918, Mihai Eminescu trebuie evocat alături de
personalităţile prezente acum o sută de ani la Alba Iulia întrucât opera sa poetică, articolele publicate în
timpul vieţii, structura gândirii transformată în ideea unităţii de limbă şi neam au slujit împlinirea destinului
istoric al poporului său din fiinţa căruia a făcut icoană şi Dumnezeul existenţei individuale. Ioan Slavici
care-l cunoscuse la Viena ca student, apoi colegi de redacţie la „Timpul”, prieten apropiat până când
Poetul s-a îmbolnăvit, consemnează în volumul de „Amintiri” structura unionistă a acestuia:

„El crescuse în Moldova, în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la Bucureşti, şi în multele lui cutreierări
mereu în mijlocul poporului român citise cronicarii şi multe cărţi bisericeşti, cunoştea literatura română
în toate fazele ei, şi în acum destul de lunga mea viaţă n-am cunoscut om stăpânit deopotrivă cu dânsul
de gândul unităţii naţionale şi de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc. Încântat
de trecutul românilor şi de marile lui destoinicii, el era scârbit de prezentul după părerea lui urât, admira
pe bătrâni şi se uita cu însufleţire la viitorul luminos”. 1

Mihai Eminescu a străbătut spaţiul românesc încă din perioada studiilor. Când era elev la Cernăuţi
a plecat într-o zi pe jos spre Botoşani cunoscând o zonă românească bogată în cântece, obiceiuri fixate
în memorie sau însemnări personale. Apoi, de la Cernăuţi a pornit pe jos până la Blaj  (Mica Romă)
încântat fiind de vorbirea ţăranilor ardeleni şi de creaţiile lor folclorice.

A colindat Ţara cu trupele de teatru ale Familei Tardini Vlădicescu, Mihail Pascaly, Iorgu şi
Costache Caragiale cunoscând Banatul şi o sumedenie de localităţi din Transilvania; apoi Oltenia, Ţara
Severinului, Muntenia de unde a cules cântece, proverbe, zicale, expresii ale limbii române vorbite de
oamenii locului, colinde, basme, legende, balade, oraţii, cimilituri valorificate mai târziu în creaţia poetică
şi, astfel, opera sa se constituie ca o unitate spirituală a spaţiului românesc. Pentru Mihai Eminescu
universul intelectual şi moral al existenţei unui popor se transferă în „idei” şi când ele  „aparţin unui
popor întreg, ele constituie caracterul naţional”… „Ele cată să răsară din elementele statornice ca şi
dânsele, din natura pământului de sub picioare, a cerului de deasupra, a statornicilor datini şi gândiri ale
rasei naţionale de-împrejur. Aceste idei se moştenesc în bunul simţ, comun al poporului, în aptitudini şi
inclinări de caracter, pe care le lasă părinţii din părinţi strănepoţilor lor “…2

Unitatea spirituală a românilor s-a statornicit prin limba română căci „noi românii câţi ne aflăm pe
pământ, vorbim o singură limbă, una singură ca ne-alte popoare, şi aceasta în oceane de popoare
străine, ce ne încongiură”…3

Culegerile din folclorul românesc consemnează în vol. „Literatura populară”, ediţia îngrijită de
D. Murăraşu-preluată din „Caietele eminesciene” (Caietul 2254 până la Caietul 2308)  creaţii folclorice
de pe întreg teritoriul locuit de români care exprimă „icoana locului prin culegerea exactă a formelor
caracteristice ale gândirii poporului” acordând tuturor producţiilor aceeaşi atenţie-documentând unitatea
structurală a culturii române – manifestată prin specii, teme, motive, gândire filozofică, unitate lingvistică,
vizând o limbă unitară într-o pronunţie generală lipsită de fonetisme moldoveneşti, bănăţene, transilvane-
care au determinat o „viziune poetică a lucrurilor comune spaţiului etnic românesc”, poetul încântându-se
de ecourile care vin din adâncimi.

„Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
Nici sâmburul luminii de viaţă dătător,
Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna,
Căci unul erau toate, şi totul era una;
Pe când pământul, ceriul, văzduhul, lumea toată
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Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată-
Pe-atunci erai TU singur, încât mă-ntreb în sine-mi :
Au cine-I zeul cărui plecăm a noastre inemi”

(Rugăciunea unui dac)

Istoria românească ca entitate distinctă în universul existenţei europene s-a născut în urma unei
aspre încleştări între „Zeii Romei “ şi poporul dacic ocrotit de Zamolxe şi condus de regele Decebal:

„Nu din fundul Mării Negre, din înalte adânc hale,
Dintre stânce arcuite în gigantice portale
Oastea zeilor Daciei în lungi şiruri au ieşit
Şi Zamolxis, cu uraganul cel bătrân, prin drum de nouri,
Mişca caii lui de fulger şi-a lui car călări pe bouri,
A lui oaste luminoasă îl urma din răsărit”

(Memento mori)

Eminescu trăieşte mitic naşterea românilor şi limba care a supravieţuit miraculos într-o mare
slavă - Poporul român a fiinţat într-o unitate armonică care a făcut „ca limba să fie una şi nedespărţită în
palat, în colibă, şi-n toată românimea “.4

Pentru autorul „Rugăciunii unui dac” unitatea românească a fost descoperită prin satele româneşti
cercetate „per pedes” în Transilvania atât de dragă lui, prin ţinuturile din câmpie şi podiş de pe Mureş,
Someş, Olt şi Târnave şi se evidenţiază în articolul Unitatea poporului român – publicat în „Timpul”,
VI,1881, nr.72, 1 aprilie:

„Există multe indicii atât în numirile localităţilor şi râurilor, precum şi în alte împrejurări, care
denotă o unitate a neamului românesc, preexistentă formaţiunii statelor noastre. În adevăr, pe când
găsim în Ţara-românescă Argeşul, găsim în Nordul Daciei un pârâu numit Argestrul care se varsă din
stânga în Bistriţa, râu ce izvorăşte din Maramureş. Pe când în Ţara-românească aflăm Câmpul-lungul
ca ţinut şi descălecătoare, aflăm în Bucovina în creierul munţilor un Câmpul-lung tot ca ţinut şi
descălecătoare. Înainte sau abia după formarea statelor române vedem românii de sub coroana Ungariei
pretinzând să se judece între ei după dreptul lor propriu „Jus olachale sau Olachorum”; o cerere analoagă
fac moldovenii ce pribegesc în Polonia să se judece după dreptul românesc. Şi aceasta când ? Pe la 1380
care-a fost acest drept consuetudinar, la carele ei ţineau cu sfinţenie, fie sub coroana Ungariei fie sub a
Poloniei. El n-a fost scris niciodată, era atât de viu în conştiinţa poporului, atât de necontestat de
nimenea, încât niciunul din vechii noştri domni n-au găsit de cuviinţă să-l condifice. În fine, unitatea
actuală a limbii vorbite, deşi e în parte un merit special al epocii lui Matei Basarab, dovedeşte totuşi că
şi în această privire erau elemente cu totul omogene, preexistente limbei bisericeşti, care înclinau a
căpăta o singură formă scrisă. Organografic vorbind, limba era aceeaşi, numai termenii, materialul de
vorbe diferea pe ici pe colo. O unitate atât de pronunţată a limbii dovedeşte însă o unitate de origini
etnice”.5

Când lucra în redacţia ziarului „Timpul”, M. Eminescu urmărea statutul românilor ardeleni din
Statul Austro-Ungar cu atitudinea critică a unui analist pe care-l durea sufletul pentru felul cum erau
trataţi conaţionalii săi:

„De o sută şi mai bine de ani noi românii peste tot luptăm ca să cucerim peste un colţ al modului
nostru de a fi, pentru limba şi naţionalitatea noastră, un loc la soare, cât de modest, cât de mic, însă
totuşi un paladiu neatins de certurile şi rivalităţile politice. Ei bine, acest loc la soare ni se refuză,
oriunde ne-am afla în afară de România liberă. Astfel vedem că românilor din Ardeal , din Ţara Ungurească,
din Bucovina, ba li se impun aşa numitele limbi ale statului, ca şi când un stat a cărui raţiune de a fi sunt
tocmai naţionalităţile ar putea să aibă limbi privilegiate ale statului, ba sub coroana Sf. Ştefan li se
refuză şi teatrul în limba naţională… încât vom ajunge a vedea că şi în biserică ori în familie se impune
uzul unei limbi oficiale. Va să zică nici libertatea conştiinţei şi a formei ei cele mai intime, a limbei nu mai
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este permisă românilor din Austro-Ungaria… A mai dat Dumnezeu să fie cam mulţi la număr, să fie
harnici, strângători, multumiţi cu puţin şi relativ necorupţi  şi să ţină c-o copilărească iubire la cele
moştenite de vechi întru ale obiceielor, a limbei, a bisericii. Iată o vină ce nu li se poate ierta. Ei trebuie
să devie ceea ce nu pot, prin natura lor moştenită, ici maghiari, colo germani”…6

O admirabilă anticipare a evenimentelor ulterioare întru argumentarea actului de la 1 Decembrie
1918 în sustinerea cauzei românilor din Bucovina, Ardeal, Basarabia!

Pentru susţinerea efectului unificatoriu într-un alt articol În Ardeal este vorba… M. Eminescu
vizează „şovinismul maghiar” care „a ajuns la culme, pentru că guvern şi partide se întrec în a face
imposibilă existenţa oricărei suflări omeneşti care nu cugetă, nu vorbeşte, nu scrie ungureşte!” 7

Apoi în articolul Austro-Ungaria şi naţionalităţile M. Eminescu se ocupă de „statul poliglot” unde
„fără o politică bazată pe egala îndreptăţire a naţionalităţilor Împărăţia vecină nu va putea câştiga
simpatii sigure şi temeinice în Orientul Europei “ decât prin respectarea legitime ale acestora (etniile din
interiorul statului Austro-Ungar).

Argumentul: „Orice lucru temeinic şi sănătos se face numai pe baza unei naţionalităţi certe, a unei
limbi certe”. Căci “ nu creşte o plantă bine şi normal decât în rădăcinile ei proprii”.8

 M. Eminescu este un vizionar al unui viitor european al naţiunilor eliberate de „şovinism şi
naţionalism extremist”.

În Geniu pustiu integrează momentul istoric al Revoluţiei de la 1848  (a maghiarilor şi românilor)
într-o evocare istorico-alegorică cu caracter poematic:

„O, inamicii noştri s-au temut totdeauna de noi, dovadă că secol cu secol au conspirat pe faţă  şi
într-ascuns contra existenţei noastre, şi aceste conspirări toate n-au servit decât spre a ne împietri, spre
a ne-ncremeni în existenţa noastră. De ne punea alături cu ea, de ne deschidea amândouă petalele de
aur, cine ştie dacă moleşiţi şi răsfăţaţi nu deveneam unguri. Compatrioţi, vă mulţumim pentru ura voastră
seculară şi ardem de nerăbdare după ocaziunea în care să vă mulţumim astfel, încât s-o ţineţi minte
pentru eternitate. Cât pentru patria ce voi o numiţi maghiară, câtă să aibă cineva însolenţa unui ungur,
pentru de-a o numi astfel - cât pentru noi câtă să aibă cineva ignoranţa unui Rossler  care ne face
imigranţi-astfel încât, cei imigranţi să fie 10 milioane, iar cei din izvorul emigrării numai 800.000. În
fine, insolenţa ungurească sau ignoranţa pedantă nemţească; una din două e de trebuinţă pentru ficţiunile
mari ale imperiului unguresc şi a nimicniciei românilor. Şi ce-au adus peste Transilvania cu scâlciatele
lor idei? Moartea cea oarbă care-i secera cu miile şi ura cea cumplită a celorlalte popoare contra a tot
ce-i maghiar!  Şi toate astea le propagau deşerţii în numele poporului maghiar, care bun şi blând cum
sunt toate popoarele, până-n marginile unde l-au ameţit părea predestinat să trăiască în pace şi-n frăţie
cu românii. Dar ei au explicat rău şi fals foile cărţii destinului şi au pătat şirurile sale cu sânge. Senina
dicţiune a unui Dumnezeu: trăiţi în pace, căci sunteţi singurele naţiuni eterogene în oceanul
panslavismului”.9

Cuvintele lui Eminescu aduc o profeţie şi poetul care venise la Blaj în vara anului 1866 pe Valea
Dornei, pe apa Mureşului a ajuns în oraşul „unde a răsărit soarele românismului şi astfel a receptat
ecourile revoluţiei de la 1848 când fruntaşii românilor Avram Iancu, George Bariţiu, Eftimie Murgu,
Simion Barnuţiu, Al. Papiu Ilarian, Ioan Buteanu, Timotei Cipariu- la Adunarea de la Blaj în faţa mulţimii
de români au declarat că “Naţiunea română,…. Pretinde independenţa sa naţională”.

Marea Sărbătoare de la 1 Decembrie 1918 este anticipată de M. Eminescu în „Geniu pustiu” cu
toate detaliile unui spectacol măreţ al unui popor care în revoluţia de la 1848 făcuse o repetiţie “ când
flutura tricolorul în mijlocul unor cete întregi de oameni”.

„Într-o noapte am văzut un spectacol măreţ. În culmile munţilor, pe frunţile lor de piatră, care de
care mai înălţate, se aprindeau unul câte unul, focuri mari- părea că munţii însuşi se aprinsese. Împregiurul
focurilor vedeai şezând cete întregi de oameni şi lăncile culcate pe umere străluceau în aer…lănci de
coase, care-n urmă erau să devie spaima inamicilor.

Din creştetele munţilor, românii slobozeau roţi înfăşurate-n paie şi aprinse, căci se rostogoleau
cu o repejiune demonică, până se pierdeau hăulind în prăpăstiile adânci, în inima pământului.
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Buciumele sunau din vârfuri, astfel încât ţi se părea că sufletele de aramă ale munţilor se trezise
şi suna a moartea lumei. Culme pe culme ardea, atâţia uriaşi ochi roşii, câte unul pe-o frunte de deal.
Codrii bătrâni trosneau amorţiţi de iarnă, stelele şi luna erau mai palide-n cer, cerul însuşi părea mai
sur. Era unul din acele spectacole măreţe, din acele tablouri uriaşe, pe care numai Dumnezeu le poate
zugrăvi pe tabla întinsă a lumei, înaintea ochilor uimiţi şi a inimei înfrânte”.10

Adunarea de la Alba Iulia din 1918-aşa cum descriu şi mărturisesc contemporanii evenimentului,
presa vremii corespunde ca organizare şi participare a populaţiei din toate provinciile româneşti constituite
în grupuri ce se pierd în mulţimea adunată de-acum sub „flamurele româneşti “.

VICTOR ZAHARESCU
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Terra mirabilis
HORIA BĂDESCU - POEZII

Drumul  moţilor

Ninge decembrie peste pământ;
dacă asculţi ai să-i auzi mergând,
de-o veşnicie tot mergând, plângând,
că şi-au făcut din lacrimă veşmânt.
Ninge decembrie ca la-nceputuri;
dacă-i priveşti, pe umeri îşi duc toţi
pieile, sfărâmatele de roţi,
că doar din pielea lor avură scuturi.
Ninge decembrie cum n-a mai nins;
de mergi cu ei, ai să le vezi pământul
în crăpătura palmelor ducându-l,
că doar în palme l-au avut cuprins.
Ninge decembrie, ei trec spre Alba
şi-n urmă colţul grâiele şi-l scot,
cu piei, cu suflet, cu pământ cu tot
de-o veşnicie ei se duc spre Alba.

Se mai aude în câmpia lunii
cum se lovesc de fulgere gorunii!
În Apuseni, în Apuseni
din sânge creşte iarba prin poeni
şi aurul din munţii toţi
e închegat din oasele de moţi.
Din trupurile lor, prin rane,
curg râurile transilvane
şi carnea lor de când s-au fost născând
e îmbrăcată numai cu pământ.
Vorbesc tăcând şi tac vorbind
şi vorba lor e un colind
şi limba lor sugrumă timpul
şi pe opinci ei duc Olimpul.

Trec moţii Horii, trec moţii
cu chipul după chipul roţii.
La Ţebea sus, la Ţebea sus
plâng tulnicele în apus
şi ochiul soarelui e gol
şi cerul tot e un pârjol;
bat munţii clopotele în rărunchi
şi pruncii în muieri cad în genunchi
şi grâul încolţeşte-n pâini
şi Dumnezeu are o coasă-n mâini.
Coboară Cloşca şi Crişan

cu ghioaga Detunatei sub suman
şi pietrele se-aşează în pălăngi
şi brazilor le cresc pe trunchiuri lănci
şi-nvie crucile pe deal
în inima truditului Ardeal.
Trec morţii ţării de-a-ncălare
în ţundra lor de lacrimi şi sudoare,
trec morţii ţării înc-o dată
chemând istoria la judecată
şi-n cumpăna ce le măsoară glia
pe  talger îşi aşează veşnicia.
Toţi moţii care-au fost şi vor veni
s-au îmbrăcat în trupul celor vii,
ei moţii care-s pe pământ şi-n cer
au judecat cu flacără şi fier,
ei, nenăscuţii, viii, morţii,
pe care i-au căznit cu toţii,
căci n-au ştiut, când şi-au făcut socoată,
că trag, la Bălgrad, neamu-ntreg pe roată.

Să intrăm în cetate ca-n odăile lunii,
în care de somn înveliţi sunt străbunii,
să ne punem pe inimă mâinile
cu care ne-ntinde istoria pâinile!

Să intrăm în cetate ca-n odăile morţii,
noi cei răstigniţi peste spiţele roţii,
să ne-adunăm carnea, oasele, sângele
pe care sufletul nostru le-ar plânge-le!

Să intrăm în cetate ca-n odăile vântului,
să trecem degetele peste fluiera sfântului
Iancu, să se-audă cântecul lui întomnat
în care maicile noastre ne-au îmbrăcat!

Să intrăm în cetate ca-n odăile graiului,
să ne punem cuviinţă peste cânepa straiului,
noi morţii, noi viii, noi cei nenăscuţi
în care Ardealul pe gură-l săruţi!
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Amor veritas mundi

O poveste de vis
Răstignită pe un sânge proscris
Un mormânt rătăceşte pe străzi
Îşi târăşte neantul
Printre cei muritori.
În vidul lumii mari
Surâde vieţii
Căci n-a cunoscut
Nenorocirile mari ale ei
A trăit şi-a murit
Cu gândurile înecate
În sânge
Ca într-un ţărm nemilos.

Timp

Înainte de mâine
A fost ziua de ieri
După clipa de-acum
Nu ştim ce va fi –

VASILE REMETE - POEZII
Poate subţire speranţa
Ca un prunc nou născut
Va scânci …
În pântecul clipei de-apoi
Vom afla un nou bestiar
Ce va pune stăpânire
Pe noi
Pe sufletul nostru avar.

Naos

Nu mai e nimic de făcut
Buruienile urcă până la cer
În grădinile minţii…
Un sânge-n ruină
Pulsează gângav
După atâtea decese –
Regrete eterne
Va avea omul
Că s-a născut
Cu faţa spre moarte

Lansare revista Alba Iulia Cultural, Nr. 9.
De la stânga la dreapta: I. Todor, Prefectul judeţului Alba - Dan Hălălai,

Mircea Frenţiu, Vasile Remete
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Rezonante  lirice,

Doamnă, am un umăr nordic

Doamnă, am un umăr nordic,
Reazemă-ţi de el şi gândul
Că te-aud de-atâta vreme
Lângă umbra mea strigându-l.

Hai să fim la noapte mierle
Într-un cuib orbit de ploi,
Pe tulpina ta subţire
Să-mi pun viscolul altoi.

Nu ţi-e frică, dar îţi place
Să te iau tăgăduită, 
Am o scară înspre sânge -
Urcă-te şi te mărită.

Ori îmbracă-te cu mine,
Creşti-mi pe cămaşă floare -
Nu-i aşa că-s alb şi tânăr,
Nu-i aşa că nu te doare?

Poţi să-mi scrii cu “NU” pe vârstă,
Vârsta mea de miez de pâine;
Tot aşa eşti tu de tristă
Şi de plec şi de-aş rămâne.

Vrei să-ţi mai recit o seară
Sub icoana unei stele?
Doamnă, am un umăr nordic
Ce de-atâta timp te cere.

Mama

Ca izvoarele suntem. Ca tot ce porneşte
şi nu se întoarce.

Mama mea trăieşte undeva pe pământ.
Trăieşte şi moare o dată cu mine,
de acelaşi aer, de aceeaşi căldură şi frig.
Mama mea, mai tânără decât mine
pentru că nu se mai teme de moarte.
Trăim pe ghemul acesta de lemn sau de cer

şi nu ne întâlnim.
Ceasurile noastre măsoară timpuri mereu diferite.

Milioane de oameni trăiesc şi mor
o dată cu mine şi nu ne întâlnim...

Dar mama mea,pe care o aud
în zgomotul vântului, îndepărtându-se?!

Despre tine şi numele gândului tău

Despre tine, despre tânăra ta aşteptare
nu am pe cine întreba, cu cine vorbi despre tine.
Un loc necunoscut, un număr, o casă
e tânăra ta aşteptare şi nu am pe cine întreba...
Plutitorul oraş al pletelor tale
îmi asurzeşte retine.
Pe strada de aur din lacrima ta
o săptămână la rând mi s-a pierdut sufletul.
Am rătăcit prin piaţa de daruri a buzelor tale
şi nu am pe cine întreba.
Nu recunosc înserarea şi-amiaza,
nu recunosc dimineaţa.
Zâmbetul tău ca o reclamă luminoasă
îmi închide brusc ochii.
Mă aştepţi la poarta nerăbdătoare
a vârstei tale prea tinere
şi poarta aceea nu mai există.
Se află între tine şi mine o Inexistenţă, o Absenţă
şi toate lucrurile înlăuntrul cărora mă chemi
nu se deschid, nu se numără.
Eşti ca o răspântie cu ochi de copil
pe care-o vânează înserările...
Despre tine şi despre numele gândului tău
nu am pe cine întreba, cu cine vorbi despre tine.

Revers

Ce-ţi vor da drumurile pe care nu le ocoleşti,
pe care zilnic le acoperi cu paşi?
Singură, pădurea s-a sfărâmat,
azi-dimineaţă era în picioare.
Picură clipe de frig peste întinderi uscate.
Acuma
cu adevărat îmi lipseşti numai tu.
Drumul ce duce la tine nu l-aş putea ocoli
pentru că şi fărădrumul duce la tine.
Şi fărădrumul şi fărăora, fără răbdarea,

fără amânarea,
toate ascultă de tine.
Le-nfrângi cu un zâmbet pe toate.

DUMITRU MĂLIN - POEZII



40

DUMITRU ZDRENGHEA - POEZII

62
M-am întrupat în pasăre,
Dar nu aveam aripi,
N-am putut zbura
Spre cerul înalt.
Am rămas aici jos
Şi m-am răstignit
Pentru oameni,
Ca să poată urca
Fără aripi, la cer.

63
Nu plânge, iubito,
M-am întrupat în boare,
În ploile calde,
În ziua cu soare,
În buzele tale
Şi-n sărutul primit,
În durerea iubirii,
Într-un cer răstignit.
O să-ţi fiu răsuflare
Şi sânge fierbinte,
O să curg înspre tine
La fel ca-nainte,
Dar n-o să am trup
Să te pot mângâia.
Doar prin moarte, iubito,
Poţi fi iarăşi a mea.

64
M-am întrupat în tristeţea
Clipelor fără tine,
Când în lume e noapte,
Iar Dumnezeu nu mai vine,
Când prin găuri de stele
Cad atomi fără număr,
Când iubirea-i plecată.
Cu tine pe umăr,
Când totu-i tăcere
Şi timp fără timp,
Iar lumea se naste
În alt anotimp.

65
M-am întrupat
În clipa de pe urmă.
Totul se oprea la mine:
Gestul si glasul
Şi răsuflarea
Şi bataia grăbită
A inimii.
Chiar şi Universul.
M-am întrupat
În clipa de pe urmă
Şi am devenit
Eternitate.

66
M-am întrupat în tăcere.
Pământul devenise pustiu.
Viaţă şi iubiri nu erau.
A rămas doar ceasul târziu.
Copii nu erau ca să cânte,
Iar morţii să cânte nu ştiu.
Era totul nimic şi mirare.
Şi-napoi n-am ştiut  sa mai viu.

67
M-am întrupat în dorinţă.
Cuceream cetate după cetate şi trup după trup.
Alergam mai iute decât săgeata sau glonţul
Şi nici un zid sau armură nu-mi stăteau  împotrivă.
Intram în colibe, în biserici şi-n palate,
Uneori urcam chiar la cer.
Am ajuns la tine şi ai fost a mea,
Dar sufletul tău era departe,
Unde nu puteam ajunge decât prin moarte.
Şi atunci am venit alături de tine.

68
M-am întrupat în ură.
Ucideam fără milă timp şi popoare.
Iubirile veneau toate la mine,
Când dorinţa nu le mai urca la cer.
Eram puternică şi tânără mereu.
Am pătruns la tine în suflet,
Dar n-ai vrut să mă primeşti
Şi m-am întrupat în floare,
S-o poţi mângâia cu privirea,
Primăvara,
Când iubirea va bate la uşa ta.

69
M-am întrupat
În pierderea iubirii.
Eram şuvoi de lacrimi
Şi ţipăt înspre cer.
Îţi sărutam umbra,
Să te întorci la mine.
Băteam cald în inima ta,
Să te înduplec să mă iubeşti.
Şi cădeam înfrânt
Prin sărutul dat altora.

70
Era o zi atât de frumoasă pentru murit,
Încât mi-am lăsat viaţa acasă, pe umeraş,
S-o poată folosi şi alţii.
M-am întrupat în nimic
Şi am pornit să cutreier prin cer,
Să-l caut pe Dumnezeu,
Să-mi dea altă viaţă,
S-o pot muri tot atât de frumos.
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Prozã

Scrie adunat, dragu mumii, să-nţăleagă!
poruncea măicuţa bătrână, ori de câte ori  scria
cuiva scrisoare, mai cu seamă surorii ei, Măriuţă,
ajunsă sibiancă o bună parte a anilor de pe urmă,
şi, mai rar, feciorului ei, Ianu. Pentru cel din urmă
nu se ridicau atâtea probleme cu înţelesul că era
mai dedat cu scrisul de intelectual, el ţinând de
vremurile mai noi. În zadar se muncea dragu
mumii din toate puterile să scrie adunat, adică,
citeţ, caligrafic, şi nu cu ieroglifele fel şi chip,
urmare a grabei la scris trecând prin şcoli, e drept
greu de descifrat mai ales de cei ce veneau de
demult, că tot n-o scotea chiar după cerinţă la
capăt. Cu ochii mereu pe scris, intervenea cu
porunca, adevărat laitmotiv al operei comune, în
lucru, cum s-ar zice în colaborare: scrie adunat!
Ea ştia carte destul de bine, scria lizibil, cu
caracterele din timpul de-atunci, se-nţelege, al
copilăriei ei, mult apropiat de începutul celuilalt
veac, asta făcând-o doar când n-avea încotro. La
nevoie ar fi scris, dar…

 Citea tot ce-i cădea în mână, de la cartea
de rugăciuni la cea istorică ori de poveşti, de la
cartea pentru copii la roman, orice însemna carte.
Pornea  lectura de-acolo de unde se deschidea

ULTIMA SCRISOARE DIN AMERICA

cartea, şi nicidecum cu rost, de la cap sau de unde
o lăsase data trecută. Ce înţelegea şi ce reţinea
doar ea ştia, că doar n-avea de dat seamă nimănui.
Făcea totul cu mare plăcere, acolo în liniştea
încăperii sale. Şi-aşa citea, citea până ce cartea
prindea a-i tremura prin faţa ochilor şi a i se
desprinde încetişor, pe nesimţite, din mâini, după
care o auzeai prăvălindu-se pe podea. Îşi aşternea
liniştită capul pe pernă trecând din lectura aşa de
folositoare în braţele somnului atât de dulce. Leac
bun pentru somnul ce-o încerca tot mai des cu
cât înainta în ani.

Toate astea se petreceau până a nu apărea
telefoanele moderne, performante, cu cablu de
fire optice, prin care lumea ajunsese să se
înţeleagă omeneşte, că pe vremuri, vorbitorii
urlau unii la alţii de răsuna vecinătatea. Ca să fii
auzit şi priceput de cel de la celălalt capăt al
firului. Aşa, mai degrabă ştiau vecinii ce avea de
comunicat decât cel apelat. De multe ori renunţa,
lăsându-se păgubaş. Şi-atunci, e de înţeles că
scrisoarea îi venea Anicăi mai la îndemână. Gată
cu a tale, ficioru meu, şi hai să facem cartea lu
mătuşi-ta!, ştiindu-se, cine ştie de când, datoare
la vreo depeşă a surorii, care nu prea era lăsată să
aştepte. Că una-două o certa de numa-numa, chiar
şi aşa mai mică de ani fiind. Pus-ai, dragu meu,
la toată vorba apărea apelativul ăsta, bănuim prea
lesne de ce, când îi făcută cartea? Ai scris
raspuns - citeşte aici pe înţeles - la toţi? Vezi să
nu uiţi pe careva că să mănie! Întreabă şi de…,
şi de…, ca şi cum el, scribul, n-ar mai fi ştiut
neamurile. Pe când prindea contur şi se închega
pagină cu pagină, simţind că scrisul ar fi pe
terminate, deznodându-şi năframa de sub bărbie
şi, dându-i colţurile peste cap, se ridica în
picioare, poziţie în care asculta: No zî acum,
ficioru mumii, ce-ai scris! Asculta cu luare-aminte
cele aşternute pe hârtie după care, ca o concluzie,
puncta: No, acum spune voie bună la toţi! Îşi
aducea la loc năframa, dacă totul era în ordine,
adică nu mai avea nimic de adăugat, îşi aşternea
mâinile în poală şi mulţumea Domnului ca şi când
ar fi isprăvit mare lucru: Fii, Doamne, lăudat c-
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am mai făcut-o şi pe asta! Punea mai totdeauna
cele făptuite la plural, fiecare avându-şi partea
de contribuţie în egală măsură. Şi asta nu doar la
scris, ci la oricare lucru de-al casei, la care de
multe ori nici nu lua parte. Trăia o satisfacţie
deplină laolaltă cu ceilalţi, meritând astfel cu toţii,
la sfârşitul lucrului, un păhărel de vinars să putem
cina! Că de-aia lucrăm!

Pe vremea când îşi redacta singură
scrisorile, mult mai tânără pe-atunci, avea alt
curaj. Se-ncumeta să se-angajeze la munca asta
uriaşă şi istovitoare cu riscul de a nu-i mai cerceta
într-acea după-amiază de sărbătoare pe ai ei din
sat. Căci a scrie o carte nu era ceva de ici, de
acolo. Şi cât de repede se duce o după-amiază!
Îşi căuta creionul, de obicei unul chimic, cine
ştie de pe unde şi cum îşi făcea rost de el, deoarece
cu ăsta putea apăsa cât de tare, că nu i se rupe
vârfu. Căuta foaie de scris prin caietele copiilor,
ce se lăsa cu greu scoasă, surata ei din jumătatea
cealaltă fluturând mai totdeauna în vânt, spre
deznădejdea odraslei ce apucase să-şi facă tema
tocmai pe ea. Îşi căuta ochelarii, mai totdeauna
numai cu o toartă, misiunea celeilalte trecând în
seama unei sfori trainice, ursucoasă de-atâta
purtat, pe care o petrecea pe după cap, îşi pregătea
locul de scris cu multă minuţiozitate, chiar ca-n
faţa unei lucrări de concepţie de mare anvergură.
Lega colţurile năframei la spate, de astă dată nu
sub bărbie, în poziţia asta simţindu-se
incomodată, doar ea ştia de ce.

Începea lucrul. Niciodată însă fără a-şi face
o cruce mare şi a implora tăria forţelor de sus să-
i stea într-ajutor. Ştia s-o dateze, ştia să respecte
tipicul de redactare cu început, cuprins şi
încheiere, chiar dacă nu sesiza totdeauna
alcătuirea cuvintelor. Cât despre ortografie,
punctuaţie şi celelalte, cu atât mai puţin. Înmuia
vârful creionului în gură să scrie desluşit, ca
cititorul să nu întâmpine greutăţi la lectură, îşi
plimba limba prin gură după cum aşternea cuvânt
după cuvânt, se oprea din când în când să-şi
şteargă sudorile, inerente unei astfel de munci şi,
către vecernie, răsufla uşurată, ca după o zi de
lucru la câmp. Se prea poate ca şi la această
scrisoare, ultima carte venită din America, să fi
răspuns tot ea, omul ei, tot mai cufundat într-ale
meseriei, nemailăsându-şi lucrul în atelier pentru
aşa ceva.

Căci iată ce primise de la America. O carte,
după cum zicea ea scrisorii, ce avea să fie, de

altminteri, şi ultima venită de peste ocean de la
neamurile apropiate, strămutate acolo cu ani şi
ani în urmă. Asta pentru că schimbându-se
vremurile, urmaşii lor fuseseră siliţi ca toată viaţa
să poarte o sabie a lui Damocles deasupra capului:
Ai neamuri în America? era întrebat fiecare dintre
ei la numirea în cine ştie ce funcţie sau la vreo
primire în vreun organ politic sau administrativ.
La care obligatoriu venea răspunsul: N-am! Nu
mai conta de-aveai ori ba, toate fiind apoi bune
şi la locul lor. Doar când cineva apropiat se oferea
să te ajute, atunci lucrurile căpătau o turnură mai
puţin plăcută, dacă nu chiar periculoasă. Aşa au
rămas fără neamuri pe pământul depărtat, în ţara
lui Mistăr Jon!

