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Niculae Gheran
                             
                                  RĂMAS BUN

Se zice că rudele ţi le
dă  Dumnezeu,  pe  când
prietenii  ţi-i  alegi  singuri.
Numai că ordinea plecărilor
tot El o hotărăşte, fără să-I
înţelegem  rosturile.  Anul
ăsta şi mai  ales toamna, pe
cât  de  frumoasă,  mi-au
întristat  cugetul,  văzând
neputincios  cum  mi-au
dispărut  câţiva  prieteni  din
puţinii dezinteresaţi pe care-
i aveam. Parcă au fost aleşi
în locul altora ce-ai zice că
fac  umbră  pâmântului
degeaba, de nu s-ar impune
prin nocivitatea  lor.  Numai
că  fierul  rău  nu  piere.  Pe
rând, au murit câţiva confraţi ca Mircea Dinutz, Ionuţ Niculescu,
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Nicolae Florescu şi  mai  aproape Vasile Fanache,  fără ca vestea
încetării lor din viaţă s-o auzim la radio sau televiziune, păţaniile
aventuroase ale unor damicele părând a fi  mai  interesante.  S-au
stins, lăsându-mi sentimentul c-au murit în locul meu.

Cu Vasile Fanache m-am despărţit ca întotdeauna râzând. Ne
făcea plăcere să ne auzim, amânând revederea. Ne hotărâsem să ne
reîntâlnim la Alba-Iulia, la aniversarea revistei „Gând românesc”,
periodic ce ne prilejuise prima întâlnire, petrecută cu patru decenii
în urmă. Venise la Editura Enciclopedică Română cu un studiu şi o
bibliografie  asupra  revistei  conduse  de  Ion  Chinezu,   carte
prefaţată de acad. David Prodan, impresionat de acribia tânărului
cercetător, care nu se mărginea la traiectoria periodicului amintit,
ci angaja o judecată de valoare a unei întregi epoci literare. I-am
primit  manuscrisul  şi  l-am invitat  pe autor să revină peste două
zile.  Numai  că  ia-l  pe  clujean  de  unde  nu-i.  Deranjat  că-mi
pierdusem timpul degeaba, i-am tras un perdaf la telefon.

– Domnule Gheran, am crezut că glumiţi. Am mai publicat
anul trecut o carte şi m-au plimbat luni de zile pe la editură. De
unde să bănuiesc că acum scap mai repede? Îmi cer scuze şi mă urc
în tren.

Zis şi făcut, numai că a doua zi, fiind sâmbătă, am preferat
să-l iau la Snagov, unde un alt confrate, Costică Georgescu, băiatul
popii  din  comună,  l-a  cantonat  în  rezervaţia  unui  mahăr,  restul
timpului petrecându-l împreună în casa unor ţărani gospodari, care,
şi mai  târziu, aveau să ne primească, mereu bucuroşi, cu vin de
buturugă,  să  ne  stingă  setea  după  obleţii  prăjiţi,  consumaţi  în
neştire, precum seminţele.

Vasile  era  mai  altfel  decât  noi,  calmul  şi  fineţea
comportamentului  deosebindu-l  fundamental  de  larma  din  jurul
său.  Mereu îl  însoţea  un  zâmbet,  care-l  înălţa  deasupra  oricărei
pledoarii  pragmatice,  ca  şi  cum  nu  s-ar  fi  născut  pe  malurile
Prahovei, ci  pe ale Tamisei.

Mi-a fost un prieten bun şi l-am îndrăgit ca pe un frate venit
din  alte  lumi.  Mi-l  amintesc  cu  ochii  împăienjeniţi  de  lacrimi,
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cuvintele  dovedindu-se  neputincioase.  Mai  mult  decât:  „La
revedere, Vasile”, n-am ce adăuga.

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

ULTIMA ÎMBRĂŢIŞARE

            Era seară. Tocmai fixasem
revista pe poşta electronică. Dis-de-
dimineaţă  am apelat,  ca  de  obicei,
un număr de telefon pe care îl aveam
pe  mobilul  meu…074109....  Am
lăsat  sunetul,   aşa  cum  am  fost
sfătuit,  prelungit  un  minut,  două,
trei… şi în loc să-mi răspundă vocea
pe care am auzit-o şi o cunoşteam de
ani de zile a intrat robotul. Ne aflam
la finele lunii august. De atunci, am
mai  apelat  de  multe  ori  la  acest  număr,  dar...  Am  încercat  la
numărul  telefonului  fix,  nici  acolo  nu  am  avut  şanse.  Erau
numerele  de  telefon  ale  profesorului  universitar  doctor  Vasile
Fanache,  reputat  critic  şi  istoric  literar  clujean.  Vroiam  să-i
comunic că voi merge la Cluj cu varianta finală a lucrării domniei
sale,  Gând românesc şi epoca sa literară pe care a văzut-o re-
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tipărită  în  exemplarele  de  semnal,  în  luna  septembrie1.  M-am
consolat  ca  de obicei  cu faptul  că  nu mi-a  răspuns şi  tot  ca de
obicei  mă  gândeam  că  poate  profesorul  e  ocupat,  se  află  la
biblioteca universitară ,,Lucian Blaga”, sau la biroul său de acasă.
Ştiam  că  dacă  va  vedea  numărul  meu  de  telefon  mă  va  suna
domnia sa.
    Era  o  seară  de  octombrie,  orele  18,30  şi...  deodată...  sună
telefonul.  Credeam că  e  profesorul,  dar,  de  la  celălalt  capăt  al
firului  o  veste  năprasnică  mi-a  întristat  sufletul.  Profesorul
universitar  dr.  Vistian Goia,  care  mi-a  fost  coleg,  mai  mare,  la
şcoala pedagogică de băieţi din Blaj m-a anunţat că Vasile Fanache
aplecat în eternitate. Am tăcut, minute în şir. Boala a învins trupul
său. Ştiam că profesorul Vasile Fanache era bolnav, de mai mult
timp  dar  cu  toată  afecţiunea  care  îl  răpunea  încet,  de  câte  ori
mergeam de la Alba Iulia în urbea de sub poalele Feleacului, ,,târâş
grăpiş” vorba lui  Tudor Arghezi,  venea să ne vedem.  Din acest
punct  de  vedere,  am  fost  un  privilegiat.  Nu   onora  multe  din
invitaţiile pe care le primea, chiar de la confraţii  săi clujeni.  La
întâlnirile noastre veneau adesea şi profesorii universitari, Mircea
Vaida-Voievod, Ion Schiau, Mircea Popa, Vistian Goia, Constantin
Cubleşan etc.  Discuţiile  noastre  se axau,  în  primul  rând,  asupra
revistei  şi  apoi  asupra  aspectelor  literaturii  noastre  actuale…
Ultima dată ne-am întâlnit în august. Era cu scriitorul clujean Iuliu
Pârvu.
       Am vorbit cu el despre posibilitatea publicării corespondenţei
sale cu diverşi oameni de mare cultură, în paginile revistei al cărui
director de onoare a fost timp de aproape opt ani. A încuviinţat.
Atunci, după înfăţişarea sa mi-am dat seama că profesorul ne va
părăsi, nu peste mult timp. Îi spusesem asta şi lui Iuliu. După circa
treizeci de minute, îşi ceruse scuze şi plecase. L-am privit tăcut, cu

1 Cartea, revăzută şi cu adăugiri, a fot retipărită la editura Gens Latina din
Alba Iulia şi va fi lansată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la  naşterea
lui Vasile Fanache, chiar dacă el nu mai este printre noi şi a 81 de ani de
la  apariţia  primului  număr  al  revistei  ,,Gând  Românesc”,  ediţia  Ion
Chinezu.
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silueta-i  înaltă  se  îndepărta  de noi.  Am tăcut  un  timp,  apoi  am
reluat discuţiile cu Iuliu Pârvu...
    Pe  Vasile  Fanache  l-am cunoscut  spre  finele  decenului  al
şaptelea  prin  intermediul  unui  alt  coleg  de  şcoală  pedagogică
blăjeană,  profesorul  Petrică Man, fost  coleg cu el  şi  unul  dintre
prietenii săi cei mai apropiaţi. Petrică îi vorbise despre mine la o
întâlnire pe care au avut-o la Cluj, spunându-i că am preocupări
literare şi  că sunt  jurnalist.  După un timp,      m-am întâlnit  cu
profesorul Fanache cunoscându-ne astfel direct. Îi citisem cronicile
şi  studiile sale  literare  publicate  în  revistele  clujene ,,Steaua” şi
,,Tribuna” care m-au apropiat definitiv de stilul lui plăcut, curat,
cuprinzător.  În  revista  ,,Tribuna”  apăruse  un  eseu  despre  fostul
meu  profesor,  filosof  şi  scriitor,  unul  dintre  cei  mai  apropiaţi
prieteni  ai  lui  Emil  Cioran,  şi  îndrumărtorul  meu  în  tainele
filosofiei şi literaturii, Ionel Neamtzu, care mulţi ani a fost şef de
secţie la ziarul  „Vremea” al lui Liviu Rebreanu, acestui Eminescu
al prozei româneşti, cum la numit criticul şi istoricul literar Niculae
Gheran. Acest studiu m-a apropiat definitiv de Vasile Fanache. A
devenit o temă lungă de discuţii despre scriitorul şi filosoful Ionel
Neamtzu.  I-am relatat  pe  larg  cum am intrat  în  posesia  arhivei
personale a lui Ionel Neamtzu şi a fost nespus de bucuros. Nu mai
ştia de mult, nimic despre el. Expunându-i planurile mele de viitor
m-a încurajat până în ultimul moment şi mi-a dăruit corespondenţa
lui  cu Ionel  Neamtzu.  M-a sfătuit  să  public  grabnic  în  paginile
revistei  „Gând Românesc” corespondenţa lui Ionel Neamtzu cu
Emil Cioran, lucru pe care l-am făcut în anul 2009, numărul din
decembrie. Dar, în cursul acestui an am publicat şi correspondenţa
dintre el şi Ionel Neamtzu
   Anii au trecut şi cu profesorul mă vedeam din când în când.
După  anul  1989  m-am hotărât  să  readuc  în  actualitate   revista
,,Gând Românesc” fondată de Ion Chinezu în anul 1933. Când mi-
am făcut un plan de editare, l-am consultat direct pe profesor. S-a
bucurat  enorm  de  ideea  mea  şi  mi-a  spus  scurt:  Dacă  faci  un
asemenea  gest,  îţi  asumi  o mare  responsabilitate.  Bazează-te  pe
forţele  scriitorimii  locale  şi  încearcă  să  atragi  şi  personalităţi
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marcante ale literaturii, ştiinţei şi artei noastre şi nu numai. Îndată
am luat legătura cu criticul şi istoricul literar Ironim Muntean şi am
purces la treabă, respecând îndemnurile date de profesorul clujean,
reuşind  astfel  să  strângem  în  jurul  revistei  oameni  de  cultură
valoroşi  din  ţară  şi  străinătate.  L-am  rugat  atunci,  să  accepte
funcţia  de  director  de  onoare  al  noi  serii  a  revistei  ,,Gând
Românesc” şi a făcut-o fără ezitare.
    Profesorul  Vasile  Fanache  s-a  născut   la  5  aprilie  1934 în
comuna Ion Luca Caragiale, satul Ghirdoveni2, judeţul Dâmboviţa,
în  familia  lui  Petru Fanache  şi  a  Ioanei  Fanache  cu numele  de
familie după tată, Ionescu. 
    După absolvirea gimnaziului în satul natal, urmează cursurile
liceului ,,Spiru Haret” din Buzău şi în anul 1952 obţine examenul
de  bacalaureat.  Susţine  examen  la  Universitatea  din  Cluj  şi
reuşeşte să devină student  al  Facultăţii  de Filologie din Cluj  pe
care o absolvă în anul 1958 când şi este repartizat  cercetător la
Institutul de lingvistică de pe lângă Filiala din Cluj a Academiei
Române, până în anul 1963. Debutul în critica şi istoria literară îl
face în paginile  revistei  ,,Steaua” în anul  1959.  Urcă treaptă cu
treaptă  cariera  universitară   şi  ajunge  conferenţiar  la  aceiaşi
Universitate.
   La sfatul lui Lucian Blaga, cu care a fost ,,coleg” la Insitutul de
lingvistică clujean, îşi pregăteşte teza de doctorat  cu  Poezia lui
Mihai  Beniuc pe  care  o  susţine  şi   primeşte  titlul  de  doctor  în
filologie ,,Magna cum laudae”, avându-l îndrumător pe reputatul
critic  şi  istoric  literar  Dumitru  Micu.  Despre  momentul  acesta,
Dumitru Micu îmi relata odată la domiciliul său de pe ,,Intrarea
frumoasă” din Bucureşti că, la susţinerea doctoratului a fost invitat
însuşi Mihai Beniuc împreună cu ,,faimoasa” sa soţie, Emma. La o
agapă, care a avut loc la un restaurant din Cluj, după câteva pahare

2 Unii  exegeţi, mai puţin atenţi la datele biografice, plasează localitatea
de naştere a criticului şi istoricului literar Vasile Fanache, Ghirdoveni, în
judeţul Prahova; în realitate ea este situată în judeţul Dâmboviţa. 
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de ţuică şi vin Beniuc şi Emma având o stare euforică accentuată,
au început să ,,meliţeze”. Vasile Fanache sesizând această stare, cu
fina sa ironie i se adresează lui Beniuc: ,,Domnule Beniuc observ
că vă simţiţi  bine aicea, printre… ardelene!”
   Din  anul  1976  până  în  anul  1979  este  lector  la  renumita
Universitate  franceză  ,,Sorbona”  din  Paris.  Cu  acest  prilej,
cunoaşte numeroase personalităţi ale culturii româneşti din exil. O
astfel  de  personalitate  a  fost  profesorul  român  Emil  Turdeanu
născut  în  satul  Şibot  din  judeţul  Alba,  ginerele  lui  Nicolae
Cartojan, reputatul profesor de literatură veche de la Universitatea
bucureşteană.  Cu  Emil  Turdeanu  va  întreţine  o  corespondenţă
intensă, pe care am publicat-o în nr. 3 din anul 2007 al revistei ,,
Gând Românesc”.
   După revenirea în ţară de la Paris  îşi  continuă activitatea de
cercetător şi cadru universitar la Cluj apoi, după înfiinţarea la Alba
Iulia a Universităţii  ,,1 Decembrie 1918” la această instituţie de
învăţământ superior.
    Vasile Fanache a lăsat posterităţii o operă închegată, scrisă cu
cunoscutu-i  echilibru  şi  cunoscuta-i  exigenţă.  A  publicat
numeroase volume:  Poezia lui Mihai Beniuc,  Gând românesc şi
epoca sa literară,  Întâlniri;  Critică şi  istorie literară:  Caragiale,
Eseuri  despre  vârstele  poeziei;  Bacovia,  ruptura de  utopia
romantică:  Lecturi  sub  vremi;  Bacovia  în  10 poeme;  Chipurile
tăcute ale veşniciei  în lirica lui Blaga. De asemenea, a colaborat
cu numeroase articole şi studii la volume colective şi a tradus din
Vladimir Jankélévitch. 
   Despre lucrările sale au scris numeroţi critici şi istorici literari
precum:  Zaharia  Sângeorzan,  G.  Dimiseanu,  V.  Felea,   Florin
Manolescu,  Nicolae  Manolescu,  Dana  Dumitriu,  Constantin
Cubleşan, Dumitru Micu, Gheorghe Grigurcu şi mai tinerii Corin
Braga, Ion Simuţ, Irina Petraş, Ion Cristofor, etc.
   Chiar cuprins de boală, Vasile Fanache a fost sfetnicul meu de
taină până în ultima clipă a vieţii sale. Atunci, în acel august, am
primit de la el ultima îmbrăţişare şi  ultimul îndemn: sper că vei
continua... 
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     Vă  mulţumesc,  domnule  profesor.  Nu,  nu  voi  abandona
revista ,,Gând Românesc” cât timp voi mai trăi.  Nici dicţionarul
istoric al localităţilor din judeţul Alba, pe care     l-aţi apreciat atât
de mult.
     Pentru mine, dumneavoastră nu aţi murit. Aţi plecat puţin până
acolo sus, în poiana în care îngerii seamănă flori ca să vă odihniţi
la  umbra  propriului  simbol  şi  să  vă  rugaţi.  Nu,     n-aţi  murit,
dumneavoastră aţi plecat, puţin, până la Dumnezeu, să-l rugaţi să
facă  lumea  mai  bună,  mai  dreaptă.  Aţi  fost  şi  veţi  rămâne  un
simbol al Cetăţii. Dumnezeu să vă odihnească!
  

    VISTIAN GOIA

V. FANACHE - CARAGIALIANA ,,LUME, LUME”

              Dacă  imaginea  românească  a  lumii  este  distinctă  şi
inconfundabilă, ipostazele ei sunt diferite la marii noştri scriitori. Gândirea
şi  simţirea  românească  se  reflectă  aparte  la  Hasdeu  şi  Eminescu,  la
Caragiale sau Creangă, pentru a ne limita la epoca marilor clasici. Care
sunt  conotaţiile  lumii  lui  Caragiale,  se  întreabă  V.  Fanache,
recompunând-o altfel decât ne-am obişnuit în exegezele de până acum.3

3  V. Fanache, Caragiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
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Prima înfăţişare (Caragialiana „lume, lume”…) este a unei lumi de
„strânsură”,  în opoziţie cu „societatea aşezată”.  Această „lume, lume”,
curat  caragialiană,  e  lipsită  de  caractere  tari  şi  de  idealuri  statornice,
constanta ei este „schimbarea”, după zi, după „vreme” etc. „Eroul” ei este
Mitică, un fel de „Păcală citadin”, aflat într-o veşnică alergătură pentru a
prinde o şansă. Chiar dacă apare şi cu alt nume (Mache, Niţă, Nae etc.)
portretul robot este al invariabilului Mitică – sinteză a lumii caragialiene.
El se distinge prin „paradoxul mucalit”, menit a lăsa auditoriul cu gura
căscată, şi prin maniera de a face politică. Dar câte semnificaţii nu acoperă
acest  cuvânt  polisemantic,  relevate  cu atâta  intuiţie  „detectivistică” de
autorul acestei originale monografii.

Ca toţi semenii lumii din care provine, eroul lui Caragiale nu are
propriu-zis  o  biografie  decât  în  măsura  în  care  a  reuşit  să  şi-o
confecţioneze,  pentru  a  fi  „îndreptăţit”  să  ocupe  o  funcţie.  Precum
Agamiţă  Dandanache,  el  vine  sau  aspiră  spre  acel  „centru” misterios,
angajându-se în tot felul de „machearverlicuri” pentru a reuşi.  De aici
mania notorietăţii, înclinaţia spre iluzionare ale personajelor care „pierd”
ori „găsesc” ceva. Excelente aici cele două analize (O scrisoare pierdută
şi  Duă loturi), văzute prin grila criticii franceze moderne (Greimas, R.
Barthes).

Alte sintagme revelatoare pentru universul caragialian sunt „Între
scandal şi petrecere” şi „Falsa întâlnire cu celălalt”. Cu sau fără treabă,
eroii scriitorului ies în târg pentru a conversa cu prietenii, fie la berărie, fie
la cafenea. Nevoia de comunicare le este congenitală, după cum spaţiul
deşert al tăcerii le repugnă. Dar cuvintele se leagă greu, iar amicii se prea
„încălzesc”,  petrecerea  devine  scandal.  Conversaţia  nu  are  substanţă,
pentru  că  Lache  şi  Mache  et  comp.  se  aseamănă  până  la  identitate.
„Căutarea celuilalt e o amăgire”, pentru că amicii se întâlnesc pentru a-şi
constata „pustiul sufletesc”. Astfel „pofta de conversaţie” eşuează într-o
comedie a limbajului.

Această „înfăţişare” a eroilor dramaturgului este cea mai cunoscută
de  marele  public.  Scriitorul  însuşi  a  fost  un  sociabil  care-şi  „risipea”
geniul în conversaţii „uluitoare”. (Pompiliu Constantinescu). Umorul şi
vivacitatea, prezente atât de pregnant în opera lui, constituie elemente ale
spiritualităţii  noastre  meridionale.  De  aceea  el  este  mereu  actual,  fapt
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subliniat permanent de V. Fanache, fără „a risca” generalizări de genul
celei de mai sus.

A doua secţiune a cărţii – Lumea ieşită din ţâţâni – ia în discuţie
„nebunia” personajelor caragialeşti, fie sub forma „ambiţului erotic”, de
care  sunt  stăpâniţi  Rică,  Ziţa şi  ceilalţi,  fie sub forma „cochetăriei  cu
diavolul”, de care suferă Acriviţa şi Marghioala din nuvelele scriitorului,
fie sub aceea a îmbolnăvirii de „plictis şi nevricale”, cum sunt eroinele de
teapa Miţei Baston. Criticul observă în sfera scriitorului o schimbare de
mentalitate în conceperea sufletului feminin. Se caută o traiectorie de la
credinţa care pune „istericalele” cucoanelor pe seama diavolului, la aceea
care vede în isterie o boală, fapt ce reflectă o diferenţă tipologică între
Acriviţa şi Marghioala, pe de-o parte, Zoe şi Ziţa, Miţa şi Didina, pe de
altă parte. „Preotul este înlocuit de medic, vrăjitorul cu amantul, iar postul
de  mănăstire  cu  cheful”4.  În  consecinţă,  spune  criticul,  terapeutica
plictisului presupune „amorul etern” sau „cheful straşnic”, extremele între
care  pendulează  Miţa  Baston  şi  celelalte  personaje  din  D-ale
carnavalului. 

Sensibil altul este registrul analitic când este aplicat la O făclie de
Paşte  şi  În vreme de război,  unde se urmăreşte calea spre nebunie a lui
Leiba Zibal şi Stravache, alienare datorată unei rupturi, după care urmează
dezordinea spiritului sau „rătăcirea tragicomică a minţii”. Asemănător se
petrec lucrurile cu nenea Anghelache (Inspecţiunea)  – al cărui sfârşit e
tragic dar nu şi straniu, crede V. Fanache în dezacord cu alte interpretări.
Eroul este o victimă a „neglijenţei altora”, cum este şi Cănuţă-sucitul a
cărui înrudire cu Nepotul lui Rameau (Diderot), deşi doar anunţată, ni se
pare interesantă. 

Secţiunea a treia a cărţii –  Ironia  – reprezintă o circumscriere a
marelui  clasic  român  în  universalitate  prin  categoria  de  tip  socratic
existentă în opera lui. Lecturile din Bahtin, Schlegel, Al. Paleologu ş.a.,
l-au ajutat pe autorul cărţii de faţă să disocieze ironia socratică de cea
retorică  şi  să  scrie  unul  dintre  cele  mai  temeinice  studii  privind  arta
dialogului  socratic  la  Caragiale.  Ironizând  şi  autoironizându-se,
dramaturgul român relevă limitele condiţiei umane, neputinţa omului de a
fi desăvârşit, de a avea, dimpotrivă, mereu câte o „slăbiciune” la toate

4  Idem, p.141.
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vârstele.  De aceea socraticul  autor român râde de „ambiţiile” ridicole,
provoacă „pofta de conversaţie”, pentru a echilibra spiritele. Fiind prea
conştient de cusururile societăţii în care trăia, marele scriitor dorea una
„mai cioplită, mai cuminte şi mai morală”. E tocmai idealul spre care se
tinde şi astăzi.

Incitantă prin problematică şi prin maniera polemică de abordare a
operei lui Caragiale, cartea universitarului V. Fanache întreţine viu spiritul
marelui clasic.

IULIU PÂRVU

VASILE FANACHE – un mentor de neînlocuit

Cu  numai  trei  luni  în  urmă,
stăteam la o masă, într-un local din Cluj,
cu Domnul Profesor Vasile Fanache, în
aşteptarea  lui  Virgil  Şerbu  Cisteianu,
care urma să ne aducă ultimul număr din
„Gând  românesc”.  Îl  condusese  fiica
până în faţa localului, urmând ca, după
aceea,  să  am grijă  eu să  ajungă acasă.
Umbla greu. Mi s-a confesat că se simte
foarte slăbit, de aceea trăieşte, în ultima
vreme,  retras.  L-am  încurajat,
remarcându-i  perfecta  limpezime  a
minţii, ceea ce, până la urmă, face  omul
– om. Am purtat o discuţie extrem de agreabilă, în doi, la început,
apoi în trei, după ce a sosit şi Virgil. Reacţiona la glumă, reacţiona la
bârfă, s-a bucurat când i s-a propus un proiect editorial. Am simţit că
întâlnirea noastră i-a plăcut, l-a întremat sufleteşte. Cum am promis,
l-am condus până la poarta blocului din parcul în care locuia, ne-am
strâns  mâna  la  despărţire  şi  ne-am urat,  reciproc,  sănătate  şi  zile
senine în familie şi în lumea în care trăim.
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Nu l-am avut profesor, încă nu fusese transferat la Facultatea
de Filologie din Universitate, când a absolvit  promoţia noastră, în
1965.  Dar  am avut,  apoi,  destule  prilejuri  să  ne  cunoaştem.  Din
primul  moment,  i-am  remarcat  distincţia  seniorială.  Simţeam,  în
Dumnealui,  ţinuta  aleasă  a  vechii  aristocraţii  româneşti,  deşi  nu
descindea  din  ea.  Calmul  desăvârşit,  vorba  cumpătată,  curtoazia,
respectul valorilor, dar şi zâmbetul superior îl impuneau definitiv în
faţa interlocutorului său.

Toate aceste calităţi sunt identificabile şi în opera lui critică.
Nu  foarte  întinsă,  dar  de  o  valoare  certă.  Mai  mult  discret  decât
expansiv, Vasile Fanache a formulat judecăţi critice numai dacă avea
ceva important de spus, nu ca să se afle în vorbă. Citea temeinic,
identifica esenţialul într-un text sau într-o operă, făcea raportările de
rigoare şi-şi exprima elevat observaţiile, încât acestea se impuneau
ca idei fundamentale în exegeza autorului. Studiul închinat poeziei
lui  Bacovia  (Bacovia  –  ruptura  de  utopia  romantică) ilustrează
exemplar aprecierile noastre.  Apărut la Editura Dacia, în 1994, deci
aproape cu douăzeci de ani în urmă, nu a căpătat încă locul meritat în
panorama  literaturii  critice  contemporane,  deşi  este  un  model  de
exegeză modernă.

Despre  George  Bacovia,  lumea  ştie  cam  ce  se  învaţă  la
şcoală.  Câteva  idei  corecte,  dar  simplificator  de  puţin.  Vasile
Fanache ne ajută să intrăm profund în intimitatea operei sale şi să
descoperim,  astfel,  o  valoare  poetică  naţională  de  prim-plan  care
îmbogăţeşte  patrimoniul  european.  Valorificând  o  sugestie  a
cunoscutului  estetician  francez  Georges  Poulet  (Metamorfozele
cercului),  criticul  clujean  porneşte,  în  demersul  său,  de  la
identificarea geometriei textului, căutând şi forma grafică prin care
s-o reprezinte. „Universul imaginat de Bacovia, precizează autorul,
poate  fi  reprezentat  printr-o  reţea  de  cercuri  în  mişcare  şi  în
dispariţie, terifiantă reducţie la un punct inert.”(p.6) Spre deosebire
de  romantici,  la  care  cercul  e  imaginat  „ca  o  descindere  dinspre
centru”,  ceea  ce  înseamnă  „o  mişcare  progresivă,  dominată  de
amintirea  unei  fericiri  pierdute”,  la  Bacovia,  „cercurile  în  cădere
descriu  o  figură  conică  având  vârful  în  jos”.  Sugestia  este  de
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„mişcare  regresivă,  dominată  de  perspectiva  coşmarescă  a
îngheţului din  centrul  mort”.  De  aici,  teroarea  în  faţa  neantului.
Acestea  sunt  premisele  studiului,  ruptura  lui  Bacovia  de  utopia
romantică.  Odată  fixată  geometria  textului,  sunt  urmărite,  apoi,
meticulos,  înfăţişările  căderii, până  la  „prefacerea  ultimă  şi
definitivă,  în  plumb,  sub  semnele  maleficului  Saturn”.  (p.174)
Însoţindu-l pe autor, parcurgem, înfioraţi, stările sufleteşti bacoviene,
sentimentul damnaţiei, în ton cu cel al poeţilor decadenţi europeni,
„plânsul  materiei”,  „plânsul  omului”,  „banalizarea  tragicului”,
spaţiul-devenit  „decor  de  doliu”,  timpul  crepuscular  sau  prea
târziul,  erotica morbidă, ironia tragică… Un univers poetic, altfel,
cunoscut, dar care nu a fost, până la Vasile Fanache, nici destul de
sistematic analizat, dintr-o perspectivă critică modernă, nici destul de
cuprinzător citat, ca să i se descopere toate simbolurile şi mai ales
toate motivele poetice. George Bacovia, în viziunea sa, nu e numai
poetul simbolist din manualele şcolare ori din studiile curente, ci în
aceeaşi măsură un autentic poet expresionist,  pe o anumită falie a
acestui curent poetic de la începutul veacului trecut. Eu aş adăuga şi
întâlnirea (dacă nu anticiparea) cu filozofia existenţialistă a vremii,
cu acea viziune a condiţiei tragice a omului în lume.

Regretăm  mult  trecerea  la  cele  veşnice  a  profesorului
universitar şi a criticului literar Vasile Fanache, nu pentru că  n-ar fi
adunat  destui  ani  în  răbojul  vieţii  sale  ori  pentru  că  nu    ş-ar  fi
încheiat opera, ci pentru că a fost un om şi un intelectual de care te
desparţi  greu,  după  ce  ai  apucat  să-l  cunoşti.  Revista  „Gând
românesc” pierde, prin El, un mentor greu de înlocuit.
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          IRONIM MUNTEAN
 

   O definire originală a blagianismului

Muntean prin obârșii, Vasile Fanache
se  formează  în  spațiul  transilvan  urmând
cursurile  Facultății  de  Filologie  a
Universității  din  Cluj  și  asimilând  la
Academia  R.S.R,  Filiala  Cluj  rigoarea  și
acribia  filologică,  spiritul  sistematic,  sobru
al  cercetării  critice  a  textului  literar
înscriindu-se prin spirit  și metodă  școlii noi
clujene de critică și istorie literară.

Noua  direcție  continua  tradiția
inaugurată  de  Ion  Breazu  și  Ion  Chinezu  preocupați  de
dimensiunea  etică  și  socială  a  literaturii  ardelene  interbelice,
adăugând  interesul  pentru  dimensiunea  estetică,  Vasile  Fanache
fiind convins că după Marea Unire valorile provinciei Transilvania
au  cunoscut  o  potențare  nu  numai  din motive  istorice  ci  și  din
principii  estetice.  Provincia se redimensionează, sincronizându-și
„localismul creativ” (de care vorbea Alexandru Dima) cu valorile
naționale  și  universale păstrându-și,  firește,  caracterul indentitar,
iar Vasile Fanache aduce după teza de doctorat (Poezia lui Mihai
Beniuc)  și  studiul  monografic  „Gând  românesc”  și  epoca  sa
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literară (1973),  trece  la  studiul  fenomenului  literar  general
românesc, sincronizându-se metodei critice a lui Eugen Lovinescu
și  George Călinescu,  rigorii  și  metodei  analitice  și  documentare
adăugându-le  intuiția  și  criteriul  estetic  rafinat  atât  prin  cariera
universitară din Cluj, cât și prin activitatea la lectoratul de limba și
și  literatura  română  la  Universitatea  Sorbona  din  Paris  (1976-
1979),  când  îl  cunoaște  pe  Emil  Turdeanu  (originar  din  Şibot,
absolvent al Liceului „Mihai Viteazu” din Alba Iulia  și  rezident
după al doilea Război Mondial în Franța, după ce specialistul în
Litere  și Filosofie cu lecția bine deprinsă de la Nicolae Cortojan,
viitorul  său  socru,  duce  studiul  literaturii  româe  vechi  „la
apogeu”).

Criticul  și istoricul literar Vasile Fanache s-a impus masiv
prin volumele:  Caragiale (1984, reeditat în 1997, 2002 și revizuit
în 2011), Bacovia. Ruptura de utopia romantică, 1994, reeditat în
2007, revizuit în 2011 și Chinurile tăcute ale veșniciei în lirica lui
Blaga, 2003, reeditat în 2007 și revizuit în 2011, toate distinse cu
premii ale Uniunii Scriitorilor (al cărui membru a fost din 1972)
ale Salonului  Național de Carte,  și  ale Festivalului  Internațional
„Lucian Blaga” și marcând prin originalitatea viziunii nu doar un
moment  de  cotitură  în  propria  activitate,  ci  și  în  interpretarea
operei  acestor  scriitori,  cel  puțin  în  manulalele  școlare  de liceu
stimulând pentru mulți profesori felul de a fi descoperiți, de a fi
înțeleși și valorizați.

L-am  cunoscut  pe  profesorul  universitar  clujean,  cu  vreo
două decenii în urmă ca membru în comisii de acordarea gradului
didactic I, în două licee albaiuliene, unde profesorii ce-și susțineau
lucrările  Teatrul  lui  Ion  Luca  Caragiale și  Psihismul  hidrec
bacovian aveau ca îndrumător științific pe Vasile Fanache, devenit
în acei ani  și consultant la Facultatea de Litere din Cluj, unde  și
urcase treptele ierarhiei universitare în lunga sa carieră didactică.

Referatele  sale  la  examenele  menționate  (de  susținere  a
lucrărilor de gradul I ale profesorilor albaiulieni) au devenit lecții
model pentru tot colectivul didactic ce asista la susținere, admirând
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rigoarea  argumentației  coerența  discursului,  spiritul  analitic
penetrant, frumusețea discursului critic.

Pentru noi, profesorii de liceu, monografiile universitarului
clujean au ajuns repere bibliografice  și interpretative esențiale în
activitatea  de  predare  la  clasă,  în  interpretarea  și  valorificarea
scriitorilor respectivi: la Caragiale studiul unei teme – Caragialiana
„lume,  lume...”,  personajele  care  populează  „Lumea  ieșită  din
țâțâni”  și mai  ales un element formal al operei sale – ironia; la
Bacovia  surprinde  „ruptura  de  utopia  romantică”,  și-n  fiecare
imagine remarcă „un traiect  coborâtor,  de  la  plânsul  materiei  la
plânsul  omului,  de  la  galbenul  devitalizat  al  frunzei  la  paloarea
chipului, de la transcendența goală la eșecul relației cu celălalt” (p
32) și figuri de repetiție și de strategie retorică ce diluează sensul și
suprasolicită imaginea, precum și felul în care... lirismul tradițional
se  preschimbă  la  Bacovia,  la  care  ironia  clasică  capătă  nuanțe
tragice vorbind despre rostogolirea eu-lui existențial.

În interesul nostru constant pentru creația lui Lucian Blaga
predat atâția ani în liceu am recurs prin timp, la sugestii din opera
unor  exegeți  fundamentali  ai  liricii  și  dramaturgiei  sale,  găsite
cronologic  la  Dumitru  Micu  (Lirica lui  Lucian  Blaga,  1967,
Estetica lui  Lucian  Blaga,  1970,  și  Lucian Blaga.  Autofăurirea
prin logos, 2003), Eugen Todoran (studentul său la Sibiu, membru
al Cercului Literar și autorul vol. Lucian Blaga. Mitul poetic. 2 vol.
și  Mitul dramatic.  1984),  George  Gană  (Opera  literară  a  lui
Lucian Blaga, 1976), Corin Braga (Lucian Blaga. Geneza lumilor
imaginare, 1998).

Exegeza lui Vasile Fanache Chipurile tăcute ale veșniciei în
lirica lui Blaga marchează un vârf în activitatea criticului literar
rafinat în atmosfera pariziană academică, receptând în profunzime
influențele noii critici europene, coborând în trupul textului literar,
descifrându-i vocile interioare și făcându-le evidente. Este o nouă
vârstă a eseistului în care armătura teoreticianului literar sprijină
intuiția, harul ascultând acele voci ale inefabilului blagian.
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Cu  o  prefață  semnată  de  Petru  Poantă  (Vasile  Fanache:
Vârstele eseistului)  și o postfață aparținând lui Adrian Tudorachi
(Postface:  Abandonner  la  critique  de  l’imaginaire)  volumul
radiografiază lirica  poetului  de  la  Lancrăm în 13 capitole  și  un
cuvânt final: Transcendența mută și definește un „fenomen literar
paradigmatic, cu substrat, numit blagianism” (p. 9).

Primul capitol:  Avatarurile tăcerii ... cu două motto-uri din
Lucian Blaga prin care definește esența blagianismului: „Cea mai
importantă operă a spiritului meu este tăcerea pe care am pus-o și
am închis-o în  toate operele mele  poetice  și  filosofice” (s.n.)  și
funcția  exegetului:  „Rolul  criticului  este  de  a  aplica  arta
necuvântului” (L. Blaga Aforisme, p 10). Criticul definește tăcerea
cu  poetica  sa,  urmărește  rolul  logosului  în  poezie  și  surprinde
înțelesul termenului de chip prin care Blaga „înțelege înfățișările
existenței la nivel macro și microcosmic, în care ființa s-a „trezit”
în lume: cerul, lumina, stelele, pământul, munții, apele, etc., dar și
chipul ființei, stările sufletești pe care le încearcă, de extaz sau de
tristețe. Ele fac parte din substanța obiectivă a firii, sunt anterioare
și independente de cuvânt” (p. 40). Ca imagine tăcută, chipul în
viziunea  lui  Blaga,  este  „produsul  umbrei  lui  Dumnezeu”.  Din
această perspectivă exegeza urmărește relația dintre cuvânt și lume
într-o poezie care cultivă tăcerea datorită resbiturilor intime care i-
au generat destinul biografic al lui L. Blaga.

Volumul  exegetic  crește  din  Dialogul  Revelațiilor  fără
cuvinte (II)  și  Cântecul focului sau metafizica iubirii (cap. II)  și
descifrând  esența  atâtor  metafore  ce  închid  chipurile:  aerului,
pământului, apei, luminii  și întunericului, al somnului ca „chip al
increatului” al creației (cu dublu chip).

Trecerea  –  petrecerea  ca  devenire  a  ființei  perisabile,
efemere a omului,  tristețea metafizică, orfismul  și „Drumul spre
veșnicia anonimă” rotungesc o carte de raftul întâi, care definește
blagianismul,  fiind  ca  și  caragialismul  și  bacovianismul  „tipuri
organice ale culturii române  și nu doar mărci identitare ale unor
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opere literare” (după opinia regretatului critic Petru Poantă) care ne
definesc ca popor prin această exegeză remarcabilă a regretatului
spirit – Vasile Fanache.

                                                              
TEREZIA FILIP

                                       

Augustin Buzura 75’ 

          A fost ziua romancierului şi
academicianului  născut  la  Berinţa,
Maramureş  în  anul  premergător
izbucnirii  Celui  de-al  doilea  Război
Mondial – într-o generaţie cu copilăria
marcată de evenimentele dramatice de
la mijloc de secol XX care s-au abătut
brutal  peste  Europa  şi  România.
Războiul,  plecarea  nemţilor,  venirea
ruşilor,  instalarea  comunismului,
colectivizarea,  destrămarea
proprietăţii  şi  a  clasei  ţărăneşti
tradiţionale, închisorile comuniste, rezistenţa din pădurile şi munţii
Maramureşului, apoi bulversarea satelor şi mutarea masivă în oraşe a
populaţiei ca să îngroaşe rândurile clasei muncitoare în fabrici, uzine,
pe şantiere ş.a. nu au fost evenimente line, nici fericite. Elogiate în
literatura  vremii  –  nu  şi  în  cea  scrisă  de  Augustin  Buzura  –  ori
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falsificate,  camuflate,  uitate  şi  minimalizată  suferinţa  pe  care  au
generat-o, aceste experienţe au convulsionat societatea românească
în mijlocul secolului trecut, au frânt generaţii şi au pecetluit, adesea
dureros,  destine.  Cu  tot  cu  tentativele  diverse  de-a  le  minimaliza
dimensiunea tragică,  astfel  de frământări  fac  substanţa epicului  în
romanele  lui Augustin Buzura.  Şi ce altă probă de fidelitate şi  de
valoare a scrisului poate fi mai plenară la un scriitor decât a depune
mărturie despre lumea sa şi despre evenimente pe care le-a traversat
ca martor ori actor pe scena  societăţii româneşti din mijloc de veac
XX şi decenii după aceea? 
            La această probă de fidelitate şi de valoare etică şi civică,
academicianul, romancierul şi omul de cultură Augustin Buzura se
situează azi la o altitudine pe care destui scriitori au ratat-o. Cel mai
autentic, sincer şi neformalizat omagiu i l-au adus reputatului scriitor
consătenii  săi  din  Berinţa  Maramureşului.  Unde?  Cum?  În  sala
căminului  cultural  recent  renovat,  în  prezenţa  preşedintelui  CJ
Maramureş,  Zamfir  Ciceu,  s-au  adunat  duminică  22  septembrie
colegi  de generaţie  cu ilustrul  lor  concitadin,  generaţii  diferite  de
consăteni,  câţiva intelectuali  din comună,  rudenii ale sărbătoritului
umplând până la refuz sala laolaltă cu oficialităţi locale şi judeţene,
cu jurnalişti, scriitori, oameni de cultură de prin judeţ. Lucru rar azi,
când pe la manifestări de carte şi cultură nu vezi săli pline, căci – nu-
i aşa? – nu-i timp de cultură, cărţi şi idei în lumea noastră de „oameni
practici”, mult prea grăbită –  spre ce, încotro? – nu ştim. Prozatorul
a  fost  evocat  sincer  dar  în  cuvinte  oricum  formale  în  raport  cu
personalitatea  de-acum magistrală  ce  a  urcat  încet  dar  sigur  –  şi
singur! – culmea pe care o contemplăm azi cu deferenţa cuvenită.
Absenţa fizică a sărbătoritului justificată de solicitarea Domniei sale
la înalte niveluri academice, în cetatea care l-a abstras, smulgându-l
mediului său originar, aproape nu s-a resimţit. Buzura era oarecum
prezent  prin  efectul  de  câmp  pe  care-l  iscă  personalitatea.  La  un
moment dat pierdem prezenţa fizică a celor iubiţi, a celor valoroşi şi
geniali  pe care, chiar dacă i-am vrea în preajma noastră, nu-i mai
putem avea aproape, nu mai putem beneficia de prezenţa lor fizică,
de cuvintele şi de privirea lor. Nu, căci personalitatea e un fenomen
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de  câmp  ce  operează  cu  distanţa.  Atunci  când  celebritatea
devansează limitele persoanei fizice, le amplifică pe cele spirituale,
absorbind  persoana  într-o  fenomenalitate  vie  de  tip  cultural  şi
spiritual care activează şi radiază pe distanţe mari.  
            Personalitatea e în fond un câmp magnetic şi energetic pe
care îl generează fiinţa creatoare disipată la un moment dat într-un
areal ce se întinde de la dimensiuni imediate,  regionale,  până la cele
continentale şi globale. Nu vorbim cu autorul ci cu ori despre cărţile
şi ideile lui, despre opiniile transmise prin scris ori prin imaginea lui
publică,  în declaraţii de presă, în profesiuni de credinţă, în reportaje
şi emisiuni tv etc.  Ne delectăm la distanţă de sute de km, cu bunul
cultural ce a devenit personalitatea scriitorului, cu lumea din cărţile
lui, cu paginile scrise, deşi nu-l mai avem fizic lângă noi. Degustăm
literatura sa, răsfoind cărţile, bucurându-ne de ele ca de o prezenţă
pregnantă  şi  vie.  Creaţia  ne  oferă  prilejul  de-a  gândi,  de-a  ne
emoţiona real în câmpul de idei generat de autor. Aşa s-a întâmplat la
Berinţa în 22 septembrie. S-a vorbit despre Augustin Buzura copil,
imagine rezidentă în amintirea celor care, cred ei că, l-au cunoscut şi
înţeles. Cel mai sincer s-au bucurat sătenii săi de-a fi fost odinioară
congeneri  cu  personalitatea  sa  celebră.  Povesteau  cu  căldură  şi
emoţie despre familie şi evenimentele vremii, despre copilul studios
şi atent, cu un mod de-a fi aparte, care se juca şi muncea precum toţi
copiii satelor din acea vreme, dar mai ales citea, se refugia în cărţile
şi în caietele sale.
             Sensibil, interiorizat, profund şi de-o excepţională acuitate
intelectuală – copilul ai cărui ochi filmau atent tot ce vedea, depozita
în sine ce-l tulbura şi-l înfricoşa, a devenit cel mai mare romancier
român  contemporan,  membru  al  Academiei  Române  şi  un
intelectual-reper care nu şi-a negociat  opiniile,  nici  adevărurile pe
care  i  le-a  livrat  realitatea,  ci  a  înfruntat  în  felul  său,  un  real  nu
tocmai  familiar  şi  ocrotitor.  Chipuri,  scene,  replici,  evenimente
memorabile  înmagazinate  în  sufletul  sensibil  de  copil  au  fost
restituite apoi în cărţi. Întâmplările trăite la mijloc de secol XX  fac
parte, cele mai multe, din registrul psihologic al fricii, fie că e vorba
de război  şi  de venirea  ruşilor,   fie  de colectivizare  şi  de vizitele
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nocturne ale activiştilor şi securiştilor ce ridicau în miez de noapte
chiaburi,  intelectuali  sau ţărani consideraţi  rebeli,  care se opuneau
des-proprietăririi  şi  spiritului  colectivist.  Feţele  tăcerii e  primul
roman  care  focalizează  naraţiunea  pe  aceste  adevăruri  incomode,
dureroase. Cărţile sale sunt diagnoze ale obsedantelor decenii, scrise
pe când oficialităţile se alertau la orice nouă carte a lui Buzura iar
criticii  scriau  cu  rezervă  recenzii  favorabile  despre  o  asemenea
proză, atipică, dificilă, ermetizată. 
          Augustin Buzura a fost  un dizident şi  un rezistent  – un
prozator  care frapa şi  plăcea prin curajul  său aparte  de-a înfrunta
regimul atacând realităţi pe care alţi prozatori le ocoleau cu abilitate
sau le adecvau ideologiei vremii. Eram incitaţi şi fermecaţi de proza
sa,  de  modul  în  care  îşi  construia  simbolurile,  parabolele,  de
îndrăzneala  de-a  spune  adevărul  derutând  cenzura  şi  punând  în
dificultate  pe  responsabilii  de  puritatea  ideologică  a  literaturii.
Încifrate până la a face textul dificil,  cărţile sale erau incomod de
interpretat  fără  a  recunoaşte  adevărurile  dure  ce  le  alimentau.  Pe
când citeam Orgolii, un activist ce se dădea intelectual spunea „…am
citit vreo treizeci de pagini şi m-a plictisit…”  Dincolo de valoarea
indubitabilă a prozei sale, meritul lui Augustin Buzura e curajul de-a
spune  adevărul  în  miezul  regimului  totalitar  chiar  despre  esenţa
acestuia.  Rezistenţa  din  pădurile  României,  ceapizarea  cu  bătăi  şi
schingiuiri,  cotele  enorme  ale  ţăranilor  către  stat,  în  ideea  că
proprietatea  este  dificilă  şi  inutilă,  sărăcia,  vulgaritatea,  abuzurile,
cenzurarea libertăţii  ce  se  abătuseră  peste  lumea  românească  erau
realităţi  tabuizate  ce  făceau  cu  atât  mai  incitante  romanele  sale .
Formalismul  activistic,  birocratismul,  mediocritatea,  turnătoria,
intruziunea  mecanismelor  diabolice  în  destinul  şi  gândurile
indivizilor cu scopul de-a-i manipula, de-a le deturna sau diminua
personalitatea,  de-a  le  cenzura  libertatea,  le  regăsim  în  Orgolii,
Vocile nopţii, Refugii, Drumul cenuşii. Prozatorul oferă proba unei
conştiinţe scriitoriceşti care nu se dezminte, nu dă îndărăt nici după
’89,  căci  în  post-comunism,  oportunismul,  parvenitismul  şi
lichelismul sunt acute şi înfiorătoare, ca nişte roade otrăvite a ceea ce
s-a sădit anterior pe neadevăr.   
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          Viziunea sa epică, neomodernă, operează cu simboluri şi
parabole ce conjugă psihanalitic în imaginarul epic dramele umane
cu istoria, mentalitatea, socialul,  puterea. Simbolistica epică – una
din cele mai relevante în proza acelor decenii vine din sensibilitatea
auctorială a eului tangent unor fapte din registrul psihologic al fricii.
Epicul vădeşte o lume deraiată de pe orbita normalităţii.   Drumul –
unul  al  cenuşii şi  al  risipirii  fiinţei,  noaptea  –  un  întuneric al
conştiinţei şi al unei lumi  degringolate, rătăcite de la valorile-reper,
tăcerea, ca un sicriu sau un lacăt ce pecetluieşte adevărul, orgoliul –
un zid de netrecut, al fiinţei, al conştiinţei asediate dar şi al celei care
asediază sunt în cărţile lui Augustin Buzura paradigme existenţiale.
Solitudinea,  refugiul în  sine  ori  într-o  lume  marginală,  uitată,
noaptea, tăcerea, suferinţa, introspecţia, rătăcirea în întuneric sau în
lume  sunt  termenii  realităţii,  formule  de  existenţă  şi  parabole  ce
transcriu  avataruri  individuale  pe  fundalul  unui  social  tulburat
dramatic.   
           Protagoniştii  săi – figuri  atipice,  se sustrag masificării,
banalizării, ordinii impuse artificial, prostiei şi anihilării, minciunii şi
ipocriziei,  absurdului. Cărţile lui Augustin Buzura au spart tăcerea
rostind  adevăruri  dureroase  în  lumea  traversată  de  autor,  despre
individ, libertate, condiţia umană într-un mediu fundamentat diabolic
pe minciună.  Niciun prozator  roman,  înainte  de  Feţele  tăcerii,  nu
vorbise despre  dizidenţa  faţă  de  regim,  suferinţa  din  închisori,
rezistenţii  din  pădurile  şi  munţii  României  lichidaţi  ori  închişi,
despre teroarea dezlănţuită asupra satelor pentru a le colectiviza şi a
le  sechestra  ţăranilor  atelajele  agricole,  pământurile  animalele,
libertatea, independenţa materială. Niciun scriitor nu aşezase faţă-n
faţă pe reprezentanţii abuzivi ai noii orânduiri impuse brutal cu cei ai
regimului  burghez  sechestraţi,  arestaţi  sau  transfugi,  atât  de
batjocoriţi  încât  contrastul  dintre  cele  două  categorii  depăşea
tragicul,  aducând  în  pagini  un  umor  negru  ce  friza  absurdul.  În
ţesătura  lumii  ce  se  voia  triumfătoare,  prosperă,  exemplară,
prozatorul  citea  cu  ochi  de  expert  al  psihologiilor,  formele
degradării,  inadecvările,  trucurile.   Lumea  muncitorilor  de  pe
şantierele socialismului  devenise o masă în care activa degradarea
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peisajului  uman,  a  tipologiilor,  a  mentalităţii,  formată  din  ţărani
deghizaţi în muncitori, ba chiar din intelectuali, filosofi ori profesori
şi  avocaţi  ce,  după ani  de puşcărie,  se reeducau în munca  de jos.
Minerii, ţărani travestiţi aduşi cu dubele de la schimb la ore fixe, la
coborîrea din maşini, dădeau iama la bufetul satului, asupra sticlelor
de votcă şi bere, în timp ce ogoarele ceapizate rămâneau neprăşite,
nesecerate  sau  chiar  necultivate.  În  descrierea  cu  umor  şi  ironie
amară,  a  acestor  adevăruri  tranşante,  Buzura  deţine  o  întâietate
indiscutabilă.
            Îmi amintesc uimirea, surpriza şi bucuria cu care citeam
Absenţii în vara lui 1970, în autobusul ce mă ducea de la Cluj spre
Târgu Lăpuş,  venind de la examenul de admitere la Facultatea de
Filologie din Cluj. Citeam şi izbucneam din când în când în râs iar
vecinii mei de autobus se uitau cu mirare ce carte distractivă voi fi
citind  de  mă  captivează întratât.  Mă  uimea  textul  dezinvolt,
inteligent,  plin  de  un  umor  degajat,  problematica  şi  stilul  cărţii.
Râdeam de umorul tăios şi mă surprindeau adevărurile spuse cu o
îndrăzneală ce nu o mai întâlnisem în scrisul românesc contemporan
şi pe care le auzisem discret doar în discuţiile dintre tatăl meu şi un
prieten al lui cu ani de închisoare la activ. La apariţia următoarelor
sale cărţi  eram mereu în alarmă, să le prindem,  să le avem,  să le
citim,  să  ştim  cum  mai  priveşte  Buzura  realităţile  pe  care  le
traversam. Era subiect de discuţie şi interes în cercurile noastre. 
            Augustin Buzura e pilda unui scriitor care, în stil proustian,
şi-a nutrit opera din propriul destin, din copilăria petrecută în lumea
unui sat supus intemperiilor istorice ale mijlocului de secol XX, din
istoria  vie  traversată,  experimentată,  cunoscută.  A  transferat  în
romane  realul  halucinant  al  copilăriei  timpurii:  finalul  războiului,
aşteptarea  românilor  în  Ardealul  de  Nord  dar,  spre  surpriza  şi
nedumerirea  populaţiei,  sosirea  ruşilor,  şi  pe  cel  de  mai  târziu:
colectivizarea,  arestările,  clandestinitatea,  ascunderea  în  păduri,
activiştii  etc.  Comportamentul  ostaşilor  sovietici  eliberatori  i-a
bulversat pe ţăranii din satele Maramureşului care au auzit apoi ani
în şir despre binefacerile şi grija părintească a tătucului Stalin. Ajunşi
în sat, acei soldaţi  au tras mai întâi cu automatele în icoanele de pe
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pereţii casei ţărăneşti, iar în casa bunicilor mei într-un ceas mecanic
ce ticăia provocator pe peretele unei odăi. Ca şi  Proust, Buzura şi-a
nutrit romanele cu imaginile şi emoţiile copilăriei petrecute însă în
atmosfera satului natal, apoi cu altele din anii liceului la Baia Mare
ori  cu  anecdotica  din  mediul  universitar  şi  intelectual  clujan.  În
aceste  cercuri  ale  lumii şi  experienţei auctoriale  s-au  plămădit
tipologiile  protagoniştilor  săi,  dramele  lor,  destine  în  contrast  cu
ţesătura socialului  ce le conţinea şi tenta să le niveleze sau aihileze. 
            În localitatea natală, din iniţiativa rudelor apropiate ale
scriitorului şi în acceptul deplin al consătenilor, a fost sărbătorit cel
care-i onorează şi face azi vestită Berinţa care a dat României doi
academicieni. Augustin Buzura onorează nu doar localitatea natală,
judeţul Maramureş, liceul unde a învăţat ca adolescent, ci cultura şi
literatura  română,  România.  Prin  sinceritatea  şi  curajul  său  de
campion al adevărului, asumat, trăit la persoana I – precum în cazul
unor premiaţi  Nobel  – pe când Adevărul  se recunoştea doar după
capul spart, aşa cum îl enunţă proverbul românesc, după ostracizarea
şi interzicerea lui ori după uciderea celor care-l exprimau, Augustin
Buzura intră în panteonul literaturii române în galeria scriitorilor de
valoare purtând cu sine adevărul ca pe o povară, ca pe o pecete a
personalităţii, calm, sigur, triumfător. Acest triumf l-a costat muncă
laborioasă,  suferinţă,  singurătate.  La  Berinţa  au  vorbit  elogios:
Zamfir  Ciceu,  preşedintele  Consiliului  Judeţean  care  a  onorat
manifestarea  şi  prin  cuvântul  său  confirmând  că  îl  cunoaşte  pe
Buzura  din  lectura  romanelor  –  lucru  onorant  şi  cu  totul  rar  la
politicieni  şi,  desigur,  George  Pârja,  Săluc  Horvat,  doamna  Dana
Gagniuc, Ionuc Bota. 
            Iată  la  ce  bun cartea,  lectura,  scriitorii:  campioni  ai
adevărului, ei sunt de fapt campionii vieţii. Literatura bună e o formă
de  terapie  a  socialului,  de  perpetuare  a  valorilor  pe  care  politica,
puterea, diplomaţia,  businessul  le ratează frecvent.  Literatura bună
arată  calea  când  aceasta  e  confuză,  uitată  sau  interzisă!  Autori
precum  Augustin  Buzura  pun  degetul  pe  rănile  dureroase,
diagnozează patologiile ce-ameninţă sănătatea socialului, a naţiei, a
etniei. Literatura bună nu se dezminte, oricât de dificil traseul ei, nu
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dă îndărăt, nu se ascunde, ci înfruntă realitatea depistând formele de
alterare ce ameninţă fiinţa şi lumea. Ca un veritabil medic psihiatru,
Augustin  Buzura  continuă  diagnoza  sa  asupra  lumii  noastre  şi  în
prezent. 