 Deţemberu 14 (Anul) 1949
Mai întăiu de tote vei aflea scumpimei şi

doriţi nepoţi şi nepote despre noi căci mă aflu
sănătosă cu Ionu de preună şi maria şi pavelu şi
copii dempreună află draji mei nepote şi nepotă
căvaprimitu scrisoarea care meaţi trimeso şi
neam bucuratu amu în ţălesu cai căpătatu
pachetu aşe neau părutu de bine camu înţălesu
cai primit tote cele şi mi leai scrisu cu tote ceai
primitu aşemi pare derău că frateto nulau primitu
şi la toţi 4 leamu pusu odată lapoştă vine elu şi
acela numai îsu prea multe pachiete prin tote
poştele de nu mai birue se pote nu lau pusu pe
on vaporu aşeâmi pare de bine drajimei că îsu
bune hainele la copi îsu tote de la fata lui maria
a decă dela nepota veronica căci iau rămasu mici
meau totu scrisu nana pănăau trăi tu cătare
cuminte şi deşteaptă dane haznămi cau aşe copi
că îsu cuminţi şi învaţă bine şisamănă cu scumpa
me de soră că şi aia au fostu ai mai în văţată în
totă şcola Domne hodineştei au fost bătrâni
amândoi aşeami pare de derău că amu în curcatu
cu pachietele eu amu crezutu că ilie are fată şi
de aia mamu în curcatu Ilie câţi copi are meau
fostu scrisu nana cumu naveţi numai on băiatu
şi cu aia mam în curcatu cred că şi elu lau primitu
pănă acum mau cam în fruntatu fata lui Ion lui
fratemeu că latoţi vam trimesu numai ei nu apoi
sunteţi mulţi nepote dragă meu şi vreu casăvă
trimetu latoţi eu aşe vreu să facu bine latoţi dară
nuprea putemu aşea bine avemu şi noi casa nostă
şi câte chieltu eli avemu şi suntemu bătrâni şi
noi acum apoi vei şti nepoate dragă că fratele
Vasile au fostu la noi de două ori în iastă vară
ielu isănătosu da ia şede totă ziua şi bate din
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gură eu nu ştiu cumai pote acum sau în grăşatu
şi elu so în văţatu cu năcazu cacalu dela maşina
băieţi îsu tare voinici şi frumoşi şi nu ştiu cumu
au crescutu câtu ridica lae nau ceface aşea leau
fostu sortea alte alea namu cevă mai scrie fără
vă poftescu sărbători fericite din partea me şi
dela Ionu şi dela pavelu şi dela maria şi dela
copi niculae şi vironica băiatu mai mare mere la
şcolă aicei zice caliciu învaţă pentru cumui
zicemu cându eramu acasă potică dacă răuşeşte
ofibine de elu copila no gătatu încă şcola liceu*

*
Iliuţ şedea îngândurat pe prispa casei. Nu

crezu niciodată că sărăcia poate fi o suferinţă atât
de înspăimântătoare. Presimţiri înfricoşătoare ale
unui trai tot mai amărât şi mai chinuit i se
cuibăriseră de-o vreme în inimă şi-o îngrijorare
nelămurită îi măcina ameninţător sufletul. Copiii
i se năşteau la vreme, sănătoşi şi frumoşi, dar, ca
un făcut, pe când să se bucure de ei, piereau din
te miri ce, uneori pe rând, alteori pe sărite, şi nu
aşa cum şi veniseră, unii la naştere, alţii mărişori,
de se luaseră de gând. Nu prididea popa Dominic
să boteze şi să-ngroape, an de an chemându-l, ca
să preîntâmpine asemenea nenorociri, la slujbe
de  sfinţire şi de botez a casei, la sfeştanii. Celor
luaţi fără de milă, cu toptanul, de gripa ucigătoare
ce bântuia pe-atunci prin lume, le mai găsea
explicaţie, dar celorlalţi? Poate de i-ar fi văzut
vreun doctor, alta le-ar fi fost soarta. Dar aşa, lăsaţi
în voia Domnului…

Ar fi ştiut el prea bine ce trebuia făcut,
dar lipsurile blestemate, izvor al atâtor necazuri,
îl împresurau cu aşa tărie că parcă-l legau de mâini
şi de picioare. Nu-i rămânea decât să rabde. Să
rabde de foame, de sete şi de frig, de inimă rea şi
supărare. De-ar fi fost pământ îndeajuns, îşi zicea
de multe ori, altă putere ar fi avut. Singur pe lume,
c-o mamă şubredă, roasă de boli şi nevoi, de unde
avere? Chipu-i frumos şi fascinant, chiar
impresionant de frumos, cum doar pruncii răsăriţi
din flori îl au, iată, nu-i erau îndeajuns. Cu chipul
acesta adusese la casă femeie cu oarecare stare,
dar, alăturată prea puţinului său, se dovedi în scurt
timp neînstare a-l scoate la lumină.

Lucra pe trei, la Dascălu, ca să-şi poată
asigura traiul de la un an la altul. Adică ara,
semăna, săpa şi culegea, punea la adăpost cele
două părţi ale stăpânului ca el să se întoarcă acasă
cu o nimica toată. Că chiar povestise, în răgazul
de-o pipă, cu dascălul Oancea, la care lucra, de

povara traiului său, căruia nu-i mai desluşea nici
un rost. Învaţă-mă, domnule învăţător, ce să mă
mai ştiu face, că încotro o dau, văz că n-ajung la
lumină!  Şedeau amândoi la umbra părului
dinspre grădină, adulmecând fumul dulce al
pipelor, unul rupt de lucru - culesese porumbul
din Calea Crucii - celălalt odihnit - după somnul
de prânz, căci aşa se recomândă - astfel că un
moment ca acesta era cum nu se putea mai bine
venit. Cugetă dascălul cât cugetă, după care,
aşternându-şi mustaţa colilie, atinsă binişor de
fumul pipei, cu glas domol, îi răspunse: Aici n-ai
cum te mai descurca. De ce nu încerci şi tu pe
afară, prin America? Că, doar nu eşti tu singurul
care ai face asta!Şi nici chiar cel mai prăpădit !
Cu hărnicia ta…

Iliuţ tresări. El şi America! E drept că unii
o făcuseră deja şi acum erau cu toţii care de care
mai bine şi mai arătoşi: pământuri după pământuri
cumpărate, case după case ridicate, grajduri pline
de animale. Şi, dând ei de atâta bine, nicicând
măcar visat, erau cu toţii rotofei, albi şi spălaţi,
nearşi de soare şi pârliţi de vânt, cu slugi şi argaţi
la casă. Ce-o fi făcut pe acolo, Dumnezeu îi ştie,
destul că acum ajunseseră cineva în sat, intrând
în rândul lumii bune, înaintea lor ceilalţi ridicând
respectuos căciula. D-apoi, domnule învăţător,
asta cere o grămadă de bani. Eu n-am cu ce
merge nici până… N-apucă să-şi ducă vorba până
la cap, că Dascălul îl întrerupse numaidecât: Tu
crezi că cei care au fost, au plecat de pe grămada
de bani? Ia vezi, ei cum au făcut?

Povestea mai continuă cât mai continuă,
dar nici prea mult, că lucrul nu aştepta. Destul că
sămânţa fusese aruncată, dascălul sperând ca şi
pământul să fie la fel de primitor.

Tot drumul până la tabla de pământ din
Calea Crucii fu muncit de-acest gând. Al plecării.
Poate o scăpa şi el de necaz, de-ar veni cu ceva
dolari în pungă, cum s-au întors cei din întâiul
val al plecărilor, valul şi mia, cum se zicea pe
atunci. Adică să tragă cât putea de tare pe acolo,
chiar şi pe brânci de-ar trebui, să facă mia de
dolari, după care să revină. Şi avea destui dintre
aceştia. Era Zânove, era Bălu, era Americanu din
Tău şi câţi alţii, de la care putea culege învăţătură:
ce şi cum e pe acolo, ce ar avea de făcut pe drum,
la cine să tragă odată ajuns acolo, cum se va
înţelege, la cine să ceară ajutor, cât despre lucru…
Iar când o întorcea şi pe partea cealaltă, la ceea
ce lasă în urmă, parcă-l scuturau frigurile. Acasă
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rămânea nevastă cu copii mici, o mamă amărâtă,
gospodărie şi câte altele. Ce să se facă cu ele?!
Şi, pe deasupra, banii! De unde atâţia bani? Auzise
el de pe la alţii că un aşa drum ar costa preţul
unei vaci, pe puţin trei sute de coroane. O sumă
ce-i dădea deja ameţeli. Se gândea la boulenii ce-
i avea în grajd, crescuţi cu greu de mâna lui, se
gândea la văcuţa de-alături… Mai-mai că ar birui.
Dar cum să rămână chiar aşa, în fundu gol?!

Dădură zor lucrului, pe care îşi
programaseră dinainte să-l termine până-n seară,
ca măcar a doua zi, duminica, să aibă linişte. Aşa
că vreme de povestit nu prea avea cu Maria lui.
O poveste ca asta cere un pic de timp, trebuie
frământată pe îndelete, nu aşa între doi ştiuleţi…

La slujba duminicii gândul îi zbura mereu
într-acolo. La America. Doar n-o fi el chiar cel
mai neputincios dintre toţi, mai sărăntoc şi mai
amărât. Numai că se ciocnea iarăşi de bani, iarăşi
şi iarăşi de-aceleaşi necazuri ce-i stăteau pe cap
mai grele decât piatra morii. Să-i spună şi popii?!
Încă nu, se răzgândi numaidecât, să vadă ce-o mai
afla şi ce-o mai fi, până-n primăvară când pleacă
un nou val, după cum îi spusese Dascălul, mai
fiind destulă vreme.

După-amiaza nu a mai ieşit în sat. Nici la
poartă cu vecinii, de se întrebau cu toţii unde-i şi
ce-o fi păţit. Dezbătu cu Maria lui, când potolit,
când mai aprins, plecarea. Mânca-l-ar zatonu să-
l mânce şi pe Dascălu ăla, da altceva mai bun
nu te-o putut învăţa? Şi, înecată în plâns, continuă
cu glas abia desluşit: Tu te duci şi eu ce m-oi face
cu toate pe cap? Tu nu te gândeşti? Cum să nu
se gândească, că doar de la astea a şi plecat, de la
necazurile şi grijile casei lor. Gândul Mariei
ajunsese îndată la cei duşi şi nemaiveniţi. Dacă
va rămâne şi el pe acolo? Că după cum îi erau
purtările, avea toate motivele să se teamă. Că doar
ce venise de la ai lor, fugită mai bine de-un an de
la casa ei, din pricina traiului de nesuportat, cu
drăguţă şi ocări, cu batjocură şi umilinţe peste
măsură. Ori, de-i păţi ceva, Doamne fereşte!, măi
omule, io ce m-oi face? Eh, răspundea el în doi
peri: mare pagubă! De-oi muri, vorba lui Negruţ,
coborât în sat de prin Mărginime, curu o-nflori!
S-a găşi şi pentru mine un pumn de ţărână ori
un sac să m-arunce în apa aia mare, fără fund,
cum zic oamenii. Iar de nu, va sta cât va sta pe
acolo, până face ceva dolari şi, când crede că-i
destul, iaca, se suie iar pe vapor şi-n două
săptămâni îi acasă.

Cu greu ajungea Maria la cap, desigur, mai
totdeauna fără victorie şi fără mulţumire. Ce să-i
mai facă?

Nu luaseră, se-nţelege, nici de astă dată vreo
hotărâre. Un preambul, doar, la câte aveau să vină,
fusese după-amiaza aceasta a duminicii.

Spre seară ieşi până-n sat să se răcorească
la suflet, iar de-o întâlni-o şi pe Anica, cu atât
mai bine. Cu Anica lui cea frumoasă, la care-i
rămăsese inima pentru tot restul vieţii. Ai lor
dând-o altuia cu pământ şi stare mai bună. Mai
avea importanţă cum arăta feciorul? Pământ să
fie! Fir-ar el de pământ, că mult necaz i-a mai
pricinuit de cându-i pe lumea asta! După
momentele de furie, dorinţa de a pleca sporea.
Spera într-o stare mai bună măcar de-aici înainte.

Toată iarna America a fost întoarsă şi pe
faţă, şi pe dos. Da, frate-to şi soru-ta de ce s-au
dus, tu femeie? îi replică Mariei lui la una din
împotrivirile ei, din ce în ce mai înverşunate. Şi
vezi că nu s-o prăpădit lumea? Că tot asta le-o
fost şi la ai voştri, că ce se fac fără ei, lăsându-i
singuri în capul bătrâneţelor! Asta aşa era, e
drept, şi lumea mergea înainte şi fără ei. Şi, vorba
ceea, ai lui Bogdan nu erau oarecine în sat, neamul
lor fiind de când se ştiau neam mare şi  de vază.
Şi totuşi au luat drumul Americii, asta
întărâtându-l de multe ori, ba chiar înverşunându-
l pe Iliuţ. Au plecat Văsălie şi Cristina, fraţii mai
mici ai Mariei, de bună seamă cu gând de-
ntoarcere, conduşi de-acelaşi vechi precept, ce
mai funcţiona încă, valul şi mia, nici pe departe
nu le trecuse prin cap gândul de a se face
americani. Iar el, să nu aibă nici măcar voie să-
ncerce? Şi-atunci, odată se-arunca cu mâinile-n
gâtul femeii, de sta s-o sugrume. Curcubeu cui
te-o făcut, da pănă când? Adică până când se tot
opune planurilor lui de mai bine. Curcubeul,
ploaia, soarele şi luna, fulgerul şi trăsnetul erau
cap şi-ncepătură înjurăturilor, situate pe treapta
de jos a sudalmelor, pe treapta mai înaltă
situându-se toţi sfinţii, în frunte cu Patronul lor
ceresc. Când ajungea pe treapta a doua a celor
invocaţi era bai mare, încheiat mai totdeauna cu
strângeri de gât şi alte şi alte fărădelegi, care de
care mai cutremurătoare. Încât, biata Maria, intuia
de departe care va fi procedura finală a
încontrărilor lor. Femeia devenise calul de bătaie,
făptura asupra căreia să-şi descarce nervii. De
altminteri, ea purta toate vinile din casă, ea avea
de suportat toate mofturile şi mâniile lui Iliuţ. În
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situaţia asta ori ar fi zis să nu meargă, cum la fel
de bine ar fi putut zice şi să meargă, rezultatul ar
fi fost acelaşi. Încât ajunsese iarăşi pe buza
prăpastiei, gata-gata să se-ntoarcă din nou la ai
ei.

Cum scrisorile venite de la America dădeau
veşti încurajatoare despre cele ce erau pe acolo,
cu câştiguri bunişoare şi trai cât de cât acceptabil,
îl făceau pe Iliuţ să se îndârjească şi mai aprig.
Fraţii începuseră a-şi croi, încet, dar sigur, un rost
şi porniseră la drum hotărâţi, cum şi acasă o făceau
de când se ştiau. Cristina se mărită cu un
pământean de-al ei, cu Ioan Tamaş din Tău,
laolaltă având pe Pavel şi pe Mary, aceasta din
urmă ajunsă miss Cleveland mai târziu, iar Vasile
luă şi el tot o fată de pe-acasă, pe Domnica, şi tot
din vecini, din Presaca Sibiului, aşa că nici o
aşchie nu sărise prea departe de butuc.

Prinseseră, şi unul, şi celălalt, ceva cheag,
mai ales după ce sora Cristina pierzându-şi soţul
se recăsători cu Ion Zalin, un om mai bogat şi cu
stare mai bună, de puteau trimite acasă la ai lor
pachete cu lucruri de lipsă, fie rămase de pe la
prunci şi nepoţi, fie cumpărându-le de prin
prăvălii, cu siguranţă mai toate de mâna a doua,
second handurile funcţionând încă de pe atunci
pe acolo. Numai că de cum ajungeau la ai ei, se şi
pornea gâlceava, împărţirea lor nemulţumind
când pe unul, când pe celălalt, încât nana, sora
mai mare, Maria, nu ştia cum să-i împace. Pentru
un metru de jolj galben, câteva creioane cu gumă
în cap şi cine le mai ştie ce mărunţişuri, s-au
duşmănit ani şi ani. Încât, supărată după un
asemenea deznodământ, îi şi scrisese surorii
Cristina: Carte făcută pe data de 26 octobăru 46
la Sfântu Dumitru Draga me soră şi a meu
cumnau am căpătatu cartea voastă în pace şi în
sănătate (ce pace, cu Iliuţ al ei pe uliţă ziua-
noaptea!) care pace şi sănătate v-o dorescu şi
voauă de la Bunu Dumnezău să v-o deie şi voauă
la toţ. Da lăsaţ în zaton să le mânce pe alea toate
câte le-aţ trimesu că io nu-i mai pociu împăca
pe a mei pe toţ des zua-noaptea tot sfădiţ şi
împunşi unu cu ălălaltu şi om face ceom pute că
de foame nu moare nime şi pe noi om ave ce traje
că Domnu-i bunu şi ne are pe toţ în grija lui…
cu drag sora Maria

*
Hotărârea de plecare fu în cele din urmă

pecetluită.
Începură pregătirile. De la bani, desigur,

pornind. Că doar nu l-a duce cineva pe degeaba
până acolo. Pe lumea cealaltă, la marginea
pământului, cum ziceau sătenii. Cercetă pe cei
ce bătuseră deja drumul ăsta, şi-ncolo, şi-ncoace,
se informă despre călătoria în sine, despre cele
de lipsă pe vapor şi după sosire şi multe altele.
Îşi făcu socoteala că dacă are nevoie pentru dus
cam preţ de o văcuţă, n-are decât s-o ia pe Joiana
lui din grajd, s-o ducă în târgul Blajului şi s-o
dea măcar pe banii de lipsă pentru America, aici
intrând transportul şi altele de lipsă: haine (un
costum nemţesc, aşa cerându-le să se prezinte la
biroul din Viena, de unde li se făceau formele de
drum, şi nu în straiele de acasă - interesant,
împăratul Franz Ioseph îşi primea supuşii în
straiele locului de baştină, tocmai pentru a şti din
ce parte a imperiului său vin, iar ăştia…!), cei 25
de dolari de siguranţă, pe care să-i prezinte la
sosirea pe pământul făgăduinţei, din care să
trăiască până a intra în pită şi pentru cele câte or
mai apărea. Îl durea sufletul doar gândind la asta,
dar se-mbărbăta numaidecât socotind cu câţi bani
ar putea veni de acolo. Şi-apoi, de-o să câştige, o
să cumpere alta-n loc de cum va sosi.

Cam fălos de felul lui, acum, cu pregătirea
pentru calea cea mare, devenise şi mai mândru.
Că nu mulţi din sat erau în stare de-aşa ceva. Să
se încumete nici măcar cu gândul s-o facă,
darămite să-şi ia de-adevăratele lumea-n cap. Cât
să mai tot dea seama unuia şi altuia: cum şi de ce
pleacă, cât o să stea pe acolo, o mai veni înapoi?
Auzi, oi mai vini înapoi? Ce-ntreabă, Doamne
iartă-mă! Doar nu m-a-nghiţi pământul! – mai
răspundea, tăindu-le-o scurt când n-avea poftă de
explicaţii. Întrebările astea, chiar nebăgate în
seamă, tot îl mişcau. Se vede că nu-i era tot una
să lase în urmă casă, masă, nevastă şi copii şi s-o
ia deodată în lume. Şi-n ce lume?! Că Lina Tomii
din vecini nu fusese decât până-n Regat şi-a venit
de acolo schimbată şi la port, şi la grai, şi la
gesturi, de să n-o mai recunoască lumea!

Era în timpul marelui exod al anilor de
început de veac, când America avea nevoie pentru
dezvoltarea ei impetuoasă de masivă forţă de
muncă. Căutau cu toţii, companii industriale şi
de transport, căutau de zor, braţe cât mai multe.
Pentru aceasta unele agenţii de plasament al forţei
de muncă veneau în satele transilvane şi ofereau
locuri de muncă şi, uneori, chiar şi călătorie
gratuită până în America prestând în schimb
lucrări pe vapor. O astfel de companie de
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navigaţie, cea a bancherului german Missler, cu
sediul la Bremen, trimitea agenţi în Europa de
Est să facă reclamă biletelor de vapor mergând
din sat în sat să facă propagandă emigrării. Pentru
fiecare emigrant racolat agentul primea 20 de
coroane. Un fel de loterie a vizelor zilelor noastre.
Rară ocazie, dar cine avea noroc…

În casa Dascălului Oancea, apropiat al
doctorului Zalany poposi, de la Blaj, un domn
cam între două vârste, înalt şi bine făcut, cu
mustăcioară în ton cu părul negru ondulat. Purta
manta lungă îmblănită, căciulă brumărie din piele
de miel şi cizme maronii, înalte până la genunchi.
Era încă vreme de iarnă, sfârşit de făurar, în pragul
babelor. Timp capricios, schimbător de la o zi la
alta. Nimeri totuşi o zi bunicică, chiar cu ceva
soare pe la amiază. Sosi cum nu se putu mai bine,
dascălul încercând până aici, în taină, să găsească
un mijloc de a-l ajuta. O fi povestit ei pe la
întrunirile lor, fie de petreceri, fie pe la partidele
de vânătoare de-atâtea ale satului şi, de bună
seamă, şi de plecările oamenilor, unele de-a
dreptul cutremurătoare, iscând adevărate drame
în viaţa multor familii nevoiaşe, silite s-apuce
drumul depărtărilor. Prin ce împrejurare o fi ajuns
şi Iliuţ în preocupările lor cine mai poate şti.
Destul că el ajunsese printre aceia ce beneficiau
de un drum gratuit cu vaporul companiei Meissler
până la New-York. Adevărată mană cerească.
Ciorii chioare Dumnezeu îi face cuib! Aşa că
cearta pricinuită de lipsa cea mare a banilor de
drum prinsese astfel a se mai subţia. Rămânea să
facă rost doar de ceva mărunţiş pentru pregătirea
de plecare.

Drept urmare, într-o joi din Zilele Babelor,
avu noroc de-o babă mai cuminte, pe când cerul
se lumină la răsărit, cu Lori de frânghie, vaca ce-
o aveau pe lângă juncani, apucă drumul Blajului.
S-o vândă să-şi facă banii de drum. Joiana simţi
drumul străin ce i se hotărî şi, ieşind ea pe portiţa
casei, mugi deodată aşa de tare şi de prelung de
sta şi Iliuţ, şi mai ales Maria, să se prăpădească
de durere. Nu ştia nici pe drum cum de nu s-a
întors cu ea, s-o aşeze iarăşi la locul ei, la iesle.

Rămăseseră cu juncanii. Nădejde de lucru
aveau deci.

Umblă prin piaţa Blajului să găsească, dacă
se poate de pe la zăloage, ceva mai ieftin că banii
nu l-au dat niciodată, cum nici acum nu-l dădeau,
afară din casă. Nu se uita c-au mai fost purtate de
alţii. Nu. El căuta să împlinească o cerinţă a mai

marilor peste drum şi nicidecum a făloşenie. O fi
fost el atins de năravul ăsta, dar acum nu-şi avea
rostul câtă vreme îl atingea la pungă.

Scăpă ieftin astfel că putea sta liniştit din
privinţa asta, restul, haine şi mâncare până la
vapor, ba încă şi ceva pe deasupra, avându-le din
casă.

Plecarea fu fixată pentru sărbătoarea Bunei
Vestiri, căzută într-acel an într-o zi de luni.

C-o zi înainte, duminica, la biserică, popa
Dominic se rugă fierbinte pentru cei ce urmau să
plece în lunga călătorie, adică pentru el şi pentru
Ion al lui Brânzei, cu care hotărî să se ortăcească
într-această plecare temerară, implorând numele
Domnului de a-i însoţi, aşa cum i-a însoţit şi pe
Luca şi Cleopa în drumul lor către Emaus:
Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi
cu Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii
preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se
întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum
cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie
cu noi, robii Tăi care cu umilinţă ne rugăm Ţie.
Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui Tobie, înger
paşnic, împreună călător iar călătoria şi
întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire
ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă
îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori,
ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta… ca
astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine,
lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea
nemărginită!, încheie el, păstorul sufletelor,
rugăciunea pentru oile ce se desprindeau, cel
puţin pentru o vreme, de turma sa. Se spovedise
de cu seară, acum împărtăşindu-se cu trupul şi
sângele Mântuitorului, împlinind toate canoanele
date cu multă conştiinciozitate şi răspundere în
faţa Celui de Sus. Şi ajută-mi în toate, Doamne,
şi pune lacăt gurii mele pe unde-oi umbla! Îşi
încheie şi acum, ca de fiecare dată, rugăciunea,
conştient de defectele ce le purta cu sine.

Sub patrafir, Iliuţ rostea rugăciuni, nu mai
puţin aprinse, laolaltă cu popa, întărindu-le
neîncetat cu cruci mărunte şi dese. Îl cuprindeau
sudorile. Nu mai trecuse prin aşa încercare,
emoţiile drumului stând parcă să-l copleşească.
Cel de alături părea ceva mai stăpân pe sine, el
fiind de altminteri şi mai şcolit, şi mai umblat,
căci avea cheag, avea stare mai bună decât el. Se
aliase cu Iliuţ atât pentru curajul şi isteţimea pe
care acesta le dovedise nu o dată în situaţii limită,
el reuşind să-şi păstreze totdeauna calmul şi firea,
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cât mai ales pentru felul lui drăgălaş de a fi, ceea
ce, de bună seamă, nu era puţin lucru într-o aşa
aventură. De câte ori nu veneau la el oameni
disperaţi, cu vita bolnavă, gata să se dea de ceasul
morţii că-şi pierd animalul, singur el rămânând
calm şi stăpânit, în stare să o înţepe în şira spinării,
de armurare, după cum zicea el, să-i sloboadă
sânge din ureche, dacă era alergată sau ostenită
peste măsură, s-o dezumfle, când mânca trifoi sau
lucernă prea crude şi câte şi mai câte nu făcea, de
nu ştiau stăpânii cum să se plătească şi să-i
mulţumească trimiţându-i acasă cu animalul
refăcut. Cât despre drăgălăşenie, nu se mai îndoia
nimeni, plăcut de lume şi mai ales de femei. Doar
că-şi răsucea odată mustaţa a la Franz Iosef către
umerii totdeauna îmbujoraţi ai obrajilor ori le
făcea un semn discret cu ochiul, ca să se şi prindă
în plasa pornirilor sale.

Sărută poala popii în vreme ce acesta îi
dădu binecuvântarea cu mâinile împreunate pe
creştet, după care zăbovi la o poveste de despărţire
de cei apropiaţi, cu Anica înainte de toţi, de
neamuri şi prieteni, că cine ştie…, în curtea
bisericii. Mulţi dintre ei cereau să le trimită vorbă
dacă-i chiar aşa de bine pe acolo după cum se
aude, să se pregătească şi ei de plecare.

Depăşită de hotărârea fermă a lui Iliuţ, care
pe moment nu mai vedea decât partea plină a
paharului, pe celelalte lăsându-le pe mai târziu,
adică toate la timpul lor, Mariei nu-i mai rămăsese
decât să se roage şi ea pentru reuşita dusului, dar
mai cu seamă a reîntoarcerii acasă, la ea şi la ai
săi. Cât citea ea din cartea sfântă în după-amiezile
duminicilor şi ale sărbătorilor, dar cât citea acum
de când cu plecarea omului ei. Cu lacrimi cerea
ajutor Cerului, cu îngenuncheri şi mătănii implora
Divinitatea să le stea într-ajutor până ce l-o vedea
iarăşi lângă ea. Şi poate, după atâta vreme, şi mai
departe de ea, de spurcata de Anica, ce-i rodea
inima şi sufletul.

După-amiaza făcură sfeştanie, crâsnicul Ion
al lui Bogdan, fratele Mariei, înfăţişându-se cu
popa şi cantorul Vasile al lui Diacu la slujba de
sfinţire a casei şi a lucrurilor cu care el urma să
plece la drum: hainele albe de duminica, laolaltă
cu ceva schimburi, o carte sfântă, pieptarul şi
căciula din piele de miel şi laibărul negru din
pănură ţesută în casă şi dusă la-ndesat în pivele
din Mărginimea Sibiului şi nelipsita pită cu
slănină, ceapă şi sare. Că drumul era lung şi
slănina nu se strică.

De cum isprăviră cu cele sfinte, cu toţii au
fost reţinuţi la o supă de tăiţei cu carne de găină,
mâncarea asta aleasă făcându-se doar la
sărbătorile mari, că nu oricând şi pentru orice
tăiau găina. Acum era însă un eveniment. Şi încă
dintre cele mai mari. Băură şi un pahar de vin,
din via Dascălului, puţini mai având la vremea
ceea ceva licori pe la casele lor. Cât avem, bem,
după aia stăm, le era crezul după care îşi
drămăluiau licorile, puţine de altfel din capul
locului.

Din colţul mesei, cumnatul, crâsnicul Ion,
îl urmărea cu coada ochiului pe sărbătorit, doar a
desprinde sau a desluşi ceva din intenţiile sale.
Nu trăda însă nimic, totul părea curat, neatins de
gânduri şi  planuri meschine. Pe soru-sa
înapoindu-i-o de puţină vreme de la casa sa, cea
bătrână.

Cu toate rânduielile împlinite, să ai, tu,
grijă de copii ca de ochii din cap!, daţi în calea
Domnului, porniră la drum.

Doamne ajută! Îi fură cuvintele de pe urmă
şi săltându-şi desagii pe umăr, o porni către Blaj.
Pe jos, cum o făcea de fiecare dată când avea
treabă pe la oraş. De altfel, nici nu prea bătea el
drumul ăsta atât de mult, doar la nevoi mari, că
n-avea vreme de-aşa ceva. El era făcut şi dăruit
lucrului, nu plimbărilor. Astea rămâneau în seama
domnilor, că ei aveau cai şi căruţe, trăsuri şi sănii,
în stare să-nfrunte orice drum, pe orice vreme.
Şi-apoi ei purtau grijile satului, ei se ştiau cu cei
mai mari. Unul ca el ce-ar fi putut să caute tot
des pe-acolo? Aşa că rareori dădeau pe acolo, doar
la târguieli mari, şi-apoi, bani să cheltuiască pe
orice , de unde?

Tăie pe din două pădurea Redea şi-o apucă
sprinten pe Valea Vezii la vale. Opincuţele uşoare
îl îndemnau la drum, doar povara desagilor îi
dădea ceva de furcă. Îi schimba de pe un umăr pe
celălalt, coşul pieptului simţindu-şi-l mereu strâns
ca-ntr-o menghină. De-ar fi avut cal şi căruţă, cât
de uşor i-ar fi fost! Poate nici n-ar mai fi plecat
de-acasă, se gândea întruna muncit de durere, şi-
n trup, şi-n suflet. Cu atâtea semne de întrebare
în faţă nici nu era de mirare.

Ajunseseră în gară cu mult înaintea trenului
care urma să-i ducă departe.

(Continuare în nr. următor)
IOAN POPA
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- La ce te gândeşti bibilico? Îi zic soţiei
care stă pe un scaun cu mâinile în poală, privind
ţintă undeva spre covor. Spune-mi dacă ţi-a
făcut cineva rău şi mă duc să-l bat.

- O să-ţi spun, nu te precipita atâta cu
bătaia.

- Ba mă precipit şi acum îmi vine să-ţi
dau o scatoalcă de să nu te mai vezi.

- Doamne, exclamă ea ca de fiecare dată
în asemenea situaţii, mă tot întreb când îţi vine
mintea la cap? Cine te aude crede că toată ziua
mă baţi.

- Mintea mea nu se mai urcă la cap, acum
s-a cantonat în zona stomacului şi simt o foame
teribilă

- Masa este pusă, imediat mâncăm.
Tocmai am sosit de la serviciu, mă

dezbrac şi intru în baie. Mă spăl fredonând fals
o melodie care mi-a venit atunci în minte. Din
bucătărie se aude zgomotul specific făcut de
tacâmuri.

- Să vezi ce mi s-a întâmplat astăzi …
încerc să vorbesc printre înghiţituri.

- Lasă asta, îmi spune jumătatea mea.
Sâmbătă este ziua Torei şi trebuie să-i facem o
vizită şi să-i ducem un cadou.

Asta este! Zilele de naştere a celor două
surori ale ei, zilele de naştere ale soţilor surorilor
ei şi zilele de nastere ale noastre, erau
evenimente care ne punctau în fiecare an
existenţa. Eu şi soţia fiind născuţi în aceiaşi lună
şi în zile foarte apropiate, scăpăm numai cu o
singură vizită din partea lor pentru că ne
aniversăm împreună. De fiecare dată se pune
problema cadourilor. În cursul anilor le-am dat
tipilor cravate şi surorilor ei chiloţi şi maieuri
din bumbac cu danteluţă, într-o constantă
absolut desăvârşită. Şi noi primeam la fel.

- Mă gândesc să mai schimbăm, să-i
cumpăr ceva deosebit de data aceasta.

- Sigur, îi spun, gândeşte-te bine şi
profund. Să-i facem un cadou care s-o
cutremure de plăcere numai să nu coste prea
mult. Stăm rău cu banii.

- Ştiu şi de aceea m-am gândit. Ce zici

FUROUL

dacă i-aş da furoul acela pe care l-am primit de
la Sanda Bălan? Are încă eticheta pe el şi oricum
eu nu-l port. O dată că îmi vine cam mare şi
apoi cine mai poartă în ziua de azi aşa ceva?

- Tora! Exclam mândru că am ghicit. Dă-il
ei şi ne scăpăm de pacoste.

- Aşa am să fac, îmi spune bibilica. Mai
trebuie însă ceva pe lângă el. Mă gândesc la o
cutie cu bomboane de ciocolată.

- Bomboane de ciocolată să fie, îi spun.
Acum că am stabilit, putem să fim fericiţi până
la anul. - Până la ziua Tuţei

- Dumnezeule mare, ai dreptate. Fie şi aşa,
până la ziua Tuţei să ne veselim şi să ne trăim
din plin viaţa. Sâmbătă dimineaţa cumpărăm
cutia de fondante, împachetăm cu măiestrie
furoul şi îl legăm cu fundiţa roşie, învelim
bomboanele în hârtie albă şi aşezăm totul într-o
plasă. După masă, cu plasa bălăngănind într-o
mână şi cu buchetul de flori în cealaltă silim
spre Tora. Ne primeşte zgomotos cu năvala de
fraze spuse repede şi cam aceleaşi dintotdeauna.

- Vai ce drăguţ, nu trebuia să vă deranjaţi,
dragă, cu tot felul de cadouri, mulţumesc, intraţi
şi faceţi-vă comozi. Staţi jos, tu aici şi tu aici,
ne indică scaunele aranjate în jurul mesei. Sile,
se întoarce spre soţul ei, adu berea şi ţuica aceea,
ne petrecem un pic, ce mama zmeului, m-am
săturat de serviciu, serviciu şi iar serviciu.
Vorbeşte mult într-o cascadă de fraze absolut
impresionantă. Sile, tăcut, lucrează la pahare.
Vădeşte tipul o aplecare spre această activitate
încât mi-a stârnit admiraţia şi invidia în acelaşi
timp. Închinăm, îi urăm la mulţi ani, ţoc, ţoc,
pupături pe obraz şi bem ţuica. Sile are un tipic
deosebit de a bea pe care îl respectă cu
religiozitate şi care face parte din fiinţa lui, din
personalitatea lui devenind un fel de a bea
“sistem Sile” duce paharul încet până în dreptul
gurii, îl deşeartă brusc umflându-şi obrajii, apoi
îl suge încet cu înghiţituri mici stând cu ochii
iesiţi din cap şi privirea fixă undeva spre
peretele din faţă. Pe măsură ce înghite, obrajii i
se dezumflă şi când ajunge la normal, cantitatea
de ţuică din cavitatea bucală s-a transportat toată
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în stomac. Privirile i se îndreaptă hulpave spre
sticlă, furie şi viclene, iar mâna, într-un gest
mecanic, se încleştează de ea, toarnă încet
privind concentrat cum creşte nivelul lichidului
în pahar, apoi aşează sticla la locul ei

- Las-o mai domol, Sile, îi atrage atenţia
Tora. Ştii tu…

- Da, da, rosteşte laconic Sile şi îşi duce
din nou paharul la gură. Obrajii umflaţi,
înghiţituri mici, privirea fixă spre
perete…Bolboroseşte ceva din care aud numai
finalul, spus îndesat...mă-tii. Am încercat şi eu
o dată această tehnică de a bea. Nu mi-a reuşit.
După prima înghiţitura mică, m-am înecat, o
parte din ţuică mi-a ieşit pe nas iar cealalată
parte am expulzat-o violent pe covor cu o tuse
care mi-a tăiat răsuflarea.

- Doamne Dumnezeule măi bărbate, mă
apostrofează prompt soţia, vezi că poate în loc
să înghiţi, inspiri ţuica şi-ţi ajunge în plămâni.
O să vezi atunci că s-a zis cu tine. Îi dă înainte
timp ce eu încerc să-mi reglez respiraţia
ştergându-mi lacrimile de pe obraji. Surorile
vorbesc. Mai bine zis vorbeşte Tora. Când eşti
în prezenţa ei, eşti un simplu ascultător.
Subiectul de azi este “Pisica neagră”.

- În fiecare zi când ies de la serviciu intru
la “Pisica neagră”. Tu ai fost la “Pisica neagră”?
Du-te la “Pisica neagră” şi cumpără de acolo.
Toată lumea se duce acum la “Pisica neagră”,
nu că ar fi mai ieftin, dar sunt mutre noi, m-am
săturat să văd aceleaşi figuri după tejghele. Vezi
că “Pisica neagră” este pe centru şi are desenată
pe firmă o pisică neagră cu coada în sus. Toată
lumea intră la “Pisica neagră” după margarină,
pâine sau biscuiţi. Cam acestea se găsesc aici,
ca şi în alte alimentare, numai că ţi-am spus,
sunt feţe noi care te servesc şi sunt toate
zâmbitoare.

- Dar Tuţa şi Dragoş nu vin? întreb eu.
Tora se opreşte brusc, mă priveşte mirată şi face
o mică pauză ca şi când ar încerca să revină la
realitate.