IRONIM MUNTEAN

             Rodica Braga - Drumul către sine

La  o  distanţă  de  23  de  ani  de  la
debutul  în  proză (Sângele  alb al  pietrelor,
1972)  de  poezie  (Neliniştea  cuvintelor,
1995),  Rodica  Braga  continuă  să  se
manifeste  egal  cu  mijloace  de  expresie
specifice, în cele două genuri literare care au
însă comun lirismul  şi  surprinderea eternei
curgeri  a  timpului  în  care  este  prinsă
efemera fiinţă umană.

Dacă  poeta  interiorităţii  „are  un
timbru propriu modulat volum după volum, cu un elegant echilibru
între cântecul înalt reflexiv al modernităţii dez-vrăjite” (Irina Petraş,
prefaţa Poemelor trecerii la vol antologic: Rodica Braga, Vânare de
vânt,  colecţia Opera Ommia.  Poezie contemporană Tipo Moldova,
2013,  p.  13).  Romanciera  radiografiază  iubirea,  sondează  eu-ri,
interioruri  tensionate  cu  un  acut  sentiment  al  solitudinii.  În
majoritatea romanelor sale: Dincolo de dragoste, 1970, Singurătatea
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pământului, 1985, Maia, 1986, Fluturele negru, 1994, Şi va fi ziua a
opta,  2001  Rodica  Braga  abordează  tema  iubirii,  a  cuplului,  a
familiei,  maternitatea,  surprinzând  eterna  trecere  a  fiinţei  umane
efemere,  îmbătrânirea  având  indiscutabile  disponibilităţi  pentru
proza de analiză psihologică şi încadrându-se în familia Hortensiei
Papadat-Bengescu, H. Y. Stahl şi Ioanei Postelnicu.

Dincolo de dragoste, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979 este
romanul  unui  cuplu  de  artişti:  Remus  –  pictor  şi  Ana  –  actriţă,
închegat „în grabă şi tăcere” căsătorindu-se „ca răufăcătorii grăbiţi
să-şi pună la adăpost prada. Timpul nu mai creştea în ei. Rămăsese o
tulpină retezată profilată pe muchia unui abis spre care alunecau în
transă. Atunci, Ana a început iar să se teamă: Undeva, ceva trebuia
să-i  trădeze,  să-i  părăsească”  (p.  33).  Substanţa  epică  reflectă
tentaţiile de evadare din ambianţa cuplului de care sunt încercaţi cei
doi  soţi,  succesiv,  condiţia  iubirii  este  surprinsă  într-o  amplă
meditaţie eseistică în care sunt filtrate tribulaţiile celor doi artişti în
tiparul unui roman de subtilă şi rafinată analiză psihologică în care
sunt  rememorate  pasiunile  anterioare  ale  protagoniştilor.  Evoluţia
cuplului  prilejuieşte  Rodicăi  Braga  originale  reflecţii  asupra
sensurilor existenţei umane, condiţionată mai ales de timp, care este
„atât de puţin – de ce simte asta abia acum? – o aşchie de timp, şi-n
perimetrul  ei minuscul trebuie să încapă şi chemarea şi  iertarea şi
înţelegerea şi, bineînţeles şi el cel neştiut, străinul ce-l descoperă pe
muchia îngustă a durerii” (p. 188). Originalitatea romanului Rodicăi
Braga rezidă în viziunea asupra lumii,  asupra artei şi-n stil.  Are o
structură  circulară,  cu  prolog,  patrusprezece  capitole  şi  epilog,
grupate tradiţional, în jurul călătoriei, a drumului cu dublă natură: în
exterior,  cu  maşina  pe  ploaie  şi  în  interior,  rătăcind  prin  sine,
minuţios, naratoarea rămânând în timpul acestei călătorii mai mult de
două decenii  de  viaţă  a  cuplului  pentru care  „incertitudinea e,  de
foarte multe ori, condimentul cel mai bine venit în viaţa unui cuplu
ce şi-a trăit  tinereţea” (p.  195).  Rememorarea nu e cronologică şi
pendulează în  jurul  unor motive tematice recurente,  ca-n lirică,  şi
încărcate  de fior  poetic.  Iubirea  adolescentină a  lui  Cornel  pentru
Delia  precedată  de  gestul  narcisiac  al  băiatului  ce  „...se  privi
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neliniştit  în  oglindă  pradă  obişnuitei  nemulţumiri  provocate  de
contemplarea propriului chip” (p. 154) e plină de puritate şi farmec:
„Nici  nu  se  gândi  s-o  sărute.  Nici  ea  nu  făcu  vreo  mişcare  de
aproprierea buzelor. Deocamdată tăciunii mocniţi în ei abia prindeau
să ardă,  iar  răsucirea aceea de forţă a sufletelor ce încercau să se
salveze le istovea toate puterile” (p. 166).

Invitată ulterior  de Cornel în familie Delia stârneşte surpriza
Anei.  „Neliniştită  numai  şi  nedumerită,  mai  exact  neconvinsă  că
pentru fiul cel mare sosise acel fermecător, nedesluşit şi primejdios
timp al jocurilor amoroase” (p. 170). Gemenii Andrei şi Lucian sunt
mândri de frate: „Are ochi bătrânul” iar Remus nu se amestecă deloc
în discuţii.

Dragostea  dintre  Remus  şi  Ana  s-a  iscat  din  „vocaţia  şi
ştiinţa iubirii. A acelei iubiri care sfărâmă şi reface apoi totul, într-un
neasemuit tumult, urmând şi coborând în el în ritmul sângelui ce este
în  artere”  (p.  33).  Pe  Ana  o  smulsese  din  braţele  prietenului  lui
Victor când se afla într-una din crizele lui de vagabondaj pentru care
Ana, în ultimul timp, făcea eforturi să nu mai sufere” (p. 32). Iubirea
îi înlănţuie şi fericirea e deplină, dar sarcina pierdută o va îndurera.
Venirea pe lume a lui Cornel pune pe prim plan maternitatea, soţii
sunt cuprinşi de „Dorinţa lor de împlinire trimite spre ei largi valuri
unduitoare de nelinişte plăcută, de neastâmpăr [...] Soarele mai arde
uneori ca şi cum ar face-o numai pentru ei, iarba mai foşneşte ca şi
cum  urechile  lor  ar  fi  singurele  din  lume  capabile  să  înţeleagă
miracolul firului delicat şi suplu [...] Câtă vreme mai sunt în posesia
unor astfel de provizii se cheamă că viaţa merită să fie trăită”(s.n., p.
50).

Apariţia  Laurei,  ca  model,  rupe  echilibrul  şi  armonia
cuplului,  dar  senzualitatea  tinerei  aduce  patimă  fiind  printen  în
fantezia creatoare a pictorului pentru care tabloul nu-i decât un suflet
sau o conştiinţă despuiată, oferită lumii  cu generozitate sau pur şi
simplu cu inconştienţă. Un fel de a te lăsa prădat... singularitatea unei
creaţii  provine  dintr-un  fond  interior  care  se  manifestă  în  afara
voinţei  şi  conştiinţei  creatorului” (p.  72).  Artistul  are  credinţa  că
omul nu e numai frumuseţe, înţelegere cu el însuşi, linişte, reuşită şi
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răbdare.  E  „retorta  unor  esenţe  contradictorii  într-o  perpetuă
înfruntare”. (p. 73) Cu acest cuget şi cu aceste emoţii face portretul
Laurei,  la  care  „Totul,  totul  în  fata  aceasta este  alarmant,  patetic,
lipsit  de realitate [...]  Pare o jucărie însufleţită la viaţă de o forţă
obscură. Vulnerabilă şi dură, inclusă în sine şi  dăruită, fierbinte şi
uscată ca o plantă din savană. Emană tensiune specifică arbuştilor
spinoşi  vibrând  nevăzuţi  şi  neauziţi  în  aer”  (p.  125).  Ana  se
strecurase în atelier şi  asista la scenă, simte trădarea soţului  şi  „o
invidiază  pe  fată.  O  invidiază  cu  ura  de  neconfundat  a  femeii
geloase” conştientă că „Fata aceasta este, în mod cert, nebunia lui,
vârlvătaia ce-i mistuie uscaţii ani ai maturităţii, eroarea lui îndrăgită
şi repudiată, tăria şi slăbiciunea sa, visul şi aberaţia” (p. 125).

Remus le face cunoştinţă şi-i sporeşte descumpănirea Anei
care-i  părăseşte  pe  cei  doi,  păstrându-se  în  „limitele  urbanităţii
civilizate,  prevenitoare”  (p.  129).  Va  păstra  tăcerea  zile  la  rând
„sperând că  tăcerea,  ca  un  mormânt  liniştit  va  absorbi  rămăşiţele
amintirilor chinuitoare” (p. 129).

Fata o va căuta după repetiţii, vor conversa îndelung şi Ana
are senzaţia că e în faţa unei fiinţe ciudate „...prinsă în viaţă ca într-
un joc pe care-l ştie pe de rost, pe care l-a jucat de nenumărate ori,
cunoscându-i  sfârşitul,  prinzându-se  în  el  ca  şi  cum s-ar  fi  lăsat
cuprinsă de friguri” (p. 133). Este convinsă că sunt „Două universuri
perfect izolate, incomunicabile”(p.134).Ana întrevăzându-şi „propria
bătrâneţe şi să se scuture înfiorată” (p. 135).

Atmosfera  familiară  este  de  nesuportat,  iar  romanciera
analizează  minuţios  vieţile  oamenilor  interpătrunse  bizar,  în  acest
triunghi,  Remus  suferea  de  absenţa (sufletească)  a  Anei  şi  de
prezenţa (fizică)  a  Laurei,  iar  „Casa –  simbolul  familiei  –  n.n.  –
suferă ca o fiinţă vie, asaltată de o boală perfidă. Casele oamenilor
par a fi formele de relief ale sufletului lor. În unele se semeţesc doar
piscuri. În altele se cască prăpăstii, despărţindu-i pe unii de alţii ca
moartea.” (p. 148)

Prozatoarea  rememorează  zilele  petrecute  de  Ana  în  casa
părinţilor  alături  de fiul  său Cornel  „Casa bătrânilor ar  putea fi  o
clepsidră  unde  nisipul  orelor  n-o  va  mai  ţintui  în  inactivitate  cu
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lucrare rece şi stinsă. Se miră singură de ce n-o făcuse mai demult,
deşi mai limpede decât orice ştie că prezenţa părinţilor nu-i va aduce
tăria de care are nevoie. Speră însă că spectacolul înfruntării lor să-i
dăruiască înţelepciunea care va trebui s-o dobândească în cazul când
Remus s-ar fi întors” (p. 89).

Fragilitatea  Anei,  suferinţa,  boala,  bătrâneţea,  declinul,
destrămarea fiinţelor (părinţii),  singurătatea, tăcerea ce zăvorâse în
ea, tot nimicul din ei” (p. 99). Ana trăieşte „o imensă iubire pentru
ceea  ce  mai  rămăsese  din  fiecare.  Atârna  într-un  climat  sufletesc
bizar:  dezordine,  dorinţă  de  plâns,  tensiune,  resimţirea  unei
iremediabile singurătăţi, suferinţe aproape fizice provocate de simpla
imagine  a  părinţilor.  Ca  şi  cum i-ar  fi  extirpat  toate  senzaţiile  şi
sentimentele  afară  de  acelea  de  durere  şi  nesfârşită  iubire
neputincioasă pentru ei.” (p. 101)

Protagoniştii se definesc confruntându-se cu multiple ipoteze
existenţiale:  îndrăgostiţi,  soţi,  părinţi,  artişti:  Remus  pictor  şi  Ana
actriţă. Dacă pictura prilejuieşte romancierei reflecţii despre creaţie
şi  procreaţie,  lăsând  să  se  insinueze  gândul  că  sensibilitatea
modelului  poate  fi  pinten  pentru  imaginaţia  plastică,  teatrul  este
toposul  unde  raportul  dintre  fiinţă  şi  mască  se  dezvăluie  în  faţa
oglinzii (laitmotiv  tematic  al  întregului  roman,  cu  funcţie
demistificatoare pentru Laura – p. 141, spaţiu pentru contemplarea
narcisiacă  a  propriului  chip  pentru  Cornel,  p.  145,  spaţiu  de
descifrare a destinului pentru Laura p. 184, spaţiu al purificării fiinţei
prin reflectare în apele ei – pentru Ana, p. 204). În perimetrul lucios
al oglinzii actriţa vede ca într-un caleidoscop imaginea colegelor în
cabină, după spectacol, în oglindă se machiază spre a se integra prin
chip într-un univers iluzoriu şi se demachiază: „Demachiatul, însă,
seamănă  cu  drumul  întoarcerii  spre  casă!  Lipsit  de  neprevăzut,
monoton,  plicticos,  dar  continuând  minunata  făgăduinţă  a
reconfortantului „acasă” (p. 109 – casa – spaţiu protector al familiei
la care am mai făcut referire) reintrând în lume, în real,  în teatrul
lumii ca fiinţă, după ce jucase rol, cu mască, în lumea teatrului.

„Cuminţenia  tristă  cuibărită  în  ochii  şi  toată  fiinţa  lui
Andrei”  şi  „resemnarea  lucidă  în  faţa  oricărei  tentaţii”,  boala  lui
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Lucian  potenţează  responsabilitatea  maternă,  a  Anei  iar  moartea
tragică a Laurei îl face pe Remus să se întoarcă la Ana „ca dintr-un
prizoneriat” (p. 185) care-i simte „teroarea lui, suferinţa nevoia lui de
ocrotire”. Laura ieşise din viaţa lui, aşa cum intrase, dar drumul spre
sufletul Anei nu-i uşor ea „aşa cum grădinarului, după furtună nu-i
rămâne  decât  să  se  mulţumească  cu ceea  ce  a  rămas  în  picioare,
încrezător în miracolul  timpului  şi  al  naturii,  şi  marginea şi  ea să
aştepte fără spaime şi fără jerbe prosteşti de bucurie” (p. 186)

„Dincolo  de  dragoste”  rămân  „toate  acele  mărturisiri  ce
alcătuiesc  o  legătură  reală,  o  posibilitate  de  comunicare  între  un
bărbat şi femeia lui” (p. 191). Nu ştie dacă „încetase să o iubească?”,
dar  călătoria  prin  ploaie  pe  care  au  mers,  „în  drumul  acesta  fără
destinaţie  precisă,  vor  reuşi  iar  să  ajungă  unul  la  celălalt.  Astfel
riscau în continuare să se facă vinovaţi unul faţă e altul, de un grav
delict de înstrăinare” (p. 203).

„Ultimele  raze  ale  soarelui  reîntors  pe  neaşteptate  au  o
blândeţe de vis.  Nu sunt numai o promisiune de pace şi  împăcare
sunt însăşi pacea şi  împăcarea coborâte spre lume într-o nesperată
clipă”. (p. 207)

Sub aceste auspicii, al soarelui „astrul purcederii universale,
nu poate fi decât semnul unei dorinţe de desăvârşire continuă” (p.
209) al „ploii care reîncepe”, iar „viaţa fiecăruia dintre copiii ei se
varsă în ea cu o mireasmă de plante, de seve tămăduitoare” (p. 213),
când „doi oameni îşi spun că se iubesc, că sunt fericiţi sau cel puţin
avizi  de  fericire,  doi  oameni  se  caută  dincolo  de  dorinţa  lor  de
iubire, dar tot ce reuşesc să facă la un moment dat din viaţa lor e un
nesfârşit lanţ de împotrivire”. E destul, însă, chiar şi cu „un surâs în
oglindă, o dorinţă de somn, o părere de viaţă, pentru a o lua mereu de
la capăt” (p. 214 s.n.).

Romanul se constituie într-o meditaţie despre iubire, fericire,
bucurie şi opusele ei în existenţa omului repede trecător prin timpul
etern, Rodica Braga aducând capacitate analitică remarcabil gradată,
rememorare  rafinată,  arta  autoscopiei  şi  a  portretelor  simbolice,
descrieri plastice, dar mai ales un stil reflexiv cu inflexiuni poetice,
în care paradoxul: „Exact atâta rău cât să pară umani şi exact atâta
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bine cât să nu pară monstru”, aforismul, exprimarea eufemistică şi
scânteieri metaforice nu-s puţine. 

Livia Fumurescu

Viaţa în cercuri concentrice 

Prin acest al şaselea volum de poezii, (dintre cele
paisprezece  cărţi  publicate),  polivalenta  scriitoare  Ileana  Lucia
Floran se plasează între apreciaţii poeţi contemporani, care filtrează
profunde  cugetări  şi  simţiri,  prin  confesiuni  poetice  răscolitoare,
capabile de a transmite cititorului trăiri spirituale şi afective de mare
intensitate.

Volumul  Cercuri  concentrice (Editura  Emma,
2013) demonstrează  maturitatea  creatoare  a  poetei,  ancorată  în
realitatea existenţială, urcând şi  coborând pe portativul  cunoaşterii
Sinelui, în permanenta relaţie cu semenii, cu societatea, cu timpul, cu
natura.

Titlul acestui volum sugerează admirabil conştiinţa
identităţii  de  destin  şi  chiar  a  solidarităţii  dintre  generaţii,  căci
cercurile  concentrice  suprapuse,  având  un  centru  comun,  repetă
trăiri,  aspiraţii,  dureri  şi  bucurii,  dezamăgiri  şi  speranţe  proprii
oamenilor  de  oriunde  şi  de  oricând.  Coperta,  ingenios  concepută
grafic  de  către  autoare,  sugerează  inelele  copacului,  măsurându-i
vârsta.  În mijlocul  trunchiului,  ochiul  veghează trecerile succesive
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prin etapele dezvoltării şi maturizării, începând cu pupila-ceas, care
pare-se  că  indică  ora  adolescenţei  (zece  şi  zece),  însemnând
începutul conştientizării traseului existenţial al omului, drumeţind pe
ramificatele cărări ale vârstei biologice, dublate de vârsta afectivă,
care  conferă  dimensiune  umană  fiinţei  noastre.  Nu  întâmplător,
prefaţa  elogioasă  semnată  de  poetul  hunedorean  Eugen  Evu
descifrează  „metafora  ochilor”  şi  a  „clepsidrei  răsturnate”,
măsurându-ne  parcă  rostogolirile  prin  curgerea  ireversibilă  a
timpului.

Trebuie  menţionat  faptul  că,  încurajată  de
aprecierea ediţiei bilingve a volumului de poezii  Dincolo de daruri,
apărut  în  anul  2012,  poeta  lansează  această  ediţie  quadrilingvă
(română,  engleză,  franceză,  italiană),  oferind  bucurii  spirituale  şi
cititorilor  din  alte  ţări,  prinse  în  hora  globalizării.  Forma
dreptunghiulară  pe  orizontală  a  volumului,  permite  urmărirea  în
paralel a poeziilor în cele patru limbi, oferind multiple modalităţi de
percepere a  fiorului poetic.

Autoarea imprimă noi dimensiuni universului liric,
prin poeziile reflexive cu implicaţii filozofice, în care abordează, cu
subtilă sensibilitate, teme ale destinului şi ale timpului, ale naturii şi
iubirii,  valorificând  armonia  interioară  a  versurilor  albe,  care  se
structurează în unităţi afective de mare vibraţie poetică. Ileana Lucia
Floran explorează o largă paletă de itinerarii  afective, concentrând
sinceritatea confesiunii în simplitatea cuvântului ales cu  meşteşugită
grijă:  „Trăim  acelaşi  anotimp/  al  neîmplinirii.../  trăim  acelaşi
anotimp,/  dar  în  moduri  diferite”  (Acelaşi  anotimp).  Motivul
anotimpurilor,  într-aceeaşi  reluare  concentrică  apare  şi  în  poezia
Printre  anotimpuri,  în  care  metaforele  topesc  aspiraţii  („...  masa
mea/  încărcată  cu  iluzii”),  dar  şi  dezamăgirile  dureroase  ale
neîmplinirii („... rănile/ produse de curcubeul viselor mele”). Motivul
horaţian  „labuntur  anni”  e  îmbrăcat  în  adjective  calificative,
rotunjind metafora („... la marginea pădurii de gânduri,/ la răscruce
de  ani,/  între  anotimpul  trecut/  şi  cel  viitor”),  măsurând  vârsta
biologică,  dar mai  ales spirala afectivităţii   omului.  Dacă frigul  şi
zăpada sugerează vitregiile destinului, soarele aduce lumina eternelor
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adevăruri  şi  bucuria  contagioasă  a  sentimentelor  împărtăşite,  în
ritmul alert al vieţuirii (Binecuvântare). Optimismul discret al poetei
răzbate  din  expresii  aparent  obişnuite,  încărcate  de  semnificaţii
afective,  precum  „masa  verde  din  grădină”,  sugerând  valenţele
regeneratoare ale naturii (Mesaj).

Poezia  iubirii  se  converteşte  în  profunzimea
introspecţiei, care întinde punţile apropierii şi afecţiunii între oameni,
printr-o eternă pendulare între  îndrăzneală şi abandon, între chemare
şi reţinere: „... mâinile mele rămân crengile/ în care-ţi agăţi orgoliul./
Ţi-l  îmblânzesc/  doar  stropii  de  iubire/     ce-mi  curg  din  rănile/
veşnic deschise” (Calea). Originala şi ingenioasa definire a cuplului
care-şi caută împlinirea şi echilibrul sunt ingenios surprinse în poezia
Noi, prin care poeta descompune şi recompune armonia întregului,
valorificând  nebănuitele  valenţe  ale  pronumelor  personale  şi  ale
predicatului  nominal  cu  nume  predicativ  multiplu,  încărcat  de
rezonanţe spiritual-sentimentale „Eu/ sunt subiectul,/ metafora,/ farul
care  învolburează  văzduhul/  luminându-ţi  calea.//  Tu/  eşti
predicatul,/ evadarea mea din cotidian,/ viaţa cu care m-ai îmbrăcat/
învăţându-mă  s-o  trăiesc.//  Noi/ suntem  palmele/  care  aplaudă
călătoria/ prin tărâmul nesfârşit al dragostei,/ cele două jumătăţi ale
unei clepsidre/ din care nisipul se scurge/ în cascade înspumate...”.
Remarcăm spontaneitatea exprimării unor profunde trăiri, înţelegerea
dualităţii dilematice din sinuoasa consolidare a relaţiei din cuplu. 

Simboluri  ca  „păpădia  răsfirată”  şi  „caii  verzi”
decriptează subtil „iluziile unei primăveri trecute”, pendulând între
bucurie  şi  tristeţe,  între  încredere  şi  dezamăgire,  precum „zăpada
care se topeşte” şi personificata „rană care plânge” repliindu-se pe
contradictoriile  trăiri  proprii  omenescului.  Abilă  mânuitoare  a
metaforei încărcate de inedite semnificaţii, poeta proiectează în afară
furtunile afective ale Eului poetic: „la marginea pădurii de gânduri...
curcubeul viselor mele” (Printre anotimpuri).

Cochetând  cu  hai-ku, Ileana  Lucia  Floran
valorifică efectele versului scurt cu polivalenţe afective:  „Primăvara
asta,/ riduri albe/ mi-au năpădit secundele” ( Stare).
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Ritmul  alert  al  vieţuirii  se  topeşte  în  asaltul
problemelor cotidiene:  „... nu mai am nicio idee.../ s-au pierdut în
acelaşi  vârtej/  care  m-a  învăluit  întreaga  zi.”  (Crezi?).  Trăirile
contradictorii  ale  fiinţei  umane,  eterna  luptă  dintre  dorinţă  şi
neputinţă,  dintre  raţiune  şi  sentiment  se  regăsesc  în  cuvinte
aparţinând aceluiaşi câmp semantic: „ ... mi-am simţit trupul/ gol şi
izgonit,/  dincolo  de  orice  iertare,/  într-un   război  contiuu/  cu
sufletul.”(Miez de zi).   Drama creatorului,  al  cărui destin frânt  i-a
spulberat  proiectele,  e  transfigurată  poetic  cu  evident  talent  şi  cu
multă  sensibilitate,  topind  durere  şi  regret  în  faţa  vulnerabilităţii
omului  supus  timpului  hulpav,  care  răpeşte  fiinţa,  dar  nu  şi
viabilitatea  creaţiei  de  valoare:  „Alunecă  durerea  cu  încetul,/  din
ochi, spre suflet, ca o poezie,/ pe care, oricât ar fi vrut, poetul/ nu a
mai aşternut-o pe hârtie./ căci a plecat spre locuri fără nume,/ să vadă
şi pe-acolo ce se-ntâmplă,/ lăsându-şi versurile triste-n lume,/ ca să-i
înmugurească lângă tâmplă” ( Epitaf).