- Vor veni şi ei, zice, numai că nu ştiu
niciodată când apar la uşă. Le spui să vină la
cinci şi ei vin la şapte. Întotdeauna fac la fel.
Mâncăm câte o felie de cozonac pusă în
farfurioară cu graţie de către Tora, Sile îmi face

cu ochiul către sticlă şi pahar. Aprob tăcut şi
paharul mi se umple din nou. Mai bem câte
două pahare de bere, apoi plecăm.

- Doamne, obositoare mai poate fi sora
asta a mea, îmi zice iubita mea soţie în drum
spre casă. Vorbeşte numai ea şi are un debit
verbal de speriat, nu alta.

- Trebuie să mergem luni la “Pisica
neagră”, îi spun. M-a înnebunit cu ea şi prevăd
ca până atunci o să am coşmaruri şi o să văd şi
în somn numai pisici negre cu coada în sus.
Probabil că dacă mergem la magazinul acela, o
să-mi revin.

***
-  Peste două zile este ziua de naştere a

celeilate surori, a lui Tuţa, cea mai mare
dintre ele. Tora dă telefon şi întreabă dacă
luăm cadou împreună, sau mergem fiecare
pe cont propriu.

- Fiecare cu cadoul lui, îi spune soţia şi
începem să ne gândim ce să-i cumpărăm.

- Eu aş zice să îi iau de data aceasta un
batic, şti că ea poartă tot timpul, şi o eşarfă, un
fulăraş din acela subţire asortat cu baticul.

- Excelentă idee, îi zic, după ce cumperi
ce ai de cumpărat, o să-ţi trag o chelfăneală cum
scrie la carte.

- Am recepţionat mesajul, îmi zice laconic
jumătatea mea iubită, dar te rog să nu-ţi faci
nici un fel de program mâine după masă.
Mergem la cumpărături.

-  După două zile, cu pachetele puse iarăşi
într-o plasă şi cu un buchet de flori, ne
îndreptăm spre sărbatorită… Tuţa, diminutive
de la Vetuţa diminutive de la Elisabeta, cea mai
mare dintre ele este semiţărancă, placidă,
scundă, credincioasă nevoie mare, cu o faţă şi
o privire blândă şi tot timpul îşi cere iertare
pentru orice. Tora este cea mijlocie. Ne-am
înţeles cu Tora la telefon să fim la Tuţa la ora
cinci. Întâmplarea face ca exact la ora stabilită
să ajungem deodată în faţa porţii.

- Auzi tu sora-mea, zice Tora, eu am
cumpărat ceva, dar am pus şi furoul acela pe
care mi l-ai dat tu de ziua mea. Eu nu mai port
aşa ceva, dar Tuţa mai poartă încă.

- Foarte bine, zice soaţa, dacă tot nu-l
porţi….
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-  Tuţa ne deschide uşa cu zâmbetul ei
vinovat de toate păcatele lumii.

- Vai, dragele mele, ne întâmpină de parcă
ar fi fost de faţă numai surorile ei, ia te uită
dragă, mi-aţi tot adus flori. Nu trebuia să vă
cheltuiţi…

- Lasă Tuţa, i-o reteză Tora, doar o dată
pe an este ziua ta. Ce mai faci cumnate?
Cumnatul mormăie ceva şi ne invită să luăm
loc. Au o casă modestă, dar cu curte, visul Tuţei,
de a putea să stea la poartă pe un scăunel
duminica după masă. Masa era întinsă şi
gazdele îşi intră in rol.

- La mulţi ani, să vă ajute Dumnezeu să
mai prindeţi mulţi ani ziua asta. Bem ţuică şi
Dragoş, soţul ei, se lansează în critici la adresa
orânduirii. Faţa i se congestionase, venele de
pe gât i se umflă ca râmele şi vântura mâinile
peste masă mai-mai să se răstoarne totul. -
Ticăloşii ăştia, nişte porci ordinari care îşi bat
joc de popor.

- Bărbatul acesta al meu este turbat rău,
încearcă Tuţa să îl scuze.

- Tu să taci că nu ştii nimic! i-o reteză
Dragoş prompt. Câstigă traiul familiei, ei doi
şi încă patru copii, ca muncitor la forjă într-o
fabrică din oraş. Clasă muncitoare fiind, are
conştiinţa proletară dezvoltată, însă complet
opusă moralei comuniste şi ideologiei ceauşiste.

- …tu-le aia şi pe dincolo, înjură şi
foloseşte nişte cuvinte urâte încât Tuţa îşi face
la cruci cu nemiluita.

- Nu te mai cruci atâta, se zborseşte
Dragoş la ea, e aşa cum zic eu! Noi aprobăm
dănd din cap tăcuţi şi lucrăm cu hărnicie din
pahare.

- Mulţumesc că v-aţi ostenit să cheltuiţi
pentru mine, ne zice la plecare Tuţa zâmbind
candid. Ce dai ţi se va întoarce cum scrie la
Cartea Sfântă. Şi s-a întors. Spre stupefacţia
noastră.

***
- Facem o masă ca lumea, îmi zice soţia,

oricum ne sărbătorim amândoi şi cu un deranj
scăpăm de treaba asta.

- Ca de obicei, îi zic, le dăm de mâncare
şi băutură cât încap în ei.  M-am cam săturat de
felia de cozonac a Torei şi de gogoşile Tuţei.

Facem masă ca lumea, spun eu.   O să coste
ceva, dar n-are importanţă, nu?  Facem masă
ca lumea oricât ne-ar costa.  Aşa să fie, am
stabilit şi gata.

- În ziua şi la ora stabilită, surorile
secondate de bărbaţii lor au sosit îmbrăcaţi
frumos şi cu aere solemne.

- La mulţi ani! ţoc-ţoc, sănătate şi fericire
ţoc-ţoc! Buchetele de flori, pachetele cu
cadouri, mulţumiri. Masa e întinsă în sufragerie:
tacâmuri, serveţele, pahare şi sticle de ţuică, vin,
bere. În farfurioare aranjate frumos bucăţi de
brânză, bucăţi de salam, câte o jumătate de roşie
şi bucăţi de ardei.

- Vai tu sora mea, ce v-aţi cheltuit, zice
Tuţa înfingând sfioasă cu furculiţa o bucată de
brânză.

- Taci şi mănâncă, intervine Dragoş care
băuse deja câteva păharele de ţuică şi atacă şi
el cu furie parcă conţinutul farfuriei din faţa
lui.

- Dacă mai vreţi luaţi de pe platou, îi
îndemnă soţia, dar să lăsaţi loc şi la friptură.

- Doamne iartă-mă, exclamă Tuţa, doar
nu zici că…

- Ba zic, intervine nevasta mea, când nu
mai vreţi gustări îmi ziceţi şi o să strâng
farfuriile. Păstraţi furculiţele şi cuţitele. Le-am
păstrat, am mai discutat, ele trei de o parte a
mesei, noi trei de cealaltă. Apoi a adus friptura.
Mâncăm, bem, povestim. Dragoş nu foloseşte
cuţitul. Înfinge furculiţa în bucata de fripută,
muşcă din ea apoi cu degetul arătător de la mâna
cealaltă o scoate elegant prin împingere şi atacă
piureul. Se termină mâncarea şi toate fetele
strălucesc de satifacţie. Ne plecăm cu interes şi
harnicie spre pahare. Se bea vin şi bere de-a
valma, cum se nimereşte. Ochii încep să
strălucească şi vocile sunt tot mai puternice.
Surorile discută şi ele cu glas ridicat.

- Să vă spun ceva, încearcă Tuţa să
vorbească.

- Lasă că zic eu acum, îi taie intenţia Tora
şi începe rapid în stilul ei, ta-ta, ta-ta-ta!

- Porcii aceştia! strigă Dragoş.
- Auziţi, dragele mele, la omul meu, zice

Tuţa întrerupând iureşul Torei.
- Să taci că habar n-ai, se sumeţeşte
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Dragoş cu mâna întinsă spre ea şi cu faţa
congestionată.

- Sile tu cum stai? îşi întreabă şi Tora soţul.
Sile stă bine: cu obrajii umflaţi de porţia de vin
din gură, savurează băutura înghiţind uşurel în
stilul lui cu ochii aţintiţi spre peretele din faţă.
Nu răspunde nimic şi îşi vede mai departe de
problemă. Se vorbeşte ce se mai vorbeşte, se
înjură ce este de înjurat, apoi musafirii se
pregătesc de plecare.

- Măi, oameni ca voi mai rar! zice Dragoş
cu trenciul îmbrăcat pe o mână şi căznindu-se să-
şi găsească mâneca cealaltă într-o zbatere fără
rezultat. Îl ajută Tuţa care mai trage de câteva ori
cu palma de-a lungul trenciului netezindu-l .

***
- Haide să vedem cadourile bibilico, îi zic

soţiei după ce am debarasat masa festivă.
Desfacem pe cel al Torei: maieul şi chiloţii tetra
erau la loc de cinste alături de o cravată teribil
de colorată pentru mine. În cel al Tuţei,
stupoare! Furoul dat de soţie Torei, dat de
aceasta Tuţei, s-a reîntors cu eticheta intactă
proprietarei iniţiale.

- Dumnezeule! exclamă soţia, n-am
scăpat de el! ce mă fac acum?

- Dacă nu-l porţi tu, îl port eu, zic cu o
voce aprigă şi înhaţ obiectul desfăşurându-l în
toată lungimea lui. Ne-a fost dat să-l stăpânim
până la adânci bătrâneţi aşa că nu mai încerca
să te împotriveşti soartei. Ce-ar fi  să-l punem
în geam cu un bilet pe care să scriem: “Cadou
pentru cine îl doreşte”.

- Ne facem de minune, zice soţia, mai bine
î punem pe pubelă şi îl va lua un gunoier.

- Lasă gunoierii, îi zic, ce-ar fi să îl dăm
nevestei lui Flintaşu? Flintaşu era un ţigan care
locuia cu vreo câteva case mai jos de noi cu un
regiment de copii dintre care câteva perechi
erau gemeni.

- Bine, zice soţia, chiar mâine dacă o văd
o chem şi i-l dau. După două zile, în timp ce
mâncăm, îmi spune cu faţa tristă şi vocea
plângăreaţă:

- A fost a lui Flintaşu aici şi nu a vrut să ia
furoul.

- Cum Dumnezeu, exclam iritat, nu i-a
trebuit nici acesteia? –

- Nu, a spus: doamna eu nu port aşa
fineţuri pe dedesubt unde nu le vede nimeni.
Dacă era ceva pe deasupra, aşa o rochie, o
bluză, nu zic nu, dar pe dedesubt…

- Lasă că te scap eu de el, îi zic.
Împachetează-l frumos şi pune-l într-o pungă
de plastic frumoasă. Diseară duc pachetul şi îl
las la o poartă pe strada cealaltă. Aşa am şi făcut
şi a doua zi când am plecat la serviciu am făcut
un mic ocol să văd ce s-a întâmplat cu furoul.
Pachetul nu mai era acolo. Respir uşurat şi îi
doresc celei ce-l va purta numai noroc şi
fericire. După câteva zile, într-un geam la câteva
case mai jos de poarta unde am lăsat pachetul,
observ furoul pus pe un umeraş la geam cu un
bilet prins de el: “De vânzare, ocazie unică.”
Am trecut zilnic pe acolo privindu-l şi sperând
cu ardoare să-şi găsească persoana pe care s-o
îmbrace. După vreo săptămână a dispărut din
geam. S-a vândut? Nu s-a vândut? Nu ştiu nici
acum.

OVIDIU I. BUCUR
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Opresc maşina în parcarea
hotelului “Ceres” din staţiunea
balneară Bala, judeţul Mehedinţi,
scoatem bagajele, eu şi nevastă-
mea, şi mergem la Recepţie. După
finalizarea formalităţilor de
cazare, merg la responsabilul sălii
de masă, care ne repartizează o
masă cu patru locuri, unde vom
servi masa pe durata şederii
noastre la tratament.

Camera rezervată e
plăcută, despachetăm şi apoi
mergem la cabinetul medical pentru stabilirea
procedurilor de urmat.

La ora 13 coborâm la masă. Facem cunoştinţă
cu doamna şi domnul Voican din Corabia. Sunt
pensionari ca şi noi, amabili şi comunicativi. E
amănuntul care îmi place, garanţie că ne vom simţi
ca în familie. Şi noi şi dânşii nu suntem pentru prima
dată în această staţiune, prilej de reîmprospătare a
unor amintiri.

Le spun că am avut prilejul, cu mai mulţi ani
în urmă, să trec prin Corabia, în drum spre Turnu
Măgurele, unde m-am aflat ca preşedinte de comisie
la examenul de bacalaureat.

-Cum vi s-a părut oraşul, domnule profesor?
-Sincer să fiu, mi-a plăcut. Oraşele de la

Dunăre au ceva comun, care le particularizează faţă
de cele din restul câmpiei.

-Dacă aţi fi fost preşedinte de comisie la
Corabia aţi fi aflat multe despre noi.

-La ce vă referiţi?
-Reţineţi, domnule profesor, că eram , poate,

singurul oraş din ţară în care jumătate din populaţie
avea un loc de muncă. Jumătate. Înţelegeţi? Corabia
număra atunci douăzeci şi două de mii de locuitori.
Acum suferă şi Corabia ca toate celelalte oraşe.

-Aveţi în vedere partea economică?
-Fără îndoială. Să vezi cum dispar pe rând

întreprinderile din oraş e ca şi cum te-ai uita la un
incendiu la care nu apare nicio maşină de pompieri.
Nu exagerez. Ne-am confruntat cu dispariţia sursei
de venit salarial. Noi nu trăiam din altceva. Mii de
familii. Şi în condiţiile astea ni se vorbea de luminiţa
de la capătul tunelului.

-Statul nu se mai implică. Nici nu mai are
asemenea pârghii. Toate aşteptările vin de la oamenii
de afaceri, de la companii străine…

-Am ajuns, din ce am fost, un popor nevoiaş.

Ce zice cineva, rămas pe drumuri,
când mai are doi-trei ani până să
iasă la pensie? În situaţia asta am
fost noi amândoi. Nu mă despart
niciodată de o xerocopie după un
articol apărut în Gazeta de Sud din
Craiova. Sunt acolo şi cuvintele
soţiei, care au fost reţinute de un
ziarist. Vă aduc la masa de seară
xerocopia după acest articol.

Domnul Voican îmi caută
privirea ca să se convingă de
reacţia mea la cele auzite. Cum să

nu-l înţeleg? Îl văd pe domnul Voican un purtător de
cuvânt al orăşenilor din Corabia, care au mai rămas.
Ei sunt istoria vie, trăită aşa cum nu şi-au dorit-o.

Ne despărţim, urându-ne o după-amiază
plăcută…

După ce isprăvim cina, domnul Voican îmi
propune să luăm loc pe o canapea din hol. Sunt de
acord. Dânsul scoate din buzunar câteva coli,
xerocopia articolului din ziar.

-Citiţi, îmi spune. E bine că există asemenea
confirmări. Se aduce mereu în discuţie problema
autostrăzilor care nu mai prind viaţă, a unor spitale
regionale mult aşteptate, dar se trece sub tăcere că
au fost desfiinţate câteva zeci. Au urmat şi ele soarta
atâtor uzine şi fabrici?

Citesc din ziar. E vorba de numărul din 10 iunie
2009. Articolul se intitulează “Rugină şi ruină”. Reţin
din ziar: „Am lucrat 27 de ani la Tăbăcărie. De când
au pus-o pe butuci turcii – au furat tot, au tăiat şi au
vândut ce-au găsit înăuntru – stau acasă. Veneam
noaptea de la muncă, după ce ieşeam din schimb, şi
era plină strada. Sute de oameni. Nu ţi-era frică să
mergi. Acum, după ora şapte, nici nu mai pleci din
curte. Soţul meu a lucrat şi el la Zahăr. Acum stăm
amândoi. Cine să te mai angajeze? Unde? În tineret
ne mai punem speranţa, că o putea schimba ceva. Că
s-a ales praful!“, spune cu amărăciune Violanda
Voican”. Nu pot trece cu vederea peste încrederea
doamnei Voican în angajarea tineretului să schimbe
ceva. Ce ar schimba? Şi cu ce? Cu tableta pe care n-
o mai lasă din mână?

Îi restitui domnului Voican paginile cu articolul
din Gazeta de Sud. Despre aceste adevăruri nu-şi mai
aduce nimeni aminte? Din discuţiile de acum de la
cele mai înalte structuri ale statului reţinem că
democraţie înseamnă “Scoală-te tu ca să mă aşez eu”.

TEODOR OANCĂ

ÎNCOTRO?
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O sfântă zi de duminică a unei primăveri
timpurii dar viguroase îşi revărsa dimineaţa peste
satul în care parcă însuşi Dumnezeu a coborât ca
să îşi petreacă ziua de odihnă pe care chiar El a
decretat-o prin poruncă sfântă.

Întreg Drâmbarul era un dezmăţ de floare
de piersic şi cais, de prun şi corcoduş care, de pe
dealul viilor, se răsfăţa în oglinda limpede a apelor
Mureşului, curată ca lacrima unei fecioare tânjind
după dragoste.

La streşina casei bunicii, nu demult sositele
noastre rândunele, fredonau de mama focului un
cântec de dragoste doar de ele ştiut dar care parcă
te îndemna la joc, la ţopăit.

Primăvara!
Stăteam pe pragul casei cu uşa larg

deschisă, să intre peste tot primăvara.
Stăteam şi priveam soarele încurcat în

crengile nucului uriaş din grădina de peste drum
a lui Simion. Era ca o nucă mare, uriaşă sclipind
între crengile nucului.

Îmi întorceam privirea spre tata care, în
casă, în faţa oglinzii, numai în izmene şi cu bustul
gol, se săpunea de zor pentru a se bărbieri. Se
pregătea de biserică. Era un adevărat ritual acest

BLEGEA

bărbierit, ritual pe care nu l-aş fi scăpat pentru
nimic în lume.

În primul rând, oglinda:
O oglindă mare, monumentală cu ramă de

lemn de nuc, prinsă într-un suport cu dulăpioare
pe ambele părţi.

Avea ceva grozav oglinda aceasta, nu era
dreptunghiulară nici pătrată ci ovală. Ovală şi
limpede, limpede cum numai Mureşul poate fi în
zilele lui bune.

Pentru oglinda aceasta, tata, care era sobar-
teracotist de meserie, a făcut unei familii de evrei
înstăriţi din Alba Iulia două sobe de teracotă.
Două!

Dar merita.
Te vedeai în ea întreg – întreguţ cum nu se

putea vedea într-a lui Badea Ianc, vecinul care-şi
cumpărase o oglindă de la târg nu mai mare decât
o copertă a Abecedarului meu, pe care o atârna
când se bărbierea, într-un cui deasupra uşii, de
nu i se vedea în ea decât nasul şi jumătate de
obraz.

Într-a noastră te vedeai tot. Tot! Şi izmenele
tatei se vedeau.

Apoi era ligheanul.
Ligheanul emailat aşezat pe un taburet în

dreapta oglinzii în care mama turna apă încălzită
din timp şi ţinută pe marginea sobei. În ăsta se
spăla tata până la brâu după bărbierit.

Apoi, cureaua.
Cureaua de ascuţit briciul, atârnată într-un

cârlig lângă oglindă, o curea lată, groasă, mai
groasă parcă decât hamurile calului, a lui Victor
al nostru, de care mie îmi era cam frică pentru că
era un animal tare nărăvaş care nu asculta decât
de tata.

Pe cureaua aceasta, tata îşi plimba tacticos
briciul în sus şi jos, după ce se săpunea bine. Îşi
ascuţea briciul aşteptând să se înmoaie barba.

Cureaua aceasta şi briciul le-au adus tata
din Rusia unde a fost cu războiul.

Apoi, pe suportul oglinzii, erau înşirate în
ordine: un bol cu apă în care îşi înmuia pomociul,
săpunul rotund învelit în staniol, pomociul, briciul.

Tata se săpunea de zor.
Tot privindu-l nici n-am băgat de seamă
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când a scăpat soarele dintre crengile nucului lui
Simion.

L-am văzut doar plutind victorios, ca un
balon uriaş şi fierbinte, deasupra satului.

Şi tot atunci l-am văzut şi pe Blegea. În
praful din mijlocului drumului, crăcănat şi
important, cu faţa către casa noastră răzimat în
nelipsita-i bâtă.

- Filimon Ludovic! l-am auzit strigând din
toate puterile.

- Vic, zice mama care se foia dintr-o cameră
în alta pregătindu-i tatei hainele pentru biserică,
vezi că te strigă cineva.

- Cine mă strigă, tu? întreabă tata care încă
se săpunea. N-a apucat să-şi ascută briciul.

- Filimon Ludovic! s-a înfoiat iarăşi Blegea.
Ieşi până afară!

A ieşit tata în pragul casei cu barba albă de
săpun şi cu briciul în mână!

- Ce-i, mă?
Blegea, crăcănat, important şi sprijinit în

bâtă:
- Filimon Ludovic, eşti convocat la şcoală.
- Unde, mă?
- La şcoală. Au venit tovarăşii de la Alba

Iulia, de la partid, să te lămurească.
În  afară de biserică, şcoala era locul de

adunare, de când cu comuniştii, cu Republica
Populară.

- Ce să mă lămurească, mă? face tata pe
naivul, deşi până şi eu ştiam despre ce e vorba,
că fierbea tot satul.

- Să te lămurească, să te înscrii în
gospodăria colectivă!

Despre Blegea musai să spun câteva vorbe.
Alt nume are el înscris pe cruce, acolo unde

se odihneşte, fie-i ţărâna uşoară, în cimitirul de
la biserica veche. Însă eu i-oi spune Blegea pentru
că numele acesta e foarte asemănător numelui
de ciufală dat individului de către drâmbăreni.

Blegea, era leneşul satului, un terchea-
berchea, un nime-n drum, căruia îi era lene până
şi să umble. Când se deplasa pe uliţa satului,
sprijinit în nelipsita-i bâtă, pe care o purta tot de

puturos ce era, nu-şi îndoia picioarele de la
genunchi. Îi era lene. Mergea crăcănat, lăbărăţat,
cam cum merg astăzi cei de la Poliţia Comunitară
în timpul „serviciului”. De lucrat nu lucra. N-avea
pământ dar nici nu se îndemna la lucru. Oricum,
până ar fi ajuns el în hotar se făcea seară. Râdeau
şi copiii de el: „Nenea Blegea, vezi ţi-a fugit un
bourel printre picioare!”.

Aşa-i ziceam noi copiii melcului „bourel”.
Au venit însă comuniştii la putere şi-a ajuns

mare, Blegea. Era omul de legătură al satului cu
tovarăşii de la Raion. A devenit al dracului,
Blegea. Intransigent. Combativ. Omul clasei
muncitoare.

De mers însă tot aşa mergea: încet,
crăcănat, ţeapăn, sprijinit în bâtă.

- Filimon Ludovic, să te prezinţi imediat la
şcoală. Sunt oficial.

- Ce eşti, mă?
- Oficial.
- Du-te, mă, dracului! Cu oficialul şi cu

tovarăşii tăi cu tot!
- Filimon Ludovic! Ai suduit un oficial şi

Partidul. Justiţia te mănâncă. O să te reclam la
Raion. N-o să vă mai meargă vouă chiaburilor,
Filimon Ludovic.

- Ce-ai zis, mă?! Mă faci chiabur? Îţi tai
grumazul, ‘nezăii mă-tii!

Şi porneşte tata spre poartă cu briciul în
mână, cu barba albă, ca un Moş Crăciun în izmene
şi cu mama, speriată după el.

- Vic! Vic! Nu-ţi prinde mintea cu prostu’.
Numa’ ce-ai venit din prizonierat, vrei să intri la
închisoare?!

În drum însă, s-a petrecut un fenomen
rămas de pomină în istoria Drâmbarului: cu bâta
subţioară, cu pălăria într-o mână, Blegea fugea
ca la suta de metri.

Fugea de se uitau vecinii peste garduri ca
la „ucigă-l toaca”.

- Vic! Măi Vic! Ai văzut minunea?! Blegea
ştie fugi!

- Ştie,  dă-l dracului!
IOAN FILIMON
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Ecouri   poetice

Capătul

Nu te duce, clipă, în eternitate, sunt atâtea acolo!
Câte nu ne putem spune noi doi!
Până şi cuţitele ni le putem ascuţi
unul pe oasele celuilalt...
Nu te duce, clipă, suratele tale zac desfigurate,
nimeni nu le mai recunoaşte!
Nu-i o mănăstire pivniţa aceea...
Nu te duce, clipă! Aşază-te pe palma mea
şi o voi închide şi nu se va bănui unde eşti!
Vor uita de tine.
Cine să numere fărâmele timpului?!
Surâde clipa. Rece e făptura ei pe mâna mea.
O, tremură ea, nu mai am unde mă duce,
Locul meu e aici...
Sunt ultima!

Se schimbă garda

Cu câtă bucurie mă uit
la trupul meu îmbătrânit!
Vezi că n-a fost greu,
vezi că n-a fost cine ştie ce!?
Te-ai scuturat de tinereţe
nu-ţi mai umblă mintea la dragoste,
Te-ai înmuiat, ai prins muşchi,
Se poate baza omul pe tine!
Mai ai puţin şi toţi te vor ocoli

MARCEL MUREŞEANU - POEZII

“Marcel Mureşeanu este, nu doar poetul venit din această lume,
ci şi unul dintre cunoscătorii săi. A locuit-o în chiar intimitatea ei şi
având sentimentul că se află împlinit într-o enigmatică şi mobilă
conspiraţie. El are, de altminteri, prin natura sa, o vocaţie a
conspiraţiei ludice. Mereu pune ceva la cale. E în permanenţă în
căutarea unui eveniment şi a unei legături insolite. Şi face totul cu o
mobilitate paradoxal apatică, cu o energie parcă statică şi totuşi
animatoare. O prezenţă delicat-insinuantă şi fecundă, cum este, în
fond, şi poezia sa.”

PETRU POANTĂ

ca pe o groapă,
Vei putea sta singur la fereastră
Pe zare se vor decupa sperietorile de ciori
Şi îţi vor face cu mâneca...
Ce dulci dimineţi vei petrece,
şi ce seri smeurii!
Aşa-i că-i mai bine decât oricând?
Uită-te la peretele ăsta lung şi înalt!
E veşnicia!
O uşa mică, împănată cu margarete
Se va deschide pentru sufletul tău...
Interzis trupurilor! va scrie pe ea.
Sigur că te vei mânia, dar îţi va trece,
bine ca nu-s veşnic! vei cârti.
Azi-mâine vă veţi desparţi.
Cum se desparte aburul de vasul său!
Dacă vei apuca să închizi ochii
înainte de a vedea chipul morţii,
vei duce cu tine imaginea unei lumi
înfloritoare!
Apoi mai vedem noi.

Întotdeauna trei

Există un ţinut unde oamenii
trăiesc în eroare
există un ţinut unde oamenii
nu trăiesc în eroare
există şi un altul unde oamenii
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pur şi simplu trăiesc
şi se întreabă mereu
unde se află celelalte două ţinuturi
şi cum de-au auzit de ele
numai din cărţi!...

Viteazul în piele de oaie

Zic: acesta sunt eu! şi mă fixez mai bine în scaun.
Am o carte despre viaţă şi moarte în mână.
Zic: acesta sunt eu, un bătrân profesor de liceu
şi peste puţin aş putea muri,
aşa cum întâmplarea asta neplăcută
se poate petrece şi după zece ani.
Mă fixez în scaun şi-mi văd dosul palmelor
pigmentat de pete cafenii,
despre niciuna nu ştiu când a apărut,
nici ziua, nici ora, nici anul.
Toată încăperea e plină de cărţi şi de tablouri,
numai drumul spre uşă şi spre fereastră e liber.
O cale de urmat ar fi să stau nemişcat în scaunul
meu
şi să citesc mai departe.
Toată viaţa se întoarce lângă mine,
m-a găsit în cele din urmă,
toate doresc să nu ne mai despărţim.
E mult prea mult pentr-un biet călător
să tragă maţele astea după el.
Mă fixez în scaun şi le refuz politicos:
vreau să rămân singur,
nu mai avem ce ne spune!
Sunt semne că vor pleca…
Aplecat peste masa de scris, scot un geamăt scurt,
de-abia îl aud şi-mi dau seama
că pot muri din clipă în clipă,
dar nu pot crede.
Scaunul mă ţine între chingile lui,
cartea se deschide în faţa mea
la prima pagină.
Încep să citesc.
Când mă voi opri va fi ziuă,
prima zi fără mine.

Într-un spital de provincie

Vă rog să intraţi şi să luaţi loc
pe saitul meu! insistă moartea,
nu-mi văd capul de treabă
şi nu ştiu, zău, cât o să mai rezist.
Fac zilnic o baie de aburi,
mai încearcă ea să intre în vorbă,
mă trec sudorile când văd
ce am de luat cu mine nu mai de-acolo!
Vă rog să intraţi! Într-o clipă
vă fac formele!
N-aş vrea să-i supăr
pe cei ce v-au trimis,
mai ales pe celebrul chirurg
a cărui fosforescenţă-i recunoscută…
Starea dumneavoastră e minunată!
De mult n-am văzut-o cicatrice
atât de mică şi de perfectă,
cu un efect atât de miraculos!
Nici nu-mi dau seama
cum o să vă iasă sufletul prin ea!
Vă rog să luaţi loc! Aşa, întins pe spate,
cu mâinile pe piept,
ca şi cum aţi ascunde un măr în sân…
Aşa!… mă răsfaţă ea, iar mandibula
i se clatină periculos
deasupra vazei cu crini
aduşi de tine-n salon dimineaţa.

O casă mare

În una din cărţile mele
mă dezbrac,
în alta iau masa de prânz,
în a treia dorm
până dimineaţa târziu,
în a patra urc muntele,
în a cincea sunt roată de foc!
Încă n-am scris-o
pe aceea unde voi muri,
ea va fi de piatră
şi se va deschide
doar la auzul
suspinului tău.
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Non credo
lui Heidegger

Nu cred
Decât în nimic
Pentru că numai nimicul
Are măreţia lui
Fiind forma cea mai pură
A lui, A nu fi.
Imensitatea goală
Sinceră (şi colosală).

Logică

Ordinul sergentului
Pe câmpul de luptă:
„Nu trageţi în inamicii răniţi
Decât dacă aceştia
Vă împuşcă!”

Viaţa mea (?)

M-am născut
Într-o lume dementă
Am crescut
Într-o lume jalnică
Am trăit
Într-o lume grotescă

Eh, şi ce extraordinară
A fost viaţa mea!

Dator

Eu am căzut cândva
În nedreptatea mea
Şi am zăcut aşa
Pân’ ce-ntr-o zi
Cineva veni
Şi mă înlocui.

Oricine crede
C-a fost el (sau ea)
Eu îi rămân dator
Pân-am să mor.

(Glumă)

Viaţa mea, e o dragoste (ciudată?)
De mine însumi
De care n-o să mă satur
Niciodată.

O aştept în fiecare dimineaţă
Ca pe o iubită (în fine!)

CONSTANTIN RÎPĂ - POEZII

Şi ea vine năvalnică, măreaţă
Şi se bucură de mine.

Cine nu e îndrăgostit
De viaţa lui
Să-şi dea „demisia”
Şi treaba lui!

Acasă

Câinele flămând
Are o dramă
Aidoma unui om suferind
Căci amândoi
Au aceeaşi sursă de hrană
Acasa lui.

Anunţ

Caut eroi
De unică folosinţă
Pentru o revoluţie, postmortem
În care vă închideţi ochii
Unii altora
Cu o glorie covârşitoare
Întru slava veşnică
Bine meritată şi implozivă
Aşa cum au avut-o
Toţi (la un loc) eroii
Oricărei revoluţii
De la care nu s-au dat
Înapoi, ci au mers
(Cu capul) înainte
Fără de care
Au mers (căci nu l-au avut!)
Mie trebuindu-mi (aceasta)
Să-i venerez
Din când în când
Până la uitarea de sine
(Însuşi).

Caut, deci, eroi
De unică folosinţă
Căci eu m-am ratat
(La Revoluţie)
Cu neconştiinţă.

Ştefan Luchian „Mere”

Merele lui Luchian
Sunt pietroase şi acre
Fără mirajul florilor (sacre)
Care le-au produs!
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Tocmai el
Să fie astfel?

La un „Nud” (de Th. Pallady)

Sunt înspăimântat
De atâta feminitate
La un cap de bărbat.

Bălţi

Cum să aruncăm
Bălţile din sufletul nostru?
Viaţa noastră
Se reflectă atât de clar
În oglinda lor murdară
Şi ne este atât de firească
Priveliştea lor
Aproape dragă tuturor.

Atârnă şi greu
Împovărând inima
Pentru o stare de suferinţă
De care suntem încărcaţi
Bălţi ale sufletelor noastre
Faste, neprihănite
Bălţi negre,
Poate albastre.

Nu neglijaţi

Nu neglijaţi
Să mai şi suferiţi
Din când în când!
Numai aşa
Vă mai aduceţi aminte
De voi înşivă
(Poate plângând).

Şi asta numai în zori
Când se trezeşte ea,
Suferinţa,
De cu noapte
Să-ţi apese inima
Ca să simţi că suferi
De suferinţă
(Ca fiinţă)
De atâtea ori.

Oricine

L-am văzut
Cum se strecura prin mulţime
Nevăzut, neindentificat
Ferindu-se de orice contact

Mai concret sau mai abstract
Cu oricine.

Unde mergea în fapt?
Nicăieri şi oriunde
Doar plecat şi neîntors
Permanent izolat.

L-am urmărit intrigat
De la o anume distanţă
Deşi nu m-ar fi observat
Căci era concentrat
Doar de pe propria persoană
De a deveni permanent
Nimeni şi neimaginat

Într-un târziu
S-a dizolvat într-o aparenţă
Pierzându-se din existenţă
Şi nu l-am mai aflat

De ce şi cine
L-a hăituit
Într-atât?

Făt-Frumosului

Hei, măi Făt-Frumosule,
Vezi să nu îmbătrâneşti
Pe-aici

Câteodată se spune
Despre tine
Că te-ai însurat
Cu o ileană cosânzeană
Şi ai plecat undeva
(Departe, departe)
Lângă o Vale a Plângerii
Unde ai tot trăit
Vreo 60 de mii de ani.

Dar neatent (ca şi mine)
Ai intrat pe acea Vale
Şi ţi-ai adus aminte
De ai tăi ...
Şi (sfâşiat de amintiri)
Te-ai întors să-i afli.

Oare aşa să fie?
Dar cum şi când?
În trecut, sau urmează

Vezi să nu îmbătrâneşti
Pe aici
Până la „adânci bătrâneţi”.

Testament

Eu,
Las totul nimănui
Adică celui
Care m-a însoţit mereu.
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Cronici literare. Recenzii
POETUL ŞI TEAMA DE MOARTE

Ceea ce izbeşte la prima întâlnire cu poetul
Marcel Mureşeanu este zâmbetul afabil şi curtenitor
cu care te întâmpină, alături de privirea caldă şi
jucăuşă în care-şi învăluie interlocutorul. Este unul
dintre importanţii poeţi contemporani ai Clujului
deşi modestia cu care se prezintă te face să uiţi că
are în urmă peste 30 de volume de versuri, proză
sau aforisme.

Semnificativ intitulat „Teama”, volumul
apărut la Editura Avolon din Cluj-Napoca este o
ilustrare dramatică, cu neaşteptate inserţii ironice,
a heideggerianului Dasein zum Tode (existenţa spre
moarte) a Fiinţei pregătite să înfrunte Neantul.

Versurile aşezate în cvintime au un vers
central (al treilea) scris cu litere îngroşate care luat
singur constituie un poem asemenea Poemelor într-
un vers ale lui Ion Pillat. Acesta este axul în jurul
căruia se coagulează şi ordonează ideea poetică.
De altfel, într-un mod cu totul original, şi fila de
Sumar a volumului, alcătuită din toate aceste versuri
care dau titlul poemelor, constituie un superb poem
care poate fi citit şi de la început la sfârşit cât şi
invers.