Dispunerea grafică a versurilor, metrica inovatoare,
ritmul  interior  al  poeziilor  contribuie  la  realizarea armoniei  ce  ne
picură în suflete balsamul eternelor adevăruri, precum un cântec de
dor înfăşurat pe spiralata noastră trăire. 

Volumul  Cercuri  concentrice ne  oferă  bucurii
spirituale şi emoţionante trăiri în care ne regăsim, cu binele şi răul,
cu frumuseţea şi cenuşiul vieţuirii, cu ispita dulce a iubirii, ascunsă
în fiecare om care-şi caută împlinirea. 

                                         ***

            ANCA SÂRGHIE

RĂSCRUCEA – UN ROMAN AL TRANZIŢIEI
POSTDECEMBRISTE

Un  destin  literar  pe  alocuri
dramatic  și  chiar   spectaculos,  Adi
Travadi,  rusoaică  de  origine,   s-a
dedicat  scrisului  în  limba  română  la

39



vârsta  deplinei  maturități,  nutrindu-și  romanele  din  experiențele
propriei  biografii,  proiectate  pe  canavaua  unei  jumătăți  de  secol
european.  Inteligentă  și  sensibilă,  scriitoarea   ține  să  răspundă
imperativului de a lua pulsul unei epoci frământate, timpul prin care ea
trece și de care vrea să dea seamă cu condeiul în mână. Adi Travadi are
o experiență literară deja bogată, atât ca poetă cât și ca semnatară a
unor  cărți  de  proză,  romanul  Răscrucea fiind  al  şaptelea  volum de
creaţie epică tipărit de ea. În ciuda acestui palmares remarcabil, ochiul
criticii  literare  nu  a  descoperit-o  încă,  ceea  ce  sporeşte  acum
responsabilitatea  deschizătorului  de  drum,  care  consideră  nerelevant
comentariul  strict  la  acest  ultim roman,  ci  socoteşte   imperios  utilă
încadrarea  acestuia  în  fluxul  mai  larg  al  epicii  scriitoarei.  Titlul
romanului Răscrucea focalizează atenția spre o temă ardentă, biografia
celei  mai  spectaculoase  mutaţii  a  contemporaneității,  ca  realitate
proiectată pe ecranul conștiinței a trei generații succesive. 

Romanele  Homo tranzitus, apărut în 2006 la Editura Muzeul
Literaturii  Române  din  București,  și  Răscrucea,  tipărit  recent  la
Editura  Techno  Media  din  Sibiu,  ar  putea  anunța  prin  strânsa  lor
continuitate tipologică şi tematică un nou roman-ciclu, în buna  tradiție
întemeiată de Duiliu Zamfirescu și ilustrată  apoi strălucit de Hortensia
Papadat Bengescu. În aceste romane ale prozatoarei Adi Travadi  fauna
tranziţiei  postdecembriste  este  ilustrată  convingător  pe  scara  de  la
proaspăt îmbogăţiţi la rataţi. Canavaua  acțiunii este viața de familie a
soților Mitrancă, unde în începuturi dragostea temeinică părea să fie
liantul  cuplului  Chira-Cristache.  Prosperitatea  lor  era  asigurată  de
posturile bune ocupate în sistemul bugetar.

Pe  fundalul  capitalismului  sălbatic  din  România
postdecembristă,  riscurile  noului  lor  mod  de  viață  nu  întârzie  să  se
arate, repercutate grav în viața familiei. Personaj secundar în romanul
Homo  tranzitus,  Ruxandra,  fiica  lor   adolescentină,  se  anunță  un
caracter puternic, dar drumul pe care pornește nu este deloc lipsit de
primejdii.  Cele  trei generații  sunt  reprezentate pe linie feminină de
Ştefana, intelectuala rafinată, care la vârsta senectuţii a ajuns la un mod
de viaţă ce fructifică lecţia de vitalitate şi înţelepciune a naturii, Chira
ambiţioasă  în  planul  ei  ascensional  de  îmbogăţire  prin  comerţ  şi
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Ruxandra,  nepoata  cea  răsfăţată  a  Ştefanei  care  se  va desprinde  de
familia  în  plină  disoluţie,  căutându-şi  propriul  drum.  Între  pionii
importanţi  ai  tablei  de  şah  narative  se  impune  şi  senatorul  Mitică
Mitrancă, fratele Chirei. El răspunde cu aplomb la acuza de necinste
dezvăluită  în  presă,  apărându-se,  cu  un  narcisism  exacerbat:  „Noi
suntem blazonul țării și rangul obligă la privilegii!” Autoarea ilustrează
ca atare  în roman optica noului potentat politic, predispus conceptual
la  orice  mârșăvie  sub acoperirea  responsabilității  superioare,  care  îl
protejează  de  judecata  critică  a  mulțimii.  Senatorul  se  considera
predestinat  să  scape  oricărei  posibile  acuzaţii,  astfel  că  locul
apartamentului de bloc îl va lua vila de la Herăstrău şi toate desfătările
ce decurg  din veniturile ilicite ale politicianului afacerist. 

Frontul ariviştilor are la antipod pe cei învinşi de tranziţie. Aşa
este Cristache, cel care după o viaţă activă în anii socialismului, când a
pus umărul la realizarea sistemelor de irigaţii  din sudul ţării, el este
complet derutat după divorţul la care este obligat de Chira şi cunoaşte
cele  mai  umilitoare  forme  de  decădere  socială,  ajungând  şomer,
zbătându-se în sărăcie şi obscuritate. Adi Travadi trasează punţi de la
vârstnica  Ştefana  la  generaţia  nepoatei  sale.  La  capătul  unor
experimente excesive ale Ruxandrei,  ea găseşte puterea să o mângâie
după ce a suferit  un viol şi  a fost exmatriculată din liceu din cauza
absenţelor de la ore. Ştefana încearcă să dea o explicaţie logică pentru
mutaţiile  pe  care   tinerii  le  încearcă  în  anotimpul  postrevoluţionar.
Deliciul romanului, circumstanțierea existenței din monologul Ștefanei
cuprinde o acrobație ideatică, în care tânăra generație are alt mod de
abordare a vieții   decât  cel  al  precedentelor,  simțindu-se,  după cum
considera bunica Ștefana, „ca pe baricade”, atunci când la discoteci ei
se blindează cu muzică agresivă,  pregătindu-se „pentru confruntări“.
Concepția ei uimește ca percepere a noului, înţeles în profunzime şi
acceptat cu calm.  Discotecile sunt, în concepția ei, un nou pronaos,
diferit de cel al bisericilor, în care sufletul este pregătit pentru „întâlniri
înălțătoare“.  Chiar  balurile  de  altădată  „pregăteau  terenul  pentru
fuziunea sufletelor, discotecile, pentru a captura un corp de sex opus și
a-l poseda…” Ştefana îmbogăţeşte în literatura română contemporană
galeria  femeilor  instruite  şi  sensibile,  care  ajungând la  un  echilibru
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interior  sublim,  sunt  gata  să  ofere  celor  dragi  câte  ceva  din
înţelepciunea şi cultura dobândite.

Chiar  dacă  tematic  şi  tipologic  autoarea  prelungeşte  lumea
creată deja în Homo tranzitus, noul roman poate fi citit de sine stătător,
fără  ca  mesajul  să-şi  diminueze  consistenţa.  Pe  eşafodajul  deja
existent,  scriitoarea  construieşte  acum  în  Ruxandra  un  personaj
problematizant, mai complex şi profund, cu o experienţă îmbogăţită în
periplul ei prin lumi în derivă  şi oaze de prosperitate care îşi schimbă
configuraţia  şi  statutul  în  societatea  prezentului.  Stelian  este  un
personaj exponențial, tipic celor îmbogățiți în mod precipitat din tagma
ţiganilor,  fără  necesarul  răgaz  al  lustruirilor  spirituale  și  estetice.
Scriitoarea completează  astfel fresca României postdecembriste cu o
altă ipostază a îmbogăţirii, aceea de la nivelul etniei  rromilor. Marcată
de complexe, ca cel al dismorfiei, Ruxandra se redescoperă frumoasă
doar atunci când se oglindește în ochii lui Gigel Răgălie, tânărul țigan
îndrăgostit. Iubirea lor justifică atragerea în raza de interes narativ a
unei comunităţi de ţigani, cei care crescuseră pe tatăl lui Ştefănel, rodul
iubirii  Ruxandrei  cu Gigel.  Din nou o deschidere spre trei  generaţii
succesive,  într-o  naraţiune  care  are  şi  dimensiunea  unui
bildungsroman.  

Stăpânind  pluridimensionalitatea  timpului  epic,  prozatoarea
glisează de la un  plan tematic la celălalt, de la un personaj la altul,
tehnică ce asigură un anumit dinamism acţiunii. Aniversarea celor 75
de ani  împliniţi  de  Ştefana şi  botezul  lui  Ştefănel  sunt  cei  doi  poli
narativi ce focalizează interesul autoarei. 

Tehnica portretistică modernă se bazează în Răscrucea  pe o
anumită  fragmentare,  care  solicită cititorului  atenţia de a reconstitui
întregul  din părţi.  Mai exact,  prozatoarea nu creează personajelor ei
portrete  auctoriale  exhaustive,  aşa  cum  sunt  cele  plămădite  în  stil
obiectiv de Balzac, spre exemplu. Ea a încredinţat responsabilitatea de
a creiona trăsăturile partenerilor de dialog pe baza propriilor observaţii,
făcute aleatoriu,  aparent chiar fără vreo regulă prestabilită. Pe Gigel,
abia cunoscut,  Ștefana îl portretizează cu ochii ei pătrunzători, dând
înțeles  alegerii  nepoatei  sale:  „Nu  era  frumos  în  sensul  strict  al
cuvântului,  dar  era  atrăgător,  trăsăturile  feței,  fără  vreun  cusur
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deranjant,  păstrau  proporția  plăcută  ochiului”.  Privirea  bunicii  se
opreşte cu atenţie şi asupra vestimentaţiei tânărului ţigan: „Se îmbrăca
decent, fără tot felul de adaosuri supărătoare, menite să epateze”. Adi
Travadi utilizează tehnica modernă a portretizării în trepte. Pe măsură
ce avansăm în lectura romanului Răscrucea,  portretul tânărului Gigel
Răgălie se conturează prin tehnica oglinzilor paralele, așa cum el este
văzut  nu  numai  de  femeia  îndrăgostită  şi  de  Ștefana,  ci  apoi  şi  de
Chira, care îl impresionează pe tânăr cu aerul ei aristocratic de vedetă:
„… Cine, dacă nu ea, să cunoască bine jocul aparențelor?! Îl sfredeli cu
privirea. Cel puțin fizic, era o prezență agreabilă, înalt și bine clădit…”
La  rândul  său  Gigel,  abia  intrat  în  familie  şi  având   astfel  șansa
obiectivității, o descrie pe Ştefana: „Aspectul ei și reacțiile vii la tot ce
se întâmpla în jur respingeau atingerea nemiloasă a anilor trăiți.Tenul
ei curat, spatele drept, ținuta tinerească cu gesturi sprintene, părul încă
bogat,  lăsat  să-i  cadă  liber  pe  umeri  și  spate,  și  mai  ales  surâsul
binevoitor,  totul  la  ea  oferea  privirii  lui  o  imagine  plăcută  și
reconfortantă.”  Şi  exemplificările  pot  continua  edificator.  Autoarea
multiplică astfel unghiurile din care se conturează portretele, ceea ce
creează un perspectivism modern, exersat cu succes deja în romanele
prozatorilor interbelici.

Prozatoarea  prezintă  arivismul  postrevoluţionar  cu  o  mare
putere  de  nuanţare  psihologică.  În  snobismul  ei  evident,  Chira  este
mândră să se miște în societatea mondenă a capitalei, servind masa în
restaurante de lux. Totodată, în casa ei opulentă două femei erau plătite
să se ocupe de bătrânul  unchi muribund, menținut acolo tot cu gând de
profit moral și beneficii economice, venind din zona donațiilor pentru
cei neajutorați. Ea are veleități de vedetă, întreținute de emisiuni ale
televiziunilor  naționale,  deși  vârsta  nu îi  este  avantajoasă.  Chira,  al
cărei nume are fonetic o anumită stridenţă semnificativă, întruchipează
în literatura română contemporană tipul cel mai violent al arivismului
lipsit de scrupule din anotimpul postdecembrist. Societatea românească
însăşi este supusă unui aspru rechizitoriu, în care ironia ţinteşte  tot ce
autoarea consideră reprobabil. 

Extrapolarea la nivelul  mesajului  revine Ştefanei,  adevăratul
raisonneur al romanului, ea  privind schimbarea regimului în România
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ca pe o nouă şansă, ce nu trebuie pierdută.  Mecanismul  puterii  în
perioada tranziției îi provoacă Ștefanei o nostalgie mărturisită: „Păcat
că la cârma țării nu s-a găsit un om merituos, fără povara inhibantă a
trecutului comunist, care cu puterea nealterată să taie mâinile lacome
întinse din toate părțile spre bogățiile țării.  De atunci  hoția la scară
mare a devenit o regulă pentru toți cei ajunși la putere. Degeaba presa
blamează și  luptă cu baronii  locali.  Ei  fac legea în țară.  Și  nu sunt
dispuși să împartă cu alții ceea ce au apucat cu mâinile lor hrăpărețe.”
Înțelegerea situației politice la vârf trebuia să pornească de la cauza
fenomenului social: „Libertatea în toate venise ca un potop, ne luase cu
valurile sale fără să fim pregătiți, chiar dacă tânjeam după ea cu toate
fibrele corpului. Nebănuindu-i forța de impact, în loc s-o abordăm cu
înțelepciune  și  răbdare,  năuciți,  ne  lăsaserăm  târâți  de  ea  în  toate
direcțiile…”  De  aici  și  efectele  devastatoare  ale  libertății
postrevoluționare. În dialogul Ștefanei cu ginerele ei, repudiat de Chira
și  apoi  reapropiat  din interese obscure,  Cristache încadrează propria
decădere  în  peisajul  politic  derutant  al  tranziției.  Prin  involuţia  lui,
Cristache se situează la antipodul Chirei, el ilustrând efectul dizolvant
al seismicii din perioada tranziţiei postrevoluţionare în România. El îşi
explică  prăbuşirea,  proiectând-o  pe  o  devălmășie  politică  generală,
dominată  de  traseism între  partidele  aflate  la  putere  și  în  opoziție,
peisaj  în  care  el  vede  pretutindeni  numai   şi  numai  „jocuri  de-a
lăcomia!” 

Evoluția  Ruxandrei  în  acest  roman  nu  este  altceva  decât  o
căutare a drumului, cu înfruntarea riscului de a rămâne împreună cu
noua ei familie un răstimp sub ascultarea mamei sale. În schimb, Chira
nu ezită să-l îndepărteze pe Gigel, exact când cititorul se aștepta mai
puțin, adică imediat după terminarea botezului lui Ștefănel. Lovitură de
teatru,  suspans,  deschidere  spre  un  alt  viitor  decât  cel  al  opulenței
aranjate de Chira, poate într-o următoare carte a scriitoarei.

Cu accelerări sau avansări au ralenti, timpul epic este mereu
incitant, iar personajele își dezvăluie identitatea atunci când acțiunea
romanului primește noi episoade, care îmbogățesc țesătura textuală a
cărţii. Romanul  Răscrucea este o proză care nu trenează, ci menține
viu interesul cititorului de la început până la final. Nu numai tematica
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de arzător  interes  explică  lectura  plăcută,  ci  și  stilul  colorat,  mereu
proaspăt în expresivitatea dialogului și a narațiunii dinamice. Fraza se
extinde uneori arborescent, dintr-o lăcomie a exprimării, cu nuanțări  în
cascadă,  cuprinse  într-o  aceeași  structură,  nelăsate  frazei  următoare.
Scriitoarea  simte  atracția  sonorității  gerunziilor,  folosite  cu  nesaț.
Impresia generală pe care o asigură lectura noului ei roman este din
punct de vedere stilistic aceea de frumusețe fără artificii căutate și fără
ornamente de prisos. Prozatoarea a găsit dreapta măsură în mânuirea
cuvântului cu care a creat o țesătură textuală bine structurată, de un
echilibru  bogat  în  sugestii.  Cu atât  mai  mult  cu cât  scriitoarea  Adi
Travadi nu este o vorbitoare nativă a limbii române, este de apreciat
modul cum i-a pătruns tainele, astăzi stăpânite admirabil. Adevărul că
ea a învățat primul cuvânt românesc la 22 de ani nu poate decât să te
uimească în momentul când ai terminat de citit acest al şaptelea roman
al scriitoarei. Ideea care te stăpânește la finalul lecturii acestui jurnal
epic al tranziției este îndemnul ca „romanele surori” Homo tranzitus şi
Răscrucea   să fie continuate într-un viitor roman-ciclu.  Miza prozei
sale  ironic-satirice  este  mare,  întrucât  în  România  tranziției  Adi
Travadi,  cu forţa ei  de pătrundere a realităţii  imediate,  va mai  avea
multe aspecte de descoperit și de așezat în pagină. 

Anca Sîrghie
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CONSTANTIN NOICA

Ființa românească și limba latină

      În nicio limbă, probabil, la „a libera” nu se spune ca la noi: a
da drumul. Când un copil sau o fată spun „dă-mi drumul”, ei nu
știu desigur ce spun. Dar nu o știm bine nici noi, oameni maturi și
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cultivați. Căci a da drumul, cum o arată Sextil Pușcariu, înseamnă
a arăta drumul, într-un desiș de codru sau la o curmătură de dealuri
unde te-ai trezit. Iar dacă și popoarele se pot trezi în desișul istoriei
sau la o curmătură de căi  ale altora, mai  puternici în acel  ceas,
atunci se poate spune că nouă, românilor, limba latină ne-a dat, ne-
a arătat drumul. A nu ști aceasta, a uita ori a nesocoti aceasta, se
poate plăti cu ființa ta ca popor, chiar dacă ființezi mai departe ca
populație undeva pe harta globului.
      Dar noi avem o dovadă concretă  și apropiată istoricește cu
privire  la  ce  înseamnă  limba  latină  pentru  unitatea  noastră.  La
unele  popoare  vecine,  catolicismul,  cu  limba  latină  ca  veșmânt
(uneori  și limbă a cancelariilor  și administrației) a putut dezbina:
pe croați catolicismul i-a înstrăinat de sârbii ortodocși, pe polonezi
i-a desprins (probabil în chip deliberat) de masa slavă din Răsărit,
pe  ungurii  catolici  i-a  putut  învrăjbi  cu  cei  reformați;  căci
conflictele religioase – suprapuse desigur celor economice  și  de
clasă – au fost cele mai zguduitoare din istorie, așa cum se vede
chiar  astăzi  în  Irlanda.  La  noi  însă  s-a  întâmplat  ceva  uimitor
istoricește,  în  Transilvania  aceea  a  tuturor  descălecărilor
românești:  tocmai  dezbinarea religioasă ne-a favorizat  unirea,  și
anume prin limba latină, care ne-a arătat drumul.
      Nu voi invoca niciodată îndeajuns – spre a arăta cine suntem și
cum ne-am regăsit  –   dezbinarea  religioasă  ce  s-a  produs  între
români,  sub  acțiunea  calculată  a  puterilor  stăpânitoare,  prin
ralierea  unei  părți  a  populației  autohtone  la  catolicism.  De
dezbinarea  uniților  cu  ortodocșii  dă  oricând  mărturie  amintirea
Mitropolitului  Andrei  Șaguna.  Dar  cei  ce  urziseră  scoaterea
românității  din matca ei,  uitaseră de limbă,  de limba  latină! Iar
limba aceasta, în mâna latiniștilor ardeleni, a devenit instrumentul
de trezire a românității și, până la urmă, de unificare a ei.
      Coborîți până la București, unde în largă măsură ei au creat
Academia (așa cum Gheorghe Lazăr ardeleanul din Avrig, dădea
școală românească în locul celei grecești), latiniștii au dus până la
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exces gândul lor reformator sau formator pentru o întreagă națiune:
au dat Dicționarul limbii române al lui Massim  și Laurian, care
putea  suna  straniu  într-un  ceas  când  Maiorescu  și  Eminescu
aduceau limba cea adevărată, dar care astăzi, după mai bine de 100
de ani,  apare  drept  un monument  al  culturii  și  națiunii  noastre,
emoționant tocmai prin învățata lui partinitate – nu lipsită de multe
contribuții științifice – pentru limba latină.
      Ar trebui ca locuri întregi din acest dicționar să stea sub ochii
elevilor astăzi, după cum ar fi bine ca unele lucrări asupra formării
limbii noastre, ca Încercarea de semaseologie a lui Lazăr Șăineanu
(mai român decât mulți dintre cei ce l-au silit să plece din țară) să
reapară, așa cum au fost republicate Basmele românilor, spre a se
arăta câtă sevă latină este în ființa noastră spirituală.
      Dar ceea ce ar trebui, mai ales, ar fi ca limba latină, care ne-a
făcut posibilă vorbirea, dârzenia istorică  și apoi ieșirea la lumină,
să reapară cu titluri pline în sistemul nostru de învățământ și astfel
în  modelarea  conștiințelor  tinere  românești.  Nu  este  sigur  că
francezii n-ar fi  fost totuși francezi  și cu o limbă precumpănitor
celtică sau germanică, după cum spaniolii ar fi putut fi spanioli cu
o limbă iberică sau de influență maură. Noi însă n-am n-am fi fost
ce suntem fără limba latină.
      În așa măsură o avem în sânge încât a fost suficient, în Oltenia,
o administrație în limba latină de două-trei decenii doar, pentru ca
apoi timp de o sută și ceva de ani oltenii să dea, la nivelul liceului,
cei mai buni latiniști ai țării. Dacă totuși alte limbi romanice au și
ele tăria latină a limbii noastre, atunci cu atât mai mult trebuie să
învățăm latina, prin care avem dintr-odată acces la alte șase limbi,
dintre care trei (franceza, italiana  și spaniola) sunt mari limbi ale
lumii de azi și de mâine.
      Când o limbă, moartă dar nu tocmai, îți este atât de firească –
așa cum nu se întâmplă polonezului sau ungurului cu latina – cum
și de ce să te lepezi de ea? Poate pentru că trăim într-un veac în
care umanitățile nu mai au însemnătate față de reușitele științelor?
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Dar s-ar  zice că reușitele acestea încep să se întoarcă împotriva
omului, dacă el nu se hrănește și din „umanități”.  Iar dacă e vorba
de marii  oameni de  știință ai timpului nostru, atunci un Norbert
Wiener, un Heisenberg, un Weizsäcker ar da de rușine, cu greaca
și latina lor, ca și cu impresionanta lor cultură umanistă pe toți cei
care cred că  știința este sortită să pustiiască vechea  și  încercata
cultură.
      De altfel, după cum se știe, limba latină nu este numai o treaptă
către  umanități;  fraza  latină  –  mai  mult  decât  cea  greacă  –
reprezintă  și  o  lecție  de  logică.  Există  și  o  logică  a  vorbirii,  a
logosului, care ar putea fi un excelent corectiv pentru logica prea
mecanică pe model matematic. Există o logică vie și suplă, una a
lucidității,  nu  doar  un  calcul  logic,  cu  noaptea  lui,  în  care  știu
mașinile ce fac, dar omul nu mai  știe bine ce se face cu el  și cu
societatea lui.
      Când o limbă îți dă: obârșia, tăria de-a rezista și putința de-a
uni  și face o națiune, iar în actual îți dă deschiderea către unele
limbi de seamă ale lumii, deschiderea către cultura îmblânzitoare a
furor-ului  științific  și chiar deschiderea către o logică a cugetului
gânditor, nu numai a celui operator, atunci limba aceea nu este o
piesă  de  arhivă.  Arhivari  sunt  cei  care  o  țin  sub  obroc.  Ea,  în
schimb, îți arată drumul, și apoi îți dă drumul, te eliberează până și
de ea însăși, către isprăvile pe care veacul îți cere să le faci! Dar tot
ea  îți  spune,  pe  orice  căi  a-i  apuca-o:  Vita  sine cultura quasi
imago mortis est.
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DIN CORESPONDENŢA LUI PAVEL DAN CU
ION CHINEZU

[Blaj, aprilie 1936]
                                               Dragă Ioane, 

Întâi  îţi  mulţumesc  pentru  banii  trimişi.  Dacă  te  gândeşti  puţin  la
sărăcia  mea,  la  o  singură  leafă  mică,  ai  toată  măsura  recunoştinţei
mele. O fac târziu, fiindcă până în ultima clipă tot mai speram să vin la
Cluj.
Am fost şi cam bolnav, de Paşti am stat în pat, sunt obosit, nervos şi
extrem de ocupat.
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Te felicit pentru numărul de Paşti al „Gândului”; din parte-ţi aşteptam
articolul despre Ibrăileanu.  Ai acolo doi mari poeţi: Giurgiuca şi (N.
C.). Eu îi văd f. mari. De ce l-ai vârât şi pe Raul ăla; pentru toţi sfinţii,
tu cred că n-ai citit articolul. Ceva mai prost scris n-am văzut, numai
recenzia lui Demetrescu5 despre […]  Giurgiuca. E vorba de poeziile
publicate în „Azi”. Mă mir că nu i-a răspuns G.!
Am isprăvit Înmormântarea lui Urcan Bătrânul. Cu mare greutate am
scăpat-o din gura „Gândirii”, de unde mi-a scris Papadima6, de patru
ori să le trimit ceva (Păcat că nu eşti mai aproape). E împărţită în două
părţi, p. I, are 56 p.; a doua 68. Poţi publica în nr. de pe mai p. I7? Ori
mai bine ar fi să scoţi un nr. mare şi s-o publici în întregime.
Dacă o poţi  face, scrie-mi  imediat.  Dacă nu, mai  las-o la mine. Ca
valoare, îndeosebi p. II, o cred mai bună ca Priveghiul. Rămâne să văd
ce crezi şi tu; asta interesează mai mult.
Dragă Ioane, îmi stă în gând să scot un vol. de povestiri; numai cu
ţăranii de pe Câmpie. În vara asta mi-aş revedea bucăţile şi după ce le-
ai mai vedea şi tu, le-aş da drumul. De ce să mai stau! Începeţi colecţia
„Gândului”8. Eu te asigur că n-aţi pierde publicând un vol., două la an.
Acum mă ai pe mine, Giurgiuca. Ar câştiga şi revista. Ce zici? N-are
rost să mai aştepţi.
                                          Cu drag,
                                                                           Pavel

45
Blaj, 5 mai 1936
                                               Dragă Ioane,

Îţi  mulţumesc  de  observaţii;  le  aflu  juste  şi  am  început  să  refac
lucrarea  chiar  de  la  început,  ţinând  seama  de  ele  (Curios,  aceleaşi

5 Romulus Demetrescu, criticul de la „Pagini literare”.
6 Ovidiu Papadima.
7 Într-adevăr, partea I a nuvelei apare în mai 1936.
8 Colecţia editorială „Gând românesc” a publicat numai două cărţi:
romanul În credinţa celor şapte sfeşnice de Victor Papilian şi eseul
Lucian Blaga, energie românească de Vasile Băncilă.
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observaţii le-a făcut mai de mult şi soţia, care acum e tare bucuroasă
că a avut dreptate). Ţin să fie publicată în mai–iunie, fiindcă n-am mai
publicat nimic din ianuarie (5 luni) şi  dacă vreau să scot un volum
trebuie să [fiu] cu numele – cel puţin – la o jumătate de an odată. […]
Pe luni ai lucrarea la tipar; o scriu încă o dată, periind-o.
Am întrerupt scrierea schiţei destinată „Gândirii” şi scriu la lucrarea
asta zi şi noapte9. 
Cu dragoste,
                                                                                  Pavel
46
[Blaj, sfârşitul lui mai 1936]
                                                   Dragă Ioane,