Discursul liric este atipic atât prin formă cât
şi prin conţinut. Autor de aforisme, cel mai adesea
oximoronice, poemul devine concentrat şi rafinat,
îmbrăcat în haina caldă a poeziei de mare calitate.
Poemele sale confirmă faptul că valoarea unei poezii
nu stă în epicitate lăbărţată sau afişare ostentativă a
sentimentului, ci în transcenderea metafizică a
acestuia.

Fără apărare în faţa morţii şi a scurgerii
ineluctabile a timpului, fiinţa umană este „piatra în
care sculptează durerea”, iar „puţinul pustiu ce ne-
a rămas/ e şi el acoperit cu nisip”. Moartea îi este
mereu în preajmă putând lua chipul unui „cioclu
elegant şi tuciuriu / ce îşi face rondu-ntr-un oraş-
sicriu” sau a viermelui ce atentează la viaţa florii
de măr care „adevereşte încă de mică/ puiul de
vierme din visul ei”.

Pentru poetul „otrăvit cu viaţă” şi cu sufletul
ca loc „de unde se văd toate deşertăciunile” şi a
cărui „forţă, stindard şi certitudine este îndoiala”,
,,fiecare zi ce trece se mută pe cer” iar „la capătul
fiecărei ispite/ ochiul bulimic al Foamei mă-nghite”.
Sunt versuri de mare expresivitate cu accente
expresioniste, dramatice.

Obsesia morţii imanente nu-l înspăimântă, ci
o acceptă tacit, o umanizează, o ridiculizează sau i
se adresează cu respect şi prin acestea o învinge.
Este respectul desprins parcă din filosofia stoică
japoneză care consideră că nimic nu e perfect în
lumea aceasta în afara morţii căreia, oricât am vrea,
nu ne putem sustrage. Neputând s-o înlăturăm, nu
ne rămâne decât s-o acceptăm, să coabităm cu ea
şi, pe cât posibil, s-o amânăm. „Să nu iei numele
morţii în deşert/ Nici prenumele ei” – ne sfătuieşte
autorul – fiindcă, în afara vieţii şi a morţii, a treia
cale nu există, iar „unghia întunericului creşte/ şi
când te aştepţi mai puţin stinge lumânarea”.

Dacă la Cezar Ivănescu moartea este un topos
anume ( „Baadul e o cetate/ vădită de transparenţa
abisului/ nu e tărâmul Învierii/ e desăvârşita
transcendenţă a Morţii”), la Marcel Mureşeanu,
„poetul locuit de moarte”, „duhul lenevos al
misterului” se află undeva prin „aburul de noapte
al cerului”, fiindcă „fiecare zi ce trece se mută pe
cer”, iar în nopţile de august „atât de multe stele-s
aici/, încât întunecă bolta”.

Relaţia timp – moarte este văzută ca un raport
invers între cauză şi efect fiindcă „Gol, trupul pietrei
macină Timpul”. Acelaşi timp căruia îi lipseşte
„patima” de a se mai întoarce printre noi.

Într-o lume fragilă şi nesigură în care omul –
corabie „merge cu pânze de păianjen”, moartea e
cea care, paradoxal, îl apără: „Vai cât de mult se
zbate moartea/ ca să rămânem în viaţă”. Pe de altă
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parte, moartea este compătimită atunci când „coasa
n-o ştie bate”, iar autorul moare „de securea înfiptă
între umerii cărţii sale”.

Fiorul metafizic al morţii este contracarat de

poet prin voinţa de-a trăi care „prin spinarea-i mă
poartă/ unul în altul pătrundem, rănile-s vii, moartea
e moartă” şi, chiar dacă „e miezul nopţii, stelele
sunt reci/ jocul puterii se mai joacă încă”. Teama
difuză care-i inundă fiinţa este înfrântă cu ajutorul
unui element anorganic, piatra, ca simbol al
stenicului şi veşniciei care-i ţine tovărăşie: „Atâta
timp cât sunt cu această piatră nu sunt singur”.

Temei majore a morţii i se asociază nu
numai motivul timpului ireversibil, ci şi al
întunericului despre care notează cu umor: „atât ne
mai trebuie ca întunericul să afle despre sine că este
veşnic”.

Ontologic de aceeaşi esenţă,viaţa şi moartea
se află într-o nesfârşită hârjoană, fiecare având

victorii de etapă, dar nu definitive. Şi totuşi, fiecare
zi e o izbândă în faţa morţii: „trecurăm puntea spre
2015/ moartea rămase pe celălalt mal”. Fiecare an
trăit în plus e o bucurie şi o speranţă de viitor, deşi
îndoiala îşi arată uneori colţii: „Oare - oare ştie
cineva că vine iarna?”.

Remarcabil e aspectul ludic al poemelor sale
cu sentinţe de felul acesta: „mare curaj e acela de a
trăi până la moarte”, „fugim de moarte însă către
ea” sau „când bate moartea la uşa ta/ larg să-i
deschizi că nu este ea”. Există aici o perpetuă
zbatere umană între viaţă şi moarte, între angoasa
thanatică şi frumuseţea vieţii pe care poetul o
tratează cu umor pentru a o face suportabilă:
„Împroprietăreşte-mă,Doamne, cu pământul din
mine!”,,Nici un vers nu mai scriu până-mi chem
avocatul!”,,Mă arunc în muţenie ca într-o
sanie,iarna”,,Închide-ţi ziua când ieşiţi din
ea’’.Meditaţiile profunde şi proiecţiile imaginative
sunt întrerupte de o zvâcnire jucăuşă de condei care
umanizează chipul morţii şi stabilesc o relaţie de
rapidă empatie între autor şi cititor.

In umbra versurilor aparent simple se observă
o lirică atent lucrată,fin cizelată,încărcată  de
tensiunea sfârşitului mai mult sau mai puţin aşteptat.

Umorul lucid, frust, intelectualizat şi de
calitate superioară al poemelor sale este dat şi de
expresiile oximoronice întâlnite peste tot: „stelele
întunecă bolta, „alb ca tăciunele”, „mereu e vie
moartea”, „să asculţi muţenia lucrurilor”, „viaţa mea
e scrisă pe chipul morţii mele”, etc…

Bogatul imaginar poetic al lui Marcel
Mureşeanu este populat cu versuri – metafore de
o aparte frumuseţe care cu siguranţă vor dăinui
în lirica românească: „roata cerului s-a înfundat
până la butuc în carnea nopţii”, „cu spini stă
pironit apusul ca un tâlhar pe Crucea sa”, „nu
sparge lemne pe lacrima mea”, „niciun scrâşnet
nu rămâne celibatar”sau,,ca un alun cules este
deşertăciunea’’.

Marcel Mureşeanu scrie o poezie sinceră şi
curată lipsită de emfază „poeticească’’ şi
neracordată la niciunul din modele literare care
bântuie contemporanietatea.

ION TODOR
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Printre filologii şcolii clujene, pasionaţi
de universul cunoaşterii şi de popularizarea
unor împliniri în ierarhia literaturii, se numără
şi Ion Todor, redactorul-şef al apreciatei reviste
„Alba Iulia Cultural”, care reuneşte în paginile
ei preocupările creative ale multor colegi de
generaţie.

Recentul volum antologic „Laureaţii
Premiului Nobel pentru Literatură ( 1984 –
2017)”, de Ion Todor (Editura Grinta, Alba
Iulia, 2018), se constituie într-o lucrare de
referinţă, necesară actualizării temei lansate,
completând un gol în peisajul literar al aleşilor
premiului mult râvnit. În această carte, autorul
realizează un demers intelectual încărcat de
pasiunea şi seriozitatea cercetătorului şi de
probitatea specialistului.

Apărută într-o excelentă prezentare
tipografică şi editorială, cartea se impune nu
numai prin conţinut, ci şi prin sobrietatea şi
eleganţa primei coperte, dominate de
înscrisurile obligatorii şi de efigia lui Alfred
Nobel, patronul de facto al distincţiei. Coperta
ultimă prezintă fotografia - medalion a
laureaţilor Nobel din cuprinsul cărţii. Prefaţa

PROVOCĂRILE
 UNEI  LUCRĂRI  ANTOLOGICE DE  REFERINŢĂ

întitulată sugestiv „Cuvânt însoţitor”, semnată
de prof. univ. dr. Ion Buzaşi, evidenţiază dorinţa
şi eforturile autorului de a continua lucrarea lui
Laurenţiu Ulici „Laureaţii Premiului Nobel
pentru Literatură”, apărută în anul 1983,
prezentând aleşii din perioada 1903- 1983.

Urmărind asemănările şi deosebirile
dintre cele două lucrări, Ion Buzaşi expune
argumentat criteriile selecţiei juriului, insistând
pe diferenţele de viziune şi pe motivaţia
afirmaţiilor celor doi autori. Finalul prefeţei
evidenţiază calitatea lucrării lui Ion Todor, care
are meritul continuării unei opere „care, la data
aparţiei  era singulară chiar pe plan mondial, la
care se adaugă  o informaţie expusă limpede şi
un optimism în aşteptarea premiului...”

Continuând dificila muncă de
documentare şi de sistematizare a unui imens
material informativ, Ion Todor a reuşit, cu
competenţa cercetătorului şi cu
profesionalismul specialistului, să ofere
contemporanilor, dar şi urmaşilor, actualizarea
şi completarea temei propuse de predecesorul
său, incluzând laureaţii din perioada 1984 –
2017, formulând, totodată, opinii personale
deosebite şi provocatoare pentru decidenţii din
sfera culturii, dar şi pentru scriitorii români,
potenţiali laureaţi ai Premiului Nobel pentru
Literatură.

Secvenţa „Notă asupra ediţiei” aduce
precizări referitoare la structurarea  conţinutului
acestei interesante lucrări, cu prezentarea
scriitorilor în ordine cronologică, după o
schemă repetitivă convingătoare, dominată de
fotografia  laureatului, motivaţia juriului Nobel,
sumare date biografice, bibliografia selectivă,
aprecieri critice din ţară şi din străinătate şi
fragmente din creaţia fiecăruia, selectate de
autor.

Tabelul sinoptic cuprinde lista celor 34
de laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură
pe ani, precizându-se, între paranteze, ţara din
care proveneau. Consideraţiile generale ale
autorului din secvenţa „Despre Premiul Nobel”
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aduce captivante informaţii despre viaţa şi
activitatea lui Alfred Nobel, dar şi motivele
iniţierii acestei modalităţi de recompensare a
celor merituoşi în diferite domenii ( literatură,
fizică, chimie, medicină, în economie, dar şi în
lupta pentru pace ), precizând instituţiile fixate
prin testament să se ocupe de decernarea
premiilor. Marele premiu suedez, de importanţă
internaţională, fondat în anul 1901, răsplăteşte
idealurile şi înaltele scopuri exprimate în opera
specialiştilor merituoşi privind optimizarea
morală a oamenilor şi a vieţii lor. Acelaşi
deziderat primează şi în cazul operelor literare,
adăugându-se criteriului stilistic al valorii sau
al unor experimente provocatoare.

În secvenţa „România şi Premiul Nobel”,
autorul îi nominalizează pe unii savanţi de
origine română cu altă cetăţenie, beneficiari ai
Premiului, precum specialistul în  biologie
celulară George Emil Palade, prezentând însă
şi circumstanţele ratării Premiului Nobel de
către unii oameni de ştiinţă români merituoşi,
precum descoperitorul insulinei, dr. Constantin
Paulescu, sau savantul Victor Babeş.

Ideea este dezvoltată, cu exemple
convingătoare, în planeta explicativă „Premiul
Nobel pentru Literatură”, furnizând
remarcabile informaţii despre acordarea acestui
premiu în condiţiile de vârstă, sex, ţara de
provenienţă a laureatului, dar mai ales ale
criteriilor de bază în selecţia juriului ( mesaj,
lucrări de pionierat, inovatoare stilistic,
impactul public etc.). Condiţia esenţială a
nominalizării candidaţilor la  această distincţie
este şi probabila durabilitate a operei de-a

lungul vremii, implicit impactul asupra vieţii
oamenilor, indiferent de culoare, rasă, religie,
sex, convingeri politice etc.

În structurarea conţinutului acestui volum
de referinţă, marele merit al lui Ion Todor este
ordonarea cumulativă în preambul a
elementelor explicative temei propuse,
enumerarea cu obiectivitate şi motivarea cu
competenţă profesională a factorilor interni şi
externi care justifică ratarea premierii unor
scriitori români valoroşi.

 Bibliografia consultată şi precizată de
autor confirmă judicioasa documentare
procesată creativ în această excelentă lucrare,
în care se topesc, cu discreţie, provocări
îndreptăţite sugerate celor care decid din ţară,
dar şi pentru scriitorii români merituoşi, posibili
candidaţi în viitor la Premiul Nobel pentru
Literatură. Ion Todor e convins că popularitatea
unui scriitor, supusă legilor nescrise ale
permanentelor schimbări, este excedată de reala
valoare literară care să străbată prin spaţiul şi
timpul consumatorilor de frumos şi de adevăr,
cu permanentă valabilitate pentru marea masă
a cititorilor, care se regăsesc în trăirile exprimate
într-o deosebită formă literară.

Excelenta iniţiativă a autorului acestui
demers cu mare încărcătură informativă, dar şi
stimulativ-formativă, se confirmă şi prin
argumentarea, clarificarea şi reexaminarea unor
concepte fundamentale privind recompensarea
împlinirilor reale, cu impact asupra socialului
şi spiritualului care să schimbe viaţa oamenilor
pe Mapamond.

LIVIA FUMURESCU
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Conştiinţa este supremul
omagiu adus suferinţei umane, aşa
cum reflexia, regretul, melancolia,
dau contur sentimentelor vitale ale
vieţuirii noastre. 

 În splendida carte de poezie,
carte a unei depline maturităţi
poetice – Rodica Braga are ca
element central – Timpul – sub
toate aspectele lui afective,
acutizate în „Marea trecere”. 

„O cicatrice imensă/  s-a
făcut timpul peste noi / toate
durerile vechi / amorţite, toate
bucuriile / înflorite în macii roşii
ca sângele / stăm alături în tăcere /
cuvintele s-au epuizat / nicio sevă
nu mai curge / din ele, ar fi de
prisos / când atingerea gândului /
ne scurtcircuitează cu folos...”.

Irepresibilă, irevocabilă,
acutizată această trecere a
timpului. 

„Încă mai existăm / la
marginea drumului / creşte un
arbore / la umbra lui ne potrivim
respiraţiile / ceea ce-a fost de trăit
/ a depăşit de mult coroana / lui
îmbelşugată / ceea ce-a fost de
vorbit /  s-a irosit în ziceri / pline

de tâlc / când găunoase / ceea ce-a fost de-nţeles / s-a făcut una cu fierea / depozitată înăuntru
/ ceea ce-a fost de zâmbit / s-a rupt pe buzele noastre / precum frunza de pom galbenă / ceea ce
a fost de plâns / s-a evaporat, precum / credinţa deşartă / ceea ce a fost de iubit / măduvă sacră s-a
făcut / oaselor noastre poroase / lumea se demineralizează / odată cu noi / articulaţiile ei /
înţepenite, se străduie / să mai dăinuie / şi va dăinui dincolo / de seminţiile noastre”.

Nu sentimentul pribeag, ci o sfâşietoare poveste de vis în cutremurul timpului.
„Dormi, eu voi mai sta trează / să-ţi cosesc visele / când vor da în pârg / din lună creşte o

umbră / ce va da în floare / o s-o rup pentru tine / pentru zilele cu ploaie / nu te teme, inima mea
/ ţi-e paznic credincios / somnul să-ţi fie lin/  şi fără de noduri / eu voi bea, în locul tău / vinul
cel acru al nopţii / şi-l voi preface / biciuindu-l până la sânge / în apa vie a nopţilor tale.”

„Trupul de fum al zilei” este cartea unei mari poete, o construcţie de înaltă maturitate
între puţinele cărţi de poezie apărute în ultimii ani în lirica românească.

   VASILE REMETE

TRUPUL DE FUM AL ZILEI
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Impresionant şi plăcut surprins am rămas
când, descoperind afişul ce anunţa întâlnirea
prilejuită de împlinirea a opt decenii de viaţă a
universitarului clujean Vistian Goia, mi-a fost dat

să constat că multe dintre mărimile filologiei
clujene, de ieri şi de azi, şi-au dat mâna pentru a-
şi cinsti după cum se cuvine un coleg de breaslă,
dar şi de condei. Se anunţa participarea criticului
şi teoreticianului literar Ion Vlad, multă vreme
rector al Universităţii Clujene, a criticilor şi
istoricilor literari Mircea Popa, Constantin
Cubleşan, Ilie Rad, Iuliu Pârvu şi a altora, ca
moderator având pe însăşi Irina Petraş, preşedinta
filialei Uniunii Scriitorilor Cluj-Napoca. Şi mi-
am zis atunci: iată-l pe roşianul nostru secăşean,
recunoscut şi aşezat la locul cuvenit între valorile
literare şi culturale ale locului şi, implicit, între

O CARTE CU FIBRĂ DE INTELECTUAL*

valorile culturii naţionale. Căci nu este la
îndemâna oricui să pună în mâna cititorului de
literatură multe şi plăcute volume de beletristică,
la îndemâna profesorilor de limbă şi literatură

română studii şi cărţi mult folositoare la
catedră, iar la îndemâna specialiştilor atâtea
volume de istorie şi critică literară, de
cunoaştere, de analiză şi descriere a psihologiei
umane.

Cartea de faţă, Românii şi
moralitatea lor, se înscrie pe aceleaşi
coordonate, pe aceleaşi linii de forţă ale
scrisului său: acribie în documentare, coerenţă
în expunere, intuiţie profundă a spiritului uman,
o bună cunoaştere a realităţii zilelor noastre.
Şi alături lor, o coloratură aparte a stilului,
presărat pe alocuri cu vorbe de duh, sarea şi
piperul zicerilor sale, laolaltă sporind vădit
atracţia cititorului. Tocmai către asta ţintesc şi
eseurile volumului de faţă: să apropie cititorul
de valorile morale ale neamului din care face
parte, să-i provoace măcar câteva clipe de
meditaţie privind moralitatea semenilor săi.
Pusă oarecum la îndoială în vremea de pe urmă.

Cartea este alcătuită din două
părţi, simetric structurate şi ca întindere, şi ca
tematică: Partea I, Trăsături morale ale
românilor (încercare de portret) şi Partea a
II-a, Mentalităţi şi conduite morale de-a
lungul vremii. Un cuvânt al autorului, În loc
de prefaţă, o listă bibliografică bogată, cu nu
mai puţin de 43 de titluri şi un indice de nume
alcătuiesc sumarul volumului, plăcut
rotunlindu-l.

Textele ambelor părţi fac dovada unei
probităţi vrednice de luat în seamă, de altminteri
aceasta este şi ţinta autorului, pătruns de o fibră
de intelectual ardelean autentic, însăşi editura la
care cartea a apărut având această coloratură,
această frumoasă şi nobilă menire, de cultivare a
spiritului ardelenesc în tot ceea ce publică. Căci
centralismul excesiv a condus la eliminarea unor
valori locale, însuşi conceptul de Şcoală
Ardeleană fiind pus în pericol. Ca să nu mai zicem
de atâţia alţi scriitori şi nume consacrate (Coşbuc,
Rebreanu, Goga ş.a.). De precizat în acelaşi timp
că nici o desprindere din contextul culturii
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naţionale, în virtutea acelui localism creator, nu
poate şi nu trebuie să se producă.

Astfel cartea de faţă analizează felul în care
se manifestă anumite laturi ale moralităţii la
românii de pretutindeni şi nu doar la cei ai locului,
citatele şi mărturiile aduse în susţinerea unor
aprecieri sunt culese de la cărturari şi oameni
politici de peste tot, din întreg spaţiul românesc.
Aşa, bunăoară, abordând fenomenul sufletului
românesc ca element al specificului nostru
naţional, filosoful, literatul şi psihologul Mihail
Ralea, evidenţiază existenţa unui suflet regional,
generat de alte tradiţii, de mediul geografic ori
convieţuirea cu alte neamuri, fenomen întâlnit şi
la alte popoare: suflet breton, provensal, gascon
sau loren, care s-ar opune sufletului francez, iar
la germani, prusacul s-ar opune sudetului. De
unde şi constatarea că moldoveanul şi
basarabeanul n-au acelaşi suflet cu olteanul şi
ardeleanul. Afrmaţie cu care autorul nu poate fi
de acord şi pe care n-o poate accepta. De
altminteri, ori de câte ori are prilejul, în abordarea
unor teme aduse în discuţie, autorul combate sau
dezaprobă părerile altora, socotite nedrepte sau
eronate, uneori tranşant, la modul cel mai serios
cu putinţă, alteori cu uşoare note ironice: „Cred
că aici eseistul (M. Ralea n. n.) a forţat realităţile.
Ceea ce el a numit suflete regionale nu sunt decât
mentalităţi deosebite. Sigur, există şi uneori se
văd cu ochiul liber diferenţieri: moldoveanul e
uneori ironic şi filosof în faţa societăţii şi a
existenţei, munteanul e tentat să abordeze tonul
zeflemelei, pe când ardeleanul e mai temeinic şi
mai cumpătat la vorbă, pentru că gândeşte pe
îndelete, înainte de a se exprima. Dar cu toţii
aparţin prin gândire şi simţire sufletului
românesc” (s.n., pag. 19). Sau, abordând
fenomenul prostiei la români, autorul respinge o
afirmaţie a lui Nae Ionescu potrivit căreia omul
politic e unul de acţiune, iar omul inteligent e
contrariul lui, în susţinerea afirmaţiei aducând
natura, care şi ea însăşi se contrazice: ieri a plouat,
azi e soare. Şi conchide autorul: „Afirmaţia ni se
pare naivă şi hazlie, pentru că natura nu e fiinţă

gânditoare, deci nu e nici inteligentă, nici proastă,
e natură!” (pag. 26)

În încercarea de a realiza un portret moral
al românilor, cărturaul analizează câteva elemente
pe baza cărora s-ar putea realiza acest lucru. O
simplă enumerare a lor ne conduce lesne,
apreciem noi, către ţelul propus: omenia ca titlu
de mândrie al nostru, sufletul românesc ca
element al specificului naţional, inteligenţa vs.
prostia la români, caracterul neamului nostru,
seriozitatea, mânia şi modestia lui, mitocani de
ieri şi de azi, dar şi ruşinea şi neruşinarea la români
(mai ales la zi de azi, am adăuga noi!) ş.a.

Partea a II-a a cărţii abordează unele
mentalităţi şi conduite morale de-a lungul vremii
la români. Iată şi câteva repere dintre acestea:
unde ne sunt elitele?, soarta familie de astăzi, şi
ea în derivă, conflictul dintre generaţii, românism
şi europenism, fierbânţeală patriotică sau
partinică? ş.a. Prin tot şi prin toate autorul a fost
preocupat să ofere modele de odinioară, să pună
faţă în faţă moralitatea noastră din trecut cu cea
a zilelor pe care le trăim. Sigur, modalitatea de
abordare nu este nici nouă, nici singulară. Să ne
amintim doar de Eminescu cu a lui Scrisoare a
III-a, de pildă.

Şi dacă cititorul şi-ar pune doar câteva
întrebări de genul: Mai sunt românii inteligenţi,
omenoşi, generoşi, curajoşi, credincioşi,
sufletişti, încrezători în idealul lor şi-n ziua de
mâine? şi-ar căuta răspuns la ele, înseamnă –
după aprecierea autorului - că prezenta carte n-
a fost scrisă în zadar (pag. 7). Şi dacă am urma
modelele unor oameni serioşi (Spiru Haret, de
pildă) ori cuvintele întâiului orator român modern,
Barbu Catargiu: Totul pentru ţară, nimic pentru
noi! (pag. 39), cu siguranţă ţara va reveni la
normalitate.

Ajută, Doamne!
    IOAN POPA

*Vistian Goia, Românii şi moralitatea lor,
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017
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Realitatea este o ,,sală orânduită şi veche”,
crede Peixoto, în care au fost adunate şi depozitate,
în timp, lucruri de toate felurile, mărimile şi culorile
posibile, dar-aş adăuga eu-şi întâmplări fericite şi
nefericite, banale sau unice, sentimente diverse,
trăite în locuri şi timpuri diferite, explicabile, dar,
mai ales, inexplicabile.Mărturisindu-şi intenţia de
a scrie în ,,cheie realistă”, scriitorul portughez a
reuşit să realizeze o carte dură şi emoţionantă, în
acelaşi timp, în care viaţa e surprinsă în momentele
esenţiale:naşterea, căsătoria şi moartea, purtând
pecetea bucuriei, a fericirii, a tristeţii, a suferinţei,a
deznădejdii şi a revoltei, a resemnării, a regretului
apăsător.Sunt aceste sentimente trăite în linişte
dumnezeiască sau în agitaţie torturantă,în strânsă
legătură cu Timpul, cu Muzica şi cu Iubirea, care
s-au întâlnit şi s-au confruntat, mereu, în cimitirul
de piane.Acesta era o magazie enormă, veche, o
fostă anexă la un atelier de tâmplărie, al cărui prim
stăpân se pricepuse şi la reparat piane.In timp,
oamenii n-au mai avut nevoie de piane, aşa că anexa
a devenit un depozit de vechituri, a cărui uşă a fost
blocată, pe motiv că înăuntru erau lucruri de
speriat.Confruntat cu dorinţa unui italian, venit în
cartierul Benfica din Lisabona, de a i se  repara un
pian de care ar fi avut nevoie pentru a concerta,
proprietarul actual a deschis ,,cimitirul”şi a intrat

CIMITIRUL DE PIANE
de Jose Luis Peixot

într-o beznă ce plutea ca un râu de noapte peste
piane şi pianine pline de praf, dezacordate, strâmbe,
îngrămădite unele peste altele, având impresia că a
pătruns în mirosul altui timp. Acest cimitir de piane
va marca, într-un fel sau altul destinul personajelor.

Aici,naratorul a scris, timp de o săptămână,
prima lui scrisoare de dragoste pentru tânăra care-
i va deveni soţie; aici, printre piane,acesta a
descoperit  frumuseţea trupului iubitei, a cărui
intimitate i s-a dezvăluit în  lumina plină de umbre
a lunii; aici a început drama Martei, fiica mai mare
a stăpânului atelierului, care şi-a  surprins soţul
făcând dragoste cu sora ei mai mică, Maria; tot aici
era refugiul Mariei, pasionată cititoare a romanelor
de dragoste pe care le cumpăra şi le  ascundea de
părinţi,toate colecţiile mutându-le în casa ei după
ce s-a măritat. In acest cimitir de piane, a intrat
Francisco, devenit adolescent, pentru a găsi piesele
necesare  reparării  pianului  unei doamne din lumea
bună, a cărei fiică s-a îndrăgostit de el, atrăgându-
l  într-o aventură incendiară, deşi acesta  o iubea pe
tânăra care urma să-i fie soţie; în sfârşit, aici se va
retrage spiritul naratorului, după  moartea sa, pentru
a scrie un roman, în care ar fi motivat multe dintre
faptele sale  inexplicabile pentru cei din jur; Iris,
fetiţa cea mică a Mariei, în vârstă de trei ani, este
singura care l-a putut vedea şi care a devenit vocea
conştiinţei sale, conştiinţă încărcată de vinovăţie,
de ruşine şi de regret.

Intersectarea celor trei voci narative,
pendularea permanentă între prezent şi trecut,
existenţa unor personaje fără nume, zăbava
îndelungată asupra unor întâmplări care sunt plasate
într-un timp caracterizat prin discontinuitate sunt
definitorii ca particularităţi ale textului.

Iubirea e una dintre temele cărţii; sentimentul
se năpusteşte asupra tinerilor provocând un
inexplicabil amestec de cer, de lumină lichidă ce
curge peste ei; este o mişcare lăuntrică simţită la
atingerea mâinii iubitei; este un amestec de
îmbrăţişări, de săruturi, de braţe, de buze, de
respiraţii fierbinţi, în urma cărora noaptea se desface
într-o pulbere strălucitoare; privirile îndrăgostiţilor
umplu aerul şi lumea; în sfârşit, în timpul iubirii, ei
simt căderea, prin cer, înăuntrul unui vis. Trei iubiri
reţin atenţia cititorilor; aceea a stăpânului atelierului
de tâmplărie, prim narator, pentru cea pe care a
numit-o mereu doar ,,soţia mea”, pe care a iubit-o,
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mai presus de sine;o scrisoare de la aceasta a devenit
o bucată de soare, iar zilele iubirii lor nu au avut
nici început, nici sfârşit. Cu atât mai greu e de crezut
că mâna, care tremura de fiorul atingerii, s-a ridicat
într-o zi  şi, fără motiv, a lovit obrazul sărutat cu
patimă şi cu uitare de sine.Nedumerirea bărbatului
îl arată ca pe o fiinţă jalnică, furios pe el însuşi pentru
gestul făcut, dar incapabil de a-şi cere iertare. Alte
două  iubiri sunt ale lui Francisco, neputincios în
faţa sentimentelor copleşitoare,care îl împiedică să
renunţe la una dintre cele două femei (fără nume)
din viaţa lui; cititorul îşi dă seama când e vorba de
una sau de alta, după locul întâlnirilor:cu prima
femeie din viaţa lui, asistentă medicală,se întâlnea
în cimitirul de piane,cu lumina lui difuză, printre
poveştile nespuse ale pianelor ce au văzut înflorind
şi murind iubiri;fără să renunţe la cea pe care o visa
ca soţie a lui unică şi definitivă,se lasă impresionat
de ,,pianista”care se îndrăgosteşte de el, cu aceasta
întâlnindu-se în camera cu pian,iubindu-se pe un
covor persan, într-un decor fastuos.Poate că femeile
nu au nume, pentru că li s-ar potrivi foarte bine
numele ,,iubire”, căci amândouă sunt pasionale,
oferindu-şi, definitiv şi fără rezerve,sufletul şi
trupul,bărbatului incapabil, cel puţin pentru o
perioadă, să se hotărască, pentru că, de multe ori,
cele două se confundau în sufletul lui. Iubirea Martei
(ca şi cea a Mariei, de altfel) nu are nimic
spectaculos,eşuând, după un timp, în obişnuinţă  şi
trădare, primite cu indiferenţă sau cu suferinţă.

Dragostea se află sub incidenţa timpului, pe
care autorul îl percepe în manieră originală, stabilind
cu acesta o relaţie caracterizată prin reciprocitate;
el vede timpul, îl aude, îl simte, îl ia părtaş la
gândurile sale şi îl face interlocutor; la rândul său,
timpul îl ,,doare” sau îl ajută, îl aşteaptă sau îl
depăşeşte. Făcând din Timp un personaj, naratorul
îi acordă instinct, dar nu şi voinţă, îi cere să
meargă,impulsionat de dorinţă sau de angoasă,  fără
să-i spună unde; timpul care trece îl face să sufere,
iar cel al prezentului fericit se dizolvă în
lumină;uneori timpul este ca un zid sau ca un turn
care separă adevărul de minciună, alteori este cel
care adună în minciună frica, vina, remuşcarea;de
cele mai multe ori, acesta este tovarăşul de
nedespărţit care i se aşază alături.

Iubirea şi Timpul sunt învăluite, deseori în
Muzică; e muzica de pian ce inundă casa modestă
a tâmplarului, reparator de piane, curgând din
banalul aparatul de radio, fixat numai pe un singur
post; e muzica ce se strecoară în cimitirul de piane,
evocând dramele unor iubiri puternice, dar

pasagere; şi, mai ales, e muzica ce năvăleşte în
sufletul îndrăgostiţilor,precum un văl fluturat de
briză, plutind peste ei şi în ei. Sunetele au forme
invizibile ce umplu aerul respirat de cei ce se iubesc
şi care  intră, astfel, într-un timp al lor, cu forme
secrete sau curioase, cum ar fi aceea a unor
luminoase piramide .

Consideraţiile despre aceste trei condiţii sine-
qua-non ale existenţei aparţin unor voci narative ce
povestesc, fără să ţină seama de vreo ordine anume,
fapte din viaţa lor, cunoscute doar de ei, fiecare
încercând să lumineze aspectele rămase neclare
pentru vremea în care au avut loc. O voce narativă
este a stăpânului  atelierului de tâmplărie ce-şi
povesteşte viaţa de familie, de pe un pat de spital,
după ce află că nu mai are mult de trăit; este o
relatare monotonă, cu glas stins, a întâmplărilor din
viaţa sa, fără să motiveze sau să explice faptele
reprobabile, ieşirile violente, dorinţa inexplicabilă
de a face, uneori, rău celor pe care, în fond, îi iubea.
Intâmplările sunt disparate, fixate în zile cu o anume
semnificaţie; vineri, când se încheia săptămâna de
lucru şi de şcoală; sâmbăta, ziua când familia se
aduna pentru a lua masa împreună; duminica, zi de
plimbare sau de picknic. Îşi aminteşte de cele două
fiice şi de ginerii săi, care îi erau indiferenţi, dar nu
şi de Simao, cel mai oropsit dintre copiii săi pe care
îl alungă de acasă;despre mama sa şi despre
dragostea pentru soţia lui, despre unchi  şi despre
atelierul moştenit de la tatăl său; relatarea sa
încetează  odată cu surprinzătoarea  constatare:,,eu
tocmai murisem”.

O voce narativă mai puţin obişnuită este aceea
a spiritului naratorului prim, care continuă să
povestească ce se petrece cu famila sa după ce a
murit.Tipul acesta de povestitor aminteşte de
începutul celui mai bun dintre romanele lui Orhan
Pamuk,,Mă numesc Roşu”:,,sunt mort, sunt un
cadavru pe fundul unui puţ”.Neputând să-şi
găsească liniştea, duhul se întoarce la casa lui şi-şi
observă familia rămasă fără bărbaţi: soţul Martei o
părăsise definitiv, Maria mai  spera că bărbatul ei o
va suna, pentru a o chema acasă, Simao dispăruse
fără urmă,  Francisco era plecat  în Suedia, pentru
participarea la maraton, fiind reprezentantul
Portugaliei la Olimpiadă. Retrăgându-se, apoi, în
locul lui preferat, cimitirul de piane, unde intenţiona
să-şi scrie romanul,  s-a  întâlnit cu Iris, mica lui
nepoată care a devenit, vocea conştiinţei sale
vinovate, căci copila i-a  reproşat tot ceea ce el însuşi
îşi imputa, într-o încercare prea târzie de a-şi
accepta vinovăţia, în vederea împăcării cu sine.Iris
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i-a amintit de comportarea inexplicabilă cu bunica
ei, pe care a îmbătrânit-o înainte de vreme, de faptul
că pleca dimineaţa şi venea seara, fără să-i spună o
vorbă bună şi fără nicio mângâiere, lăsând tăcerea
să înghită spaţiul creat între ei; i-a  reproşat răul
făcut lui Simao, băiatul la a cărui naştere a avut
impresia că ţine în braţe fericirea, pentru ca un
sentiment necunoscut să se încrânceneze în pumnii
năpustiţi asupra aceluiaşi copil înfricoşat de
moarte,dar singurul care,în adolescenţă, a încercat
să i se împotivească, umilindu-l, ceea ce nu i-a iertat
niciodată; Iris l-a  condamnat, fiindcă nu i-a spus
niciodată o vorbă de apreciere lui Francisco, deşi
acesta a început să se antreneze în vederea
maratonului, pentru a-l mulţumi pe el; i-a imputat
şi faptul că nu a încercat să-şi vadă cu adevărat
fetele, trecând pe lângă ele, ca şi cum ar fi fost
invizibile,indiferent la problemele lor de viaţă. De
fapt, a fost vorba de mistificare,  căci reproşurile îi
aparţineau şi, cu luciditate dureroasă, recunoaşte
că s-a minţit toată viaţa, că i-a fost frică să-şi
recunoască limitele şi neputinţa şi, mai ales, să
înfrunte adevărul; din vorbele tulburătoare ale
conştiinţei sale vinovate, îşi dă seama că a fost soţ,
tată şi bunic,căci se lăuda cu asta,  dar că, în esenţă,
a fost un egoist care a ţinut seama doar de dorinţele
lui, că n-a acceptat să fie contrazis, chiar când nu
avea dreptate, că a învăţat să urască, fără motiv, şi
că toţi ceilalţi au plătit pentru răul săvârşit, poate
inconştient, de el.Acum, după moarte, are
copleşitoarea revelaţie că i-a fost frică să trăiască,
temându-se mereu că cineva i-ar fi putut lua ceea
ce era al lui. Iris dispare, spunându-i un adevăr
cutremurător: pe pământ oamenii nu au, de fapt,
nimic al lor, nimic în afara propriei fiinţe. Dureros
de adevărat!

Al treilea narator este Francisco, fiul cel mic
al  stăpânului atelierului de dulgherie, a cărui
naraţiune începe cu luarea startului în cursa de
maraton; fiecare kilometru parcurs aduce câte o
amintire, câte o întâmplare din viaţa lui şi a familiei
sale, explicând fapte rămase sub semnul tăcerii.
Porneşte în cursă având convingerea de
nezdruncinat că este o forţă unică, incandescentă,
în univers, că prin alergare se va elibera de
sentimentele de vinovăţie faţă de Simao,care a
suferit toată viaţa fiindcă el, Francisco, i-a scos un
ochi în copilărie, dar şi faţă de cele două femei din

viaţa lui. Evocarea amintirilor se intercalează printre
trăirile din timpul alergării, când are impresia că
braţele şi picioarele îi trec prin timp, că pieptul lui
despică aerul, vântul şi timpul, şi că obositul lui
chip poartă în sine eternitatea.Alerga pentru a fi
stăpânul unui nume, considerând că nu era normal
să porţi doar numele cuiva; alerga pentru mama lui,
care şi-a dorit să-l vadă campion, pentru bunicul
lui, el însuşi maratonist, pentru soţia căreia voia să-
i ceară iertare pentru trădarea comisă şi, mai ales,
pentru fiul său nenăscut. Dar timpul nu i-a fost
prielnic, pentru că a trecut peste el, ca un cer care
s-a prăbuşit asupra lui cu flăcări, la kilometrul
treizeci, simţind că se sufocă, îmbrăţişând disperat
pământul străin,  dar auzind în cădere muzica ce
inunda în valuri cimitirul de piane. De fapt, avea
impresia că se duce la întâlnire cu tatăl său mort,
care îl chema.El şi-a dat sufletul în spital,chiar în
momentul în care fiul său s-a născut.Durerea morţii
care i-a năucit pe cei dragi a fost  îndulcită de viaţa
cea nouă. Aminteşte scriitorul un adevăr despre
succesiunea permanentă viaţă-moarte-viaţă, după
legi nescrise, dar imuabile.

Aş mai observa amestecul frapant de lirism
elevat - turnat în imagini de rară gingăşie, când e
vorba de sentimente - cu descrieri ce surprind prin
agresivitate respingătoare, cum este aceea a mătuşii,
ce pare desprinsă din picturile lui Fernando Botero:
,,burta ca un volum greoi, înalt care se revarsă în
părţi, coapse gigantice, braţele ca nişte arcane de
carne groase la umeri, groase la încheieturi” sau a
cartierului mizer în care îşi duc viaţa fără speranţe
oameni necăjiţi, a căror existenţă impresionează
adânc.

Cartea oferă, în esenţa ei, imaginea vieţii
adevărate, cu efemere bucurii, cu permanente
deziluzii aducătoare de nefericire, de care fiinţa nu
poate scăpa, fiindcă niciun om nu ştie cum să facă
acest lucru; paradoxal, viaţa însăşi - atât de
nedreaptă, uneori - ar putea să ne înveţe cum să
trăim, fiind cel mai bun şi cel mai priceput dascăl,
dar şi cel mai capricios.Iar noi toţi stăm, în definitiv,
sub semnul acestui capriciu.Viaţa, care este stăpâna
şi sclava noastră, ne este dată ca o speranţă, pe care,
din neştiinţă, din nepăsare sau din slăbiciune, o
putem transforma în blestem. Stă în puterea noastră
să alegem.

 MARIA TRANDAFIR
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Poezii

Motto:
-Vreau să răspund şi eu la rândul meu,
vreau să spun şi eu ce gândesc
căci sunt plin de cuvinte.
Îmi dă ghes duhul înlăuntrul meu
lăuntrul meu este ca un vin care n-are

pe unde să iasă...
Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie, îmi voi
deschide buzele şi voi răspunde...

Cartea lui Iov 32, Vechiul Testament

Poeme în percepţie liberă

I
1974, ianuarie
Lumină deci peste apele acestei morţi
Plutitoare înceată ca o zidire de
Templu
Resorbire continuă a chipului
Neatinsul semn arătare splendidă
Foşnetul ciudat al pietrei
Obiectul în marea lui nedeterminare
Un ochi zidit în hiperbola albastră
O mână întinsă peste această Mare a Plângerii
Cu trupul întreg propriul altar şi rugă.
               ***
Deschidere totală, odihnă şi pace
Peste pământul nespus
Laudă înrobitelor forme şi
Neînceputelor fructe
Aur zămislit de preamarea
Lui strălucire.
              ***
Finele acestui dublu anotimp
Într-o minunată atingere
Somnul precis al fiecărui orologiu
Încrustând curgerea sau poate
O fugă.

II
Marile ruguri creştine
Victime incolore purtând ca o
Pretinsă emblemă – rotirea –
              ***
Adulmecând cu sete cu iubire
Spaţiul prezent dintre ei
Dintre voi
Poate o vorbire curată
Urmând unei fantastice plăceri
Pentru iertare.

EMIL DRAGOŞ SCRIECIU

              ***
Nimeni nu crede a fi voit
Pomul cel rar necesar ca o
Seminţie de noapte
Şi încă o dată pretinsa emblemă
- rotirea –
              ***
Acestor infinite grădini
Gândul cel bun
Şi ziua fericită ca un apocalips
de dragoste.
               ***
Privind în oglinzile rămase
Aerul sfânt al dimineţilor impure
Naştere repetată şi somn învăluit.

III
Timp sperat
Timp disperat
Disperare timpurie.
Privirile oprite pe un singur sens
Tremurătoare căderi peste alburi
Continue poate
Zăpezi rămase în unica Împietrire
A începutului
Stană de alb
Somptuos înălţată pe umerii noştri
Voind a fi pentru înfometarea
Nocturnă de noile adaosuri
Nebunie trecută
Nebunie viitoare
Şi lemnul însângerat şi îmbogăţit
Cu metale.
               ***
Strigăte şi iluzii
Probabil pentru o voinţă
Adevărată mare de rouă
Pe care plutesc corăbii de
Sânge.
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               ***
Cu resemnări ale îngenuncherii
Pentru o zi?
               ***
Fecioare sculptate în blocuri de sare
Clădiri cu gura întoarsă spre
Nord
Labirint necuvântător cu oroare
Pentru înţelegerea cifrului
Magmă şi eter
Sălăşluind în potire de gheaţă
Cu mărginiri încrucişate de aur
Simpla atingere a visului
Cu buzele înveninate
Realizare în basmul înnourat
De demult.

IV
Strivind plantele răsucite
În jurul genunchiului
Coloane de fum – armate ale
Cui?
               ***
Despre un triunghi
şi încă despre multe alte triunghiuri
               ***
Căutarea lui şi posibila
Deconspirare Imposibilă
Şi asta pentru o zi, pentru o miercuri
Pentru o oră?
V
Nenumitul regat înmulţind
Supuşii cu fiecare nenumit Domnitor
Aceste pietre sacrificate întru
Zidire.
               ***
Sărbătoare a vinului
Apariţie a Numelui din mai
Multe râuri deodată şi parcă
Dintr-un altfel de pământ
Pântece secret al unei
Mame Inexistente
Căutare şi regăsire în preaplinul
Salon al semnificaţiilor.
               ***
Aici nu se vorbeşte despre moarte
Cunoscând cu toţii neperceperea ei
Strania împerechere a lucrului
Cu cel care nu vede.
               ***
Orgiile fiinţării cu cei egali şi identici
Mergând până la
Descompunere
De altfel – nevinovate cuvinte.

VI
Există o presimţire a tărâmului
Unde zeii nu cunosc dialogul
Unde zeii nu cunosc oglinzile

Şi unde obiectele lor ştiu totul.
Încarnare în pasăre a viermelui
Şi frigul neştiinţei de tot şi de toate
O singură pedeapsă pentru
Aparenţa calmă a Împlinirii
Credinţa –

               ***
De ce frumoasele aşezări verticale
Cu nesfârşite nuanţe de glasuri
Întrebând pentru minunatul ecou
Curat şi asemenea somnului
Răstignit peste oasele lui
Memorie inutilă despre
Vechile animale în neştiuta lor
Hrană.
               ***
Podoabe mulţime în carnea mea
Ucisă de spaime
Amară suplinire de taină
Vagă cântare ca un
Îndepărtat supliciu.

VII
Rănite pietrele lemnul de
Strigătul umed al privighetorilor
Sanctuar încercuit cu brâuri
De peşti încremeniţi
Tablouri fumegânde
În Incolora lor stare
Bineînţelegând rostul acestora
Obscură copilărie a risipirii.
               ***
Sinusoidă deasupra căreia veghează
Numerele Infinite
Divină iubire – muzică imprecisă
Şi aproape nesemnificativă.
               ***
Arhitectură suav deconcertantă
Înspre estul prelungit dincolo
De toate acestea.
               ***
Reîntoarcerea cu un timbru
Străin şi viciat de sensuri.
               ***
Contemplare însingurată episodică
de altfel şi reluată prin aceleaşi iniţieri.
Imperceptibila tindere spre
verdele preacurat al ierburilor
crescute în multalbastrul ceresc.
               ***
Acoperită noaptea cu trupuri
aromatice mari
De verdele unei halucinante păduri cu arborii arşi
Unduind, tremurând sub integrala iubire
Încleştări palide de guri
Străluminând fiinţe cu
Pântecul greu de eternitate
Pământul incert şi rodind în tăcere. Numele
Ca un strigăt, ca o înfometare de linii
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Răsfrânte în vechiul joc, necesară stare de
Pace.
Trebuiesc nenumăraţi ochi pentru
Nepriceperea
Chipului pentru intens-albastrul îmblânzind
Singurătăţile Lui. O întindere a mâinilor spre
Mareele încarnate
În aceste poveri insensibile cu un dispreţ pentru
Maternitate.
O negare somptuoasă pentru cerul ce nu oglindeşte nimic
Aidoma mărului prim sterp
mumificata lui carne
Ocrotind vag seminţele lipsite
de seva mult-repetatei
Iluminări.
               ***
Orbitele acelor sâni care nu au fost privesc
Zilele lui
Neînţelegând şi acoperind mai apoi locul rămas
Cu restul trupului imens – plictisitoare reverenţă
a Inutilităţii sale.
               ***
Nimic nu aminteşte de el poate doar
Ipotetica fixare în spaţiu şi timp
Rămânere involtă în fiecare portret regăsit
În după amiezele dimineţii
Însuşire a unui singur obiect în afara
Oricăror determinaţii.
               ***
Fluturii albi rătăcind pe umerii Lui
Fantastică orgă împietrită în sunete
În noua sa Spaimă
Acomodare în îndelungul
Anotimp îndelung.
Repetat cu fiecare retragere
A melcilor de zăpadă
În propria lor cădere.
               ***

Speranţa iubirii necesare –
Poeme în percepţie liberă

De dinlăuntru apele înfloresc precum
Copacii
O necunoscută pace dăinuie pe umerii
Clopotelor.

Inutil sentiment în vasta petrecere
de apoi.
Fericitul plâns al ferestrelor ramificat
În continua împotmolire a crengilor în aer.
Temătoare corăbii pradă minunatelor pietre
Înfăţişând câte ceva din cearcănul suav al
graiurilor înfrigurate
El ne primeneşte căderea cu iubiri

Neasemuite murmurate în veşmântul
de taină al crinilor.
Luminile lui aproape omeneşti privesc
Cele două lumini
O singură pagină pe care n-o desluşim
Odihnă pe roşu.

Descrierea orbitoarei cuprinderi
a braţelor sale
Capetele noastre în tăcere şi frig aplecate
Unicul sprijn al privirii
Ţărâna.

Ar putea fi o iubire cerească
Un preamărit cântec al chemării lângă sine
O mare voinţă de a fi crezut pentru a crede.

Monotonă sărbătorire a perfecţiunii
De a fi aşa cum este şi de a nu fi
Totodată aşa cum nici măcar nu ne
Închipuim.
Răstignirea acestor adevăruri cu
Chipuri de om
Ah! Uimirea de a şti cine eşti!

Dar cine sunteţi
În uluitorul periplu negru

Cohorte de negru într-un spaţiu neîncăpător
La rândul său sacrificat întru
Numărul 7.
Despre ochii lui şi despre carnea lui
Râvnite lucruri deopotrivă.
Încerc un sentiment de recunoaştere
Preaplecat ca o privire feciorelnică
Mă supun
Nerostirii tale de acum
Deocamdată nu mai iubesc decât
Femei palide aproape moarte şi nici pe ele parcă aş putea
spune
Dincolo de flacără nu mai este nimic
Nici iubire nici moarte nici speranţă
Chiar nimic nu mai este.

Coborâţi voi aceşti munţi foarte
Înalţi până când veţi ajunge
Sărutaţi lucrurile întâlnite în
Cale şi cuprinde-ţi-le cu mare
Bucurie
Suflul unui vânt plăcut, adiere
De pace vă va umezi ochii
Rănindu-le Lumina.
La sfârşit puneţi întrebări şi chiar
Dacă ar putea fi mai frumos şi mai
Bine
Cum unde când
Beţi apoi o gură de apă şi odihniţi-vă
Veţi deveni mai frumoşi pe zi ce trece.
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GHEORGHE DĂNCILĂ - POEZII

TEMERI
Mă tem că nu mai e ca înainte
Mă-npotmolesc la mers şi la cuvinte
Nu mai sunt vise nu mai sunt elanuri
Nu mai vrea drumuri, nu mai vrea
chiolhanuri
Mă tem chiar şi de dansul Salomeii
Mă obsedează cum se taie mieii
Şi cum s-or frige în proţapuri juncii
Plâng pe Irod care tăiase pruncii
Mă tem de ochii care fac hipnoză
Mă tem că viaţa nu-i aşa de roză
Vor năvăli în carnea mea mongolii
Lui Gingis purtând săbiile bolii

Nimic nu-i sigur, peste tot e teamă
„Câtă luciditate atâta dramă”.

10 iunie 2018

TEMERI
Mă tem că nu mai este nici noroc
Şi că se mută toate, brusc, în plângeri
Nădejde-n bucurii nu e deloc
Ci doar în dragostea ce e în îngeri
Mă tem că-i consumat ce-a fost sublim
Scrâşniri de dinţi şi sângerări destule
Singuri în faţa morţii o să fim
Victoriile toate ne sunt nule
Mă tem că greu e ca atât să duc
Atât tragism ne este judecată
Şi ne simţim cu capul pe butuc
Călăul şi satâru-i nu ne iartă

Toată istoria cât nu s-a dat
Mereu am fost fragil şi condamnat.

10 iunie 2018

TEMERI
Mă tem că repeta nu se mai pot
Din câte-au fost în lume trecătoare
Copilărie, tinereţe, tot
Vor fi de-acum poveşti nemuritoare
Mă tem că nimeni nu e norocos
Să le mai aibă şi a doua oară
Dacă hazardul vru din joc ne-a scos
Şi toate-or fi pierduta mea comoară
Mă tem că în cuvinte vor mai fi
Aşa frumoase cum au fost odată
Sunt îngropate-n fiecare zi
Numai de vis de-a pururi căutată

Şi tot e făcut ca să se piardă
Şi carnea inutil a fost să ardă.

10 iunie 2018

TEMERI
Mă tem de mersul veşnicei pendule
Ce-a măsurat istoria ce-a fost
Victoriile or fi fost destule
S-or anula nu le aflu rost
Mă tem că e pedeapsă pentru carne
Mă tem că e pedeapsă pentru gând
Că îngeri prin cereştile lucarne
Sunt martorii ce m-au văzut greşind
Mă tem că încă va mai fi durere
Mă tem că nu suport şi-i greu de dus
Cine-mi va da puterea asta mare
Să nu mai sufăr iar pe Cel de Sus.

Mai e o şansă dacă Gavaotul
O să se-ndure şi să ierte totul.

10 iunie 2018

TEMERI
Mă tem de drumul în necunoscut
Mă tem de-această rupere în două
Şi sufletul acolo-n absolut
Va reîncepe o viaţă nouă
Mă tem misterul dacă îl dezleg
Că nu e cum mi-nchipuiam odată
Sau i-un pustiu şi eu un tuareg
Şi apă nu-i şi gura-i însetată
Sau poate e numai lumină-n jur
Şi nu e noapte să ne-arate stele
Şi-a rămas din mine ce e pur
Nădejdile mă duc în cer cu ele

Ce-o mai putea să fie n-o să ştiu
Şi mă întreb voi fi şi-acolo viu.

10 iunie 2018

TEMERI
Tot mă visez în magica Florenţa
Şi văd picturile cu vechii nuri
Gândesc că viaţa toată-i penitenţă
Frumosul te-ajută s-o înduri
Şi tot admir frumoasele modele
Mă mut şi eu dincolo de vecii
Şi pot uita tragismul vieţii mele
Şi plângerile care vor veni
Mă tem că totul altfel o să fie
Ca Toma cercetat sunt de-ndoieli
Doamne, iubirea singură e vie
Şi linişte va da nu decibeli

Potopul de lumină să-nceapă
Fântânile din mine nu au apă.

10 iunie 2018
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Aforisme. Maxile. Reflectii,

*Cine stă odată încovoiat în faţa puterii,
nu va mai sta niciodată drept în faţa ei.

*Puţini sunt cei dispuşi să lupte pentru
adevărurile altora.

*Avarul îşi umple cămara sărăcindu-şi
sufletul.

*Deşi e conştient că a ales greşit, omul
continuă să trăiască alături de greşeală.

*Când realizăm cine suntem, nu mai are
importană cine am fost.

*Cine meditează asupra realităţii fără
să o trăiască, acela nu o va cunoaşte niciodată.

*Mintea bolnavă nu tace niciodată.
*La aceeaşi întebare realitatea nu oferă

de două ori acelaşi răspuns.
*De la naştere până la moartea, omul e

un   continuu proces de transformare.
*Când absurdităţii i se caută răspunsuri

logice, prostia devine regină.
*Suferinţa pricinuită de prieten are

memorie de elefant.
*Cu cât te priveşti mai mult, cu atât mai

mult îţi descoperi fiinţa.
*Omul cu adevărat respectuos a învăţat

mai întâi să tacă.

DRUM CU POPASURI - PANSEURI

*Viaţa omului e asemeni bobului de
rouă. Are viaţă scurtă sub razele soarelui.

*Gândurile sinistre deschid întotdeauna
porţile musafirilor nepoftiţi.

*Oglinda oceanului n-are memorie.
*Ce oglindeşte luciul apei şterge cu

repeziciune adâncul.
*Tăcerea poate exprima aceeaşi

înelepciune ca şi cuvântul.
*Vicleanul îşi umple cămara sărăcindu-

şi sufletul.
*Ca să înţelegi un copil,  cunoaşte-i

sămânţa.
*Deşi e conştient că a ales greşit, omul

continuă să trăiască alături de greşeală.
*Profesorul e educat de alţii ca să educe.

Maestrul se educă singur ca să  educe.
*Când trăieşti cu pacea în suflet, clipa

morţii  devine linişte nemuritoare.
*Dintre toate limbile pământului, cea a

tăcerii se învaţă cel mai greu.
*Cel ce primeşte de la viaţă dragoste şi

libertate primeşte totul.
*Prostia ţine cu dinţii de blazonul său

şi refuză întotdeauna darurile inteligenţei.
*Pacea naşte la fel de multe întrebări

ca războiul.
*Inteligenţa, bunătatea, frumuseţea şi

dragostea sunt căi către adevăr.
*Omului îndrăgostit de viaţă, moartea

îi relevă sensul existenţei.
*Ca să nu se contamineze de viciile şi

virtuţile vieţii, unii preferă s-o vadă şi s-o
trăiască din spatele cortinei, fără a înţelege
că şi aceea e tot viaţă.

*Unii oameni, chiar dacă abia mai
respiră, continuă să fie vii în timp ce alţii,
deşi folosesc tehnici de respiraţie, sunt morţi.

*Cel ce primeşte cu încredere darul
vieţii îl va înapoia cu   dragoste.
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*În marea roată a vieţii, omul nu e decât
o spiţă fragilă.

*Cu cât roata vieţii se-nvârteşte mai
încet, cu atât ne cresc şansele să-i vedem mai
bine faţa.

*Frumuseţea tristă te  încântă. Cea
profundă te ucide.

*Pe cei ce-şi deschid ferestrele
sufletului ziua, lumina înţelepciunii îi
invadează. Pe cei ce şi le deschid noaptea, îi
invadează profunzimea întunericului.

*Fiecare om primeşte viaţa, dar şi
moartea pe care o merită.

*Omul educat e mult mai temător decât
cel needucat.

*Indiferent dacă peştele intră în plasă
sau plasa agaţă peştele, tot peştele are de
suferit.

*Dacă am  învăţa din generozitatea
pământului, am  oferi celor de lângă noi în
tăcere.

*Când intrăm în sabie sau sabia intră
în noi, nu suferă sabia.

*Având convingerea că viaţa va trimite
şi pentru el un autobuz cândva, omul ocoleşte
constant  autogara vieţii.

*Respectul nu ţine de vârstă şi nici de
statut.

*Ca să ajungi oază în deşert  trebuie
să-i respecţi acestuia capriciile.

*Când viaţa nu mai are nevoie de noi
devenim apărătorii ei înfocaţi.

*Cel ce râde cu sufletul se spală pe faţă
cu lumina învierii.

*Deşi n-are nevoie de noi, moartea tot
ne ia în proprietatea sa.

*Omul este fie sclavul vieţii, fie al
morţii.

*Ilogicul nu se convinge cu argumentele
logicii.

*Chiar dacă e din piatră, muntele
trăieşte cu intensitate fiecare anotimp.

*Muntele ucide fără regrete şi
reconfortează fără pasiune.

*Viaţa ne poate oferi oricând drept
cadou morţii.

*Omul nu poate învinge nici viaţa,  nici
moartea. În cel mai fericit caz, şi le poate face
aliate pentru o bucată de vreme.

*Când răspunsul tăcerii e tăcere,
întrebările devin tăcere.

*Cine  înfruntă fără teamă viaţa, ajunge
să trăiască adevărurile ei.

*Privirile oamenilor care refuză să se
confrunte cu viaţa le spun totul celor care se
confruntă cu ea. Ca elevul să-şi deschidă
sufletul, oferă-i toată atenţia .

*Tinereţea nu duce niciodată tratative
cu moartea şi nici nu e interesată de sufletul
ei.

*De câte ori moartea bate la uşa
bătrâneţii, aude doar rugăminţi.

*Când n-o ignoră, dragostea consideră
moartea un lucru banal.

*În cursa vieţii e nevoie şi de copilot.
*Cine fuge de umbră n-a făcut încă

cunoştinţă cu propria-i lumină.
*Inteligenţa îşi face prieteni şi pe

măsura inimii, şi pe cea a minţii.
*Cei ce văd imagini nevăzute, ascultă

sunete neascultate şi vorbesc cuvinte negrăite
sunt adevăraţii creatori.

*Oamenii sunt asemeni vântului: nu ştii
niciodată din ce direcţie vine şi în ce direcţie
se îndreaptă.

*Lucrurile păstrate în inimă o vreme au
toate şansele să crească viguroase.

*Nu numai ceea ce mişcă  e gazdă bună
pentru viaţă.

*Adesea, cei care se află cel mai
aproape de sufletul tău au cel mai mult de
suferit.

*Unor oameni le face o deosebită
plăcere să trăiască între paranteze.

*Frumuseţea e puntea care leagă
dragostea de generozitate.

*Sensibilitatea foloseşte ca instrumente
inima şi sufletul.

*Ca să poată trăi  în viitor,  înţeleptul
oferă zilnic cadouri prezentului.

*Poţi fi cavaler fără cal, dar nu şi fără
omenie.
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*Ca să ajungi la sfinţenie ai nevoie şi
de simplitate.

*Chiar dacă te ascunzi în spatele
perdelei  ca să-ţi păstrezi discreţia, tot se vor
găsi ochi care să vadă prin ea.

*După ce şi-au  pierdut fertilitatea, unii
încep să fie preocupaţi de fertilitatea naturii.

*De obicei, potenţa politică duce la
impotenţă.

*Omul cu adevărat fericit este cel care
plânge la naştere şi râde înainte de moartea
sa.

*În timp ce unii refuză s-o facă, alţii
privesc înapoi după fiecare pas.

*După ce ai plecat din lume, lumea  va
ramâne tot lume.

*Unii vor să fie, în timp ce alţii vor să
fie pur şi simplu.

*Pentru a avea tot ce-şi doresc, unii cer
bani, alţii timp.

*Nu e important cu ce mână scrii, ci ce
scrii.

*Trupul este costumul de gală al
sufletului.

*Ca să trăiască, sufletul are nevoie de
cunoaştere, dragoste, înţelepciune şi credinţă.

*Nu rareori s-a-ntâmplat  să se cumpere
un suflet mare cu un ban mic.

*Cine păstrează banii doar pentru sine
nu vede suferinţa din jurul său.

*Nu de teama soarelui sau a vântului
apa se ascunde în pământ.

*Cine nu este însetat de adevăr, nu caută
să-l bea.

*În timp ce unii-ţi aşază cununa victorie
pe creştet, alţii se pregătesc să ţi-o pună pe
piept..

*Uneori trăim numai pentru a lupta ca
să trăim..

*În timp ce unii poeţi sculptează
cuvinte, alţii preferă să le şlefuiască.

*Optimistul vede apusul cu ochii
răsări tului.  Pesimistul,  cu cei ai
întunericului..

*Intoxicaţiile cu idei sunt mai
periculoase decât cele cu ciuperci otrăvitoare.

*Cel care se oferă să te sprijine poate
ajunge fie mentorul, fie călăul tău..

*Unii sunt convinşi că, pentru a se-
mplini, trebuie să-şi îndoaie şi coloana
vertebrală a sufletului şi cea a trupului..

*Cel mai dificil este a ne vindeca
propriile dorinţe.

*Când ne păcălim, cel mai adesea dăm
vina pe lume.

*Certitudinea te ajută să creşti.
Incertitudinea te face să rămâi mic.

*Luciditatea este cadoul pe care ţi-l
oferi, respectul, cadoul oferit de lume.

*Nu are importanţă ce şi cui oferi, mai
de preţ este ce simţi atunci când oferi

*La baza societăţii stă eficienţa. La cea
a existenţei, creaţia..

*Cel care se sacrifică în numele unei
idei a-nţeles esenţa compasiunii, iar cel care
se sacrifică pentru semenul său e însăşi
compasiunea.

*Cine umblă pe cărările strâmbe ale
vieţii, acela nu-i caută  înţelepciunea.

*Pe cărarea dreptăţii de prea puţine ori
te întâlneşti cu dragostea şi de prea multe ori
cu suferinţa.

VASILE GROZAV
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30.10.17
Vreme trece, vreme vine. Sunt tot mai

străină de realitatea înconjurătoare, tot mai
opusă în care trăiesc. Nu mă mai pasionează
ce simt acum, ci doar să văd cum se afişează
adevărul sub ochii mei. L-am căutat ani
întregi şi m-am gândit profund… iar el,
adevărul, era chiar sub ochii mei…

Unele lucruri trebuie făcute la timpul
lor. Dacă aflam cu ani în urmă despre această
cale spre iluminare, ori nu o puteam duce,
ori o duceam greşit. Aş fi greşit-o şi n-aş mai
fi dat de ea nicicând, pentru că nu aş fi
meritat-o.

Poate că pot să iert acum toate greşelile
oamenilor din trecut. Poate că acum am
înţeles de ce mi-au căzut ţiglele de pe casă,
iar oamenii m-au lovit cu ele în cap. Nu era
momentul cel mai potrivit să îmi cadă ţiglele
de pe casă, nu aş fi ştiut cum să le pun la loc,
cum să repar ceea ce era stricat. Aşa că m-

GÂNDURI RĂZLEŢE (DESPRE MINE ŞI DESPRE ALŢII)

am bătut cu propriile mele arme de rebelă
prost dispusă. M-am înjunghiat până am
murit. Am stat moartă ceva vreme şi nu
demult m-am trezit la viaţă. Mascată de
realitatea proastă în care locuiesc, eu trăiesc,
de fapt, cu adevărat – principiile mele de
gânditoare. Am ajuns unde am vrut. Am avut
nevoie doar să simt momentul pornirii şi am
plecat în călătoria mea, cea alături de care
m-am născut.

[…………]
Mă simt iar bine în pielea mea. Mă simt

iar adevărată. Trauma e traumă, dar dacă o
simţi şi cu o fărâmă de nisip,măcar, mai tare
decât ea, poţi culege lauri şi poţi fi zeu, tu şi
gândul tău. Simt că pot urca la cer acum, mă
simt iar puternică şi colosală. Asta sunt eu
pentru mine. Iar eu pentru mine trebuie să
învăţ să îmi păstrez acest nivel la care sunt
acum. Să nu mai cobor, doar să urc. Vreau
doar  să mai apuc să văd adevărul din această
falsă lume, să pot să mor împăcată că ştiu.

03.12.17
Tot răul spre rău şi binele spre bine, dar

cum oare putem să mai schimbăm calea lumii,
să o mai curăţăm puţin de insecte? Cum să
facem, cui să ne vindem să îndeplinim un vis?
Cine ar putea fi salvatorul nostru şi cum l-
am putea face să ne ajute ?

Să nu ne răspundem întrebărilor inutile,
este o lipsă de tact. Să încercăm să gândim
trecutul este o luptă prea mare pentru nimicul
de umanitate pe care îl avem în noi. Trebuie
să mergem mult mai departe în mulţimea asta
de plastic. Nu putem urca noi atât de sus în
materializarea eului, aşa că stăm aici pe
pământ şi ne gândim la rezolvare. Voi sunteţi
stăpânii acestei lumi,sunteţi peste noi, cei pe
care îi numiţi ironic deştepţi şi luminaţi. Ne
ungeţi rănile cu sare şi le transformaţi apoi
în glume nesărate,voi care vă credeţi cetăţeni
invincibili ai lumii.
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Noi  suntem cu totul altfel. Nu ne
îmbrăcăm la fel ca voi, să ne puteţi diferenţia.
Suntem agili şi înnebuniţi după cunoaştere şi
înălţare pentru minte şi suflet. Umblăm
desculţi în suflet, ne cerem iertare şi ne urâm
pe noi înşine, ne batem în minte, fiecare cu
dorul lui, tot ce zboară, zboară.

Umblăm după o lume mai bună, poate
acolo  ne-am  putea strânge şi  ne-am  putea
împărtăşi gândurile. […] Stăm, adunăm,
cercetăm şi rulăm fiecare de la fiecare.
Mâncăm ce apucăm şi nu ne plângem,
suntem antrenaţi la frig şi ştim răbda şi
aştepta. Doar pentru motive minore, graba
strică treaba şi nu te mai urcă la nori, te lasă
doborât.

Credem în  aceleaşi idei de când ne
naştem, şi până murim. Suntem roboţii care
am vrut să fim, suntem ciudaţii societăţii.

10.12.17
Trebuie să mai trecem o pagină, vin

învăţături mai grele, se schimbă planurile
fiindcă evoluăm în mulţime.Abia acum am
devenit propria şi adevărata  mea  persoană,
în sfârşit, după multe experienţe şi petreceri
încheiate prost am reuşit să ajung la nivelul
meu. Am atins vârful meu, iar acum mă plimb
prin  împrejurimi, mă duc să învăţ. O călătorie
nouă pentru noul prunc al minţii   mele, noi
idei măreţe pentru sufletul meu pungaş.

Am închis azi aventura. Am încuiat uşa
cu cheia şi am aruncat-o departe, să nu o mai
vadă sau să o audă nimeni! Nu mai e nevoie
de umblat pe acolo,am făcut curăţenie şi
ordine pentru mulţi ani în debaralele mele,
nu mai am nevoie de nimeni. Am cunoscut
multă murdărie, multă mizerie, cât am fost
în aventură şi cât am gustat-o. Mi-am
cumpărat lucruri la kilogram, am închis
magazine, furnizoare de gânduri, de dorinţe.
Orice doriţi, orice poftiţi, nu dau înapoi. Am
lucrat ca un bărbat adevărat într-o misiune

secretă, încât dacă ar fi să stau la poveşti
despre treaba asta, mulţi nu ar cuteza să mă
imite.

Concluzia la care am ajuns e că timpul
m-a schimbat, dar a mai trecut multă vreme
ca să îmi dau seama de acest lucru. Mare
schimbare în suflet şi în fiinţă, mari dureri o
să mai duc. Dar cât de greu poate să mai fie
acum? Nu simt că m-ar mai putea împiedica
fricile de dinainte, nu le mai cred în stare pe
niciuna să-mi strice pacea de acum. Iar
înainte… o să merg tot mai mult. Tot mai bine
o să muşc din lume şi o să mă hrănesc cu ea,
o să-mi fac planurile, o să-mi aranjez ideile.

Trebuie să stau să scriu. Trebuie să fac
doar ceea ce ştiu să fac, nu altceva. Trebuie
să grăbesc mersul, să ajung departe să nu mai
văd peisaje ca acestea. Griuri şi tristeţe întru-
na, fără incetare.

Ieşire din anonimat. O să urc de
acum pe nori să văd cum e să zbori şi să nu
mai ştiu de frig sau de cald. Mă las dusă de
val. Înfrunt durerea şi refuz plăcerea aşa, să
mă fac dură pentru ceea ce urmează, pentru
că ştiu unde o să ajung.

Niciodată nu o să îmi mai fac griji sau
stress, nu poţi muri aşa uşor, nu putem fi doar
nişte roboţi insensibili. Aşa că am pus un mare
STOP acestor maratoane după câştiguri aiurea
şi o să mă concentrez pe ceea ce trăiesc şi pe
ceea ce vreau. O să devin cine trebuie să
devin, nu o să mai alerg  după propria-mi
coadă. Totul se leagă şi are o destinaţie precisă
, totul. Nu funcţionează nimic de unul singur,
nu poate face faţă lumii. O să urc  culmi, o să
cobor văi în căutarea sinelui meu. Şi o să
încep acest nou an prea bine. Mi-am răspuns
la întrebări, am dat foc mormintelor, toate
cimitirele din capul meu au fost şterse, uitate.
Totul e nou şi modern şi trebuie să intre în
folosinţă. Am schimbat puţin tactica de
război.

ANA IOANA
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Jurnale. Memorii. Amintiri

Tata zicea că era unul dintre cei mai buni
tunelişti din ţară. Făcuse Şcoala de drumuri şi
poduri din Bucureşti, cu absolvenţi puţini, dar
de mare clasă, făcuse o studenţie de vis în Micul
Paris, iar imediat după absolvire a primit salarii
fabuloase. Deşi, prin moştenire nu primise decât
şcoală, averea bunicului fiind lăsată prin tradiţie
machedonească doar primului născut (ceilalţi trei
feciori, supravieţuitori din cei 14 copii ai eroului
de la 1877, Tănase Taşcu, ajungând unul
comerciant, altul aviator, iar tata inginer), în doar
câţiva ani şi-a trântit nişte căsoaie grozave pe o
stradă principală din Buzău, oraşul familiei, cu
mobile din piele de Cordoba, cu bibliotecă pe
franţuzeşte (mie mi-a rămas doar un splendid
Larousse din 1905, îmbrăcat tot în piele roşie de

AMINTIRI (POLITICE) DIN COPILĂRIE

D-ALE CONSTRUCŢIEI SOCIALISTE
( 1947 -1950)

Cordoba, pe care mi l-a  confiscat fiu-meu
Bogdan), cu bucătar, cu automobil şi şofer, şi
bonă nemţoaică la frate-meu, Laurenţiu (care a
vorbit mai întâi nemţeşte şi abia apoi româneşte),
totul din munca sa cinstită, plătită excelent de
statul burghezo-moşieresc Zicea tata de cam
40.000 lei lunar, pe când carnea era 10 lei pe kil,
iar oul 50 de bani.