Ştiind cât de repede se fac lucrurile pe la Cluj de când cu preşedintele
nostru, mă grăbesc să-ţi scriu. I-am scris de altfel şi lui Papilian.
„Întreprinderea” de care vorbeşti  n-ar  avea acum nicio şansă10.  Mai
întâi  toate  duminecile  sunt  ocupate  cu  maialuri  (sic):  a  tinerilor
creştini, a corpului didactic, a femeilor, a casinei etc. Apoi, oamenii
sunt obosiţi şi plictisiţi; trebuie să ştiţi că la Blaj beneficiem de atâtea
„producţii” că numai ce aud oamenii de ele şi îşi iau lumea în cap. Ori
aşa  cum  îmi  scrie  Papilian  între  două  trenuri,  nu  se  poate  ţinea.
Trebuie pregătită,  cu mult înainte, până în cele mai mici amănunte.
Din  toată  sărăcia  noastră,  nu  putem  admit,   că  oaspeţii  noştri  să
doarmă  pe la  hoteluri,  să  mănânce  la  făgădaie.  Apoi,  ce  mai  calea
valea,  în toamnă,  ori  chiar  în iarnă avem noi în proiect o astfel  de
treabă, dar acum n-am reuşi decât să ne facem de râs – ceva mai puţin
decât la Cluj – dar tot aia e.
În privinţa nuvelei, mi-e absolut indiferent unde ai aşezat-o, în frunte
ori la urmă, nu fiindcă sunt „artist de rasă”, dar cred – ori ce dracu să-
ţi spun, nici nu ştiu cum îţi vin în minte asemenea lucruri; se vede că
încă tot nu mă cunoşti. Vei fi pătimit multe cu neamul scriitoricesc. Eu

9 Scrisoarea se referă la nuvela Înmormântarea lui Urcan Bătrânul.
10 Ion Chinezu îi propusese organizarea unei şezători literare la Blaj;
scrisoarea lui Chinezu a fost publicată de Monica Lazăr,  op. cit., p.
223.
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ştiu că mi-ai pus nuvelele înaintea lui Agârbiceanu. De ce m-aş supăra
acum. Treaba ta.
Rămân mai dezolat că îmi dai asemenea explicaţii.
Dacă ai pus-o în frunte pe a lui Bucuţa, se vede că aşa ţi-a venit ţie
bine, din mai multe puncte de vedere. Nu sunt eu acela care să-i fac
dificultăţi unui prieten, legându-mă de o ambiţie neroadă. Dacă alţii o
fac,  ţine  cont  de ei.  Bucăţile  nu trăiesc  prin locul  pe care  îl  au în
revistă; la „Gândirea” m-au pus în urma lui Papilian (observaţia nu e a
mea). Dar ce are a face?
Îi dai mereu cu „artist mare”; aş prefera în locul frunzăriei de vorbe
(câteodată,  e  drept)  o  critică  aspră  a  bucăţii  ori  a  scrisului  meu  în
general, de pe urma căreia aş putea să profit. Sunt la început şi am
mare lipsă de critică. Fond şi formă. Crezi că psihologiceşte bucăţile
mele din urmă sunt destul de adâncite? Dar să las asta.
Ce faci cu colecţia „Gândului”? Pune-o pe roate! În orice caz, scrie-mi
din vreme, să ştiu ce să fac. Dacă nu, îmi stă în cap să mă apuc de un
roman mare (3 vol.). Îl rumeg mereu şi cred că voi reuşi. Dacă îmi
scoţi tu nuvelele, atunci încă mai jertfesc vara asta pentru ele, scriind
câteva părţi din Povestea ţărănească (Ludovica, Valer, Traian).
Eu cred că ar fi bine să las totul baltă şi să mă apuc de roman!
Depinde mult de cum poţi tu aranja lucrurile cu colecţia, fiindcă eu din
ce  în  ce  mai  mult  mă  leg  de  gândul  că  povestirile  mele  ţărăneşti
trebuie să apară în Ardeal.
Cu dragoste, 
                                                                      Pavel

47
[Blaj, decembrie 1936]
                                              Dragă Ioane,

Am citit şi eu cu surprindere lista celor 27 de nuvele şi gândindu-mă la
o înţeleaptă vorbă a lui Creangă, relativ la cei care învaţă gramatica cu
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„mi, ţi, ni, vi, li”, îmi vine să zâmbesc, ştiind că „cumplit meşteşug de
tâmpenie este” să citeşti atâtea nuvele „istorice”11.
Totuşi,  de  când  am  văzut  că  comisia  şi-a  început  lucrările,  mă
cuprinde din ce în ce mai mult un fel de curiozitate şi mă întreb: ce o fi
acolo? După titlu, 80% sunt proaste, lucrări învăţătoreşti, de elevi, de
preoţi poate, care au scris simplu: „Salva, parva” etc. Dar până la urmă
mai ştii ce o să iasă?  În orice caz numărul e impresionant, mai ales
pentru voi care trebuie să le citiţi pe toate. Regret că a trebuit să intri
pentru  mine  în  această  ciorbă,  care,  cel  puţin  două  săptămâni,  îţi
paralizează activitatea.  Dar poate că o să ai şi tu un folos personal,
descoperind câteva talente inedite. Şi apoi sunt obligaţii de care nu te
poţi dispensa de multe ori. Cred că pentru tine situaţia de acum e una
din acestea; revista „G. r.” nu putea lipsi.
Eu stau acasă şi merg din când în când la orele de greacă, pe care n-a
avut cine le face. La Tg. Mureş, cu A.S.A. n-am fost, după cum greşit
s-a scris la ziar. Curios, ăsta e al doilea sau al treilea caz de când am
fost publicat că am citit în acest oraş, în care n-am fost niciodată.
Cu Biriş am vorbit. N-a trimis nimic la Crainic şi cred că nici nu va
trimite. Rămâne şi el definitiv la „Gând r.[omânesc]” şi numai acolo.
De altfel revista ocupă în ochii publicului un loc cu mult mai  mare
decât „Gândirea”. Pe Crainic atât de bine îl cunosc oamenii! Mai bine
chiar decât tine. Căci tu, deşi eşti convins că e un şnapan care umblă
după un minister, fie chiar al ţiganilor, dacă ar fi, totuşi, în conştiinţa
ta, îl suprapreţuieşti. Noi, periferia, nu iertăm anumite păcate. Suntem
mai răi, dar mai aproape de adevăr.
Pe aici, aceleaşi stări, cu aceeaşi oameni. Doar atât că de când a venit
vlădica, poartă mai  mulţi  vestă închisă. Unii  şi-au înmulţit  părerile,
altora le-a mai crescut burta şi  odată cu ea importanţa. Cearta între
tineri şi bătrâni continuă şi vlădica îi îndeamnă pe toţi să facă memorii
şi le dă pe rând dreptate: azi unora şi mâine celorlalţi. După cum e

11 În  toamna  anului  1936,  ziarul  clujean  „România  nouă”
organizează  un  concurs  de  nuvele  cu  subiect  istoric,  unde  P.  D.
participă  cu  nuvela  Iobagii,  obţinând premiul  I.  Pentru  amănunte
vezi  Monica  Lazăr,  op.  cit.,  p.  84.  Ca redactor  şef  al  „Gândului
românesc”, Ion Chinezu a făcut parte din juriu.
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vremea. După toate probabilităţile, pertractarea nu se va isprăvi spre
folosul tinerilor. Bătrânii îşi au tunurile lor de mare greutate. Să spun
drept nici în tineri n-am mare încredere. În orice caz, Blajul îmi pare
strâns într-o crustă de prezumţiozitate şi încredere prostească, pe care
vlădica de azi nu e omul care s-o rupă, să scoată dintr-însa ce e bun şi
să  dea  la  gunoi  putregaiul.  În  lumea  asta  Lupeanu  tronează  ca  o
caracatiţă  între  hârţoagele  de  la  Bibl.  Centrală  şi  alături  palatul
cultural, nou, cu fereşti de bisericuţă, se simte străin, pustiu.
De mine, nu s-a mai aşteptat nimeni să mai vin în Blaj.
Când am apărut întâi pe uliţă,  încet,  obosit,  căci în primele zile nu
m-am sinţit bine, îmi venea chiar să mă întorc la Cluj, se opreau până
şi ucenicii de la prăvălii să-mi zică „bine ai venit” şi să mă întrebe de
sănătate. Să mă vadă n-au prevenit oamenii, căci se tem de boală, dar
toţi  care  în  vară,  când  eram pe  moarte,  şi-au  retras  girurile  de  pe
cambiile pe care le aveam la o bancă de aici pentru o datorie modestă,
au arătat că se bucură adânc de venirea mea şi ca să-mi dovedească
prietenia lor, îmi trimit acum iepuri din belşug.
Nuvela ceea nu ţi-o pot trimite mi-au luoat-o pentru „Blajul”, care îşi
trăieşte ultimile clipe.
Ce este şi am uitat acum şi ce va mai fi, îţi voi scrie. Acum aştept
să-mi  scrii  tu  şi  să  văd dacă e  cazul  să-mi  fac  o iluzie  în  privinţa
vreunui premiu, ori nu.
                                       Cu dragoste,
                                                                             Pavel

48
[Blaj, ianuarie 1937]
                                                  Dragă Ioane,

Îţi  mulţumesc  din suflet  pentru osteneala  ce  ţi-o dai  în legătură  cu
tipărirea  volumului  meu.  Mie  îmi  e  indiferent  care  din  cele  două
soluţii se va înfăptui. Pentru „G. r.” însă cred că e mai bine ca lucrarea
să apară în colecţie. În Buc., aş avea avantajul unei încadrări – vorbesc
de colecţia „Gândirea” sau de oricare editură – dar eu la asta nu ţin.
Cred  dimpotrivă  că  lucrarea  se  va  trece  mai  bine  tipărindu-se  în
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Ardeal, în colecţia revistei sale, pe care o cred, tot mai mult, cea mai
bună revistă românească de azi de literatură (cultură face magazinul de
la Fundaţii)12, cu singura condiţie ca să apară în condiţii tehnice alese.
Şi  mai  cred  încă  ceva:  că  se  va  vinde.  Pe  mine  nu  mă  dezmint
credinţele  niciodată.  Intelectualitatea  din  Ardeal  în  mare  parte  ştie
combinaţiile editoriale ale celor de la Fundaţii;  ştie de asemenea şi
cunoaşte felul de procedare al editurilor bucureştene, de aceea o carte
în care se închide o parte din sufletul Ardealului, tipărită de revista cea
mai bună din Ardeal, care ar mai avea şi sprijinul Astrei, s-ar vinde. S-
ar mobiliza presa, câteva ziare, reviste şi oameni şi repet s-ar vinde şi
am câştiga bani. Apoi nici revistele de dincolo nu   mi-ar fi potrivnice.
Numai să fie bine tipărită.
Eu am început de la 1 iunie să-mi refac bucăţile şi mă ocup numai cu
asta. Unele, cele dintru început, trebuie să le scriu de două, trei ori, cel
puţin; am scris doar una Precub şi sunt f. mulţumit cum arată; nici nu
mai seamănă cu ce a fost înainte. Nu le dau la tipar până nu prezintă o
formă care să satisfacă pe orice pretenţios cu gust şi cu simţul artei
[…].
                                                     Cu drag,
                                                                     Pavel Dan 

49
Blaj, 28 ianuarie 1937
                                             Dragă Ioane,

Duminecă  după  masă  ori  marţi  d.m.  vin  la  Cluj  spre  a  pleca  mai
departe. Mai mult sigur că voi veni dum. Luni trebuie să isprăvesc tot
ce am de isprăvit în Cluj, adecă schimbul banilor, vizele la consulate,
să iau unele acte de la spital, bilet, să iau banii de la „România nouă”.
Cum eu nu prea pot umbla şi nici nu ştiu cum s-o scot la căpătâi cu
toate, te voi ruga pe tine să mă ajuţi. Cu ocazia asta apoi te şi scapi de
mine.

12 „Revista Fundaţiilor Regale”.

56



Totodată te rog vorbeşte tu cu Haţegan13, Daniello14 ori ceilalţi doctori
cunoscuţi pentru vreun doctor de la Viena. Ţi-aduci aminte, am vorbit
odată de asta, era şi soţia ta de faţă. Dacă  s-ar putea face ceva, ar fi de
mare importanţă.
Pentru Blaga cred că ai să-mi dai tu o scrisoare. Îmi va da poate şi
Breazu.
Te rog, dragă Ioane, aranjează tu ce poţi aranja din toate aceste lucruri
până vin eu, ca atunci să nu mai stau, deoarece eu nu mă prea simt
bine şi vreau ca în ziua când [ajung] în Cluj să şi plec spre Viena.
Dacă eu nu voi  putea veni luni  să iau banii  de la „România nouă”
(premiul)  ia-i  tu  şi  dacă  ai  ocazie  şi  treci  pe  la  Banca  Naţională
schimbă-i în bani austriaci.
Încă  o  dată  te  rog  vezi  dacă  s-ar  putea  căpăta  o  scrisoare  de  la
Haţeganu ori de la altul.
Voi aduce cu mine volumul de nuvele să-l dai la tipar, ce mai rămâne
de revizuit le iau cu mine să le revizuiesc în spital.
Cu drag şi mii de mulţumiri,
Pavel

50
Viena, 17 februarie 1937
                                                Dragă Ioane,

De  câte  ori  încep  să  scriu  –  şi  am început  de  multe  ori  –  mi  se
îngreunează mâna ca de plumb, scriu câteva cuvinte şi mă opresc. Ce
să-ţi  scriu? Parcă nimic nu prezintă nicio importanţă, că toate-s aşa
cum le ştii şi tu şi cum vor fi cât le ţine lumea: aşa sunt zidurile sure
ale unei case mari de dincolo de drum, aşa sunt nămeţii ăştia închişi,
aşa  sunt  pălanturile  acoperite  cu  afişe  ţipătoare  şi,  tot  cum îi  ştii,
necivilizaţi, mândri şi fără simţul demnităţii sunt şi românii noştri de
la legaţie.
Blaga  a  plecat  cu  câteva  zile  înainte  de  sosirea  mea  aici;  m-am
descurcat greu, mai ales că abia azi mi-au sosit banii. Ca străin, am

13 Iuliu Haţeganu.
14 Leo Daniello.
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fost  primit  bine,  apoi  când  datorită  bunei  noastre  administraţii
financiare  banii  mei  întârziau să  vină,  mi-au făcut  un tratament  de
mântuială şi m-au dat afară din spital, lăsându-mă noaptea în stradă cu
geamantanul  în  mână,  f.  bolnav  şi  fără  bani.  Dar  asta  n-are  nicio
importanţă.  E  doar  o  verigă  din  seria  fericitelor  întâmplări  care
formează aşa-zisa viaţă a mea.
Acum  nu  ştiu  prin  ce  minune  mi-am  primit  banii,  am  plătit
pretutindeni  şi  cu geamantanul  în[tr-o]  mână  şi  bâta  în  ceilaltă  am
pornit spre limanul în care mă găsesc. Aici am plătit înainte, aşa că nu
e niciun pericol încă de a fi dat afară. De altfel prof. ăsta, e vorba de
Freud, ştie şi franţuzeşte şi toţi ştiu aici; dincolo nimeni, nici prof., nici
asistenţii, nimeni nu ştia boabă; doar o soră ştia câteva cuvinte.
Între noi fie vorba, oamenii-s toţi şnapani, chiar când strada e curată şi
ei se numesc vienezi sau parizieni.
Am sosit în Viena f. bolnav, astfel că nu prea ştiu cum arată; birjarii,
hamalii şi doctorii te fură şi aici.
Aici mă tratează cu dietă, dar dieta asta nu e cu supă de carne şi Lica,
cum o ţineam eu, ci din tot felul de medicamente şi droguri, pe care
trebuie să le iau şi noaptea, iar mâncările sunt drese cu dracu ştie ce,
că am să duc o supă de aici acasă, ca să omor cloţanii. Numai ce i-or
simţi mirosul şi toţi sar să treacă peste târnaţă.
Încolo tot ce e al neamţului este în spitalul ăsta. Pâine nu prea dau de
mâncare, iar în loc de apă un fel de amărală rea ca dracu. Şi nu ştiu
cum s-au potrivit lucrurile, că am o poftă teribilă de mâncare. Nemţii
mă întreabă dacă mai poftesc şi eu ca român, fiindcă nu ştiu nemţeşte,
mai poftesc.
Dar asta e faţa veselă a monedei, pe care o trăiesc, numai când scriu.
Încolo, cerul ăsta al Vienei e aşa de întunecat. Şi când trag perdelele şi
rămân  singur  cu  cartea  de  rugăciuni,  dicţionarele  şi  gramatica  pe
noptieră, mă întreb ce face copilul meu pe vremea asta, ce fac nevasta
şi  bătrâna  mea  mamă,  ai  cărei  ochi  în  lacrimi  parcă  îi  văd  mereu
arzând undeva departe. Mă uit la perdelele verzi, la scaune şi la toate
şi ochii mi se opresc la lampa de birou. Tu nu ştii că toată viaţa mea
am dorit şi eu o lampă de birou, o lampă anumită, care costă la noi 800
lei, un nimica, fireşte, dar printr-o ciudată întorsură a firii am dorit atât
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o astfel de lampă. Dar de câte ori am pus un ban de o parte, a venit un
necaz neaşteptat, o boală, un ajutor acasă la sat, şi lampa n-a mai ajuns
la rând. De câte ori n-am stat în faţa unei vitrine cu astfel de lămpi, de
câte ori n-am târguit-o, pentru ca apoi să spun că am să vin altădată.
De la o vreme încoace, de când sunt bolnav şi nu mai pot sta atâta la
masă, nici nu mă mai gândeam la ea. Şi uite, mă gândesc, a fost să am
această lampă aici în ţară străină, pe pat de spital.
Ei, Ioane, dragă, nu ştiu dacă înţelegi tu povestea asta; ori, poate, eu o
spun rău.
Şi mai e ceva; să nu arăţi scrisorile-mi nimănui. Nu mai vreau să se
uite nimeni cu milă la mine. Am fost un om cu oarecare posibilităţi
intelectuale şi cu o mare putere de muncă; dacă împrejurările m-ar fi
ajutat cât de cât,  aş fi trecut peste secăturile care stau la colţ  şi  mă
sfidează, aşa cum trece un munte pornit la drum peste iarba câmpului.
Dar  aşa!  Ca  să  nu  fiu  compătimit,  n-am  ieşit  cu  săptămânile  din
spitalul din Cluj.
Ah, măi Ioane, măi, şi acasă trebuie să scriu că toate-s bune şi viaţa
mi-e trandafirie.
                                               Te îmbrăţişez,
                                                                              Pavel
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    IONELA COZMESCU

Cetatea lui Bucur –  monografie lirică a
citadinului şi a banalului cotidian (II)

De departe, cel mai colorat peisaj îl reprezintă nu locurile,
ci oamenii. Lor li se dedică un ciclu care, în afară de primul poem,
Simigeriile, oarecum impropriu ca prezenţă în logica de ansamblu
a poeziilor din acest grupaj, pune accent pe o umanitate simplă în
gândire şi fapte, ce dă, însă, farmec locurilor, fiind parte integrantă
a acestora. Nota definitorie a ciclului intitulat Oameni este dată de
ritmurile clocotitoare în care viaţa se scurge pentru fiinţe mărunte
ca prezenţă în acest spaţiu, dinamica trăirii dând impresia că pulsul
marelui oraş este concentrat, în întregime, aici. Nimic fals, nimic
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controlat, nu se ghiceşte în aceste fiinţe şi în simplitatea destinului
lor,  plenar  asumat,  fără  aparenţe  înşelătoare,  vibrează  ritmurile
unor  suflete   naive  şi  ignorante,  de  multe  ori  superioare  moral
lumii boeme descrise anterior. O lecţie de viaţă se desprinde şi aici,
impresionantă  prin  puterea  de  a  lupta  pentru  ziua  de  mâine,
contrastantă lascivităţii  native sau impuse  cu care se afişează în
faţa  propriului  destin  boema  bucureşteană.  Florărese,  lustrangii,
mici  întreprinzători,  flaşnetari,  chiar  şi  cerşetori  „îşi  strigă”  pe
străzi condiţia („La violete,  hai,  la crizanteme!”;  „Lustru facem,
bre conaş”; „Conaşu! ’Ai la haine vechi!”; „Hai la raci, la mere şi
caise!”) şi în această stare de anonimat pe care o induc, se definesc,
totuşi, prin acelaşi dat colectiv: puterea de a lupta pentru o iluzorie
şi pasageră stare de bine.

Atrage  atenţia  aici,  ca  într-un  repetitiv  mesaj,  pofta  de
viaţă,  energia,  vitalismul  şi  încrâncenarea  cu  care  această  lume
ambulantă  îşi etalează destinul, crezând în el cu un soi de naivitate
de necondamnat. Dincolo de această idee, susţinută făţiş, prin forţa
imaginilor  auditive,  se  inserează motive  lirice  noi,  ce  sugerează
prozaismul  şi  banalitatea  acestui  tip  de  existenţă:  îndrăzneala
obraznică  a  micilor  precupeţi,  anonimatul,  sugerat  fie  prin
ignoranţa numelor proprii, fie prin valorificarea unora generice şi
fără  esenţe  (Gogu,  Nae,  „o  Marie,  o  Elenă  sau  o  Ană”),  boala
convertită în sursă de câştig devin expresii ale unei realităţi amare
şi imposibil de ignorat. Degradarea umană se converteşte, şi ea, în
motiv  liric  într-un  copleşitor  poem cu  şocante  imagini,  în  care
impresia  unei  distorsionări  a  realului  trimite,  indirect,  la
expresionism:  „Schilozii,  ciungii,  orbii  şi  bătrânii,/  De tuse roşi,
plesnind  de  oboseală,/  Întind  o  mână,  ciutura  fântânii,/  Şi  stau
visând o dulce toropeală.//  Mâncaţi  de râie şi de mari  gângănii,/
Sub streşini stau şi te sfidează,/ E carnea lor, ca marginile rănii/
Dospind sub flăcările tari de-amiază.// Pe caldarâmuri şed, şi ling
ţărâna,/ Iar câte unul chinuie o vioară,/ Încremenit e trupul, frântă-i
mâna/ Şi capul ăsta mâine o să moară.// Învinşi de somn, răpuşi de
băutură,/ Proptesc la colţuri strâmbe felinare;/ Ei poartă-n gesturi
sâmburii de ură:/ Melancolia unei pâini amare”. Boala, umilinţa,
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sărăcia,  băutura,  ura,  confuzia,  alteritatea  atestă  o dură realitate,
spusă  în  versuri  fără  echivoc,  „adăugând  eschatologic  materiei
dimensiunea  golului  bacovian  şi  al  pustiului  de  Gomoră  în
cenuşă”15.

Ciclul  ultim,  intitulat  sugestiv  Duh întregeşte  imaginea
acestui „pitoresc balcanic”16 prin inserarea ideii de spiritualitate, ce
este,  în  fapt  o  aparenţă.  Prima  formă  pe  care  o  capătă  aici,
spiritualitatea  este  aceea  a  credinţei,  motiv  valorificat  în  poezia
Bisericile. În fapt, se conturează imaginea unui oraş desacralizat, în
care credinţa nu mai este o virtute şi nici o stare necesară ci, mai
degrabă,  o  mirare  („Puhavul  domn,  cucoana colorată/  Se-opresc
aici  grăbiţi,  miraţi”)  în  ciuda prezenţei  la  tot  pasul  a  bisericilor
„mari,  cu  scumpe  policandre”.  Ele  devin,  paradoxal,  simbolul
necredinţei („În voi se-ascund atâtea necredinţi”), insistându-se pe
ideea însemnătăţii pierdute a sacrului, pe care nu-l mai caută decât
pruncii,  cu inocenţa  unor  „rugăciuni  fierbinţi”.  Credinţa  nu mai
particularizează comportamental şi valoric omul şi nu-şi mai află
sensurile decât în puritatea sufletească a copilului („Doar pruncii
vin,  cu  gesturi  tandre/  Şi  îngenunche-n  rugăciuni  fierbinţi”),
imaginea uşor forţată a rugăciunii pruncului venind să accentueze
acest refuz al sacrului pe care îl  etalează lumea matură şi  falsă.
Imaginea  oraşului  se  suprapune  celei  a  desfrâului  („urbe
desfrânată”)  şi  un regret  se  înfiripă în faţa  acestei  desacralizări,
ameninţată, subtil, de mânia divină: „Isus, de-ar răsări de-odat’ în
zare,/ S-ar mania şi-ar şuiera din bici”.

Adevăratul  spirit  al  oraşului  pare  să  se  concentreze  în
câteva  toposuri  cunoscute  şi  apropiate  poetului,  valorificate  cu
generozitate şi în paginile de publicistică: librăriile, anticariatele,
universitatea, redacţiile, expoziţiile. Toate prezintă forme ale unei

15 Aurel  Sasu,  Dicţionarul scriitorilor români din Statele
Unite şi Canada, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, pp. 24-
25
16 Nicolae Manolescu, Fişă pentru o biografie poetică (II),

în „România literară”, nr. 25, 21 iun. 1990, p. 9
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culturi închegate, privite, însă, în aceeaşi măsură, cu admiraţie şi
obiectiv. Obiectivismul mesajului vine dintr-o nevoie de reabilitare
a  valorilor,  ce  nu  se  poate  realiza  decât  acceptând  carenţele  şi
făcându-le  vizibile.  Imagini  antitetice  pun,  deci,  în  balanţă,
împlinirile  şi  neajunsurile  acestei  culturi  şi,  mai  ales,  vorbesc
despre  modul  impropriu  al  receptării,  de  către  om,  al  acesteia.
Cartea, ca simbol al culturii, este estompată ca importanţă, de ura
intelectală  născută  din  ranchiună,  din  goana  după  glorie  şi  din
nevoia de recunoaştere şi, mai ales, de ignoranţa cititorilor care nu
mai pun preţ pe ea („Căci nu din cărţi trăieşti, o librărie,/ Ci din
păpuşi, din plicuri şi vopsele!/ Blazonul tău mai mult e ironie”);
anticariatele adăpostesc în pagini de carte toată literatura lumii dar
nu mai sunt, de mult, lăcaşe de cultură, căci înghiţite de „lăcomia
precupeaţă” a vânzătorilor îşi  pierd identitatea şi sensurile:„…Pe
scara  putredă  coboară-n  viaţă/  Bolnavi  poeţi  de  lume  neştiuţi;/
Umană lăcomie,  precupeaţă,/  C-un ban de fier doar îi  săruţi!...//
Subsoară  duci  o-ntreagă  eră,/  Ce  moare-n  pagini,  între  carii,/
Neguţătorul  numără…  şi  speră…/  Ştergându-şi  fantomatic
ochelarii”;  expoziţiile  cu  „tablouri  ce  spun  o  mută  ironie/
Şoptindu-şi lumii caldele culori” devin victime ale unor vizitatori
fără gust şi cultură estetică (numiţi sugestiv, „turmă competentă”),
ce  se  lansează,  însă,  în  îngâmfate  analize:  „un  domn  tăcut  se
strâmbă câteodată,/ Păşind solemn, c-un aer analitic”. 