 Mai povestea că, după ce şi-a pus la punct
casa, după ce şi-a luat maşină scumpă şi
motocicletă cu ataş, abia de reuşea să cheltuiască
10-12 mii lunar, cu tot cu salariile servitorilor.
Aşa că a tot depus la bancă, iar într-un deceniu a
strâns peste 2 milioane de lei, bani cu care voia
să cumpere o stradă în Buzău căriea să-i dea
numele Taşcu. Numai că, în conformitate cu
destinul familial al ratării despre care am scris în
splendidul meu roman Miluta, pe care nu l-a citit
mai nimeni, a venit Criza, apoi Războiul şi Inflaţia,
iar la urmă, cu uriaşa sumă, abia de şi-a cumpărat
trei costume de haine, e drept, din stofe englezeşti,
pe care le-am purtat şi eu după cam douăzeci de
ani.

 Ca altă paranteză: de bine ce era plătit,
era incoruptibil. Povestea că, fiind topograf, pe
când trasa nişte linii ferate peste şesurile patriei,
au venit la el câţiva proprietari care erau deranjaţi
de perspectiva traversării moşiilor lor de caii de
foc, încercând să-l mituiască, pentru a proiecta
liniile cu ceva ocol, adică să păgubească statul în
folosul lor personal. I-au propus o sumă de bani
care era mai mică decât salariul lui lunar. Tata a
pufnit în râs şi le-a cerut, în derâdere, o sumă
imensă pe care ştia că nu o pot plăti. Şi a rămas
aşa cum a hotărât tata.

Acuma să nu credeţi că tot românu-i şi
machedon. A rămas celebră în epocă o poveste
cu un ministru al domeniilor regale, unul
Constantinescu, supranumit Porcu (şi-a
transformat porecla în renume, vorba lui
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Alecsandri), de ce, veţi vedea îndată de ce. Au
venit şi la el, ca la tata, un grup de evrei
comercianţi care i-au propus ministrului să le
concesioneze, ilegal, desigur, câteva mii de
hectare din porţia regală, hectare cu pădure din
Codrii Vlăsiei, pe care ei să le exploateze. I-au
zis: faceţi asta domnule ministru şi aveţi de la noi
două milioane de lei (sumă imensă la vreme, cam
cât a strâns tata într-un deceniu) şi vă asigurăm
că nu va afla nimeni niciodată (aşa şi era, pentru
că evreii erau oameni de cuvânt). Constantinescu
Porcu s-a uitat lung la ei şi le-a zis: uite ce, daţi
dumneavoastră cinci milioane şi n-aveţi decât să
spuneţi la cine vreţi! Tipische rumänische!- cum
ar fi zis bona nemţoaică a lui frate-miu. Dar să
revenim la tunelurile noastre (cu luminiţele lor
cu tot).

Ca tunelist, tata făcuse pe la 1941 dublarea
tunelului de la Predeal, pentru care (avem o
fotografie pe care o ascundeam bine în vremea
terorii securitiste) a fost felicitat de ministrul
legionar al transporturilor. Ori ăsta, ori altul,
apreciindu-l, l-a vizat a fi adjunctul său. Iar a avut
tata noroc: ministrul era chiar român şi, din
simpatie, îl tot şfichuia pe tata ori de câte ori avea
ocazie, socotindu-l, după bunul obicei al castei
balcanice, un viitor ţucălar al lui. Tata n-a suportat
prea mult gingaşa mitocănie dâmboviţeană şi, la
o ocazie, l-a băgat scurt în aia măsii pe generosul
ministru. Evident, acesta l-a dat afară din cărţi.

Rezultatul final: ministrul legionar a
înfundat puşcăria, cum la fel ar fi păţit şi tata ca
adjunct al lui, în vreme ce tata a scăpat şi s-a
refugiat pe Şantierul naţional al tineretului Salva
Vişeu. Aici i s-a dat repede în sarcină să
construiască un mare tunel. Tata s-a pus cu
temeinicie pe treabă, a făcut planurile, apoi
ridicările în teren, a bătut ţăruşii şi se apucă de
săpat. Nu bănuia că el săpa în stâncă, cu bieţii
zilieri oşeni, dar alţii săpau în conştiinţe.

La un moment dat, s-a prezentat de la
Centru o comisie de activişti, pricepuţi la toate,
dar cu siguranţă nu şi la tuneluri, au  studiat” cu
priviri încruntate, care mimau bine înţelegerea,
planurile şi, după o analiză profundă, i-au pus
tatei întrebarea de baraj:  Şi când aveţi de gând
să daţi în folosinţă tunelul, tovarăşe inginer?” Era
pe la începutul lui 1947. Tata a judecat puţin:
planurile erau programate pentru sfârşitul anului,
dar, pentru că înţelesese până unde se întindea

priceperea conducătorilor, a pronunţat cam cu
îndoială:  În cinstea zilei de 7 Noiembrie! - dată
de bază pe acea vreme, în care se cinstea Marea
Revoluţie din Octombrie, care, iată, avusese loc
în Noiembrie. Tovarăşii au ascultat cu atenţie, s-
au mai uitat o dată mimând priceperea la planuri
şi au decis:  tovarăşu, noi zicem să terminaţi în
cinstea zilei de 23 August! Tata, imprudent, dar
în cunoştinţă de cauză  oricum exagerase cu 7
Noiembrie  apucă să zică,  nu se poate. Tovarăşii
s-au încruntat. Atunci, un maistru dintre oamenii
tatei, om cu cel mult 7 clase, s-a înfoiat spre
comisie şi a zis cu tupeu:  Tovarăşi, dacă tovarăşul
inginer refuză, îmi iau angajamentul că-l voi da
gata în cinstea zilei de 23 August! Maistrul
Tănase, om de nădejde al Partidului, se gândise
rapid că se va putea descurca atâta vreme cât
ştia că planurile tatei erau impecabile.

 Tovarăşii au stat puţin pe gânduri, dar cu
un gest revoluţionar au luat planurile din faţa tatei
şi le-au pus în braţele maistrului, apoi s-au uitat
lung şi mustrător spre tata şi au plecat fără să
mai spună vreun cuvânt.

Urmarea a fost de comă: maistrul nu s-a
prea descurcat, cum a crezut, tata, evident şi-a
restrâns atribuţiile şi s-a făcut că plouă (oricum
era jignit), iar Tănase nici vorbă să dea tunelul În
cinstea zile de 23 August, dar nici în cinstea celei
de 7 Noiembrie, nici la sfârşit de an, ba, mai mult,
lucrarea efectuându-se la două capete, la punctul
de întâlnire s-a constatat că în loc de un tunel,
erau două. În disperare de cauză a fost rechemat
tata, care, printr-un artificiu tehnic a făcut un
racord între cele două săpături, încât şi în ziua de
azi în tunelul respectv se mai simte denivelarea
ciudată. Lucrarea a fost inaugurată totuşi cu surle
şi fanfare ideologice, deşi abia în cinstea lui 23
August din anul următor.

Urmarea: în dosarul tatei a rămas un refuz
de executare de construcţie socialistă, iar în
dosarul lui Tănase a rămas că şi-a luat un
angajament muncitoresc de mare importanţă. Tata
a avut de suferit, până când a fost şi exclus din
Partid, în vreme ce Tănase, rămas tot cu studii
de maistru, a ajuns director general în Ministerul
Transporturilor, evident, şeful tatei. Asta era
situaţia: dacă nu ştiai să minţi erai un om pierdut.
L-am întrebat odată de ce n-a putut gândi cu
minciună. A dat din umeri: n-avea talent, el ştia
doar carte.

VALENTIN TAŞCU
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 Cuvintele acestea nu-mi aparţin, ci sunt un
îndemn adresat tututor românilor de către
Anastasia Ambul- Balmuş, preşedinta Asociatiei
obşteşti Societatea istorică Ştefan cel Mare şi
Sfânt din Cimişlia, a cărei carte, „Îndemn spre
neuitare. Pagini din istoria Basarabiei, 1940-
1949”, am prezentat-o în numărul 8 al acestei
reviste. Am regăsit  cartea şi printre volumele
expuse la Cimişlia, cu ocazia comemorării
victimelor deportărilor.Titlul cărţii ne aminteşte
mereu de sloganul „Basarabia, pământ
românesc”sau de cuvintele care au răsunat, nu
de mult timp, în  Alba Iulia, cu prilejul unor
manifestări legate de Centenarul Unirii, având
menirea de a ne face să nu uităm că „România n-
a avut graniţă la Prut”.

În opinia Anastasiei Balmuş, suferinţele
basarabenilor trebuie studiate şi cunoscute de noi
înşine,dar şi de alţii.Îndemnul său este puternic,
emoţionant şi mereu actual, adresându-se nu
numai contemporanilor, ci şi viitorimii: „Să
spunem tare prin ce am trecut.Să scriem, căci
lacrimile se usucă, florile se ofilesc, iar cele scrise
devin ISTORIE”.

La 23 august 2013, Anastasia Balmuş a
participat la inaugurarea Monumentului
Deportaţilor din Chişinău.Cu acest prilej i s-a
cerut, de către o jurnalistă, părerea despre suma

SĂ NU UITĂM!

de bani cheltuită pentru edificarea
acestuia.Răspunsul a fost acesta: „E o nimica
toată în comparaţie cu acele bunuri materiale,
agonisite de mii de basarabeni prin muncă asiduă,
transmise din tată în fiu, deportaţi şi deposedaţi
de puterea sovietică, deposedaţi şi de baştină şi
de numele său bun şi de libertate”.

În data de 7 iulie 2018, Anastasia Balmuş
a vorbit din nou la Monumentul Deportaţilor din
gara feroviară Chişinău, supunând atenţiei celor
prezenţi, printre altele, dosarul şi soarta lui Toma
Cobusneanu. În semn de gratitudine pentru
efortul acesteia de a scoate la lumină o pagină
din istoria familiei mele, o invit, alături de mine,
în paginile acestei reviste, după ce rândurile scrise
de Domnia sa au  apărut în publicaţiile  Literatură
şi artă şi Gazeta de Sud, din Republica Moldova.

Iată articolul care a apărut sub semnătura
doamnei Anastasia Balmuş, în publicaţia „Gazeta
de Sud”, articol reprodus în continuare.

MARIA COBUSNEANU

Pe urmele bărbaţilor dispăruţi
în anii 1940-1941…

Am comemorat, la 13 iunie, pe acei care
au pătimit în primul val de deportări din vara lui
1941.

Puterea sovietică, ocupând Basarabia în
1940, la 28 iunie, îndată a început decapitarea ei,
căci au fost arestaţi chiar din primele zile oamenii
deştepţi, cărturari, care deţinuseră funcţii publice
în anii 1918-1940, adică perioada în care  au fost
sub administraţia română, de fapt, la ei acasă, cu
fraţii lor de sânge.

Deportările au constituit o mare nedreptate,
o siluire, abuz de putere, la care recurgeau doar
statele hrăpăreţe, tiranice, pentru care viaţa
omului nu însemna nimic!

În primul val de deportări ale basarabenilor,
în 1941, capii familiei au fost separaţi de restul
familiei.

Vorbind de cei din raionul Cimişlia, ei au
fost separaţi la gara Bender, urcaţi în alt tren cu
gratii la ferestre şi duşi în lagărele de moarte ale
Siberiei. Membrii familiilor i-au văzut pentru
ultima oară. Despre aceasta mi-au mărturisit
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aproape toţi interlocutorii mei. Unii au încercat,
peste mulţi ani, după întoarcerea la baştină, să se
intereseze de soarta lor, dar au fost bruscaţi,
ameninţaţi şi obligaţi să înceteze căutările de către
aceleaşi organe care i-au şi condamnat.

În toamna lui 2017, căutând în Arhiva
Naţională informaţii despre singurul nostru
membru al Sfatului Ţării, Nicolae Cernov,
originar din satul Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia,
care a semnat Declaraţia de Unire a Basarabiei
cu România, din 27 martie 1918, am descoperit
139 de nume de familie ale bărbaţilor din raionul
nostru, arestaţi din motive politice în anii 1940-
41. Am constatat, cu regret, că 80 dintre ei nu
sunt înscrişi pe plăcile Monumentului consacrat
victimelor represiunilor stalinist-comuniste din
centrul oraşului, inaugurat la 28 august 2013.
Atunci, noi ne-am condus de Catalogul victimelor
totalitarismului comunist „Cartea Memoriei”,
volum elaborat în cadrul Muzeului Naţional de
Istorie a Moldovei în anul 1999. Probabil, istoricii
noştri nu au cercetat toate dosarele, neavând
această posibilitate, din diferite motive. Eu le-
am descoperit printre cele 10048 de dosare penale
în privinţa persoanelor condamnate din motive
politice, transmise din depozitul special al
Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS)
Arhivei Naţionale în anul 2010.

Astfel, am dat de urma acelor bărbaţi…
Setoasă de a afla ceva despre soarta lor,

am copiat, fotografiat 60 de dosare. Sunt diferite
după numărul de pagini: de la 25 până la peste
400. Dosare scurte sunt acele în care condamnatul
moare în perioada interogatoriilor, a cercetărilor,
adică în primul an de detenţie. Sunt multe de
acestea!

Rămâne să le studiez încet, căci e un lucru
foarte greu, sunt hârtii vechi, cu diferite scrisuri,
în limba rusă,  adică t rebuie t raduse, cu
terminologia şi denumirea  acelor structuri de
forţă, de supraveghere, de suprimare ş. a. m. d.

Majoritatea bărbaţilor noştri, mai cu seama,
primarii, au fost întemniţaţi in lagărul din oraşul
Ivdel, regiunea Sverdlovsk din Rusia. Aproape
nimeni nu s-a întors de acolo, fiind exterminaţi în
primul an de detenţie din cauza condiţiilor
inumane de muncă şi hrană.

Dar aş vrea să povestesc un caz de
supravieţuire în acest lagăr. E vorba de fostul
primar din satul Sagaidac, Toma Cobusneanu,

moldovean, cu studii primare, gospodar înstărit
– „chiabur”, cu vârsta de 64 de ani în momentul
arestării – 13 iunie 1941.

Conform Informaţiei sovietului sătesc din
12 iunie 1941, „Cobusneanu Toma era „chiabur”,
avea 58 ha de pământ, doi boi, o vacă, 40 de oi,
inventar agricol, doi lucrători permanenţi, 5-6
sezonieri. Fiul lui, Mihail, de 29 de ani, lucra ca
învăţător in satul Gangura, raionul Căinari, iar
pe timpul românilor a fost preot. Pentru moment,
e la Chişinău, pentru a pleca în România”. Se
mai spune că Cobusneanu a fost membru al
partidului cuzist, conducătorul organizaţiei
primare din sat şi ales, pe timpul lor, primar.

În dosar sunt mărturiile a patru cetăţeni,
interogatoriul cărora s-a efectuat în secţia
NKVD-ului din Cimişlia. Trei dintre ei fiind
consăteni (unul chiar preşedintele sovietului
sătesc, numit de puterea sovietică, şi doi ţărani,
care au primit de la puterea sovietică câte 3,5 ha
pământ), interogaţi  la 8 şi 9 aprilie 1941. Fiecare
a dat mărturii diferite în privinţa averii lui
Cobusneanu. De exemplu, unul a spus că avea
130 de oi, altul 150, al treilea 175, au dublat
suprafaţa lotului de pământ, a lucrătorilor angajaţi
la lucrările de vară. Au mai informat că el a fost
ales primar în 1932, când la putere era „partidul
fascist liberal” (altul spune că din 1921), apoi, în
1938, pe timpul cuziştilor. Era activ, a întrat şi în
biserică să sfinţească drapelul lor. Al treilea spune
că a fost şi în partidul ţărănist. La cererea
enkavedistului, numesc  toţi „culacii” din sat care
întreţineau cu el legătură, toţi membrii partidelor
din sat, au povestit despre vizitele conducerii din
judeţ, a activiştilor de partid din judeţ, din
Bucureşti, de legături cu şeful postului de
jandarmi, „denunţând ţăranii revoluţionari” şi
multe altele.

Al patrulea martor, Isaac  Grinberg , din
Cimişlia, angajat la Secţia de finanţe, interogat la
26 noiembrie 1941 la Cimişlia (?!), (să nu uităm,
în acest timp în Basarabia  nu mai erau sovieticii),
sărac, dar care a avut prăvălie pe timpul
românilor, studii începătoare. El a dat o informaţie
atât de amplă, de parcă era rudă sau vecin cu
Cobusneanu, atât de multe cunoştea, nefiind din
sat. Pe lângă descrierea majorată a averii, a mai
spus că Cobusneanu făcea mitinguri în ogradă şi
chema oamenii la pogromul evreilor, a fost la
demonstraţia cuziştilor în 1937 în Chişinău, iar
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în 1938, când i-a venit din judeţ conducătorul
partidului cuzist, Croitor, ei au chemat poporul
la apărarea Basarabiei.

Straniu e că ultimul martor a fost
„interogat” la 26 noiembrie, adică după
interogarea lui Cobusneanu, la 22 noiembrie, deja
în oraşul Ivdel, regiunea Sverdlovsk, unde se
alege şi măsura de reprimare. Oare de ce, nu erau
suficiente probe?

La interogatoriul din 22 noiembrie,
Cobusneanu neagă multe din cele spuse de
consăteni, precum şi faptul că era conducătorul
partidului cuzist din sat, iar legătura cu şeful
postului de jandarmi era necesară când era primar,
ca să-l informeze despre cazuri de furt, bătăi în
sat ş. a.

Conform rechizitoriului aprobat de şeful
NKVD din regiunea Sverdlovsk,  din 14 ianuarie

1942, pentru Cobusneanu se cerea pedeapsa
capitală.

Materialele se transmit la o Consfătuire
Specială de pe lângă NKVD al URSS, care era

„organul  suprem” pentru toţi acuzaţii.
Deci, nu judecată în instanţă adevărată!

Această Consfătuire Specială îl
condamnă, la 4 martie 1942, conform art.
58, p. 13 din Codul Penal al RSFSR, pentru
„activitate contrarevoluţionară şi luptă
activă contra clasei muncitoare”, la 10 ani
de detenţie în lagărul de corecţie prin
muncă din or. Ivdel.

Ca orice deţinut, ajuns în lagăr,
înainte de muncă, este examinat de medici
şi se constată că suferă de insuficienţă
cardiacă, are răni vechi de gloanţe, la mâna
dreapta nu are trei degete, iar piciorul stâng
e limitat în mişcare. Nu este apt de muncă.

Următorul document în dosar este un
extras din procesul verbal al şedinţei
Comisiei Centrale a MAI, MSS şi a
Procuraturii URSS, din 10 iunie 1948,
despre selectarea condamnaţilor pentru a-
i trece din Ivdellag în lagăre speciale.
Dosarul lui Cobusneanu se examinează din
nou şi se constată că el e un element
periculos şi rămâne în lagăr.

Urmează o decizie a comisiei
medicale din 25 aprilie 1951, în care se
spune că starea sănătăţii deţinutului
Cobusneanu s-a înrăutăţit. Are ameţeli,
slăbiciune, asfixie, deformarea degetelor
ambelor mâni, ficatul e mărit cu 3 cm, inima
e extinsă în ambele părţi cu 2 cm, pulsul

aritmic etc. Se constată invalid statornic, nu este
apt de muncă, poate să se deplaseze doar cu
mijloc de transport.

Fiindcă se apropie sfârşitul termenului de
ispăşire a pedepsei, se efectuează o
corespondenţă activă şi secretă între instanţele
securităţii statului şi KGB al RSS Moldoveneşti
referitor la persoana care ar putea să-l primească.
El nu are  rude apropiate (soţia, probabil, murise,
iar fiul s-a refugiat în România), şi indică numele
lui Pavel Dogot, domiciliat în judeţul Chişinău,
satul Răzeni. Răspunsul întârzie, cu toate că au
fost făcute interpelări repetate de trei ori în luna
iunie 1951.

Toma Cobusneanu
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Până la urmă, Pavel Dogot îşi dă
consimţământul să-l ia sub tutela sa pentru
totdeauna, dar, din motive financiare, nu poate
trimite pe nimeni în or. Ivdel sa-l aducă.

Urmează o corespondenţă secretă, unde se
cercetează cine e acest Pavel Dogot şi se constată
că el este preot  şi „se ocupă cu agitaţie
antisovietică”, cică „aşteaptă război intre SUA şi
URSS, în care va birui numaidecât SUA” şi „are
legături cu elemente chiabure”. KGB-ul RSSM
intenţionează să-i deschidă dosar penal şi e
imposibil să-l ia în chirie pe Cobusneanu la el. Se
ţine cont şi de faptul că RSS Moldovenească e in
zona de frontieră.

Se ia decizia de a-l trimite în surghiun
pentru aşezare. Dar comisia medicală intervine
cu informaţia că e invalid şi nu poate fi trimis în
surghiun. Se decide, la 26 ianuarie 1952, de a-l
trimite în azil pentru invalizi.

Urmează prima scrisoare –plângere a lui
Cobusneanu, din 17 aprilie 1952, adresată
procurorului principal de supraveghere a locurilor
de detenţie din URSS. El descrie că termenul de
detenţie i s-a sfârşit la 13 iunie 1951, dar a fost
anunţat că eliberarea se amână. Se află deja 11
luni sub pază peste termen. În timpul detenţiei a
lucrat cu multă stăruinţă, depăşea planul cu 130-
140% şi primea 900 g de pâine şi nu 600 g ca
alţii si multe altele… Roagă şi indică alte adrese
ale rudelor pentru aşezare liberă  în regiunea
Krasnodar, raionul Krâmsk, satul Supsân şi
Kazahstanul de Sud, raionul Şaulder, staţia Timur,
sovhozul Karakul.

Apoi au urmat alte patru scrisori lungi şi
emoţionante. La 14 mai 1951, către KGB, la  25
aprilie 1952, către procurorul general al URSS,
la 25 octombrie 1953, către MAI, şi la 13
februarie 1954 către preşedintele Consiliului de
Miniştri al URSS, tov. Malenkov. Această

scrisoare este un strigăt de disperare al unui om
care a pierdut orice speranţă de a vedea libertatea,
de a reveni la baştină. El scrie că şi-a recunoscut
vina faţă de Patrie şi şi-a ispăşit-o, nu ştie de ce
se află atât timp în detenţie, nimeni nu-l
informează. S-a adresat în diferite instanţe, dar
fără succes. Enumeră iar adresele şi numele
rudelor la care ar putea pleca: Nediriţa Daria,
Nediriţa Vasile, Pavlenco Feodosia din
Kazahstan, unde au fost deportaţi, Prepeliţă
Procopie şi Omilianenco Pavel din ţinutul
Krasnodar. Roagă să nu fie trimis în azil, are 78
de ani şi doreşte să se afle între rude. De patru
ori îl numeşte pe Malenkov „tată drag”.

Urmează iar o corespondenţă de lungă
durată între instituţiile de drept şi se termină cu
trimiterea lui, la 15 octombrie 1954, în azilul de
invalizi din Zubovo-Poleansk, Republica
Autonomă Mordovă.

Deci, deşi a supravieţuit în acest lagăr de
moarte, devenind invalid complet, nu s-a mai
întors la baştină.

Am cercetat şi am tradus acest dosar la
cererea strănepotului lui Toma Cobusneanu,
Gabriel, un ziarist din Alba Iulia, România. M-a
emoţionat acest fapt, deoarece cunosc multe
cazuri din raionul nostru când fiii şi nepoţii,
neştiind nimic despre soarta taţilor şi a buneilor,
nu doresc să afle şi să le cinstească memoria, să
cunoască ce s-a întâmplat cu basarabeni şi de ce,
ba mai mult, au făcut un idol din călăul părinţilor
şi buneilor lor.

Doamne, luminează-ne minţile, întoarce
rătăciţii spre Tine!

ANASTASIA BALMUŞ,
Preşedinta Asociaţiei  obşteşti

„Societatea Istorică „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” din oraşul Cimişlia.
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Vara vieneză ne întîmpină cu un zîmbet
alb şi masiv, parcă totul ar fi ieşit de la o şedinţă
benefică de întreţinere. Oraş mare şi pulsînd
de viaţă, dar nu oricum, ci cu o continuă
translare a frumuseţii, exercitîndu-şi
tranzitivitatea din vocaţie, Viena s-a instalat
confortabil într-un aer imperial, pe care l-a
adoptat ca o condiţie firească a etalării, de la
ampla deschidere a grădinilor de la palatul
Schőnbrunn, de la placarea pereţilor cu
marmură neagră, la Kunsthistoriches Museum,
la bogăţia tablourilor de valoare la colecţiile din
interior, maeştri ai picturii italiene, ai picturii
flamande, ai picturii olandeze, ai picturii
germane, spaniole, franţuzeşti, engleze (îmi
amintesc că eram, înainte de 1987, anul
rămînerii mele în Germania, la revista
Transilvania din Sibiu cînd, obligaţi de
condiţiile grele ale autofinanţării, am editat şi
albumul de artă Kunsthistorisches Museum din
Viena, alcătuit de Ion Miclea, fotograf oficial;
cît l-am răsfoit, întrebîndu-mă dacă voi vedea
vreodată Muzeul, înfrîngînd barierele impuse

SECVENŢE VIENEZE

de comunismul totalitarist, iar acum pot vedea
întreaga Europă doar cu buletinul...);  de la
vitraliile foarte frumoase, amintind pe cele de
la Notre Dame din Paris, unde adumbrirea
dinlăuntru pune în valoare frumuseţea
cromatică, de la Votivkirche, a cărei înălţare
gotică face să se audă în suflete cîntece de laudă,
iar îndîrjirea celor care au lucrat la edificarea
construcţiei vine ca un murmur din tăcerea
zidurilor.

Ca şi în literatură, sugestiile realului nu
sunt atît veridice, cît verosimile – aşa cum scria
James Joyce (în Portret al artistului la tinereţe),
călător nesăţios, fiindcă impresiile vin de la un
“preot al eternei imaginaţii”. Dar emblema a
fost stabilită de Shakespeare, cînd a scris că
”frumuseţea piere, de nu-i folosită,/ de-o
foloseşti, trăind, ea-i însufleţită” (Sonetul IV).

*
Pentru noi, românii, subterfugiile Vienei

de astăzi ne spun mult mai mult decît celor
neimplicaţi în istoria locală. Spre exemplu,
palatul Belvedere, unde a fost semnat actul
injustiţiar al cedării unei bune părţi a Ardelului,
în 1940, ocupanţilor unguri (prin Dictatul de la
Viena, Ungaria a primit 43.492 km. pătraţi şi o
populaţie estimată la 2.609.000 locuitori, iar pe
teritoriul cedat, s-au produs o serie de masacrări
ale românilor, supuşi unui drastic program de
maghiarizare, elaborat de baronul Aczel Ede şi
grabnic însuşit de  guvernul maghiar). Astăzi,
îşi trăieşte azi frumuseţea prin faptul, tăcut, că
oferă mirilor locuri insolite de poze,
supravegheaţi de o armată de fotografi sau doar
băgători de seamă (făcînd tot astfel cum mirii
comsomolişti erau obligatoriu fotografiaţi în
Piaţa Roşie din Moscova, sau cum erau instruiţi,
de cei mai în vîrstă, care asemănau clădirea
triughiulară a căsătoriilor, din Kiev, cu
Triunghiul Bermudelor). Tihna lipsită de istorie
a palatului Belvedere este subliniată de
vecinătatea Ambasadei României (de pe Prinz
Eugen Strasse), care urmăreşte discret ce se
întîmplă la Belvedere, cu ochiul ei de un
albastru pal, uşor zîmbitor, de pe emblema
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Ambasadei, ce se întîmplă la intrare şi ce se
întîmplă la mesele interioare, la cafeneaua din
spatele palatului. Totul este linişte şi bine, dar
ochiul albastru pal veghează, tot astfel cum
ochiul vigilent al statuii aurite a lui Johann
Strauss, din Parcul oraşului, supraveghează
trecătorii, pentru păstrarea manierelor, în timp
ce el execută la nesfîrşit marca muzicală a
oraşului, valsul...

*
Ca şi fostul nostru profesor de limba

română de la liceul din Alba-Iulia devenit
universitar la Timişoara şi autor al cărţii Scrisori
din Vindobona, Ştefan Munteanu, timpul
spiritual al deambulărilor vieneze începe să
devină un ”timp regăsit”, ordonînd sub forma
scrisorilor curiozitatea intelectuală solicitată
permanent ”intra muros vindobonenses”. E o
garanţie a aflării la Viena a drumului deopotrivă
aulic şi cald, unde ineditul rupe legăturile
senzoriale cu ce e în jur, iar un aer sărbătoresc
şi solemn flatează ahtierea după himerele
esenţiale.

La Theresianum şi-l închipuie pe
premiantul Titu Maiorescu ţinînd discursul în
latineşte. Fiindcă istoria la Viena este o
dimensiune de neocolit, ea duce la reflexii
privind soarta oamenilor sub vremi. Aici istoria
nu se arată, ca la Roma, prin descoperirea şi
etalarea statuilor oamenilor celebri sau prin
construcţii impresionante, impunătoare, precum
Colosseumul, ci ele rămîn încastrate în solide
edificii, ca o etapă a lor.

Pentru Eminescu, Bucovina a fost “mai
mult decît un preambul al Vienei, a fost o
condiţie şi o necesitate”. Şi autorul cărţii despre
Vindobona (vechea aşezare romană) este, ca
român, un “delincvent posibil şi un recidivist
virtual”, faţă de care autoritatea este datoare să
stea cu ochii deschişi.

Perspectiva aperceptivă a ineditului îi fac
laxe legăturile de rutină (”Mă simt cuprins de
o stare binecuvîntată de adîncă linişte, de ceva
unic ce ţine de sentimentul unui gen de
beatitudine sui-generis, mai degrabă de
abandonare, de anihilare şi observaţie aproape
dureros de vie a oricărei legături senzoriale
nemijlocite cu ceea ce e în jurul meu”). Sinele

triumfă şi calea înţelegerii noului se deschide.
Stilul – o preocupare constantă a profesorului -
este definit într-un aer vindobonenses: “stilul
este o declaraţie de independenţă a spiritului,
un protest împotriva inerţiei conformiste”.

Scrisorile din Vindobona conţin un
periplu spiritual care şi-a găsit cel mai potrivit
pretext: peisajul vienez.

*
Palatul Secession din Viena găzduieşte

momentul modernităţii unice din arta vieneză:
un program artistic orientat spre viitor şi edificat
în efervescenţa anilor 1900, de către arhitectură.
Ea a rămas mereu proaspătă prin eleganţa
estetică şi prin vizarea condiţiei ideale,
separîndu-se astfel de obişninţele vremii.
Secession (Art Nouveau) încurajează diversitate
exprimărilor, venind în sprijinul dorinţei
artiştilor de a-şi etala personalitatea. Proclamînd
libertatea, se încurajează diversitatea şi
permanenta deschidere spre noi experienţe.

Expoziţia artiştilor seccesion din Viena
este cea mai veche expoziţie independentă din
lume: mişcarea a fost fondată în anul 1897 de
către un grup de artişti, iar Klimt, unul dintre
întemeietorii simbolismului austriac, a fost
primul preşedinte. Concepţia artiştilor care s-
au încadrat mişcării urmărea descătuşarea
travaliului artistic, căutînd noutatea în sinteze
între arhitectură, pictură, sculptură, desen,
decoraţie. Pentru manifestarea lor cea mai
celebră, consacrată lui Beethoven, din 1901,
Gustave Klimt a realizat opera centrală,
intitulată Friza Beethoven, expusă în palatul
expoziţional. Se inaugura astfel o artă nouă, de
sinteză, aflată la cea mai înaltă perfecţiune, între
arhitectură, pictură, sculptură şi muzică.
Aspiraţia tuturor celebra fericirea, cuplul nud
reprezentat simbolizează umanitatea suferindă,
dar supravegheată şi încurajată înspre bine de
cele două alegorii feminine din vecinătate. În
viziunea lui Klimt, toate dorinţele şi aspiraţiile
umanităţii zboară spre viitor, lăsînd în urmă
forţele ostile, care se opun, subtilă conducere
spre apogeul dramatic unde un grup de siluete
feminine încarnează accesul spre idealul
încununat de apoteotica Odă a bucuriei a lui
Schiller.
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Tehnica picturală a lui Klimt aminteşte,
în acest expozeu de idealitate, de cea a lui
Picasso care, în Guernica, diseminează diverse
fragmente pentru a sublinia forţa şi capacitatea
distructive ale războiului; aici sunt regrupate,
celebrînd idealitatea.

*
Ce este cu Grinzing-ul? Acest cartier

vesel şi boem al Vienei era o atracţie renumită
a interesului turistic, ofertant generos al
capitalei Austriei, către care grupuri vesele de
vizitatori se îndreptau instinctiv; cerea în mod
tradiţional să-l vizităm şi noi. Prin ce atrăgea,
ce ofertă tentantă era vizibilă la Grinzing?  Aici,
fiecare producător local îşi oferea produsele
obţinute, de vin şi de mîncare, în mici localuri
improvizate în curţi şi şuri, unde ce se servea
impecabil,  tenta vizibil pe orice degustător. Era
la fel cu nordul Italiei, unde producătorii îşi
etalau marfa şi o vindeau pe loc. Era un mod
complice de racordare a tradiţiei la modernitate,
a etalării ansamblurilor decorative specifice la
interesul vizitatorilor.

Dar cu ce ne întîmpină Grinzing-ul? Ca
o impresie generală, în loc de animaţia specifică
a deambulării căutătoare, am fost întîmpinaţi
de o linişte suspectă, cu gospodăriile închise şi
produsele specifice absente. Am întrebat unde
se poate servi ceva şi am fost îndreptaţi spre o
osteria ţinută de italieni, ceva mai animată decît
liniştea străzii, unde am mîncat ”spagetti
Carbonara” şi am băut vinul ”Montepulciano”,
produse italieneşti care le-au scos din circulaţie
pe cele ale localnicilor. Întreaga osteria italiană
trimisese la culcare micile localuri tradiţionale
austriece. Cine este grăbit în concluzii ar putea
socoti că generalizarea modernă şi-a întins
aripile devastatoare şi asupra tradiţiei locale,
pentru care noi şi mulţi alţii veniserăm la
Grinzing. După prima deziluzie, mi-am dat
seama că este vorba doar de un prim aspect al
generalizării, care nu este şi ultimul, că este
vorba despre un proces aflat în desfăşurare, el
nu a spus încă totul nici în privinţa Grinzing-

ului, pe care îl ştiam ca o variantă pentru adulţi
a Prater-ului copilăresc.

Deocamdată, privirile noastre iscoditoare
căutau decenţa utilă a Tracht-ului german
mişcîndu-se îndatoritor printre mese, cu toate
că nici urechea nu mai percepea refrenurile
yodler-elor tiroleze. În schimb, la restaurantul
hotelului de pe Rennweg, deserveau tineri
zvăpăiaţi consumaţi în Tracht-uri tiroleze, pe
care le arătau unduindu-se printre mese sau
supravegheau ca totul să meargă bine, iar
yodlere-le nu mai aveau aici nicio rezonanţă.

*
Liniile de trafic urban, distinse coloristic,

sunt gîndite eficient, pentru satisfacerea
dorinţelor turiştilor. Aceste linii de city-tour sunt
desemnate de Viena ca să fie uşor
individualizate: Hop on – hop off, avînd ca
punct central de staţionare piaţa Operei şi sunt
conduse incredibil de sigur printr-o mare
mulţime de alţi participanţi la traficul urban.
De la geamurile lor poţi urmări pulsul cotidian
al Vienei şi simţi exactitatea funcţionarilor care-
şi permit cîte o destindere controlată în
cafenelele oraşului, în berăriile de pe trotuare
sau din parcuri, sau ţi-i poţi închipui în avîntul
preocupărilor lor productive, în clădirile
impozante, mari, cu care turul oraşului te
răsfaţă. Aceste clădiri din beton şi sticlă dau
panorama modernă a Vienei, elegantă şi stabilă,
aducînd doar în amintirea lecturilor anticul oraş
Vindobona. Doar gara centrală a oraşului
(Hauptbahnhof) este ea înseşi cît un oraş, în
care găseşti de toate, bine împărţite şi
permanent aerisite, liniile sunt atent distribuite
pe mai multe niveluri şi fiecare direcţie de mers
este împărţită în mai multe segmente (a...b, b...c
etc.), ca totul să fie la îndemînă şi trenurile să
nu se jeneze între ele.

Fiindcă distincţia Vienei nu trebuie
întinată, ca o garanţie a oraşului generaţiilor
viitoare – o marcă inconfundabilă pe harta
modernă a Europei, spre care şi noi tindem, ca
să ne aflăm locul.

TITU POPESCU
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Opinii. Pãreri. Atitudini

Subsemnatul Miron Manega, de profesie
sicofant, declar pe propria-mi răspundere că
poetul austriac René Karl Wilhelm Johann
Maria Rilke a murit asasinat, pe 24 decembrie
1926, la Montreux, în Elveţia. E adevărat că
medicii au atribuit moartea sa unor cauze
medicale, dar eu afirm şi susţin că a fost o crimă
cu premeditare, proiectată cu mult înainte. Am
în vedere şi circumstanţa că Rilke, dintr-un soi
de masochism morbid care s-a manifestat de-a
lungul întregii lui vieţi, a fost complice la
propria moarte, inspirând cumva această crimă
oribilă. Dar faptele rămân fapte. 

Toată existenţa sa a decurs sub semnul
trandafirului, floare imperială şi seducătoare,
dar apărată de spini nemiloşi. Dacă e să gândim
în termenii lui Sigmund Freud, cu care a fost

RAPORT DESPRE ASASINAREA POETULUI
RAINER MARIA RILKE

prieten şi de la care şi-a însuşit o serie de
cunoştinţe de psihanaliză în perioada 1912-
1913, Rilke, fiinţă fragilă şi complexată
ontologic, ca un trandafir japonez plantat în
pustă, a căutat întotdeauna în trandafiri străini
protecţia spinilor care-i lipseau. Acest  tip de
propensiune maladivă avea să fie identificată
şi divulgată  mai târziu, de poetul român Lucian
Blaga:

„Roz trandafir, frumseţea ta
nu m-a cruţat. Din drum m-abat
şi mă răsfir, când zmeu, când stea,
prin ziua şi prin soarta ta.”
Cauzele acestei slăbiciuni freudiene,

convertită în poezie de înaltă clasă, se găsesc
în trecutul familial al poetului. Tatăl său, Josef

Rainer Maria Rilke
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Rilke, a fost un om cu un caracter slab, veşnic
nemulţumit, care a eşuat în cariera militară,
devenind funcţionar. Mama sa, Sophie, era în
schimb o femeie dominantă şi autoritară, care
se trăgea dintr-o familie înstărită de fabricanţi
praghezi, având în acest sens aşteptări înalte
de la soţul său. După dezamăgirea provocată
de eşecul profesional al acestuia, Sophie Rilke
a suferit o altă lovitură grea: moartea fiicei ei
mai mari. Disperarea a făcut-o pe mamă să se
ataşeze într-un mod nefiresc de fiul ei René,
forţându-l să se substituie, într-un fel, surorii
sale defuncte. Practic, până la vârsta de şase
ani, Rilke a fost crescut ca o fată, fotografiile
sale timpurii arătându-ni-l cu părul lung şi
îmbrăcat în rochiţă.

În contradictoriu cu această educaţie
nefirească şi păguboasă, tânărul Rilke este
trimis în 1885 la şcoala de cadeţi din Sankt
Pölten, spre a fi pregătit pentru cariera de ofiţer.
Exigenţele instrucţiei militare şi experienţa unei
colectivităţi exclusiv masculine, l-au
traumatizat pe termen lung. A întrerupt în cele
din urmă pregătirea militară dedicându-se, în
anii 1895 şi 1896, la Praga şi la München,
studiului îndârjit al literaturii, filosofiei şi
istoriei artei.

Nevoia de protecţie (aş numi-o, plastic şi
realist, „nevoia de spin”) a avut prima împlinire
în 1896, când Rilke a cunoscut-o pe viitoarea
lui iubită, Lou Andreas-Salomé, o intelectuală
frumoasă şi rasată, cu 14 ani mai în vârstă decât
el (ea avea 35 de ani iar el 21), care era şi
căsătorită. Aceasta l-a determinat să-şi schimbe
numele din René în Rainer, considerat (şi
dovedit) mult mai potrivit pentru marele poet
care avea să fie Rainer Maria Rilke.

Relaţia lor amoroasă a început în 1897 şi
a durat până în 1900, când Lou i-a pus capăt.
Venise vremea ca poetul să fie lăsat să „zboare”
singur. Dar, chiar şi după ce s-au despărţit, Lou
Andreas-Salomé i-a rămas lui Rilke cea mai
bună prietenă şi sfătuitoare, manipulându-l
benefic de la distanţă. În anul 1937, la moartea
ei, Sigmund Freud i-a rostit necrologul, în care
a spus, printre altele: „Se ştie că i-a fost atât
muză cât şi mamă iubitoare marelui poet

Rainer Maria Rilke, care era destul de
neajutorat în viaţă”.

Balansul între spin şi trandafir a fost o
constantă permanentă în viaţa lui Rilke, faţa şi
reversul propriei medalii. „Trandafir cu miros
de sfântă goală” fulgura el, inspirat, într-un vers
genial, pentru ca, la fel de genial, să-şi retracteze
magnifica inspiraţie printr-o viziune opusă:
“Frumuseţea nu este altceva decât începutul
terorii”. În 1901 s-a căsătorit, la Worpswede,
cu sculptoriţa Clara Westhoff pentru ca, în
1902, să părăsească locuinţa comună şi să plece
la Paris, lăsându-şi soţia şi pe fetiţa lor, Ruth
(1901-1972), singure. 

Mai târziu, la München, între 1914-1916,
a avut o legătură pasională cu pictoriţa Lou
Albert-Lasard, relaţie care s-a stins brusc, aşa
cum a început. În sfârşit, ultimul „trandafir” din
viaţa lui Rilke a fost pictoriţa de origine
poloneză Baladine Klossowska, pe care a
cunoscut-o în 1919, în Elveţia, şi de care nu l-
a mai despărţit decât moartea sa, survenită în
1926. Relaţia cu Baladine, desfăşurată cu multe
intermitenţe i-a fost, se vede, fatală, deşi extrem
de fructuoasă pe plan artistic.
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În această perioadă şi-a finalizat două
dintre cele mai importante colecţii de poezii ale
sale: „Elegiile duineze” (Duineser Elegien) şi
”Sonete către Orfeu” (Die Sonette an Orpheus),
ambele publicate în anul 1923. Este ceea ce
Rilke a numit „o furtună creativ - sălbatică”
pe care Merline (aşa îi spunea Rilke iubitei sale)
a ştiut să i-o stârnească şi să i-o menţină.

 Moartea, aşa cum am spus la început, a
fost o crimă premeditată cu mult înainte.

Există şi o mărturie scrisă în acest sens,
semnată de Johann Wolfgang Goethe în 1799,
mărturie pe care biografii lui Rilke au ignorat-
o sau au tratat-o cu superficialitate. Revin şi
insist: chiar dacă această declaraţie a fost scrisă
cu 127 de ani înainte, este totuşi declaraţia unui
martor ocular, pe care se susţine şi depoziţia
mea. Iată mărturia lui Goethe: 

„Un flăcău în câmp zări
Floarea de răsură,
Mândră-n straie purpurii.
Dulce-n inimă simţi
O săgetătură
Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură.

El îi zise: Eu te rup,
Floare de răsură,
Ea-i răspunse: Eu te-mpung,
Să ţii minte îndelung -
Floarea nu îndură,
Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură.

Crunt flăcăul, crunt a rupt
Floarea de răsură.
Ea l-a-mpuns şi s-a zbătut,
Geaba-n lacrimi a gemut,
Soarta tot o-ndură,
Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură.” 
(Floare de răsură, Goethe, 1799) [1] 

Ceea ce vreau să spun e că poetul Rainer
Maria Rilke a murit asasinat de un trandafir pe
care încerca să-l rupă. Trandafirul, aflat în

legitimă apărare, l-a înţepat cu spinii, iar poetul
a făcut septicemie şi a murit, ceea ce medicii n-
au putut nega. Nu ştiu răzbunarea căruia dintre
trandafirii trădaţi sau siluiţi a fost această crimă.
Medicii au mai adăugat că poetul suferea de
leucemie. 

P.S. Complicitatea lui Rainer Maria Rilke
la propriul său asasinat este o realitate evidentă,
în orice perspectivă am aborda cazul:
existenţială, filosofică, psihanalitică etc. Pe
piatra sa de mormânt este înscris un text pe care
şi-l alesese singur, cu puţin timp înainte de a
muri:

 „Trandafir, oh, contradicţie pură,/ de a
nu fi, sub atâtea pleoape,/ somnul nimănui”.
(Rose, oh reiner Widerspruch Lust / Niemandes
Schlaf zu sein unter soviel / Lidern). 

 [1] Heidenröslein

Sah ein Knab’ ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell es nah zu sehn,
Sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: “Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden.”
Röslein sprach: “Ich steche dich,
Dass du ewig denkst an mich,
Und ich will’s nicht leiden.”
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach
‘s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihr doch kein Weh und Ach,
Musste es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

MIRON MANEGA
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Un copil-minune în lumea muzicii,
Wolfgang Amadeus Mozart a început să cânte
pentru aristocraţia Europei şi şi-a compus primele
lucrări la vârsta de şase ani. 30 de ani mai târziu,
aflat la apogeul carierei, a murit după o scurtă
suferinţă la Viena. Fusese oare otrăvit? Decenii
mai târziu, Sophie Haibel, cumnata lui Mozart,
îşi mai amintea încă strania premoniţie. 

În prima duminică din decembrie 1791, se
afla în bucătărie, unde pregătea o ceaşcă de cafea
pentru mama sa. Cu o zi înainte fusese la Viena
ca să-şi viziteze cumnatul care se îmbolnăvise,
dar revenise cu veşti îmbucurătoare. Acum, în
timp ce aştepta să fiarbă cafeaua, Sophie privea
fix, căzută pe gânduri, flacăra aprinsă a unei lămpi
cu gaz şi se gândea la soţul suferind al surorii
sale, Costanze.

 
Mozart a murit la doar 35 de ani 

Deodată flacăra s-a stins „complet, de parcă
n-ar fi fost niciodată aprinsă“, avea să scrie ea
mai târziu.

MISTERUL MORŢII LUI MOZART

„Nici măcar o scânteie nu a mai rămas pe
fitilul principal, şi totuşi nu se făcuse nici un pic
de curent — pot să jur.“

Cuprinsă de un presentiment îngrozitor, a
fugit la mama sa, care a sfătuit-o să se întoarcă
acasă la Mozart fără întârziere. Constanze şi-
a întâmpinat sora cu un sentiment de uşurare,
povestindu-i că Mozart avusese o noapte
agitată, şi a rugat-o să rămână. „Ah, draga mea
Sophie, cât mă bucur că ai venit. Trebuie să
stai la noapte aici şi să vezi cum mor”, a spus
muzicianul. 

A fost chemat un preot, apoi un medic, care
a recomandat ca bolnavului să i se pună pe fruntea
fierbinte comprese reci. La 12:55 dimineaţa, pe
data de 5 decembrie 1791, Mozart murea. Peste
nici două luni, fostul copil-minune şi prolific
compozitor ar fi împlinit 36 de ani.

 
O boală subită 

Mereu în lipsă de bani, Mozart lucrase într-
un ritm febril pentru a încheia comenzi importante
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pe care le primise în cursul anului, iar prietenilor
şi rudelor le părea tensionat şi epuizat de prea
multă muncă. Dar când a căzut la pat pe 20
noiembrie, nimeni nu a bănuit că putea fi vorba
de o boală fatală.

 Boala a început cu umflarea mâinilor şi
picioarelor şi o aproape totală incapacitate de a
se mişca. Apoi au urmat vărsături bruşte. „Febră
miliară acută” – asta a fost consemnat în registrul
oficial de decese din Viena. 

Mozart însuşi bănuia ceva necurat la
mijloc. Cu câ-teva săptămâni înainte să moară,
marele muzician i-a spus lui Constanze că
fusese otrăvit :  „Cineva mi-a dat  acqua
tojfana şi a calculat exact data când voi muri.“
O otravă inodoră şi cu acţiune lentă, pe bază
de arsenic. 

Pe 31 decembrie 1791, un ziar berlinez
informa asu-pra morţii compozitorului şi specula
în privinţa cauzei acesteia. „Deoarece trupul i se
umflase după moarte, s-a crezut că fusese
otrăvit“, titra publicaţia. De altfel, fiul mai mare
al lui Mozart, Carl Thomas, îşi amintea că trupul
tatălui său era atât de umflat şi mirosul de
putrefacţie atât de puternic, încât nu s-a făcut
nici o autopsie.

 Spre deosebire de majoritatea cadavrelor
care se răcesc şi devin inerte, corpul lui Mozart a
rămas moale şi elastic, asemeni celor morţi prin
otrăvire. Dar cine să fi dorit moartea lui Mozart?
Văduva nu dădea credit zvonurilor despre o
posibilă otrăvire şi nu a numit nici un suspect.
Astfel că povestea a fost curând dată uitării —
pentru a fi însă reluată cu accente dramatice, trei
decenii mai târziu, de nimeni altul decât de rivalul
care ar fi putut foarte bine să-i dorească lui
Mozart sfârşitul.

 
A fost Mozart otrăvit de un rival? 

Cu numai cinci ani mai vârstnic decât
Mozart, Antonio Salieri fusese numit în 1774
compozitor la Curtea împăratului Iosif al II-lea,
la vârsta de numai 24 de ani. Când Mozart a ajuns
la Viena şapte ani mai târziu, italianul era cel mai
de seamă muzician al capitalei austriece, extrem
de apreciat de aristocraţie. 

Dar în Mozart el a recunoscut imediat un
rival, un geniu al cărui talent nu avea cum să-l
egaleze vreodată. La rândul său, nici Mozart nu

făcea un secret din dispreţul pe care-l nutrea
pentru compozitorul Curţii. 

Cu toate că a negat mereu orice implicare
în moartea lui Mozart, în 1823, aflat pe patul de
moarte, Salieri delira despre aşa-zisul său rol în
acest tragic eveniment şi voia să-şi mărturisească
păcatul.

  
 Invidia lui Salieri faţă de Mozart era

cunoscută la Viena 

Nu a existat, însă, niciodată vreo dovadă
că Salieri l-ar fi ucis pe rivalul său. Mai mult,
chiar fiul celebrului compozitor, care a ajuns
ulterior să studieze cu Salieri, a declarat că Salieri
nu-l omorâse pe Mozart, dar în schimb, „nu
încape îndoială că îi otrăvise viaţa cu intrigi“.

 
Gelozia unui soţ 

Un al doilea suspect în bănuita crimă a fost
Franz Hofdemel, un confrate din loja masonică
căreia îi aparţinea compozitorul, a cărui tânără şi
atrăgătoare soţie, Magdalena, s-a numărat printre
ultimii elevi ai lui Mozart. La câteva zile după
moartea lui Mozart, Hofdemel şi-a atacat cu
sălbăticie soţia însărcinată, mutilând-o şi
defigurând-o cu lovituri de cuţit pe faţă, gât şi
braţe, după care şi-a luat viaţa.

 Magdalena a supravieţuit şi cinci luni mai
târziu dădea naştere unui copil despre care gurile
rele spuneau că ar fi fost al lui Mozart. Sora mai
mare a lui Mozart, Maria Anna, a remarcat la un
moment dat că fratele ei dădea lecţii de muzică
tinerelor femei doar când era îndrăgostit de
acestea. Totuşi, din observaţiile contemporanilor
şi din scrisorile care ne-au rămas de la el, Mozart
pare să-i fi fost fidel lui Constanze, şi nu există
nici o dovadă despre vreo aventură
extraconjugală.

 
Răzbunarea francmasonilor? 

În lunile de după moartea lui Mozart, mai
circula încă un zvon: compozitorul ar fi fost
pedepsit pentru că dezvăluise în Flautul
fermecat detalii (interzise oamenilor de rând)
despre societăţi secrete. Această operă alegorică
a repurtat un mare succes de public, dar şi de
critică.
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Mozart a fost membru
al Francmasoneriei 

Deşi unii dintre confraţii francmasoni ai lui
Mozart poate au fost surprinşi de Flautul
fermecat, compozitorul şi libretistul său,
Emmanuel Schikaneder, au folosit opera pentru
a propaga idealurile de curaj, dragoste şi
fraternitate ale societăţii secrete în rându-rile unui
public mai larg. Subiectul a fost tratat cu
înţelegere, respect şi o notă de bună dispoziţie.

 Francmasonii din Viena nu numai că nu au
fost ofensaţi de operă, dar chiar i-au comandat
lui Mozart şi o cantată, pe care acesta a compus-
o în câteva zile între premiera Flautului
fermecat şi izbucnirea bolii fatale. În 1792,
francmasonii din Viena au organizat un spectacol
de binefacere cu cantata, în beneficiul văduvei şi
al fiilor lui Mozart. 

 
O înmormântare grăbită. 

 Piatra funerară a lui Mozart a fost pusă
aleatoriu 

Cum în momentul morţii soţului său
Constanze era strâmtorată financiar, ea a ales cea
mai necostisitoare înmormântare. Pe data de 7
decembrie, trupul neînsufleţit a fost dus la
catedrala Sfântul Ştefan, unde câţiva apropiaţi au
participat la slujbă într-o capelă laterală. 

Ploaia amestecată cu zăpadă se spune că
ar fi împiedicat cortegiul să însoţească dricul până
la cimi-tirul St. Marx, aflat la jumătate de oră
distanţă. Astfel, nimeni nu a fost de faţă ca să
poată nota locul în care a fost depus trupul în
mormântul anonim.

Constanze, care mai târziu a explicat că ea
crezuse că biserica se va ocupa de punerea unei
cruci sau a unei pietre la mormântul soţului ei,
nu s-a îngrijit în nici un fel de mormântul lui
Mozart. De-abia în 1859 a fost ridicat un
monument funerar în cimitirul Sfântul Marcu,
amplasarea sa făcându-se cu totul aleatoriu.

 

De ce suferea Mozart? 

Moartea misterioasă a lui Mozart şi
înmormântarea pripită au constituit subiectul unor
speculaţii şi dezbateri intense vreme de două
secole. În 1966, un medic elveţian pe nume Cari
Bar a respins ca amatoristic şi lipsit de
profesionalism diagnosticul de „febră miliară
acută“ pus la vremea respectivă.

Bazându-se pe dovezi rămase de la medicul
lui Mozart, doctorul Nicolaus Closset, Bar a
sugerat că de vină fusese febra reumatismală, o
afecţiune neinfecţioasă caracterizată prin
inflamaţii dureroase ale încheieturilor. În 1984,
un alt medic, Peter J. Davies, a publicat o analiză
şi mai documentată a istoriei medicale a lui
Mozart şi a bolii sale fatale.

În 1762, anul în care geniul muzical în vârstă
de şase ani a avut concertul său de debut şi şi-a
început activitatea componistică, Mozart a
contractat o infecţie streptococică o sistemului
respirator.

 
Treptele Francmasoneriei.
Riturile Scoţian şi York 

Copilul a suferit ulterior de amigdalită, febră
tifoidă, variolă, bronşită şi hepatită de tip A. În
1784, la trei ani de la sosirea sa la Viena,
compozitorul a avut de înfruntat o boală gravă,
cu simptome care includeau vărsături violente şi
febră reumatismală inflamatorie.

Doctorul Davies şi-a încheiat analiza asupra
stării de sănătate a compozitorului,
concluzionând că moartea îi fusese cauzată de o
combinaţie de infecţie streptococică contractată
în timpul unei epidemii, blocaj renal provocat de
o hipersenzitivitate cunoscută ca sindromul lui
Schonlein-Henoch, o hemoragie celebrală şi o
bronhopneumonie gravă.

Printre efectele secundare ale blocajului
renal, consemna doctorul Davies, se numără
depresia, tulburări de personalitate şi halucinaţii
- ceea ce poate explica morbida convingere a lui
Mozart că fusese otrăvit.

(Preluare INTERNET)
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În această epocă a globalizării există o tendinţă a
oamenilor, în general şi a românilor, în special să se considere
mai buni unii ca alţii, dar mai ales, la cei bogaţi, la care singura
lor năzuinţă este înmulţirea averilor. După cum ştiţi, în ţările
occidentale şi în SUA, averea se face în 2-3 generaţii iar la
noi, în România postrevoluţionară, averea se face instantaneu
ca şi mâncarea pregătită la microunde. Desigur că lăcomia
este una dintre cele mai rele înclinaţii ale românilor după
Revoluţia din 1989 şi devine din ce în ce mai vizibilă prin
pofta nebună după maşini luxoase, vile, haine de marcă,
excursii în ţări exotice. Datorită faptului că după 1989 am
trecut la societatea capitalistă de consum, lăcomia aproape
că nu se mai vede. Nu tind toţi tinerii după slujbe şi poziţii
sociale mai bine plătite? Nu năzuim toţi să ne facem o viaţă
plină de splendori şi faimă? Sub impulsul lăcomiei nu încearcă
fiecare român ”să dea din coate” şi să vorbească de rău pe
toată lumea, dar mai ales pe aceia care au valoare şi se pun
în faţa evoluţiei lor sociale şi financiare? Nu noi, toţi românii,
criticăm oamenii politici, autorităţile, preşedintele, primul
ministru, funcţionarii publici sau chiar ziariştii? Există în
România o adevărată explozie a vorbirii de rău. Un cuvânt

aspru poate nimici o prietenie, o expresie rău aleasă poate pune foc unei naţiuni şi nu uităm expresiile:
”să-mi numere ouăle” a lui Adrian Năstase, ”un grup de golani” a lui Ion Iliescu, sau expresia ”i-am
ciuruit”, a lui Traian Băsescu. Albert Einstein scria: ”Nu puterea exploziei unei bombe atomice ne
îngrozeşte, ci puterea răutăţii inimii omeneşti, forţa sa de explozie pentru rău”. În România expresia:
”să te bucuri de răul altuia” este o realitate. Copiii şi-o manifestă pe faţă, dar îi iertăm fiindcă sunt copiii
noştri, bătrânii nu şi-o pot ascunde, dar îi iertăm fiindcă ”au dat în mintea copiilor”, dar cu adulţii de
facem?  Uneori se ajunge la conflict social şi politic şi nu trebuie să uităm momentul tragic Colectiv,
când guvernul Ponta cade datorită unor afirmaţii răutăcioase şi tendenţioase ale preşedintelui Klaus
Iohannis, dar şi a ieşirii maselor de cetăţeni în stradă. Politica înţepătuirlor de ac, micile săgeţi veninoase
lansate pe la spate ale oamenilor politici se generalizează în România, iar efectul este distrugător. În loc
să construiască, oamenii politici distrug cu furie, inconştienţă şi iresponsabilitate aprope totul. Obiceiul
oamenilor politici de a-şi deschide drum acuzând pe cei din opoziţie de vinovăţie sau inventând vinovăţii
imaginare, duce la dezastrul naţional ce culminează cu arestări şi cătuşe pe sticla televizorului. Până
când poporul român o să mai tolereze ca proşii şi răii din politica româneacă să distrugă România? Ne
punem întrebarea cine şi în ce scop promovează acest dezastru naţional în care cătuşele zornăie de zor?
Până când o să mai tolerăm să fim o simplă populaţie de români cu un indice de natalitate scăzut, la
cheremul celor puţini, care sunt politicienii, şi a celor străini constituiţi în grupuri elitiste ce doresc
distrugerea ţării şi subjugarea ei fiananţei internaţionale? Până când o să mai ducem, noi românii, traista
proştilor incurabili şi a răilor netratabili? Celor cu viciul lăcomiei şi cu defectul nativ al răutăţii ar trebui
să le spunem noi, românii, cu toţii că cele două boli molipsitoare ale globalizării pot fi eradicate doar cu
voinţa poporului. Viitorul României are o singură matcă şi o singură direcţie, a adevărului şi a prosperităţii.
Să ne ajute bunul Dumnezeu să le avem într-o ţară a lucrului bine făcut!

DR. MIRCEA FRENŢIU

LĂCOMIA ŞI RĂUTATEA,
BOLI MOLIPSITOARE ALE GLOBALIZĂRII
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Într-o societate mondială în care
naţiunile înaintează cu o viteză luminică spre
supraindustrializare iar fabrici sau oraşe se
construiesc instantaneu dar şi se strică
instantaneu şi se mută în altă ţară, unde forţa
de muncă este mai ieftină şi impozitele mai
mici, se construiesc imagini de oameni reali
prezentaţi ca modele de viaţă şi de
comportament, interpretând diferite roluri ca
un actor, din care tragem concluzii despre
cum trebuie să ne trăim propria noastră viaţă.
Învăţăm din victoriile sau înfrângerile lor, din
fericirea sau necazul lor, fiindcă, datorită
tehnicilor de comunicare actuale, foarte
înaintate, nicicând noi, oamenii, nu am suferit
un asemenea bombardament cu imagini
plăsmuite, câteodată adevărate, câteodată nu,
pe toată mass-media. Aceste plăsmuiri sunt
nişte oameni adevăraţi, oameni în carne şi
oase, supradimensionaţi de mass-media şi
proiectaţi în minţile noastre, în minţile a
milioane de oameni care, majoritatea nu i-au
văzut sau n-au vorbit în persoană cu aceştia.
Pe aceşti supraoameni, eu îi numesc, după
sociologul american Orrin Klapp, lideri
simbolici şi majoritatea lor sunt produsul noii
tehnologii de comunicare. Imaginile acestor
lideri simbolici în toate sectoarele de
activitate, dar mai ales în lumea ştiinţei, a
sportului, a artiştilor de cinema şi, mai ales,
a politicienilor, au devenit odată cu trecerea
timpului tot mai tranziente sau din contră, cu
toate că liderii au murit, tot mai actuale. În
mentalul colectiv au rămas unele personaje
din anii 60 ca John Glenn, primul astronaut
american care a efectuat un zbor spaţial în
jurul pământului sau Iuri Gagarin, primul
astronaut al spaţiului cosmic din vechiul

LIDERI SIMBOLICI

URSS sau Neil Armstrong, primul om care a
păşit pe lună. Tot din anii 60 sunt trei
preşedinţi ai unor superputeri pe care toată
lumea îi ştie: John Fitzgerald Kennedy,
preşedintele SUA ce-a murit împuşcat la
Dallas, Nikita Sergheevici Hruşciov, prim
liderul URSS-ului şi Fidel Castro,
preşedintele Cubei, care au evitat cu
înţelepciune în ultimul moment un război
nuclear dezamorsând criza racheteler
nucleare din Cuba. În prezent aceste
personaje celebre s-au estompat în memoria
colectivă fiindcă s-au îndepărtat de prim-
planul atenţiei publice. Alte mii de personaje
defilează pe scena istoriei omenirii şi aici
vorbesc de mari cântăreţi ca Elvis Presley,
formaţia Beatles, Bob Dylan, Madonna,
Michael Jackson, pe care tinerii i-au
idolatrizat în acele vremuri, dar parcă acum
i-au uitat, cu excepţia lui Elvis care este
nemuritor în mentalul colectiv. Vedetele
boxului mondial începând cu Rocky
Marciano, Paterson, Foreman şi invicibilul
Cassius Clay alias Muhammad Ali, Mike
Tyson şi mulţi alţii împinşi de victorie urcă
în cercul fermecat al liderilor simbolici. Mari
actori ai marelui ecran începând cu: Laurence
Olivier, Charlie Chaplin, Fred Astaire, Ginger
Rogers, Kirk Douglas, nemuritorul Spartacus,
sau invicibilul cawboy din Ultimul tren din
Gun-Hill, Yull Brynner, Chris din Cei şapte
magnifici, Steve McQeen, Vinn din acelaşi
film, ingalabilul Anthony Quinn din Zorba
Grecul, sir Peter O’Tool, din Cum să furi un
milion sau regele Troiei în filmul Troia, sir
Anthony Hopkins şi nepreţuitul Robert de
Niro, care rămân încă în mintea noastră
fiindcă le vedem şi le revedem cu plăcere
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filmele. Vorbim de actorii români. Îl
parafrazez pe Domnul Ştefan în Apus de
soare: Unde sunt, dulce Românie, Birlic,
Calboreanu, Jugaru, Amza, Toma, Dinică,
Dem, maestrul Radu Beligan, Carmen
Stănescu şi mulţi alţii – pulbere de stele. Ne-
au mai rămas câţiva: Florin Piersic, Draga
Olteanu Matei, Adela Mărculescu, Maia
Morgenstern, Arşinel, Oana Pellea, cu care
ne putem mândri. Trebuie să fiţi de acord cu
mine că toţi aceştia au fost şi sunt lideri
simbolici.

Dintre liderii mondiali actuali Donald
Trump - preşedintele SUA, Vladimir Putin -
preşedintele Rusiei, doamna Merkel -
cancelarul Germaniei, Emanuel Macron -
preşedintele Franţei şi domnul Netanyahu,
primul ministru al Israelului, sunt cei care
conduc destinul omenirii, iar printr-o simplă
apăsare pe buton ar putea face ca ea să nu
mai existe. Nu putem să nu enumerăm liderii
simbolici politici ai României
postdecembriste: domnii preşedinţi Ion
Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu,
şi actual Klaus Werner Iohannis, care încă
ne bântuie minţile ca nişte talazuri furioase
care se sparg în sistemul nostru nervos.
Fiecare preşedinte şi-a construit cu greu
imaginea de lider simbolic şi parcă suntem
blestemaţi, fiecare preşedinte actual sapă la
fundamentul celuilalt, distructiv. Nu mai
spun, prim-miniştrii României care s-au
schimbat într-un ritm accelerat, din ce în ce
mai accelerat pe măsură ce se depărtează de

momentul 1989 mai ceva decât campionii
mondiali la box la categoria cocoş. În ultimul
mandat al formaţiunii câştigătoare a alegerilor
PSD – ALDE, s-au perindat trei prim-miniştri:
Grindeanu, Tudose şi Dăncilă, candidaturile
fiind impuse de Liviu Dragnea şi acceptate
de preşedintele Klaus Werner Iohannis.
Personajele principale pe post de lideri
simbolici în ziua de astăzi sunt un trio, dar
nu ”Trio Grigoriu” de pe vremuri ci Iohannis,
Dragnea şi Tăriceanu şi o femeie de fier
numită Codruţa Kovesi. Nici o generaţie de
români nu a suferit un asemenea
bombardament de lideri simbolici. Din
păcate, ei sunt supuşi şi unor răsturnări
violente şi când ruptura este prea mare pentru
a fi astupată noile structuri sociale se rup şi
ele şi ne aflăm din nou în faţa unei crize ce
trece peste Maica România şi poporul ei. Fără
a fi neopopulist sau chiar naiv, liderul
simbolic şi carismatic al României ar trebui
”să meargă la popor” şi să întrebe: Ce vreţi
să facem cu România? Ce s-ar întâmpla dacă
am încerca cu toţii să răspundem la acestă
întrebare? Să ne imaginăm că fiecare român,
fiecare partid politic din România, fiecare
ONG, ar face cunoscut lumii întregi ce
doreşte să înfăptuiască măreţ pentru ţară.
Atunci poate nu ne-ar mai trebui lideri
carismatici şi simbolici. Atunci poate ne-am
întoarce la adevărata democraţie şi la valorile
autentice ale poporului român.

DR. MIRCEA FRENŢIU
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Meridiane lirice

Fiore
Unde e Doamne vremea aceea
Unde e clipa de rai
Când singurătatea de moarte
Viscolea în odaie
Şi ieşeam miezonoptic
Cu apă sfinţită-n balcon
Să-mi ud singura floare
Amărâtă şi fără de nume
Ce înflorea numai odată-n viaţă
Şi numai în inima mea.

Fiore
¡Dios! ¿Dónde están aquellos tiempos?
¿Dónde está el momento celestial?
Cuando la soledad de la muerte
Soplaba fuertemente en el cuarto
Y salía a la medianoche
Con agua santa en el balcón
Para regar mi única flor
Atormentada y sin nombre
Que florecía sólo una vez en la vida
Y solamente en mi corazón.

De toamnă
Va fi toamnă din  nou
În gânduri şi-n sânge
Cum a fost tot mereu
În ţesuturi va ninge din plin
Voi gusta destrămarea
Ca pe-un abur divin
Care-l vântuie marea....

Când va fi tors, la sfârşit,
Misticul caier,
Mai lasă-mi Doamne pe buze,
O gură de aer...

De otoño
Será otoño de nuevo
En la sangre y en los pensamientos
Como siempre fue
Estará nevando por completo en los tejidos
Estaré probando la separación
Como si fuera un vapor divino
Que el mar lo está borrando…

RALUCA DETEŞAN - traduceri din poezia lui Vasile  Remete

Al final, cuando será hilado
El místico atado de lana,
Déjame. Dios, en mis labios.
Más un aliento…

Dar
Dar recunoscător îţi este
Sufletul meu
Pentru zâmbetul tau
Ce l-a vazut doar el
Şi nimeni altul nicicând

Recunoscător pentru acea întâlnire
De nimeni aflată, neuitată mereu
Ci cu credinţă ascunsă în tine
Răsună în tăcere –

Înverzeşte pustiuri, îndulceşte lacrimi,
Înseninează singurătăţi

Îţi jur că niciodată nu vei cunoaşte
Marea mea trădare –

Jur pe zâmbetul tau
Că nu mă voi despărţi de tine.

Pero
Pero mi alma
Te está agradecida
Por tu sonrisa
Que solamente ella la vio
Y nadie más nunca

Agradecida por aquella cita
De nadie descubierta,
Siempre inolvidable,
Escondida en ti con fe
Está resonando en silencio –

Tiña de verde desierto, endulza lágrimas
Aclara solitudes

Te juro que nunca conocerás
Mi gran traición –

Juro por tu sonrisa
Que no me alejaré de ti.
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LUCIA PILŢIU - traduceri din Marzio Maragnolli
Fabrica visurilor imposibile

Una emozione bianca

Sui contorni poco definiti di case popolari,
sui giovani cuori infuocati di gelosia, neve.
Sui toni sbiaditi di facciate antiche,
sugli entusiasmi appassiti,
sulle anime perse, neve.
Sul mio viso straniero, sul suo dolce sorriso,
neve.
Sui tristi pensieri,
sull’ansia di ieri, neve.
Sulle certezze svanite,
sulle occasioni perdute,
sulle amabili vedute, neve.
Sull’insolita pace leggera, che accogli appena

ti sfiora, neve.
Sul nostro futuro che sembra senza colori,
sulla mite speranza che difendi e proteggi
perché non si arresti,
neve.

O emoţie albă

Peste contururi vag definite ale caselor
 populare,

peste tinere inimi arzânde de gelozie, zăpadă.
Peste clovni vlăguiţi cu feţe îmbătrânite,
peste entuziasme secătuite,
peste suflete pierdute, zăpadă.
Peste chipul meu străin, peste surâsul său
dulce,

zăpadă.
Peste idealuri uitate,
peste amintiri acum şterse,
peste zgomote până la urmă înăbuşite, zăpadă.
Peste gânduri triste,
peste dorinţa şi aşteptarea dureroasă de ieri ,

zăpadă .
Peste certitudini dispărute,
peste ocazii ratate,
peste intenţii amabile, zăpadă.
Peste strania pace facilă pe care-o accepţi

şi-abia te-atinge, zăpadă.
Peste viitorul nostru care pare lipsit de culori,
peste mituri speranţă ce le menţii şi ocroteşti
întrucât nu te opreşti,
zăpadă.