„O  gălăgie  colorată”,  simbol  al  unui  „univers  de  pură
spiritualitate”17 defineşte  universitatea  şi  redacţiile.  Cele  două
toposuri  devin  forme  diferite  de  valorificare  a  ideii  de  cultură
autentică,  în  care  insul  se  angajează  responsabil  şi  total,
desăvârşind-o: „Perechi grăbite trec spre facultate,/ (Le recunoşti
uşor, după discuţii):/ Probleme grave au întâietate/ Kantianul tânăr
face  revoluţii”  (Universitară);  „Cu  ascensorul  urcă-n  goană
reporterii,/  Pe  scări  dau  buzna  ţânci  cu  corectura,/  Pe  sală,
publiciştii-şi  fac  mizerii/  Şi  critică  acerb  literatura”  (Gazetele).
Ambele  poeme  îşi  trădează  substratul  biografic  (imaginea

17 Aurel  Sasu,  Dicţionarul scriitorilor români din Statele
Unite şi Canada, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, p. 24
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profesorului  Vianu  şi  a  cursului  său  de  estetică;  atmosfera
redacţiilor  bucureştene,  atât  de  cunoscută  poetului),  dar,  în
ansamblu, rămâne de referinţă ideea promovată: aceea a diversităţii
formelor de cultură ce scriu istoria spirituală a marelui oraş.

Astfel,  păstrând „linia unei poezii evocatoare”18,  Cetatea
lui Bucur aduce în planul creaţiei  poetice a lui  Ştefan Baciu un
suflu  tematic  nou,  modern  abordat,  construit  sub  forma  unei
monografii  în  versuri,  în  care  citadinul  apare  valorificat  cu  o
obiectivitate debordantă, exact aşa cum a fost perceput, fără efortul
camuflării  aspectelor  degradante  şi  fără  entuziasmul  evidenţierii
celor care îi fac cinste. În armonia sa de ansamblu, volumul adună
atâtea nuanţe, de la atmosfera pitorească, cu iz balcanic, până la
oameni  şi  clădiri,  însemnând,  în  ritmuri  lirice,  timpul,  viaţa,
moartea, boemul, moravul, tristeţea, visul, periferia, boala, banalul,
plictisul,  ironia,  mitul,  ridicolul,  anonimatul,  bârfa,  desfrâul,
credinţa,  necredinţa,  ura,  ironia,  blazarea,  perfidia,  alteritatea,
cultura,  ca  semne  nepieritoare  ale  imaginii  unui  oraş  care  îşi
trăieşte, cu intensitate, destinul. 

Despre  poetica  acestui  volum  Mihaela  Ursa  afirma  că
„poate  fi  descrisă  cu  epitetul  „realistă”,  într-atât  de  perfect
reînvesteşte autorul gesturile precise din volumul său de debut într-
o artă practică la fel de exactă”19.  Realismul mesajului liric este
susţinut de o impecabilă realizare artistică ce se defineşte prin forţa
imagistică şi prin dinamica textului. Cromatica susţine, în primul
rând, imaginile, prin valorificarea galbenului ca simbol al soarelui
(„O rază galbenă de soare” –  Duminică), al lunii („luna întârzie/
Să-şi ţeasă galbena dantelă”) ori a bolii şi a tonurilor de albastru,
verde, negru, roşu, ce sunt introduse atât în conturarea peisajului
cât şi  a umanului.  Cromaticii  i  se adaugă, în realizarea artistică,

18 Nicolae Manolescu, Fişă pentru o biografie poetică (II),
în „România literară”, nr. 25, 21 iun. 1990, p. 9
19 Mihaela  Ursa,  Poemele  poetului  tânăr,  în  Dicţionar
analitic  de  opere  literare  româneşti.  Vol  II  (N-Z),
coordonator Ion Pop, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2007, p. 807
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forţa oximoronului, contrastele valorificate în serii antitetice („Mi-
alinţi obrazul şi mă-nţepi cu suliţi” – Bucureşti!; „Aşa cum pentru
vii  e parcul,/  E cimitirul  pentru morţi”  –  Cimitirul  Bellu) ori  în
imagini simbolice („Ţiganca brună cu garoafe albe”, „Femeia albă
cu  garoafe  brune”  –  Florăresele)  găsindu-şi  armonia  în  această
pretenţioasă  figură  stilistică:  „Cât  te  urăsc,  oraşul  meu  iubit”  –
Bucureşti!.  Metafora  (a  liniştii  –  „O  pace  galbenă  scăldată-n
soare”,  a  amurgului  perceput  ca  trenă  a  nopţii),  îşi  păstrează
statutul căpătat în poezia anterioară susţinând, de data aceasta, un
lirism  obiectiv  şi  completează,  alături  de  refrene,  enumeraţii,
exclamaţii  retorice,  definiţii  sau  adresări  directe,  stilistica
volumului.

De inventivitatea stilistică ţin şi  numeroasele inserţii  ale
unor  structuri  dialogate,  care,  ca  într-o  lirică  a  măştilor
dinamizează mesajul şi dau viaţă chipurilor, chiar dacă nu reuşesc
să  le  scoată  din  anonimat  („«  –  Ştii  valsul,  polka?»  «Nu,  ştiu
rumba!»”, „«Na un leu.» «Îmi pare rău!»/ «Lustru ca la noi,»/ «Nu
mai  e!»”;  „«Of,  calic  mai  eşti!»”).  Sonorităţile  completează,  de
altfel, inventivitatea de la nivelul imaginilor vizuale şi, împreună,
asimilează un limbaj particular, alcătuit din cuvinte pitoreşti, alese
cu grijă  pentru a  sublinia  autenticitatea  atmosferei:  „mazagran”,
„ghiuji”, „concină”, „madipolon”, „cituri”, „haimanale”. Prin toate
aceste  valorificări  particulare  ale  lirismului,  Baciu  se  defineşte
drept  „un  poet  personal,  inventiv  în  imaginaţie,  care  a  adus un
suflu proaspăt în poezia primei jumătăţi a secolului, contribuind la
triumful modernismului”20.

Fără să  considere aceste texte interesante din perspectiva
evoluţiei poetice a autorului,  Simona Sora consideră că volumul
reuşeşte  să  schiţeze „în 1940 un Bucureşti  sordid,  delabrat,  dar
fatalmente fascinant”, şi că „uneori melodramatice şi crude ca nişte
romanţe, alteori descriptive şi analitice ca nişte reportaje cu rimă,

20 Radu G. Ţeposu, Ştefan Baciu, în Dicţionarul esenţial al
scriitorilor  români,  coordonatori  Mircea  Zaciu,  Marian
Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Albatros, 2000, p.
45
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cântecele bucureştene ale lui Ştefan Baciu sunt memorabile pentru
„poezia”  oraşului,  mai  mult  decât  pentru  cea  a  poetului”21.  Nu
poate fi, însă, ignorată schimbarea de registru de la nivelul acestui
volum, prin raportare la cele anterioare, ce este, cu evidenţă, un
semn de maturitate poetică, chiar şi prin faptul că egocentrismul
din  trecut  al  eului  liric  se  resoarbe  într-o  poezie  preponderent
obiectivizată. 

 O imagine sintetică a creaţiei lui  Ştefan Baciu de până
acum este  oferită  de Ion Şiugariu,  în încercarea de a  fixa  locul
Cetăţii lui Bucur în ansamblul operei: „D-l Ştefan Baciu este la a
şaptea  carte  de  poezie.  De  la  Poemele  poetului  tânăr,  volum
premiat de Fundaţiile Regale încă în 1935 şi primit ca o revelaţie
de majoritatea criticei  de atunci,  drumul  până la această carte a
trecut  prin  acele  frumoase  Poeme  de  dragoste,  pe  care  i  le-a
publicat „Familia” de la Oradea; prin mai uşoara plachetă  Micul
dor, a făcut o cotitură în poezia germanului Georg Trakl; un salt
îndrăzneţ în  Căutătorul de comori.  Drum lung, din ce în ce mai
puţine urcuşuri şi tot mai multe coborâşuri. La capătul lui poetul se
pierde în această  Cetate a lui Bucur, prinţ rătăcitor, din ce în ce
mai  nelămurit  serv  al  zărilor.  Păcatul  acestei  cărţi  este  enorma
banalitate  în  care  se  scaldă”22.  Considerat  un  „slab  reportaj
rimat”23, comparat cu mult mai valoroasa carte a lui Vintilă Horia,
Cetatea  cu  duhuri,  volumul  este  acuzat  că  se  pierde  „în  mici
descripţiuni şi enumerări de duzină”24 iar autorul lui că „a ajuns la
o atât de puţină consideraţie faţă de meseria sa, încât îndrăzneşte să
semneze astfel de versuri”25. 

21 Simona Sora,  Poezia unui şpriţ la gheaţă, în „Dilema veche”,
anul III, nr. 133, 11 august 2006, p. 2 
22 Ion Şiugariu,  Viaţa poeziei. Ediţie şi tabel cronologic de Lect.
univ. dr. Marcel Crihana, Timişoara, Editura Marineasa, 1999, p.
193
23 Ibidem, p. 194
24 Ibidem, p. 195

25 Ibidem, p. 193
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Incisivitatea  acestor  opinii  nu  estompează  autentica
imagine a Cetăţii lui Bucur, individualizată remarcabil, cu un acut
simţ al detaliului şi cu o atentă înclinare spre lucrurile şi chipurile
simple. Citit în structurile sale de adâncime volumul este departe
de  a  oferi  o  imagine  ce  poate  fi  atribuită  „oricărui  oraş  din
lume”!26, aşa cum a fost acuzat. Atmosfera sa, întregită de parcuri,
ştranduri,  şosele,  cafenele,  grădini  de  vară,  simigerii,  biserici,
librării,  anticariate,  redacţii  periferie,  universitate,  florărese,
lustrangii, flaşnetari, zarzavagii olteni mici negustori sau cerşetori
este unică şi suflul ei aparte nu va mai fi niciodată regăsit în poezia
ulterioară,  chiar  dacă  în  aceasta  se  vor  contura  zeci  de  alte
toposuri,  străine şi  îndepărtate.  Volumul  rămâne  valoros  şi  prin
modul în care „combină elementul anecdotic cu tragicul, ironia cu
parodia,  retorica  şi  prozodia  cântecului  de  lume  cu  imagini  de
factură expresionistă, în încercarea de a surprinde viaţa pestriţă a
capitalei bucureştene, o cetate-bâlci pitorească şi plină de viaţă”27.

26 Ibidem, p. 194
27 Raluca  Dună,  Ştefan  Baciu în  Dicţionarul  general  al
literaturii  române.  Vol.  I,  Bucureşti,  Editura  Univers
Enciclopedic, sub egida Academiei Române, 2004, p. 300
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

Reprezentări ale corpului uman în arta japoneză
(Sculptura buddhistă din Japonia)

                                                                                                       
 În  mod

obişnuit  se  disting
şase perioade  în
istoria  sculpturii
japoneze  budhiste,
de  la  sfârşitul
secolului  şase  şi
până  în  secolul
treisprezece,  pentru
că  fiecare  perioadă a
fost  considerată ca posedând stilul  său propriu,  uşor de distins de
stilul  celorlalte  perioade.  Cele  şase  stiluri  sunt:  Asuka  (552-645),
Hakuho  (645-710,  după  Shuichi  Kato,  perioadă  de  tranziţie  între
Asuka şi Tempyo),  Tempyo (Nara, 710-794),  Heian timpuriu (794-
897),  Heian târziu  (897-1185, Fujiwara) şi  Kamakura  (1185-1392).
Acest mod de periodizare a stilurilor în sculptura buhistă din Japonia,
aminteşte  de  teoria  dezvoltării  stilurilor  pe  etape  a  lui  Focillon.
Perioada  Asuka  fiind  arhaică,  Hakuho şi  Tempyo  clasică,  Heian
caracterizată  prin  rafinament  şi  academism,  iar  Kamakura  fiind
perioada „barocă”. Deosebirile de stiluri, după majoritatea istoricilor
şi criticilor de artă, depind de trei factori: 

1.  influenţele venite de pe continentul Asiei,  China T’ang şi
Sung. 

2. deosebirile de material folosit, şi 
3. ierarhia iconografică .
Operele de sculptură budhistă din perioada  Asuka  (552-645)

reprezintă mari deosebiri de stile faţă de celelalte. Avem în vedere
aici  opere cum ar fi:  trinitatea Shaka(Sakia-Muni),  din aramă;  cei
patruzeci şi opt de Bhuda din Muzeul naţional din Tokio, din aramă,
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Guze Kannon din Yumedono, şi Kudara Kanon, ambele din lemn,
Miroku  (Maitreya)  din  Chuguji,  din  lemn.  Semnificativ  pentru
sculpturile din această perioadă, e că reprezentările iconografice se
situează pe scara cea mai înaltă a ierarhiei, domină reprezentările lui
Budha.  Observăm în aceste  reprezentări  iconografice din perioada
Asuka,  un  mod  specific  de  abordare  în  ceea  ce  priveşte
caracteristicile chipului, cât şi în ceea ce priveşte maniera în care e
tratat corpul. Deosebim la aceste statui trăsături comune, cum ar fi:
sunt  făcute  pentru  a  fi  privite  din  faţă,  atitudinile  lor  nesugerând
mişcarea. Veşmintele sunt stilizate şi ascund trupul, care aflându-se
sub  veşminte  e  mult  mai  emancipat  decât  e  în  realitate  un  trup
omenesc.

 De asemenea, amănuntele capului sunt omise, expresia fiind
concentrată în ochii plecaţi, gura desoperind un „vag surâs arhaic”.
Efectul  produs e  o impresie  de blândeţe  şi  de  armonie  interioară.
Faptul cel mai important, în stilul Asuka, este că acesta  utilizează
abstractizarea  pentru  a  minimaliza  importanţa  trupului  şi  a
spiritualiza expresia feţei. În special privirea lui Budha din această
perioadă este calmă, aproape visătoare, ex convingător în acest sesns
fiind capul lui Budha din regiunea Wei de nord, care reprezintă o
figură  universală,  idealizată,  expresie  a  unui  extaz  de  iubire  şi
compasiune. După părerea unui cunoscut critic de artă japonez, Ueno
Naoaki,  arta Asuka respinge sau abstractizează ceea ce-i omenesc,
zeificând înfăţişarea omenească.

În perioada Hakuho (645-710) avem: statuia Sho Kannon, din
aramă; scuptura Arhaţi plângând, din lut, trinitatea Yakushi, paznicii
de la Poarta de mijloc (Chumon), din argilă. În cazul lui Yakushi şi
al  însoţitorilor  săi  (Bodhisattva Nikko şi  Gakoo),  expresia feţei  şi
modul  de tratare a trupurilor  sunt  legate de o aşezare idealizată a
subiectelor  şi  nu  se  referă  la  emoţii  specifice  manifestate  într-un
context de împrejurări. Criteriul de clasificare al istoricior şi criticilor
de artă, urmărind în principal tendinţa spre individualizare a figurilor
şi  reprezentărilor,  individualizare  în  sensul  de  exprimare  a
individualităţii  şi  particularităţii  personajelor  avute  în  vedere.
Sculptura budhistă se supune srict legilor iconografice în formula de
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organizare a lumii budhiste,  ierarhia iconografică corespunzând cu
un progres de reprezentare de la universal la particular, pe de o
parte, iar pe de alta, de la abstract la figurativ. Astfel, dacă trinitatea
Yakushi caută să exprime un ideal etern, o natură universală, care să
transcende  timpul  şi  spaţiul,  paznicii  de  la  Poarta  de  mijloc
(Chumon) exprimă forţă prin mânie, adică o emoţie anume. 

De  asemenea,  semnificative  sunt  şi  tipurile  de  materiale
folosite în sculptură: metal  (aramă, bronz), lemn, lac uscat,  argilă,
teracotă şi piatră, ca semn al unei reprezentări ierahice a iconografiei,
lucru  evidenţiat  prin  diferenţele  calitative  ale  materialului  folosit.
Surprinzătoare  este  statuia  Ahaţilor,  prin  care  se  reprezintă
manifestarea cu tot  trupul  a unui  tip  de emoţie  anume-disperarea,
jalea. Ele sunt evidente nu numai pe chipuri, ci se manifestă în mod
deplin în modul de tratare al trupurilor. Unul din personaje, ridică
privirea  spre  cer,  altul  stă  cu  privirea  plecată  şi  cu  mâinile  pe
genunchi. Aceste personaje aproape că ar putea fi numite întruparea
durerii. Exprimarea sculpturală a unei anumite emoţii, culmea durerii
a  atins  perfecţiunea  în  această  lucrare.  Această  sculptură  nu
depăşeşte,  totuşi,  planul  reprezentării  universale,  ea  nedorind  o
transcendere în individual. 

Figurile budhiste din perioada Tempyo (710-794) vădesc toate
că accentul nu mai e pus pe spiritual în detrimentul trupului, ci pe
încarnarea spiritului în trup, adică pe o idealizare a trupului. Avem în
vedere: statuiile Juichimen Kannon, Kanon cu 11 feţe, din lac uscat,
cei  patru  generali;  cei  12  Paznici  divini  ai  porţilor,  din  lut
(considerată culme a tendinţelor realiste în epocă); statuia Asura, din
lac uscat, statuia preotului Gyoshin, din lac uscat; a preotului Ganjin,
din lac uscat. Observăm cum la aceste reprezentări capul nu mai e
centrul expresiei,ca în figurile din Asuka, ci o parte din întregul trup.
Veşmintele nu mai au rolul de a ascunde trupul, ci sunt drapate în
falduri fine în jurul trupului, pentru a scoate în evidenţă formele pe
care le acoperă. Accentul nu se mai pune pe viziunea frontală, trupul
dobândind volum tridimensional. Poziţia de nemişcare, cu picioarele
lipite, cum era cea de dinainte, devine acum: un picior  puâin adus
înaintea  celuilalt,  genunchi  îndoiţi,  corpul  puâin rotit  în  talie,  aşa
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încât diversele părţi  ale corpului creează o linie complexă. Trupul
omenesc la aceste figuri este idealizat într-un fel care evidenţiază un
simţ  echilibrat  al  volumului,  proporţii  armonioase  şi  chiar  linii
graţioase. Acest tip de figură idealizată nu are totuşi, nicio legătură
cu  caracteristicile  fizice  ale  unui  individ  anume.  Chiar  dacă  se
observă o oaerce evoluţie spre tipizare şi individualizare, ele rămân
la stadiul de reprezentări universale. 

Arta  Tempyo  prin  încercarea  de  tratare  figurativă  scoate  în
evidenţă ceea ce e omenesc, idealizându-l înălţându-l pe om până la
rang divin. Sculptura s-a apropiat în această perioadă de un model
viu în ceea ce priveşte proporţiile trupului, culminând cu o întreagă
sculptură  portretistică.  Semnificative  sunt  statuile  lui  Gyoshin  şi
Ganjin.  Trupurile  celor  două  personaje  sunt  aproape  identice.
Porţiunile descoperite ale pieptului şi ale gâtului nu prezintă o tratare
deataliată a muşchilor. Tratarea mâinilor în sine e sumară în ambele
cazuri.  Faldurile  veşmintelor  care  acoperă  trupul  urmează  şi  ele
tipare abstracte. Capul nu e sculptat cu linii amănunţite, amănuntele
sunt omise, aşa încât să apară structura osoasă schiţată în linii foarte
generale. Aici apare specificul individual, precum şi marea deosebire
dintre cele două statui. Niciuna din ele nu au o expresie anume, iar în
ceea ce priveşte atitudinea lor calmă, nemişcată, cele două statui sunt
aproape identice. Totuşi, la Ganjin, faldurile veşmântului sunt tratate
cu  remarcabilă  iscusinţă,  orientarea  liniilor  alcătuind  o  ordine
armonioasă.  O  astfel  de  ordine  nu  există  la  Gyoshin.  Chipul  lui
Ganjin,  cu  ochii  închişi  sugerează  tihna,  iar  modul  de  tratare  a
structurii  osoase  îi  dă  o  expresie  personală.  Aşadar,  specific
perioadei Tempyo e că a descoperit cum să exprime individualitatea
în portretul sulptat.

Printre statuile atribuite perioadei Heian timpuriu (794-897),
amintim statuia preotului Dosen, statuile lui Roben, din lemn; statuia
Gien; Yuima, din lemn. Statuia lui Roben, din lemn, mai posedă încă
urme ale coloritului viu ce la avut la origine, fapt ce creează chipului
o  vie  impresie  de  individualitate,  mai  ales  ochii  care  exprimă  o
însufleţire  total  necunoscută în sculptura portretistică din perioada
Tempyo. La chipul lui Gien, capul e sculptat cu trăsături pronunţate,
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scoţând în evidenţă aspectul ridat al pielii bătrânului. Veşmântul e
desfăcut  până la  plexul  solar,  lăsând să  se  intrevadă pieptul  slab.
Muşchii gâtului,  clavicula şi  coastele se văd bine, dovedind că pe
sculptor l-au interesat detaliile trupului. Toate statuile respective au
în  comun  accentul  pus  pe  expresia  individualizantă  a  chipului,
respectând însă maniera abstractă în tratarea trupului, a veşmintelor,
a  atitudinii  în  general.  Individualizarea  expresiei  chipului  era
realizată prin tratarea detaliilor, ceea ce arată că exista tendinţa de a
reda expresia unui moment. Observăm cum în tranziţia de la Tempyo
la  Heian  timpuriu,  s-a  manifestat  în  mod  evident  strădania  de  a
obţine  expresii  mai  particularizante  prin  metode  mai  directe  din
punct de vederre al repezentării. Heian tinpuriu elaborând, deci, prin
excelenţă expresia feţii, aici găsim prin excelenţă figuri cu priviri de
o  intensitate,  ascuţime,  şi  tensiune  cvasiteatrală,  care  nu  pot  fi
comparate  decât  cu  chipurile  de  pe  mozaicurile  bizantine.  Tot  în
această perioadă apar şi sculpturile  ichiboku (dintr-o singură bucată
de lemn), care abundă prin ideea de prezenţă fizică, exprimând nu o
încarnare a spiritului, ci ceva pur senzual.

În  perioada  Heian  târziu  (897-1185,  Fujiwara),  figurile
budhiste îşi pierd din nou intensitatea privirii, intensitatea prezenţei
fizice scade şi ea este înlocuită prin apariţii graţioase, idealizate şi
prin  expresii  blânde  ale  feţii.  Deosebim printre  lucrări:  sculptura
Amida din Byodoin, Amida din Hokkaiji. Sculptura Fujiwara a adus
adus un progres pe planul amănuntului figurativ.  Întrucât încercau să
reprezinte cât mai fidel modelele din natură, astfel de opere subliniau
blândeţea  expresiei,  linia  graţioasă  a  veşmintelor,  impresia  de
echilibru în atitudine, proporţiile trupului. Dacă în perioada Tempyo
unele figuri ce înfăţişau pe Budha erau ceva mai omeneşti, în Heian
târziu se revine oarecum la o respiritulaizare a acestora.

În  perioada  Kamakura  (1185-1392),  găsim  cum  o  ordine
spirituală  reflectă  în  termeni  spirituali.  Unii  autori,  ca  Fenollosa,
vorbesc  despre  un  adevărat  realism al  perioadei  Kamakura,  fiind
chiar  asemănat  cu  goticul  târziu  din  Europa  occidentală.  Este
caracterizată ca o sculptură bazată pe naturalism, cu o mare cantitate
de  sculpturi  portretistice.  Majoritatea  istoricilor  artei  consideră  de
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pildă, „un perfect realism primitiv” în figurile celor şase patriarhi din
secta Hosso. Yashiro Yukio vorbeşte, de asemenea de un puternic
realism în  Paznicii  porţii  de  sud,  precum şi  de  o  forţă  vitală  în
figurile  Asanga  şi  Vasubandhu,  sculpturi  executate  de  celebrul
Unkei.  În Asanga observăm,  de pildă, cum buzele fixe şi  privirea
fixă sugerează în mod nemijlocit certitudinea şi hotărârea unui om
care e pe punctul  de a porni la o acţiune în clipa următoare. Aceasta
deoarece exprimă atitudinea nu a unui om în mers, dar nici atitudinea
de repaus etern. Un alt exemplu, e statuia lui Chogen, prin care s-a
dus  la  culme  tratarea  figurativă  a  amănuntelor.  În  Kamakura
dezvoltându-se la maximum potenţialul de expresivitate a atitudinii.
De  aceea,  tehnicile  abstracte  au  făcut  loc  tehnicilor  figurative,
individualul  contopindu-se  uimitor  cu  generalul,  rezultatul  fiind
imaginea unui individ aflat într-o situaţie anume. 

După  Shuichi  Kato,  sculptura  portretistică  din  perioada
Kamakura  se  datorează  totuşi,  nu  tendinţei  către  realism  a
sculptorilor,  ci  specificului  budhist  al  perioadei  (budhismul  Zen).
Secta Zen punea mare accent pe chinzo, portete ale maeştrilor zen, ca
dovadă pentru discipoli a transmiterii adevărurilor ezoterice. Ceea ce
a  creat  impresia  unei  erupţii  de  realism în  sculptură,  este  tocmai
bogata producţie de sculpturi-portret. Alţi autori, cum ar fi Minamato
Toyomune,  referindu-se  la  sculptura  Kamakura  o  prezintă  ca  „un
realism  individualizat”,  în  care  descrierea  detaliată  a  trăsăturilor
unice în realizarea figurii lui Chogen. Realismul este deci folosit cu
semnificaţie de expresie a individualităţii.

Pe  scurt,  din  perioada  Asuka,  până  în  perioada  Kamakura,
stilul sculpturilor buddhiste s-a schimbat în diverse moduri, conform
diverselor ranguri iconograficeale unor statui  ca Buddha, apoi zeităţi
inferioare  (Raja,  Deva)  şi  apoi  portrete  de  călugări.  Deplasarea
tehnicii reprezentărilor de la abstract la figurativ  a fost o trăsătură
comună tuturor stilurilor, şi aceasta pe toate treptele ierarhice. Dacă
în statuile lui Buddha trecerea de la universal la particular este abia
vizibilă,  în  Asuka  neexistând  aşa  ceva,  pe  măsură  ce  se  trece  la
reprezentarea  zeităţilor  inferioare  se  particularizează  treptat,
apropiindu-se în final de individualizarea expresiei în reprezentările
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călugărilor. Acestea au devenit din ce în ce mai individualizate şi au
fost tot mai mult marcate de expresia specifică unei anumite emoţii. 

Morfologia sculpturii  buddhiste din vechea Japonie poate fi,
deci,  descrisă  cu  precizie  dacă  statuile  sunt  privite  atent  în  mod
separat, conform rangului lor iconografic, dar şi unul ţinând cont de
calitatea materialului folosit, dar cel mai important pentru un studiu
al  antropologiei  şi  filosofiei  artei,  folosind  un  cadru  conceptual
alcătuit din perechile: abstract şi figurativ, universal şi particular.