Contatti qualunque

La città, vista dall’alto,
è come un cielo nascosto da tempo
ai miei occhi confusi dalle luci degli strati
terreni.
Aereo, sospeso, come in un momento,
osservo questo balenare di spazi lontani.
La tenda che sposto e richiudo mi sembra un
sipario
che accende la vita e le spegne.
La stanza sarebbe una prigione
se al di là della porta
non sapessi o non avvertissi fili di voce umana.
Chiudo gli occhi e ho paura.
Li riapro alla vita e sposto di nuovo la tenda.
Guardo la città ancora pië buia,
richiudo e torno nel mondo pië giusto,
quello di chi pensa di meno.
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Contacte oarecare

Oraşul, văzut de la înălţime,
este ca un cer ascuns de timp
ochilor mei tulburaţi de luminile aşezărilor

pământeşti.
Aerian, suspendat, ca într-o clipă,
observ această strălucire a spaţiilor depărtate.
Perdeaua pe care o deschid şi o închid iarăşi

îmi pare o cortină
care aprinde viaţa şi o stinge.
Camera ar fi o închisoare
dacă dincolo de uşă
nu ai şti sau n-ai percepe fire de glas omenesc.
Închid ochii şi mi-e teamă.
Îi redeschid spre viaţă şi deschid din nou
perdeaua.
Privesc oraşul acum încă mai întunecat,
Închid şi mă întorc într-o lume mai dreaptă,
Aceea la care se meditează mai puţin.

Dubbi solari

Seta trasparente di insicurezza
scivola su lineamenti
assai poco accordati
a sorrisi tipici dell’età mia compagna.
Armonie e intese smaniose
sembrano dissolversi
tra luci impietrite e trascorse illusioni.
Odo ancora il suono
del mare suggestivo dei miei sogni,
ma c’è un pittoresco inganno in esso:
lo amo eppure lo temo.

Îndoieli solare

Mătase transparentă de nesiguranţă
alunecă  peste chipuri
atât de puţin împăcate
de surâsuri tipice vârstei mele prietene.
Armonii şi înţelegeri frenetice
par a se risipi
printre lumini încremenite şi iluzii trecute.
Urăsc încă murmurul
Mării evocator al visurilor mele,
este totuşi o iluzie expresivă prin ea însăşi:
o iubesc cu toate acestea şi o tem.

Poesia

Quante volte ti ho cercata,
amica fedele di serate impossibili,
sollievo dei miei tristi momenti,
nascosta nei viali nebbiosi
o nelle incredibili sfumature di tramonti
imprevisti,
nelle lacrime degli innocenti
o nei saluti di commiato,
nei sacrifici di mio padre,
nella desolazione di un addio,
nel profumo di una rosa che sboccia
o nel ricordo di quando non era ancora del
tutto appassita,
nella musica del mare,
nei rimorsi o nei rimpianti,
rifugio alla solitudine che è misera quando non
voluta.
Eterno desiderio di rileggerti domani.
Tu c’eri sempre.

Poezie

De câte ori te-am căutat,
prietenă credincioasă a serilor imposibile,
alinare a clipelor mele triste,
născută din cărări ceţoase
sau din incredibile nuanţări ale neprevăzutelor
asfinţituri,
din lacrimile neprihăniţilor
sau din sărutările de rămas bun,
din sacrificiile tatălui meu,
din jalea unui adio,
din parfumul unui trandafir care înfloreşte
sau din amintirea de când nu era încă de tot
veştejit,
din muzica mării,
din remuşcări sau din regrete,
refugiu în singurătate care devine mizerabilă
când nu e dorită.
Veşnică dorinţă de a te citi mâine.
Tu erai aici dintotdeauna.
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Interviu

Toată creaţia muzicală a lui Tudor
Gheorghe s-a născut din obsesia că se duce de
râpă cântecul popular. După ce a studiat trei
ani la Institutul Naţional de Folclor, după ce a
luat la mână toatre benzile cu înregistrări vechi,
lăsate de Brăiloiu, după ce a lucrat lângă
Alexandru Amzulescu, Mihai Pop, Emilia
Comişel şi Tiberiu Alexandru, a înţeles ce
înseamnă folclorul. Abia după aceea a făcut cele
cinci spectacole care s-au transformat în tot
atâtea discuri cu spectacole de folclor (care, în
curând, vor apărea, toate, pe un singur album).
Pe urmă, a luat la „puricat” muzica uşoară a
perioadei interbelice, pe care a materializat-o
în acele patru spectacole cu cele mai frumoase
şi mai reprezentative cântece din acea
perioadă... Apoi, pe aceeaşi linie a restituirilor,
a ajuns la „Rândunici printre lozinci” - o
reconstituire muzicală a perioadei post-
staliniste...

„Un nene mai puriu, care cântă altceva”

Miron Manega. La ultimul spectacol din
Bucureşti, „Iarna simfonic”, m-am uitat cu
atenţie în sală să văd cam care e media de vârstă
a spectatorilor dumneavoastră. Urmăresc asta
demult, de la primul spectacol de la Sala
Palatului, când nu ştiu dacă erau 20% spectatori
tineri. Neică Tudore, v-a întinerit publicul, ştiaţi?

NEICA TUDOR

TUDOR GHEORGHE. Da. Acum sunt
peste 70% tineri.

Miron Manega. Şi care-i explicaţia?
TUDOR GHEORGHE. Tăcerea mea.

Tăcerea mea rublioviană, ca să zic aşa. Am tăcut
din ’90 până în 1999... Ca Andrei Rubliov. Asta a
făcut ca o mare parte a generaţiei tinere, furată
de ce i se oferea prin mass-media în vremea aceea,
să nu mai ştie de existenţa mea. Iar când am apărut
cu ciclul meu de spectacole debusolante - şi
pentru cei care mă cunoşteau, şi pentru cei care
nu mă cunoşteau deloc - a fost pentru toţi un
şoc. Nu mai auziseră aşa ceva, pentru că nu le
oferise nimeni aşa ceva. Nici pe posturile de radio,
nici pe posturile TV. Ştii bine că nici astăzi nu e
difuzat, pe posturile de radio ceea ce cânt eu,
deşi nu se mai pune problema că n-aş avea
audienţă...

Miron Manega. De ce nu sunteţi difuzat?
TUDOR GHEORGHE. Te las pe tine să

dai un răspuns... Numai că generaţia asta tânără
urmăreşte mai mult internetul decât posturile de
radio. Şi acolo au descoperit că e unu’, un nene
mai puriu, care cântă altceva şi face bine ce face.
Săturându-se de aberaţiile subculturale care li se
inoculează zi de zi şi nefiind un public prost, au
început să-şi pună problema că e nevoie de o
alternativă. Adică de lucruri adevărate. Şi le-au
găsit în ceea ce le propun eu, adică poezia
adevărată spre care mă chinui de 50 de ani să-i
îndrept.
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Miron Manega. Adică e „un nene mai
puriu” care le spune lucruri tinere... Da’ apropo
de tineri şi de tinereţe, m-a întrebat unu’, odată,
care a fost cea mai fericită perioada din viaţa mea.
I-am spus că în timpul lui Ceauşescu. „Cum
adică?... Ce, eşti nostalgic după comunism?” „Nu
după comunism - i-am răspuns. După tinereţea
mea. Că eu atunci am fost  tânăr”. ..
Dumneavoastră aveţi asemenea „nostalgii”?

TUDOR GHEORGHE. Păi aşa se
întâmplă cu mare parte din cântecele pe care le
cântam eu în acea perioadă... Că am scris şi am
cântat atunci sute de cântece, am făcut spectacole
pe toate temele posibile... Şi mai vin unii - mai
ales străinătate, din ăia mai rupţi de România -
care-mi zic: „Noi am vrea să ascultăm unul din
alea vechi, „Acolo este ţara mea”, „Muică...”,
nouă d-alea ne e dor”... Nu d-alea vă e dor - le
zic. Vouă vă e dor de tinereţea voastră, tată, da’
nu vă daţi seama.

Miron Manega. Dar dumneavoastră cum
staţi cu cu tinereţea?

TUDOR GHEORGHE. Eu? Cu tinereţea
mea?... Păi e veşnică. Nu uita că semăn atât de
tare cu domnul Alecsandri - până la identificare
fizică - încât domnul Eminescu a scris despre noi
- adică despre mine şi Alecsandri - nişte versuri
memorabile: „Şi-acel rege-al poeziei, veşnic
tânăr şi ferice/ Ce din frunze îţi doineşte, ce cu
fluierul îţi zice/ Şi cu basmul povesteşte - veselul
Alecsandri”. Deci eu sunt aici.

Diversiunea „zaibăr”
Miron Manega. Da’ cu vinul de Beaujolais

cum e?... Când v-aţi dus în Franţa şi le-aţi dat
ălora un vin românesc nobil şi le-aţi spus că e
zaibăr şi că zaibărul e strămoşul vinului de
Beaujolais?... Asta se întâmpla în tinereţea
dumneavostră propriu-zisă. Adică atunci când
eraţi tânăr şi din punct de vedere cronologic...

TUDOR GHEORGHE. Ei, poveşti
frumoase... Eram într-una dintre cele mai
cunoscute zone viticole din Franţa, Beaujolais.
Dicuţia a pornit de la poezia lui Fruntelată,
„Balada de la Grand Vanjou”, pe care le-am spus-
o eu, atunci, în timp ce beam vin de Beaujolais,
care e un vin excepţional... Le-am spus că vin
din ăsta, la noi, în Oltenia, au toţi ţăranii, dar îi
zic Zaibăr. Ei au rămas uşor nedumeriţi. Atunci
le-am explicat, aproape ştiinţific - citisem două
cărţi de Pierre Gouttier, „tatăl vinurilor de

Beaujolais”, omul care s-a ocupat de viile de-
acolo şi de tehnologia modernă, care a reinventat,
în lupta cu Bourgogne, vinurile Beaujolais - cum
le-a distrus filoxera viile pe la o mie şapte sute şi
ceva şi cum, în loc să aducă viţă din zona
Burgogne, sau din Germania, de pe Valea Rhone-
ului - că şi-acolo sunt nişte vinuri bune - au adus
de la noi. Şi că, de fapt, vinul de Beaujolais îşi
are rădăcinile la noi, în Oltenia.

Miron Manega. Deci, e adevărat?
TUDOR GHEORGHE. Păi ceva e

adevărat. Dar nu chiar tot. Adică, atunci când le-
am spus cum e cu Beaujolais-ul lor şi cu zaibărul
nostru, au zis: „C’est pas possible”. Ei, ba da,
le-am răspuns, şi le-am dat să bea din vinul adus
de mine, care era cabernet de Golul Drâncii. Dar
le-am spus că e zaibăr. A fost joaca mea, gluma
mea...

Miron Manega. Şi v-au crezut?
TUDOR GHEORGHE. Da. Pentru că,

dacă vrei să te creadă cineva când spui o
minciună, trebuie să strecori şi ceva lucruri
adevărate. Or, când vii cu nişte referinţe culturale,
cu nişte date adevărate despre Pierre Gouttier,
de pildă, puteam să le spun orice, că ei mă
credeau...

„M-au băgat şi pe mine în lumea show-
biz-ului. M-au făcut vedetă”

Miron Manega. Să revenim în prezent...
Titlul spectacolului pe care-l pregătiţi, „Rândunici
printre lozinci”, are legătură cu tinereţea lui Tudor
Gheorghe? Cu titlul cântecului Margaretei
Pâslaru, „Două rândunici”, de pe vremea când
dumneavoastră eraţi tânăr iar eu copil?

TUDOR GHEORGHE. Cu tinereţea, da,
dar nu neapărat cu cântecul ăsta. E şi piesa asta
în spectacol, bineînţeles, dar el, spectacolul, vine,
de fapt, să completeze o suită pe care am început-
o demult. Eu, când am afirmat că o să vină o
vreme - după ce eu n-o să mai fiu -  când pe
spectacolele mele se vor da teze de doctorat,
ştiam ce spun. Mi-au zis că sunt încrezut...

Miron Manega. De ce neapărat după ce
n-o să mai fiţi? Poate mai devreme...

TUDOR GHEORGHE. Sau, da, poate
mai devreme... Zic că eu ştiam ce spun pentru
că, vezi, ăştia nu-şi dau seama că eu fac altceva
decât ce cred ei. M-au „îmbârligat” şi m-au băgat
şi pe mine în lumea show-biz-ului. M-au făcut
„vedetă”. Adică sunt şi eu unul care cântă. Le e
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mai uşor să mă încadreze... Păi, bă, tată, eu chiar
fac altceva. Cu totul şi cu totul altceva. E un act
cultural în cel mai înalt sens al cuvântului, chiar
dacă modalitatea mea de a comunica, adică prin
muzică, e mai directă şi mai uşor de digerat aşa.

Miron Manega. Ziceaţi că spectacolul ăsta
vine să completeze o suită pe care aţi început-o
demult. Ce suită?

„Şi, uite-aşa, cântecul trecea dealu”

TUDOR GHEORGHE. Obsedat de ideea
că se duce de râpă şi repede de tot cântecul
popular, din instinct aproape, am făcut cele patru-
cinci concerte cu muzică populară reală. Care nu
se mai cântă nicăieri. Căci, gata! Cântecul popular
a dispărut, nu se mai face. Şi nu se mai face pentru
că nu mai există contextul în care se făcea... Adu-
ţi aminte cum venea ţăranii la clacă, la depănuşat
porumbii, mai ştii? Începeau să facă poezii, unul
spunea un vers, altul - alt vers până ieşea poezia.
Ăsta e un exemplu simplu, la îndemână. Creaţia
colectivă - cum am învăţat la şcoală definiţia
poeziei şi cântecului popular - era însă ceva mai
complex. Românul, la bucurie, la tristeţe, la necaz,
a simţit nevoia să cânte, să facă nişte versuri.
Făcea o strofă, o cânta, o auzea altcineva, un
lăutar profesionist, să zicem, mai adăuga o strofă,
o cânta şi el şi, uite-aşa, cântecul trecea dealu’.
Altu’, de-acolo, mai punea ceva, pe urmă altul
scotea ceva, dar punea altceva şi, încet-încet, în
cincizeci, sau o sută de ani, se cocea cântecul,
perlele muzicale care sunt astăzi. Or, acuma, vin
băieţii ăştia care compun versurile pe loc. Dar
toate rimează în acelaşi fel: anii, banii şi
duşmanii... Sunt vreo opt cuvinte pe care le
găseşti în toate cântecele... Şi imediat se duc cu
ele şi le cântă la televizor. Păi ele nu s-au cernut
în timp, nu sunt creaţie colectivă, nu sunt versuri
populare. Dar ei aşa le prezintă... Şi-atunci eu,
după ce am studiat trei ani la Institutul Naţional
de Folclor, după ce am luat la mână toatre benzile
cu înregistrări vechi, lăsate de Brăiloiu, după ce
am lucrat lângă Amzulescu, lângă Pop, lângă
doamna Comişel, lângă Tiberiu Alexandru, am
înţeles ce înseamnă folclorul, cântecul adevărat.
Şi, atenţie! Am fost trimis de partid, de tovarăşul
Dumitru Popescu Dumnezeu. Ei, comuniştii, m-
au trimis la Institutul de Folclor. Pentru că ei,
care nu erau deloc proşti, ştiau - ăsta este cinismul

acelei perioade - care e viitorul, sau mai bine zis
lipsa de viitor a creaţiei populare. Dumitru
Popescu mi-a zis de atunci - din 1974! - că
folclorul se duce în jos, în prăpastie, şi că cineva
trebuie să transmită generaţiilor viitoare
adevăratul cântec popular. „Şi tu eşti în măsură
să faci asta!” - mi-a spus el, după ce văzuse
spectacolul meu, „7 balade”... Că pe vremea aia,
oamenii politici, comuniştii ăia nenorociţi, mai
veneau şi la spectacole...

Miron Manega. Mai e cineva, astăzi, care
se simte îngrijorat şi responsabil de această
dispariţie iminentă a cântecului popular?

TUDOR GHEORGHE. Da. Mie mi-e
drag de băiatul ăsta, super-estetul muzicii
populare de astăzi, Grigore Leşe. Teoretizează
foarte frumos. Dar el vorbeşte acum de lăutarii
din Clejanii Vechi ca de o descoperire. Păi eu îi
studiam la Institutul Brăiloiu pe vremea când el
habar n-avea de folclor. Că la Conservatorul din
Cluj nu se studia aşa ceva... Deci, iată de ce am
făcut cele cinci discuri cu spectacole de folclor.
Ca să rămână. Şi vor rămâne. Ele vor apărea
toate, pe un singur album...

Iconar de „Rândunici printre lozinci”
Miron Manega. Am lămurit-o cu folclorul.

Pe urmă?...
TUDOR GHEORGHE. Pe urmă, cum

bine ştii, am luat muzica uşoară a perioadei
interbelice. Şi am făcut acele patru spectacole cu
cele mai frumoase şi mai reprezentative cântece
din acea perioadă. Apoi, firesc ar fi fost să
continui, nu?... Ei, bine, am continuat, pe linia
asta, a restituirilor....

Miron Manega. Adică sunteţi un fel de
restaurator...

TUDOR GHEORGHE. Eu i-aş spune un
fel de iconar, ca să fim mai poetici. Adică unul
care reapară icoanele alea vechi, şterse de timp...

Miron Manega. Bun. Am ajuns în perioada
post-stalinistă. Adică la „Rândunici printre
lozinci”.

TUDOR GHEORGHE. Da. La perioada
anilor ’60-’70... Îţi dai seama că tinerii ăştia, ai
noştri, habar n-au de muzica uşoară
FRUMOASĂ, care se cânta atunci?... De
şlagărele acelor vremuri...

Miron Manega. Cum aţi gândit
spectacolul?

TUDOR GHEORGHE. Păi vreau să
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prezint întâi cadrul în care a fost posibil să se
compună aşa ceva. Publicul o să aibă mari
surprize - chiar şi cei care le ştiu, le-au ascultat.
Ca şi în poezie, unde s-au scris şi s-au publicat
multe,  enorme, aberaţii proletcultiste.
Pupincurismul era în floare. Dar, să nu uităm, tot
atunci au scris şi au publicat Nichita, Sorescu,
Ioan Alexandru, Romulus Vulpescu, Cezar
Ivănescu, Adrian Păunescu.

Miron Manega. Da, dar erau unii care
scriau şi poezie proletcultistă, şi poezie de
valoare. Mihai Beniuc, de exemplu.

TUDOR GHEORGHE. Am spus-o şi eu
şi am şi cântat din Beniuc. Unele poezii erau
formidabile: „Dansează ursul românesc”, „Ana
Kelemen”, „Ultima scrisoare de dragoste”...
Bijuterii, splendori... Dar, vezi? Ei plătesc preţul
abia acum, când au fost raşi din literatură. Din
păcate.

Miron Manega. Înseamnă că şansa lor de
a reintra în circuit este Tudor Gheorghe...?

TUDOR GHEORGHE. Ei, da. Cam aşa.
Eu, dacă aş avea timp, ar trebui să fac o selecţie
a celor mai frumoase poezii scrise în acea
perioadă. O antologie... Ulici începuse să facă
un studiu din ăsta, cu şaizeciştii, prin anii ’70,
dacă ţii tu minte, dar n-a mai apucat s-o ducă la
capăt. Doar a teoretizat...

Ale cui sunt versurile şi melodia de la
„Vin colindătorii”?

Miron Manega .  Să revenim la
„Rândunici printre lozinci”. Deci veţi prezenta
mai întâi cadrul în care au fost posibile, totuşi,
marile creaţii...

TUDOR GHEORGHE. Da... Vei găsi aici
„Cincinalul în patru ani şi jumătate”, „Marinică
drăgălaşul/ Marinică zis codaşul”, dar şi restituiri
interesante. Uite, de pildă, o să auzi piesa lui Radu
Şerban, „Cânta un matelot la proră”, dar o s-o
auzi cu versurile lui Minulescu cântate integral.
Doina Badea nu putea să cânte tot cântecul,
pentru că n-o lăsa sistemul. Uite şi tu ce strofă
splendidă fusese scoasă:

„Cânta un matelot la proră…
Un singur matelot cânta.
Şi totuşi vocea lui sonoră
Părea, pe iahtul ancorat,
Un cor solemn de preoţi tineri,
Ce-ngroapă-n noaptea Sfintei Vineri
Un nou profet crucificat”…

Eu am să-l cânt cu tot cu această strofă...
Vezi? D-aia spun eu că fac restituiri. Da’ să ştii
că nu le cânt chiar cum se cântau. Schimb
orchestraţiile, schimb ritmurile. Aproape că e
altceva, diferenţa de interpretare e enormă. Dar,
în acelaşi timp, e acelaşi lucru, atât căt să-l
recunoască toată lumea.

Miron Manega. Hai să lămurim şi o
problemă care mă frământă demult: ale cui sunt
versurile şi melodia de la „Vin colindătorii”?. Că
am văzut-o cântată şi de corul din Finteuşul Mare,
şi de un cor de preoţi, şi de mulţi alţii... Da’ nimeni
nu spune ale cui sunt.

TUDOR GHEORGHE. Ale mele. Da’ e
bine, am intrat în folclor mai repede. E minunat.
Pe internet sunt vreo zece variante. Îl cântă şi
nişte fete îmbrăcate în costume populare... Mulţi
mi-au zis: „Domnu’ Tudor, colindul ăsta îl cântă
toţi. Dar când îl cânţi dumneata ţi se face părul
măciucă. De ce?”... Da, e o diferenţă între cum îl
cânt eu şi cum îl cântă alţii. Şi diferenţa e că eu
ştiu ce cânt. Şi ştiu şi de ce cânt ce cânt.

Miron Manega. Hai să vă spun ce cred eu
despre colindul ăsta, care, de fapt,  nu e colind, e
un cântec cumplit, apocaliptic...

TUDOR GHEORGHE. Păi eu n-am spus
niciodată că e colind...

Miron Manega. Ştiţi cu ce seamănă? Cu
biserica de la Ipoteşti, ridicată de Camil Petrescu
şi Nicolae Iorga în 1939, în care toţi îngerii şi
sfinţii...

TUDOR GHEORGHE. ... au aureole
negre.

Miron Manega. Exact. Cam aşa mi se pare
mie că e colindul ăsta. E atât de zguduitor, încât
parcă vesteşte nu Naşterea Domnului, ci
Apocalipsa. . .  Dar hai să revenim la
„Rândunici. . .”.  Se înscrie în linia de
„misionariat” cultural?

TUDOR GHEORGHE. Bineînţeles.
Gestul meu este un gest cultural profund.
Spectacolele mele nu sunt o înşiruire de cântece
populare sau de muzică uşoară dintr-o perioadă
sau alta. Eu fac, prin spectacolele astea, o
radiografie a epocii respect ive, cu toate
mijloacele pe care ţi le permite scena, inclusiv
şi, mai ales, cu umor. Dar şi cu momente de
mare emoţie artistică. Iar „Rândunici printre
lozinci” nu face deloc excepţie. Dimpotrivă.
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„Marinică, drăgălaşul,/
Marinică, zis codaşul”

Miron Manega. Cui se adresează
spectacolul? Cărui public?

TUDOR GHEORGHE. Păi, tuturor. Dar,
în primul rând ăstora mici... Bine, când spun
„ăstora mici” mă refer la publicul de douăzeci de
ani, care e un public deştept. S-au săturat şi ei de
muzica de astăzi şi pe bună dreptate. Că, dacă
asculţi hiturile de astăzi, nu numai ale noastre, al
dracu’ să fiu dacă nu sunt la fel. Aceleaşi
zdupănituri. Parcă toţi cântă aceeaşi melodie. Pe
vremea aia, chiar dacă era comunism, fiecare
compozitor avea personalitatea lui. Într-un fel
scria Radu Şerban, într-un fel scria Moculescu,
în alt fel Camelia Dăscălescu sau Edmond Deda.
De aceea spectacolul meu e foarte colorat, foarte
viu, din punct de vedere melodic. Vei auzi piese
cântate de Luigi Ionescu, de Constantin Drăghici,
dar şi „Peste vale, peste deal/ Trece mândra pe
un cal,/ Tropa-tropa-tropa-trop/ Când la trap,
când la galop...,/ Tractoriştii-n câmp aşteaptă/
Să le-aducă pâine coaptă”... Sau: „Şi când s-a
schimbat gazeta de perete/ Şi se vede cine-a fost
evidenţiat/ Când se bucură din plin băieţi şi fete/
Cine stă nemulţumit şi bosumflat?/ Marinică,
drăgălaşul,/ Marinică, zis codaşul”... Deci erau
şi cântece proletcultiste, „social-moralizatoare”,
dar şi cântece adevărate de mare clasă.
Spectacolul „Rândunici printre lozinci”  e şi el o
radiografie prin care spectatorul singur va alege
grâul de neghină, valoarea de nonvaloare.

„Domnu’ Tudor,  dacă existaţi
dumneavoastră, înseamnă că existăm şi noi”

Miron Manega. Spectacolele
dumneavoastră au un accentuat caracter didactic.
Adică încearcă - şi chiar reuşesc - să compenseze
ceea ce a fost scos din manuale sau marginalizat,
în primul rând tot ce ţine de materiile formative:
limba română, literatura română şi istoria.

TUDOR GHEORGHE. Aşa e. Nu ştiu
dacă ai văzut spectacolul meu care se chema
„Lecţia”...

Miron Manega. Nu l-am văzut...

TUDOR GHEORGHE. Era un spectacol
în care eu pledam în apărarea limbii române.
Începeam cu Dosoftei, Miron Costin, treceam
prin poeţii Văcăreşti şi ajungeam până la
„Epigonii”, cântând „Pâmânteasca dimândare”  a
aromânilor - imnul ăla extraordinar „Care-şi lasă
limba lui/ S’-lu-ardă pira focului,/ Si s-dirină
viu pri loc,/ Si-l’i si frigă limba-n foc...”, după
care mă opream. Apoi treceam la cele mai
frumoase poezii dedicate limbii române, începând
cu Mateevici şi Gheorghe Sion, până la Grigore
Vieru...

Limba pe care o foloseşte Miron Costin
este absolut splendidă. Şi e o limbă în care se
scria în 1650 - era contemporan cu Shakespeare,
cu Moliere şi cu Cervantes. Ei, bine, Miron Costin
scria într-o limbă română incredibil de curată:
„Norocul la un loc nu stă,/ Într-un ceas schimbă
pasul,/ Anii nu pot aduce/ Ce-aduce ceasul.../
Vremea începe ţările, vremea le sfârşeşte,/
Îndelungate împărăţii vremea primeneşte”. Ca
şi Dosoftei, în Psalmi: „Cine-şi face zid de pace
/ Turnuri de frăţie / Duce viaţă fără greaţă / ‘Ntr-
a sa bogăţie”...

S-a întâmplat însă ceva - nu ştiu ce, e de
studiat - faptul că în perioada pre-eminesciană se
bâlbâia o limbă română aproape de neînţeles. Până
n-a venit Eminescu să cristalizeze limba aia, era
ruşinos cum se vorbea şi se scria...

Miron Manega. Când a fost spectacolul
ăsta pe care eu nu l-am văzut?

TUDOR GHEORGHE. Acum trei ani.
Am făcut un turneu cu el prin ţară, numai în
oraşele unde nu se mai fac spectacole. De la Carei
la Babadag. Îţi dai seama? Să te duci într-o casă
de cultură unde nu s-a mai dat un spectacol de
20 de ani şi unde ăştia n-au mai văzut artişti decât
la zilele oraşului şi la Festivalul Berii. Să-i vezi
pe spectatori cum nu le vine să creadă şi cum
lăcrimează de emoţie estetică când le cânţi fără
play-back şi-i priveşti în faţă. Şi-au venit la mine
după aia, la cârciumă, şi mi-au spus: „Domnu’
Tudor, ne salvaţi. Dacă existaţi dumneavoastră,
înseamnă că existăm şi noi”.

Interviu realizat de MIRON MANEGA

Sursă: Revista CERTITUDINEA Nr. 10
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Din reviste

De la Iaşi primim revista - Însemnări ieşene - nr.2, iunie 2018, revistă
fondată de M. Sadoveanu, G. Topârceanu, M. Codreanu.

Din noua serie, din conducerea revistei fac parte personalităţi proeminente
ale culturii ieşene: Viorel Scripcaru, George Popa, Eugen Târcoveanu, Richard
Constantinescu, Ioan Holban, Gabriel Gurman, Maria Trandafir, Romeo
Sebrina, Ion Hurjui, Nichita Danilov, Viorica Scutaru, Sorin Popescu. 

Nr. 2 al revistei este dedicat lui Mihai Eminescu şi include semnăturile
lui G. Călinescu, M. Sadoveanu, M. Codreanu, D. Murăraşu, George Popa,
Casian Maria Spiridon despre marele poet.

 
Primim de la Cluj - Napoca o splendidă revistă - Oraşul - al Fundaţiei

Culturale “Carpatica”. Director arhitect Ionel Vitoc. Seniori editori: Marcel
Mureşanu, Mircea Popa, Constantin Zărnescu. Redacţia: Ion Cristofor, Horia
Bădescu, Mihaela Bocu, Constantin Cubleşan, Viorel Hodiş, Negoiţă Lăptoiu,
Virgil Mihaiu, Titu Popescu, Constantin Rîpă şi Adrian Ţion. 

Revista într-o ţinută grafică de invidiat, este cu adevărat un Muzeon
Cultural. 

Publicaţia bilunară Certitudinea a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, nr.15-20, continuă promovarea şi afirmarea marilor valori culturale
şi morale ale României prin vocea unor scriitori, ziarişti şi proeminente
personalităţi universitare, neangajaţi politic, puţinele voci rămase în echilibru
şi verticalitate. 

VASILE REMETE 
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Aparitii  editoriale,

O carte de vacanţă foarte bine scrisă ce te face
să-ţi imaginezi sau să retrăieşti miresmele ţărilor
vizitate cu deliciile lor culinare specifice dar mai ales

cu frumuseţea peisajelor şi a oamenilor întâlniţi. Nu
lipsesc  comparaţiile cu locurile şi starea de lucruri
de la noi. Autorul se dovedeşte a fi nu numai un
neostenit călător ci şi un bun cunoscător şi un subtil
şi avizat comentator al operelor de artă întâlnite în
muzee sau pieţe publice.

Destinaţia preferată e Franţa, în special
Parisul, căruia îi dedică cele mai multe
pagini.Amănunte interesante despre urmele românilor
celebri care au trăit sau  trăiesc în aceste ţări.Atenţie
sporită acordă de asemenea Greciei şi Italiei, ţări
considerate ca leagăn al civilizaţiei europene.

Volumul denotă o lungă obişnuinţă a scrisului,o
mânuire artistică a cuvântului bine ales. Spre
exemplificare citez   senzaţia  pe care oare în faţa
Olimpului: ,,Mă simţeam suspendat între muţenia
stâncii şi clocotul valurilor, vrăjit de frumuseţea rece
a crestelor sumeţite în văzduh, acoperind sumedenie
de legende sub mantia imaculată a zăpezilor de aprilie
şi încălzit de răsufletul valurilor egeene înaintând
timid pe plaja pustie, pentru a se retrage imediat în
clocotul apelor unde a pierit Egeu.’’

Monografia pe care criticul literar Adrian Ţion
o dedică profesorului universitar Constantin Rîpă este
pe cât de completă pe atât de complexă. Completă

 APARIŢII EDITORIALE - SCRIITORI CLUJENI

fiindcă furnizează date inedite din viaţa şi activitatea
acestuia, în special, prin intermediul interviului extins
pe care Adrian Ţion îl ia muzicologului şi complexă,
fiindcă sunt minuţios analizate concepţia despre artă
şi gândirea estetică oglindite în poezia şi lucrările sale
componistice.

În persoana profesorului autorul descoperă un
eu liric vulcanic şi neliniştit care trece cu uşurinţă de
la o poezie sobră, de esenţă filosofică, la excentricităţi
de limbaj şocante.

Despre poezia sa se afirmă că este ,,Bântuită
de un excentric spirit vagant [...] şi ,,îşi caută
statornicia în vraja cuvântului predestinat dăinuirii,
oglindă -  mărturie a aventurilor interioare trăite cu o
intensitate ieşită din comun”.

Fericită întâlnirea între doi oameni de mare
cultură şi largă deschidere spre frumos: scriitorul
Adrian Ţion şi muzicologul, compozitorul şi poetul
Constantin Rîpă, om cu îndelungată activitate la
Academia de Muzică din Cluj!

Revista de cultură urbană ,,Oraşul” fondată
în Cluj-Napoca în 2006, are ca seniori editori pe
Marcel Mureşeanu, Mircea Popa şi Constantin
Zărnescu, şi o redacţie ce include personalităţi ca Ion
Cristofor, Horia Bădescu, Mihaela Bocu, Constantin
Cubleşan, Viorel Hodiş, Negoiţă Lăptoiu, Vasile
Lechinţan, Virgil Mihaiu, Titu Popescu, Constantin
Rîpă şi Adrian Ţion, fiind singura de acest fel din
ţară. Apare sub egida Fundaţiei Culturale şi de
Caritate pentru Protecţia Patrimoniului Cultural
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Naţional ,, Carpaţi” şi a Uniunii Universităţilor
Clujene  condusă cu competenţă şi dăruire  de
arhitectul Ionel Vitoc şi înfiinţată cu 10 ani mai
devreme.

Numărul 44-45, totalizând 198 de pagini,a fost
prezentat şi în oraşul nostru în cadrul unei manifestări
,,Interferenţe culturale Alba Iulia –Cluj –Napoca”
bucurându-se de atenţia a numeroşi oameni iubitori
de cultură.

Mare parte din revistă este dedicată
Centenarului Unirii.Rubricile diversificate acoperă
toate aspectele vieţii culturale literatură, istorie,
arheologie, pictură, sculptură, arhitectură, muzică,
religie, etc.şi poartă girul unor oameni de mare ţinută
intelectuală  dintre care amintesc, într-o ordine
aleatorie, pe H.Bădescu, Negoiţă Lăptoiu, Mircea
Popa, Ionel Vitoc, Titu Popescu, Ion Cristofor, Vasile
Lechinţan, Ilie Rad, Gabriela Lungu, Marcel
Mureşeanu, Michaela Bocu, Adrian Ţion, Teodor
Ardelean, Teodor Mateescu, Vasile Moiş, Maria Pal,
Constantin Rîpă, Constantin Zărnescu,Cornel Udrea,
Mihai Posada, Virgil Mihaiu,Francisca Stoleru, Carol
Feldman, Beatrice Bernath, Dumitru Cerna,Viorel
Hodiş etc. Alături de aceştia  semnează articole  foarte
interesante academicienii Ioan-Aurel Pop şi Nicolae
Ghilezan.

De evidenţiat aspectul grafic al publicaţiei cât
şi ilustraţiile bogate realizate la cel mai înalt nivel.

Un volum (din păcate apărut postum, autorul
decedând în  anul acesta), de asemenea  cu note de
călătorie, însoţite de multe poze   în text sau la sfârşitul
cărţii, în spaţii mai puţin cercetate de români (Cipru,
Iran) dar şi în zone familiare nouă (Budapesta, Praga,
Viena).

O evocare patetică a marilor poeţi persani
Firdusi, Omar Khayyam, Saadi şi Hafez, din care
citează poezia ,,Frumuseţea ta, iubito...” rostită, în
limba română, la Memorialul Hafez.

Reproducem câteva versuri:

Frumuseţea ta, iubito, geamănă-i cu
dorul meu

Ne-ntrecute amândouă – flori ce
înfloresc mereu

Nu-mi închipui că prin mintea
străluciţilor poeţi

E mai demnă de iubire umbra
altei frumuseţi.

 Citind descrierea altui Memorial vizitat,cel al
lui Saadi, gândul ne duce  la atâţia dintre marii
scriitori români prea puţin băgaţi in seamă nu numai
după moarte, ci şi în timpul vieţii.

Iubitor de călătorii în ţară şi străinătate, dar şi
de literatură memorialistică, Iuliu Pârvu  a  lăsat în
urmă patru volume din ciclul „Jurnalul stărilor de
călătorie” dintre care acesta este ultimul.

ION TODOR
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