Pentru o lămurire rezumativă prezentăm următoarea schemă,
sugerată,  de  altfel,  de  Shuichi  Kato  în  Formă,  stil,  tradiţie,
Consideraţii despre arta şi societatea japoneză. 

                                    Universal 

Figurativ                                            Abstract

                                             Particular
Sensul celor două linii, pe orizontală, arată tendinţa evolutivă a

reprezentării  de  la  universal  către  particular,  iar  cea  pe  verticală,
tendinţa evolutivă a reprezentării de la abstract la figurativ. Desigur,
graficul  nu poate reda cu fidelitate realitatea istorică a tendinţelor
stilistice  ale  tuturor  perioadelor,  bine  ştiind  că  acestea  reprezintă
fluctuaţii,  reveniri,  şi  revoluţii  neaşteptate.  Nu putem vorbi  de un
determinism  în  hermeneutica  stilurilor  artei,  cum  este  cea  a
reprezentărilor buddhiste din Japonia Veche.
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RADU CHIALDA

Noi şi alţii – o istorie a conflictului exterior

Istoria  expresiei  noi  şi  alţii,  o
istorie a conflictului exterior, este una a
cărei  particularitate  o  dă  faptul  că
termenii relaţiei amintite, ca dialectică
fundamentală  istoriei  particulare28 pe
care dorim să o evidenţiem, presupune o
exterioritate. Cu alte cuvinte, termenul
„noi”  se  află  în  exterioritatea  lui
„alţii”  şi  reciproc,  ceea ce  determină
faptul  că  orice  conflict,  de  orice
natură, pare să se nască indicând elemente de incompatibilitate29 între
cele  două  părţi.  Mai  mult  decât  atât,  termenul  „noi”  implică
întotdeauna  pe  dominator,  pe  cel  din  perspectiva  căruia  se
construiesc conflictele şi din a cărui cultură sunt extrase valenţele ce
impun  diferenţa.  Iar  termenul  „alţii”  îi  este  caracteristic  celui
dominat,  celui  care  se  presupune  că  aflându-se  în  exteriorul  unei
civilizaţii  dominatoare,  nu  se  ridică  la  nivelul  culturii  acesteia  şi
trebuie  luată  în  considerare  cu  o  oarecare  reticenţă,  ori  cu  o
distanţare de superioritate faţă de aceasta. 

Ar  mai  trebui  să  precizăm faptul  că  am ales  pentru această
expresie  termenul  „alţii”  şi  nu  „ceilalţi”,  sau  barbarii,  pentru  a
generaliza  astfel  încât  istoria  expresiei  noi  şi  alţii să  reprezinte  o
istorie a unui concept cu caracter descriptiv, a cărui finalitate trebuie

28 O „istorie particulară” (în acest caz) urmăreşte un fir 
epic, cu o anumită cronologie ghidată de o succesiune 
specifică, de evenimente şi fapte istorice tratate în mod 
particular, pentru a ilustra un punct de vedere în legătură cu
o particularitate anume indicată.
29 Care ţin îndeosebi de evidente de natura culturală.
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să ne dezvăluie valenţele termenilor ce îl compun. Dacă barbarii ar
desemna un exemplu individual de opoziţie pentru noi, iar ceilalţi s-
ar referi la cineva anume, totuşi, fără a se specifica particularitatea sa
păstrând un minim caracter indicativ, „alţii” pare să fie un termen
care ar putea căpăta mai multe valenţe în raportul cu termenul „noi”,
ceea ce reprezintă însăşi scopul nostru de acum înainte. Direcţia de
generalizare  conferă  expresiei  statutul  de  concept  şi  totodată,  ne
permite  o  tratare  diversificată  a  semnificaţiilor  găsite  în  contexte
istorice diferite.

O  tratare  asemănătoare  a  încercat  şi  G.  W.  F.  Hegel  în
Prelegeri de filosofia istoriei, însă, urmărind un parcurs al devenirii
spiritului  istoriei  universale.  Dat  fiind  că  în  analiza  dialecticii
propuse: „noi şi  alţii”,  scopul este de a face vizibile acele valenţe
care determină diferenţele dintre cei doi termeni ai relaţiei, pentru că
aceste valenţe sunt în marea lor majoritate, cel puţin acelea care ne
privesc în mod direct,  valenţe culturale,  şi  pentru că însuşi  Hegel
definea cultura ca spirit al lumii30, aşadar, urmărind un traseu cultural
al istoriei, toate acestea ne determină să privim cu alţi ochi cursul
istoriei. Altfel spus, o analiză a istoriei în parametri diferiţi de cei ai
unei istorii generale, pur ştiinţifică, al cărei rezultat nu trebuie să fie
unul cuantificabil, deoarece cultura, în vastitatea ei, în generalitatea
cu care se prezintă, nu poate fi tratată în termeni aritmetici, ci mai de
grabă  din  perspective  situaţionale,  dependente  de  un  timp  al
manifestării ei şi de un spaţiu în care aceasta a avut posibilitatea să se
manifeste.  Deoarece  orice  analiză  trebuie  să  urmărească  atât
generalitatea cât şi particularitatea, trebuie spus că în fiecare caz vom
evidenţia  cum  se  particularizează  prin  valenţe  culturale  expresia
generală „noi şi alţii”.

2. Grecia antică
Prima dată în istorie când s-a întâmplat acest fenomen i-a avut

ca protagonişti pe grecii antici31. Nu se ştie cu exactitate care au fost
circumstanţele  în  care  s-a  constituit  această  disociere,  însă  toate

30 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia 
spiritului, traducere de Virgil Bogdan, IRI, Bucureşti, 
2000, p. 280.
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interpretările ulterioare în istorie trimit la expresii precum grecii şi
barbarii,  ori  grecii  şi  ceilalţi,  despre  care am spus mai  sus  că  ar
putea fi reprezentări în grade diferite de particularitate ale expresiei
noi şi alţii. Prin asociere, alţii ar fi barbarii, o societate de indivizi cu
o  anumită  cultură,  chiar  şi  într-un  stadiu  incipient  de  dezvoltare,
rezumându-se  doar  la  câteva rituri,  mituri,  obiceiuri  şi  obiecte  de
cult, diferite şi de neînţeles de către greci, iar ceilalţi, desemnând tot
ceea ce se află în afara culturii Greciei antice. Aceste distincţii îşi au
originea  în  însăşi  problema  naţionalităţii  greceşti32.  Deoarece
diversitatea  polisurilor-stat  şi  a  cetăţilor  comerciale  aflate  sub
dominaţia acestora, exprimă evident o lipsă de identitate naţională.
Hegel, dacă putem considera astfel, când se întreabă despre spiritul
grecesc şi ceea ce l-a făcut să aibă o caracteristică proprie, care să o
fi  transpus pe  aceasta  în  cursul  istoriei  universale  drept  o  cultură
semnificativă,  propune  conştiinţa  libertăţii33 drept  principiu  al
spiritului lor. Totuşi, pentru a se utiliza o expresie precum: grecii şi
barbarii,  ar  fi  trebuit  să  se  întrezărească  cel  puţin  o  urmă  de
sentiment  al  apartenenţei  la  un spirit  grecesc.  Cu toate  că  au fost
numeroase încercări de unificare a acestora, Helmut Berve în  Das
Alexanderreich conchidea  valabil  pentru  începuturile  civilizaţiei
grecilor, că aceştia „aveau un sentiment al naţiunii slab şi inactiv”34.

31 Cu toate că nu în mod raţional construită, alte cercetări 
istorice susţin că o astfel de dihotomie a fost întâlnită şi la 
învăţătorii grecilor, la egipteni; Cormac O`Brian, Declinul 
imperiilor – de la glorie la ruină, povestea marilor imperii 
antice, traducere de Daniela-Giorgiana Arşinel şi Ruxandra
Apetrei, Curtea Veche, Bucureşti, 2010, pp. 27-28.
32 Irina Frasin, „Constituirea imaginii „celuilalt”. Grecii şi 
barbarii”, în Cultura – Revistă internaţională de filosofia 
culturii şi antropologie culturală, Editura Fundaţiei Axis, 
Iaşi, Nr. 2, 2004, p. 145. 

33 Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Prelegeri de filosofie a istoriei,
traducere de Petru Drăghici şi Radu Stoichiţă, Humanitas, Bucureşti,
1997, p. 254.
34 Cf.  Irina  Frasin,  Constituirea  imaginii  „celuilalt”.  Grecii  şi
barbarii, p. 147.
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Însă,  pornind  de  la  expresia  „hellas”,  denumirea  care  desemna
totalitatea  oraşelor  greceşti35 şi  care  presupunea o comunitate  sub
aceiaşi identitate, „helen” termen transformat mai târziu în elenism
(fenomen ce definea întreaga comunitate care poseda cultura greacă),
am putea spune că sentimentul naţionalităţii, devine treptat din ce în
ce mai evident în decursul istoriei antice greceşti. Iar acest sentiment
s-a constituit tocmai prin ceea ce nu erau barbarii şi ceilalţi faţă de
care se raportau şi cu care interacţionau constant.

Grecii,  cu  toate  incertitudinile  legate  de  sentimentul
naţionalităţii36,  practic,  impropriu  oricărei  culturi  antice,  au  fost
întotdeauna (spunem astăzi) mândri de cultura lor37. În contextul unei
culturi laborioase, constituită prin opere extraordinare, care perfectau
atât  administraţia,  politicul  şi  armata,  cât  şi  dezvoltarea  gândirii,
eticii, artei şi a societăţii în general, putem vorbi despre o mândrie
caracteristică38. De aceea, în raportul cu celelalte popoare din spaţiul
mediteranean, grecii au avut mereu funcţia de dominatori, plasând în
sfera termenului „noi”, elemente care să îi confere valenţe precum,
societate  civilizată,  cu  o  limbă  cultă,  inteligibilă  şi  cu  alfabet
complex,  tradiţii  milenare,  obiceiuri  culturale  şi  cutume  sociale
unanime,  o religie politeistă diversificată şi  bazată pe o mitologie
credibilă foarte bine încetăţenită39, cu o educaţie –paidea (παιδεία) –

35 Ibidem, p. 149.
36 La  greci  „spiritul  lumii”  încă  nu  era  pe  deplin  liber;  Georg
Wilhelm Friedrich Hegel,  Prelegeri de filosofie a istoriei, pp. 238-
239.
37 Mai ales după ce aceasta a fost răspândită instituţional în întreg Imperiul
Macedonean de mai târziu; Ibidem, p. 262.
38 Îndeosebi,  începând cu „Epoca de Aur”, supranumită sugestiv „Secolul
lui Pericle”, secolul al V-lea î.Hr., care la consacrat  pe Socrate şi l-a dat
umanităţii  pe Platon, profesorul  lui Aristotel;  Ibidem,  pp. 248, 251, 255-
256.
39 O religie (a frumuseţii; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ibidem, pp. 232-
233) care  desemna câte un zeu pentru fiecare  lucru sau acţiune,  a  căror
relaţie cu oamenii era mijlocită de preoţi şi pentru fiecare în parte existând
câte o mitologie aparte, în care au existat mereu dispute, discordii şi intrigi
între  zeii  olimpieni  şi  oameni,  iar  astfel  de  episoade  întâlnim  în
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bazată  pe  şcoli  şi  pe  relaţia  maestru-discipol,  cu  o  organizare
administrativă ce avea la bază polisul, indiferent de maniera în care
era guvernat, protejat de o armată bine dotată cu arme revoluţionare
şi al cărei conducător era un bun strateg, precum şi cu o economie în
expansiune, ale cărei principale activităţi erau comerţul şi transportul
naval. 

Diferenţa  dintre  noi şi  alţii nu  viza  popoarele  care  îşi
recunoşteau  nimicnicia  în  faţa  unui  asemenea  colos  cultural  (al
antichităţii) şi se lăsau dominate, având astfel posibilitatea istorică de
a învăţa din experienţa grecească şi din cultura lor bogată, ci avea
drept reper, tocmai forţele care încercau să se măsoare cu civilizaţia
lor. De aceea, expresia „noi şi alţii”, în acest caz pare să descrie un
conflict între cei care doresc să domine. Alţii, din punct de vedere al
vechilor greci nu erau cei care nu acceptau standardele lor de cultură
şi civilizaţie,  ci aceia care nu le recunoşteau superioritatea faţă de
cele impuse de ei. În această situaţie erau două mari rivale istorice.
Pe de-o parte,  popoarele barbare care aveau mereu soarta de a fi
supuse şi care, practic, sfârşeau prin a accepta inferioritatea proprie,
lăsându-se dominaţi, atât economic, cât şi administrativ40, însă acest
apelativ nu se extindea la toate popoarele cunoscute de lumea greacă,
ci doar la acelea care nu corespundeau valenţelor acordate culturii
greceşti.  Pe  de  altă  parte  însă,  rivalii  tradiţionali  au  fost  marile
imperii ale acelor vremuri. Războaiele greco-persane sunt esenţiale
în încercarea noastră de a defini termenii  „noi” şi  „alţii” deoarece
acestea conturează ceea ce mai sus am încercat să ilustrăm ca fiind
un sentiment al naţionalităţii, o conştiinţă a spiritului lumii specific
civilizaţiei  lor.  În  aceste  episoade  se  definesc  parametrii  în  jurul
cărora urmează să se construiască mândria grecească. Câteva bătălii
câştigate împotriva perşilor  (precum cele de la Marathon,  şi  de la
Salamina)41 au întărit  aceste sentimente şi  au contribuit  la ceea ce

monumentala operă a lui Homer Iliada şi Odisea.
40 Dovada  stând  un  imperiul  colonial  întins  în  întreg  spaţiul  al
Mediteranei.
41 Cormac O`Brian, op. cit., pp. 127-129.
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mai  târziu în istorie  a fost  numit  „miracolul  grecesc”42.  Împotriva
perşilor lui Xerxes I s-a încercat o primă alianţă a marilor polisuri
greceşti,  totuşi  o  unire  slabă,  de  moment43,  motiv  pentru  care
istoricii, în frunte cu Herodot, consideră că acest conflict ce urma să
transforme „Grecia într-o satrapie” a Imperiului Persan44 (în fapt, o
bătălie scurtă),  ar  fi  fost primul  exemplu de patriotism45,  unul din
ingredientele necesare conturării sentimentului de naţionalitate.

Valenţa  popor  barbar acordată  cu  lejeritate  mai  sus,  şi  am
văzut căror popoare i-a fost dat acest apelativ, nu îşi mai are locul în
ceea ce îi privesc pe perşi, deoarece vorbim despre un imperiu cu o
cultură proprie şi o civilizaţie aproximativ la fel de veche, dacă nu
cumva mai îndepărtată în timp decât cea a Greciei (până la 2000-
2300 de ani înaintea sa)46.  Totuşi, în încercarea grecilor de a arăta
istoriei înverşunata rezistenţă împotriva giganticului Imperiu Persan,
apelativul  barbar  a  fost  aruncat  stigmatizant  şi  asupra  acestuia,
arătând caracterul puternic al culturii greceşti. Dacă a rămas în istorie
ca fundament  al  viitoarei  civilizaţii  europene şi  actualei  civilizaţii
occidentale,  acest  fapt  se  întâmplă  datorită  caracterului  durabil  şi
forte al culturii antice greceşti.

2. Imperiul Macedonean
Deşi au fost un popor barbar47 venind din vest şi stabilindu-se

în nordul  vechii  Elade,  înainte de a accepta şi  a împrumuta  acest
caracter, învăţând în cele din urmă să fie greci, macedonenii au făcut
ceea ce nimeni după ei nu au mai realizat în istorie. Lăsând deoparte
performanţele istorice realizate în perioada regelui Filip al II-lea şi al
urmaşului  său  Alexandru,  devenit  datorită  grandorii  operei  sale

42 Moment crucial în istoria Greciei antice; Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, p. 244.

43 Ibidem, p. 252.
44 Cormac O`Brian, op. cit., p. 116.
45 În sensul unui sentiment de apartenenţă etnică la principii

comune; Ibidem, p. 134.
46 Ibidem, p. 14.
47 Arthur  Weigall,  Alexandru  Macedon,  ediţie  revăzută,

traducere de Ileana Zara-Iacobescu, Artemis, Bucureşti, 2007, p. 60.
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armate  „cel  Mare” sau Alexandru Macedon,  elev al  lui  Arisotel48,
constatăm că aceştia, după ce i-au cucerit49 pe greci şi le-au urmat
exemplul,  asumând drept scop în istorie să o răspândească tuturor
popoarelor50,  au  împlinit  visul  grec  de a  domina  Imperiul  Persan.
După ce au cucerit aproape tot ce se putea, guvernând cel mai mare
imperiu  cunoscut  vreodată,  s-au  prăbuşit  în  propria  lor  realizare.
Totuşi,  au dat  lumii  cunoscute  de ei  întreaga cultură greacă şi  au
condus-o după principiile civilizaţiei lor. În încercarea lor lăudabilă
de elenizare a lumii,  constatăm că au anihilat polaritatea expresiei
noi şi alţii, chiar dacă pentru scurt timp, atât cât a trăit Alexandru cel
Mare.  Astfel  că,  în  Imperiul  Macedonean  (în  fapt,  o  extensie  a
civilizaţiei  greceşti)  conflictul  dintre  „un noi”  şi  „un  alţii”  a  fost
diminuat  datorită  unificării  celor  doi  termeni  sub  tutela  aceleiaşi
culturi.  Însă, preocupările eleniştilor post alexandrini („o frumoasă
omenie”51)  reiau  conflictul  cu  alţii din  exteriorul  elenismului,
interesaţi fiind de diversitatea şi pluralitatea culturilor cu care aceştia
se aflau în contact.  Imperiul  elenizat al  lui  Alexandru Macedon –
aparent  (iniţial)  –  a eliminat  caracterul  extern al  ambilor  termeni,
făcându-i proprii în aceiaşi măsură sub „marca” elenă, dar dincolo de
aparenţa  teoretică,  termenii  expresiei  presupuneau  existenţa  unor
alţii din  afara  imperiului  şi  astfel  o  exterioritate  faţă  de  spaţiul
elenismului.

Fiind aşadar,  o  anexă a istoriei  Greciei  antice52,  din a  cărei
civilizaţie (in extenso) face parte, despre Imperiul Macedonean este

48 Ibidem, pp. 68-70.
49 Cucerire care nu presupunea inevitabila vărsare de sânge, ci una
care se apropie de acel farmec constând în puterea de deprinde şi
asimilare a unei culturi mult superioare şi care a fost considerată ca
o recuperare a civilizaţiei greceşti, proliferând spiritul polisurilor de
pe ţărmurile Egeei. 
50 Generând  în  istorie  ceea  ce  mai  târziu  a  fost  denumit  ca
panelenism,  exprimând  o  consecinţă  firească  a  marelui  Imperiu
Macedonean.
51 Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Prelegeri de filosofie a istoriei,
p. 258.
52 Cormac O`Brian, op. cit., pp. 154-155.
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suficient  să  amintim  faptul  că  reprezintă  apogeul  elenismului  şi
momentul  prin  care  spiritul  grecesc  ajunge  la  maturitatea  sa.  Din
acest  motiv,  corelat  cu  faptul  că  au  preluat  valenţele  barbariei  şi
culturii acordate de greci, macedonenii şi-au făcut loc în istorie şi şi-
au  lăsat  amprenta  asupra  umanităţii  ulterioare.  Termenii  relaţiei,
apropriaţi  unei  singure  tutele,  aşadar,  devenind  unul  şi  acelaşi  –
(împreună), ca expresie – se afla în opoziţie doar cu ceea ce era în
afara imperiului. În Imperiul Macedonean expresia noi şi alţii devine
sinonimă cu elenismul.

3. Imperiul Roman
Adoptând metoda avantajoasă a Imperiului Macedonean, de a

se  baza  pe  cultura  clasică  greacă,  mai  tânăra  Republică  Romană,
viitor imperiu, a acceptat experienţa civilizaţiei greceşti şi a profitat53

de fondul cultural al acesteia. Cu un respect deosebit faţă de cultura
greacă, pe care au folosit-o ca inspiraţie pentru cea proprie şi cu un
caracter la fel de puternic al identităţii lor, dispunând cu timpul de o
civilizaţie de sine stătătoare, bazată pe forţa armată şi pe un progres
administrativ şi legislativ performant, romanii au reuşit să îşi facă loc
în paginile cărţilor de istorie de mai târziu. În contextul unui imperiu
în care Marea Mediterană a ajuns să fie denumită  Merae Internum,
iar vastitatea teritoriului cucerit era foarte greu de guvernat, termenii
expresiei noi şi alţii încep să capete noi valenţe. Despre noi nu putem
spune prea multe făcând apel la împrumutul de semnificaţii, oarecum
asemănătoare cu cele folosite de vechii greci, cu menţiunea că acest
termen  era  propriu  doar  cetăţenilor  romani,  parveniţilor54,
conducătorilor  locali  supuşi  conducerii  de  la  Roma,  nu  şi  celor
cuceriţi,  romanizaţi  ori  în  curs  de  romanizare.  Avem  acum,  în
expansiunea romană, poate cea mai mare diversitate de valenţe ale
acestor alţii. 

53 Hegel argumenta acest fapt în doua sensuri: odată ca profit de pe
urma faptului că despărţite, polisurile greceşti au fost uşor de cucerit
şi  apoi,  pentru  că  aveau  o  cultură  superioară,  aceasta  a  fost
împrumutată; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie
a istoriei, p. 290.

54 Ibidem, p. 269.
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Barbarii de pe Tibru, între timp au devenit stăpânii grecilor55,
străini, de a ceastă dată, faţă de Roma. Cu excepţia acestora56, alţii
erau identificaţi în toate popoarele de origine non-romană, care, se
aflau la graniţa imperiului,  ameninţau limesul  acestuia şi  îngroşau
rândurile potenţialelor adversare. Mai mult decât atât, nu scăpau de
acest  apelativ  nici  după  ce  erau  cucerite,  accentuând  autoritatea
civilizaţiei  romane  impuse.  Treptat,  odată  cu  greutatea  apărării
imperiului atacat de  popoarele migratoare din toate părţile, acestea
au preluat ştafeta, iar pentru că nu erau la fel de civilizate, romanii
le-au numit, după model grecesc, popoare barbare. 

Direcţia  celelalte  popoare – popoare migratoare – popoare
germanice57 – popoare barbare58, a căpătat în decursul timpului un
sens peiorativ,  negativ,  fiind folosit  ca echivalent  pentru cele mai
violente acţiuni inter-culturi, ori aversiuni reciproce între o civilizaţie
dominantă  şi  culturi  necivilizate  ameninţate  cu  dominarea.
Agresivitatea  atacurilor  lor  cu  arme  rudimentare  şi  armate
dezorganizate, dar violente şi devastatoare, lipsa de maniere atât în
sânul  culturii  lor,  cât  şi  în  relaţiile  cu  celelalte  popoare  şi  cu
Romanii, o limbă greu de înţeles şi un sistem religios minimal59, i-au
pecetluit  cu  renumele  de  popoare  barbare,  ilustrând  cel  mai  bine
termenul  alţii şi consacrându-le un loc aparte în istorie, cu toate că,

55 I.  M.  Marinescu,  Străini  vestiţi  în  luptele  cu  Roma,
Saeculum I. O., Bucureşti, 2010, p. 132.

56 Rémi  Brague,  Europa,  calea  romană,  traducere  de
Gabriel Chindea, Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2002, p. 42.

57 Ce devin astfel  din statutul lor migrator,  parvenindu-le
apartenenţa  la  speţa  triburilor  germanice,  violente  şi  agresive;
Cornelius Tacitus,  Despre originea şi ţara germanilor, traducere
de Teodor Naum, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 21.

58 Aici  trebuie  să  facem  o  remarcă  necesară,  anume,  să
avem  în  vedere  faptul  că  denumirile  de  popoare  barbare ori
migratoare sunt  denumiri  care  ne  parvin  nouă,  astăzi,  într-o
manieră cosmetizată de istoricii care au scris despre acestea.

59 Pierre  Riché,  Philippe  Le  Maitre,  Invaziile  Barbare,
traducere de Ecaterina Lung, Corint, Bucureşti, 2000, pp. 17-18.
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în cele din urmă acestea ajung să se impună în Imperiul Roman60,
distrugându-l  (Cui  bono?,  în  a  cărui  beneficiu?)61.  Dar  cum
întotdeauna  efectul  dur62 a  fost  creat  de  un  caz  particular,  „a  fi
vandal” este folosit  pentru a  descrie63 consecinţe  distrugătoare ale
acestui  conflict,  scoţându-se  în  evidenţă  contrariul.  Totuşi,  aceste
popoare ce au reprezentat mereu în mintea romanilor barbaria din
vecinătatea imperiului,  după căderea şi  prădarea acestuia din toate
direcţiile, au constatat că este mai bine să înveţe64 ceea ce au călcat în
picioare decât să distrugă. De aceea se mai spune că spiritul roman a
fost preluat de cel al barbarilor şi condus mai departe în istorie65.

Anturajul  Imperiului  Roman  mai  contribuie  la  alte  două
valenţe  ale  termenului  alţii.  Datorită  vastităţii  teritoriale  şi  a
necesităţii unei administrări bazate pe forţă şi supunere, s-a accentuat
sistemul sclavagist preluat tot de la poporul grec. Putem identifica
două tipuri de sclavie. Cel pe care îl putem numi natural, asemenea
unor caste indiene în care te naşti, trăieşti şi mori, acceptând condiţia

60 Ibidem, p. 72.
61 Cormac O`Brian, op. cit., p. 256.
62 Astăzi,  expresia  „nu  fi  vandal”  stă  drept  mărturie  şi

amintire  despre  aceste  popoare,  descriind  lipsa  de  civilizaţie  şi
comportament educat, deşi mult mai potrivit ar fi fost să folosim
expresia „nu fi barbar”.

63 Aşa cum se mai foloseşte, preluând aceleaşi  metode şi
aceleaşi  denumiri  de  popoare  nomade,  „pre”  ori  „post”  căderii
Imperiului Roman, „a fi franc”, cu alte cuvinte „să fi onest” şi să
nu eziţi să spui mereu ce gândeşti şi ce vrei să faci, ori, la noi în
România „fi mai neamţ”, care ar deriva din „fi german” şi care ar
însemna să ai o verticalitate a comportamentului astfel încât să fi
considerat  un  om  corect,  pe  de-o  parte,  iar  pe  de  altă  parte,
expresia ar descrie consecinţe ale întregii istorii a popoarelor de
origine germanică, anume, a fi demn, a nu renunţa la dreptatea ta,
a fi curajos, serios şi consecvent în tot ceea ce faci.
64 Pierre Riché, Educaţie şi cultură în occidentul barbar, ediţia a
IV-a, traducere de Florica Bechet, Meridiane, Bucureşti, 2001, p.
41.
65 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei,
p. 323.
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de sclav ca fiind firească şi mulţumindu-te cu aceasta în schimbul
unei vieţi liniştite, fără prea multe perspective66, însă, cu posibilitatea
de a deveni liber. Cea de-a doua modalitate ar consta în faptul de a
parveni  ca  sclav  dintr-o  altă  condiţie  socială.  Această  a  doua
posibilitate de a fi sclav avea două surse: fie deveneai sclav, pedepsit
fiind pentru încălcarea legii, fie deveneai sclav în urma conflictelor
armate, ca pradă de război,  sau o consecinţă a nesupunerii  în faţa
imperiului.  În  oricare  din  aceste  două  tipuri  de  sclavie  te  aflai,
tratamentul  stăpânirii67 era  unul  autoritar  şi  radical.  Orice  uneltire
împotriva  acesteia,  orice  comportament  neadecvat  faţă  de  cel  în
slujba căruia te aflai, era privit ca nesupunere, iar pedeapsa putea fi
cruntă. Sclavii gladiatori ar fi o categorie aparte. Aceştia acceptau să
moară  cu  demnitate  în  arena  Colosseumului,  fie  în  luptă  cu  cei
asemenea  lor,  fie  în  luptă  cu  fiare  sălbatice,  spre  amuzamentul
cetăţenilor romani prezenţi.   

 Accentul negativ cade tot pe al doilea termen al relaţiei supusă
discuţiei alimentând ideea că indiferent ce valenţă capătă acest alţii,
discrepanţa  uriaşă  dintre  termeni  rămâne  în  aceiaşi  parametri
dominator-dominat,  în  acest  caz  fiind  vorba  de  o  disociere  între
stăpân şi sclav68, distincţie care plasează discursul înspre aspecte din
interiorul  unei  civilizaţii.  Nu este  vorba  de  o  abatere  de  la  ideea
iniţială  în  care  „alţii” sunt  mereu  în  afara  a  ceea  ce  numim prin
termenul  „noi”  şi  invers,  deoarece,  sclavii  provin  mereu,  sau  în
majoritatea cazurilor, din exteriorul civilizaţiei romane, de acolo de
unde aceasta  reuşea ori  încearcă să  se  impună.  Această  acţiune a
imperiului de a-i supune pe barbarii cuceriţi şi astfel, de a-i forţa să
rămână  în  interiorul  limesului,  este  o  acţiune care  face din aceşti

66 Orice  încercare  personală  de  eliberare,  precum  răscoala  lui
Spartacus  împotriva Romei,  era  anihilată  într-o fază prematură,
înainte  ca  fenomenul  să  ia  amploare,  cu  toate  că  în  cazul
gladiatorului amintit lucrurile au degenerat; I. M. Marinescu, op.
cit., pp. 130-131.

67 Ibidem, p. 294.
68 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia 
spiritului, p. 136.
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alţii, un bun propriu, la fel ca oricare unealtă folosită. Astfel, relaţia
dintre noi şi  alţii nu mai transpare ca la vechii greci, ca o relaţie în
care termenii să se presupună reciproc, deşi se resping conflictual, ci,
cu  toate  că  termenii  se  determină  unul  pe  celălalt,  aceştia  se
subordonează ierarhic, adâncind şi mai mult diferenţa între dominat
şi dominator, între supus şi supunător, între sclav şi stăpân. Totuşi,
romanii  aduc  un  plus  acestei  relaţii  prin  faptul  că  înglobează  în
primul  termen  şi  pe  al  doilea,  conferindu-le  astfel  o  siguranţă  a
stăpânirii faţă de alţii, o consolidare a puterii faţă de aceştia, arătând
cu  fast  măreţia  şi  grandoarea  operei  lor  istorice.  Dreptul  de
proprietate asupra celui de-al doilea termen, deşi a fost creat pentru a
elimina  orice  conflict,  a  condus  la  ideea  unei  încercări
„mărinimoase” de a-i civiliza cu forţa.  Alţii erau măsura puterii lui
noi69, iar noi îşi găsea forţă prin a supune pe alţii. 

               
             DORIN OAIDĂ

      LUNGUL DRUM AL ADEVĂRULUI SPRE LUMINĂ
(un  caz  de  omor  rezolvat  după  nouă  ani  și  jumătate  de  la  data
comiterii)

69 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a 
istoriei, p. 284.
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S-a întâmplat în comuna Vințu de
Jos satul Sibișeni județul Alba în ziua de
16  noiembrie  1968.  O zi  mohorâtă  de
toamnă târzie. 

Ploaia măruntă  și rece care cădea
de  peste  24  de  ore  și  care  anunța  că
iarna  bate  la  ușă,  nu  putea  schimba
planurile lui Nicolae Muntean zis Trifon
care hotărâse de câteva zile să meargă la
Valea  Liștii  să  taie  crengi  de  sălcii
pentru a-și repara un gard.

Acasă  a  întâmpinat  o  timidă  și
fragilă rezistență din partea soției - nana Mărie:
           - Lasă, omule, pe altă dată, până să mai îndreaptă vremea.

Riposta a venit imediat, dură ca și în alte împrejurări:
           - No, da’ când ai vrea tu, la vară ?!

Și-a înjugat cele două vaci la car și a plecat.
Valea Liștii e un pârâu care desparte comunele Vințu de Jos

și Pianu, mai precis satul Sibișeni aparținând primei comune de cel
al Pianului de Jos pendinte de cea de a doua.

Nicolae Muntean la cei 63 de ani ai săi era încă bine legat,
dar veșnic înnegurat precum luna lui brumar, iar înjurăturile din te
miri ce îi împestrițau vocabularul din abundență. Nu avea dușmani
fățiș, dar felul său mereu agresiv îl făcea ocolit de oamenii pașnici.

Ziua trecu repede, așa cum sunt zilele scurte de noiembrie și
odată cu înserarea începu și neliniștea soției, căci omul ei trebuia
să se întoarcă de mult acasă. Dar nici un semn de așa ceva.

Tot mai agitată, nana Mărie trecu în curtea vecinilor, unde
locuia un nepot (de 28 de ani), căci ea împreună cu viforosul ei soț
n-au avut parte de copii.

După ce-i împărtăși acestuia of-ul, îi propune:
            - Hai cu mine la Valea Liștii să videm ce-i cu unchiu-to.

Pe drum,  cei  doi  întâlnesc carul  tras de vitele  înfometate,
încărcat cu crengi de sălcii și mărăcini, dar nici urmă de proprietar.
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Cei doi opresc carul, apoi îl lasă în grija unor vecini. Ajung
la  locul  unde,  după  urmele  proaspete,  își  dau  seama  că lucrase
Trifon.  Îl  găsesc  și  pe el,  dar mort,  căzut  la pământ,  cu craniul
zdrobit, plin de sânge, cu toporul alături, dar și acesta cu sânge pe
el.

Nepotul procedează total nefiresc: ia cadavrul în spate  și o
pornește spre casă, însă dezmeticindu-se, își dă seama de greșeală
și revine, lăsând cadavrul într-o poziție aproximativă față de cea
inițială.

Este alarmat tot satul, vin zeci de oameni, „cercetează” locul
faptei, bat câmpul în lung și în lat, ba mai adună vreascuri și aprind
un foc să se încălzească, se cinstesc cu țuică (că așa e la priveghi!).
Doar târziu, către miezul nopții, un sătean mai „destupat” la minte
și sosit mai pe urmă la fața locului, se gândește să anunțe postul de
poliție.

 Echipa operativă de la nivel județean sosește repede după ce
e anunțată. Aceasta are în componență procurori, medici legiști și
polițiști de toate gradele  și  funcțiile,  inclusiv semnatarul  acestor
rânduri.  La vremea respectivă eram cu tehnica criminalistică „în
spate”, un tânăr locotenent major neajuns încă la vârsta de 30 de
ani, căruia „cei mari” îi spuneau:
           - Fotografiază aici, ridică asta, etc.

În tot acest timp, vedeam  și fețele îngrijorate ale sătenilor,
care parcă spuneau: „Oare mâine nu voi urma și eu?”

Erau temători, chiar speriați – unii -, iar pe noi ne priveau cu
multă speranță.

Privirile  lor  grăitoare  de  atunci  m-au  urmărit  în  toți  anii
următori în care am lucrat în acest caz. Mi-au fost suport moral.

Să revin însă. 
Cercetarea la fața locului nu ne-a ajutat aproape cu nimic.

Când am văzut  dârele uscate  de sânge de pe craniul  cadavrului
pornind  de  jos  în  sus  (!)  ne-am dat  imediat  seama  că  înaintea
noastră fuseseră alți „anchetatori”! Deci, era clar: cadavrul fusese
mutat  de la locul  inițial,  toporul  de  asemenea,  așa că eventuale
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urme papilare nu aveam unde găsi. Urme de încălțăminte? - Era
plin de ele! Creatorii lor? - Tot satul!!

Medicina legală și-a spus cuvântul, precizând că victimei, în
picioare fiind, i s-au aplicat pe la spate, două lovituri în creștetul
capului cu muchia toporului.

S-a trecut  apoi  la elaborarea ipotezelor  și  a  versiunilor de
lucru, fixarea cercului de bănuiți, activități informative etc.

Aceste  aspecte  de  tactică  criminalistică  nu  au  fost  deloc
ușoare.  Comportamentul  victimei,  de  om  închis,  ursuz,  dar  și
certăreț, desele sale conflicte cu paznici de câmp, cu oameni care
de-a lungul timpului l-au mai ajutat la unele treburi gospodărești și
care nu au fost răsplătiți cum trebuie, făcea ca cercul de bănuiți să
cuprindă o sferă largă de persoane.

Două dintre ipoteze au fost reținute ca cele mai probabile.
Prima se referea la posibilitatea ca omorul  să fi  fost  săvârșit  de
către unul dintre paznicii de câmp din comunele Vințu de Jos sau
Pianu cu care  victima să  fi  avut  un conflict  spontan,  pe  fondul
caracterului  său  impulsiv,  surprins  că  taie  crăci  dintr-un  teren
interzis (cele două maluri  ale pârâului de unde s-au tăiat crăcile
aparțineau celor două comune). 

A doua pornea de la ideea că cineva l-ar fi ajutat pe Trifon în
munca  lui,  dar  neînțelegându-se  dintr-un  motiv  sau  altul,  s-au
certat, ajungându-se în final la omor.

Doar în subsidiar s-a acceptat o întâlnire întâmplătoare cu un
bolnav  psihic  violent  care  vagabonda  pe  câmp  sau  c-ar  fi  fost
urmărit de o persoană cu care să fi avut un conflict anterior.

Odată  ipotezele  conturate,  s-a  trecut  la  identificarea
posibililor  suspecți.  Cercul  bănuiților  era foarte mare  și  datorită
apropierii locului faptei de șoseaua care atunci făcea legătura între
orașul Sebeș și comuna Pianu, dar  și un drum secundar care tăia
perpendicular acea șosea, drum care ducea tocmai în satul victimei.
Mulți săteni treceau pe atunci, pe acolo, către localități învecinate,
către  tarlalele  C.A.P-urilor  sau  ferma  zootehnică  Vințișoara
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aparținând de I.A.S. Petrești, iar paznicii de câmp –cei mai mult
vizați- își aveau de drept prezența în zonă.

Stabilirea tuturor acestor persoane care, într-un fel sau altul,
au fost în ziua cu pricina în apropierea locului  faptei,  nu a fost
deloc ușoară. Mai mult,  comportarea unora dintre suspecți, timp
îndelungat  după includerea lor  în  cercul  de bănuiți,  contura noi
suspiciuni și le întărea pe cele inițiale.

Ani de zile, ofițerii operativi de judiciar (cum li se spunea pe
atunci celor care azi fac parte din compartimentele de investigații
criminale)  au  verificat,  apoi  împreună  cu  procurorii  au  cercetat
peste 20 de suspecți identificați de către ei. De fiecare dată când se
pregăteau  să  excludă  definitiv  un  suspect  din  cercul  de  bănuiți
apăreau noi suspiciuni împotriva lui.

După șapte ani și ceva de muncă asiduă, amplă și de o înaltă
competență  profesională,  desfășurată  de  predecesorii  mei,  am
preluat „ștafeta” unui dosar care număra pe atunci peste 700 de
file.  Nicio  pagină  scrisă  nu  era  maculatură  lipsită  de  valoare
operativă. 

Am făcut referire la preluarea ștafetei pentru că între timp eu
părăsisem tehnica criminalistică și în cadrul serviciului judiciar de
la Poliția Județeană Alba aveam de acum responsabilitatea liniei
de muncă „omoruri-tâlhării”.

În primele zile după preluarea cazului nici nu știam de unde
să încep. Era deja un dosar greu la propriu, darămite la figurat!

Ce înseamnă ironia destinului! Pe parcurs, toți cei „mari” din
anul  1968  au  dispărut  rând  pe  rând  (inclusiv  biologic-unii)  și
aproape după 10 ani,  eu,  din „cel mai mic” voi deveni „cel mai
mare”!

Dar să nu devansăm.
Timp de două sau chiar trei săptămâni am studiat (atenție!

nu am citit) filă cu filă toate piesele dosarului. 
Urmele  înaintașilor  mei  se  simțeau  dintre  pagini.  Aș fi

nedrept să nu numesc doar pe câțiva dintre ei: Grigore Hăhăianu,
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Gheorghe Deneș, Cornel Vargaș, Ludovic Henter, Costică Sura și
încă alții.

De departe însă se vedea amprenta de mare „meseriaș” a lui
Tibi Dobeșteanu, care lucrase bine organizat, minuțios  și cu mult
profesionalism.  Poate  sunt  subiectiv  când  îl  scot  în  evidență,
pentru că atât timp cât a trăit mi-a fost un drag prieten. În urmă cu
ani m-a impresionat și modul în care a părăsit viața pământească.
A preferat să moară decât să rămână fără picioare. Teribilă boală e
diabetul zaharat!

 Dând din nou timpul înapoi, atunci, la început de an 1976,
dosarul l-am împărțit pe capitole de activități, pe suspecți, pentru a
avea o ordine, apoi la fiecare mapă astfel creată i-am întocmit câte
o sinteză cu ce s-a făcut și ce s-ar mai putea face în viitor.

Poate  plictisesc  pe  cititor  cu  aceste  amănunte,  dar  eram
conștient că undeva s-a greșit în toți acești ani ori s-a scăpat ceva
esențial,  iar  singura mea  șansă de reușită  era  să  descopăr  acest
lucru.  De  asemeni,  mi-am dat  seama  că  pentru a  reuși  ceea  nu
reușiseră predecesorii mei, va trebui să fac altfel decât ei, mai mult
și mai bine.

Biata nană Mărie, soția lui Trifon, n-a știut cât a trăit, că ea a
constituit  un  adevărat  tonic  pentru  mine.  Datorită  stresului  din
ultimii  ani,  suferea  de  boala  lui  Parkinson  într-o  stare  foarte
avansată.  Tremura  din  tot  corpul.  Ori  de  câte  ori  eram
descumpănit,  descurajat  din  cauza  eșecurilor  pe  care  le-am
înregistrat  pe  parcurs,  timp  de  doi  ani,  o  căutam.  Dialogul  era
scurt: 
         - Ce mai faci, nană Mărie?
         - Rău, domnule maior, rău. Mor  și nu mai aflu cine l-o
omorât pe Niculaie.
         Văzând-o  și  auzind-o,  plecam de  acolo  încrâncenat;
strângeam din dinți, îmi strângeam pumnii și îmi repetam în gând:
„Trebuie,  trebuie  să-l  identific!  Trebuie  să  fac  dreptate!  Asta
așteaptă toți de la mine”.
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După aprilie 1976, în câteva săptămâni a aflat toată lumea
din împrejurimi, de la copil până la bătrân, cine sunt  și ce hram
port. Îmi cunoașteau toți mașina de la serviciu: Dacia albă cu nr. 1-
AB-154. După câteva luni am ajuns și eu să știu cine locuiește în
fiecare casă din Sibișeni și Pianu de Jos, chiar dacă n-am intrat pe
la toți.

Auzeam uneori în spatele meu (direct sau prin „intermediari”
), în special în zilele de sărbătoare când ieșea lumea de la biserică:
         - Dacă nici ăsta’ nu află cine l-o omorât pe Trifon, apăi nu
mai află nime’!

Erau cuvinte care mă îmbărbătau, dar mă  și copleșeau prin
responsabilitatea pe care o simțeam.

Am scris toate acestea pentru a cunoaște cititorul starea mea
psihică și atmosfera generală în care am trăit și lucrat timp de doi
ani  de zile  (cu pauzele  inerente  cauzate  de apariția  unor  cazuri
curente, care nu sufereau amânare).

Despre fiecare suspect identificat, cercetat  și verificat de la
început sau mai apoi, în anii care trecuseră, aș putea scrie pagini
întregi.  Sunt  însă  încorsetat  într-un  spațiu  limitat  cu  multă
zgârcenie, astfel că mă văd restrâns doar la câțiva dintre cei peste
20 bănuiți,  deși  toți  sunt  de „valori”  apropiate.  Cei  selecționați
acum de mine au totuși fiecare ceva mai aparte.

Astfel, Nicolae Zdrenghea, paznic de câmp  și consătean cu
victima,  un  om  pus  mereu  pe  harță,  era  cunoscut  ca  având
împreună  cu  Trifon  mici  altercații  în  decursul  anilor  anteriori
omorului. 

Acesta,  suspectul,  nu  și-a  putut  justifica  în  mod  plauzibil
modul în care și-a petrecut timpul în ziua critică.

Pentru ca  lucrurile  să  se  complice  și  mai  mult,  pe  adresa
instituției noastre soseau periodic anonime în care se afirma ba că
Zdrenghea  e autorul infracțiunii, ba că el îl cunoaște pe criminal
dar nu-l denunță pentru că a primit „recompensă” o vacă.
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Fără  a  intra  în  amănuntele  modului  în  care  am clarificat
situația acestui suspect, am  ținut doar să scot în evidență cât de
derutante au fost particularitățile situației sale.

Și totuși, înscrisurile din anonime nu mi-au dat liniște luni de
zile. Nu le puteam neglija. Pentru a nu șicana oameni nevinovați,
în  mod  conspirat,  am  efectuat  comparații  grafoscopice  (  doar
veneam de la compartimentul de tehnică criminalistică!) cu zeci de
documente  din  arhivele  primăriei  comunei  Vințu  de  Jos,  ale
dispensarului medical si ale C.A.P.-ului. 

Nu am aflat însă, niciodată, cine a fost acel „binevoitor”  și
din ce motiv a făcut ceea ce a făcut.

Doar apoi, prin „metode specifice” (cum ar spune lucrătorii
de  presă  din  zilele  noastre)  l-am  scos  definitiv  pe  Nicolae
Zdrenghea din cercul de bănuiți.

Un alt suspect, Ioan Paștiu din Pianu de Jos, paznic înarmat
de la ferma Vințișoara a I.A.S. Petrești, trecea zilnic pe jos spre
serviciu, prin apropierea locului faptei. Se știa că anterior acesta l-a
surprins de mai multe ori pe Trifon  păscând cu vitele pe terenul
fermei. Firi aprige amândoi, s-au certat și înjurat reciproc, ba chiar
de vreo două ori s-au tăvălit pe jos.

În procesul de verificare al suspecților, cum am mai spus-o,
unii  dintre  aceștia  ne  îngreunau  cercetările  pentru  că  aveau  de
ascuns alte „păcate”. Acesta din urmă amintit - Ioan Paștiu, după
ce  ieșea  de  la  serviciu,  din  comoditate,  nu  mergea  la  magazia
unității să-și predea arma, ci o lua cu el acasă tocmai la vreo 7-8
kilometri; de aici-tot felul de minciuni în fața noastră. Deși pe noi
ne interesa omorul, după ce am aflat tot adevărul despre suspect, a
trebuit să facem ordine și din alte puncte de vedere.

Nu luni, ci ani de zile au planat suspiciuni asupra lui Petru
Hațegan zis Pătru Ciobanu’ din satul Pianu de Jos; la data crimei
era paznic de câmp la C.A.P.

Am mai spus-o că firul apei pârâului Valea Liștii delimita
teritoriul satelor Sibișeni  și Pianu de Jos, fiecare mal aparținând
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unuia din cele două sate,  or  victima tăiase crengi  de pe ambele
maluri.

Cu câteva zile înainte de 16 noiembrie 1968, într-o  ședință
de la C.A.P. Pianu de Jos fusese criticat paznicul de câmp Petru
Hațegan că vin cetățeni din comuna Vințu de Jos și taie sălcii de
pe raza lui de responsabilitate, fără să-i oprească. Cel criticat ar fi
ripostat dur:
          - Las’ că primul care apare, n-o mai apucă a doua oară!

A doua zi după omor, când au descins organele de anchetă la
domiciliul  lui,  i-au  găsit  hainele  de  lucru  murdare  de  sânge.  A
motivat că a tăiat o găină. Hainele au fost trimise pentru analize de
laborator, stabilindu-se că sângele găsit pe ele nu provine de la nici
un fel de pasăre. Alte analize în legătură cu alte specii de animale
sau chiar om nu s-au mai putut face din insuficiența materialului.

Cercetat în legătură cu modul în care și-a petrecut timpul la
orele  la  care  se  comitea  crima  el  indică  drept  martori  niște
cunoștințe,  or  la  confruntările  dintre  ei,  aceste  persoane  nu-i
acopereau timpul critic.

De ce minte? - Unde a fost în realitate în timpul în care el
spune că a fost în altă parte?

Erau întrebări care nu lăsau liniște anchetatorilor. De aici, la
alte nebuloase: Petru Hațegan nu a fost unde zice că a fost, dar nici
nu l-a văzut nimeni îndreptându-se spre sau venind dinspre locul
faptei. De ce nu spune unde a fost în realitate? - Deci, tot are ceva
de ascuns!

În  procesul  investigării  persoanei  lui  Petru  Hațegan  au
apărut  și  alte  date  compromițătoare,  poate  fanteziste,  poate  nu!
Atât  el,  cât  și  soția  lui,  nu  erau  localnici,  ci  veniți  din  părțile
Inurilor  (acum  tot  comuna  Vințu  de  Jos).  Adolescentul  Pătru
Ciobanu’  fusese  slugă  la  o  familie  bogată  de oieri.  În  perioada
celui  de-al  doilea  război  mondial,  stăpânul  ar  fi  murit  în  niște
condiții  suspecte.  Jandarmii  de  atunci  n-au  dat  prea  mare
importanță  cazului,  doar  mureau  zilnic  pe  front  zeci  și  sute  de
ostași! După vreun an însă, sluga s-a căsătorit cu stăpâna și atunci
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lumea a început să vorbească că cei doi n-ar fi străini de moartea
„baciului Moldovean”. Pentru a scăpa de bârfa satului însurățeii au
venit pe meleagurile Pianului.

Când  mi-a  venit  și  mie  rândul  să  preiau  verificarea
suspecților identificați de predecesori în cei aproape 8 ani scurși
între timp, se mai schimbaseră unele lucruri în practica de anchetă,
inclusiv la capitolul tehnică criminalistică.

Primul pas pe care l-am făcut cu suspectul Petru Hațegan a
fost  testarea  sa  la  poligraf  (așa  numitul  detector  de  minciuni).
Rezultatul însă, mai mult m-a încurcat, în sensul că „subiectul” a
dat  reacții  emoționale  de  vinovăție,  dar  nu  suficient  de
concludente,  astfel  că  psihologii  le-au  pus  în  seama  emoțiilor
provocate de anii de anchetă.

Am  beneficiat  în  compensare  de  „arsenalul”  tehnicii
electronice din dotarea  cadrelor  de  la  instituția  „vecină”  (  așa-i
spuneam  noi  Securității  în  discuțiile  colegiale,  neoficiale).
Bineînțeles, după aprobările de rigoare și cu programe de activități
minuțios și conspirativ pregătite. 

Acest mijloc intim de muncă (astăzi-mult banalizat și folosit
ca frecventă probă!) numit interceptare ambientală, avea în vedere
tehnica  de  ascultare  plasată  în  locuința  conjugală  a  familiei
Hațegan, în camera uzual folosită.

Am aflat astfel că menajul celor doi soți nu era pe „roze”.
Soția lui Pătru Ciobanu’, mult mai în vârstă decât el, îl bănuia de
legături adultere și îl cicălea mereu pe această temă.

Într-una din zile, colegii de pe ascultare au surprins un dialog
între cei doi.  Era un dialog simplu,  al unor oameni simpli  de la
țară, cu un vocabular „pitoresc” dar edificator pentru noi:

- Omoară-ț’ dracu’ curvele, că nu te mai saturi de ele!
- Taci tu!
- Nu tac, mă! Că de zece ai (ani-n.n) te țâi cu aia a lu’.........
„Aia” era o femeie căsătorită, tânără și atrăgătoare, cu soțul

muncitor navetist la Cugir, unde lucra în trei schimburi.
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Ne-am  dat  seama  că  nu  acasă  va  face  Pătru  Ciobanu’
confidențe despre amănunte din viața sa personală, ci în altă parte.

Pe  cale  de  consecință  am  extins  tehnica  de  ascultare  la
„cuibul dragostei”. Aici s-a lămurit totul, dar în timp. 

În săptămânile în care soțul încornorat era la schimbul doi
sau trei îl chemam pe suspect la cercetări, într-un spațiu improvizat
la sediul C.A.P. din Pianu de Jos.

Cercetările erau mai mult de formă, doar pentru a da bază de
discuții seara, respectiv noaptea, când suspectul era împreună cu
„Afrodita” lui.

Numai pentru deliciul cititorilor mărturisesc cu sinceritate că
aparatura de captare a convorbirilor era camuflată .... sub pat!

Uneori,  tot  în timpul  nopții,  o auzeam pe celălalt  post  de
ascultare pe soția lui legitimă cum ne înjura  și  ne blestema că-i
chinuim soțul. Ea credea că Pătru al ei e la cercetări, în timp ce el,
în realitate, era în „pat cu suflet”. 

Spațiul drămuit pentru acest caz nu-mi permite să descriu tot
ce am făcut și tot ce au făcut colegii mei de echipă de la cele două
instituții ale Ministerului de Interne: Iulian Buruian, Petru Chira,
Nicolae  Clonța,  Vasile  Negriciu,  precum  și  Ioan  Petrașcu,  Ioan
Marin,  Ștefan Păcurar  și  nu vreau să neglijez cu nimic pe  șeful
acestora din urmă - Florin Căta. 

Timp  de  peste  trei  luni  de  zile  au  trăit  și  am trăit  clipe
cumplite.  Totul  se  făcea  în  frigul  iernii,  noaptea,  cu  căștile  de
ascultare la urechi, în clădirea căminului cultural din Pianu de Jos,
clădire neîncălzită (s-ar fi văzut de afară fumul de la coș). Au fost
oameni  care  au  degerat  sau  au  făcut  alte  complicații  medicale
( Ioan Marin, de exemplu, a făcut dublă pneumonie) și au rămas cu
sechele  pe  tot  restul  vieții  lor.  Au  fost  luni  de  zile  pline  de
privațiuni  și greutăți crunte pentru întreaga echipă. De atunci, în
încrâncenarea  frigului  iernii  și  în  tensiunea  nervoasă  în  care
lucram, între mine și Florin Căta s-a creat o caldă prietenie care nu
o va mai rupe nimeni  și nimic. Păstrând proporțiile, o asemenea
prietenie se mai crează doar pe front.
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Revenind  și  pe  scurt  -  când  soțul  femeii  adultere  era  la
serviciu, suspectul nostru era „înlocuitorul”. Fiind paznic de câmp,
putea lipsi motivat de acasă oricând, chiar  și pe timp de noapte.
Acolo fusese și în timpul când la Valea Liștii lui Nicolae Muntean
i se răpea viața în mod tragic! Cherchez la femme!

Sângele de pe hainele lui Petru Hațegan era de la un vițel
sacrificat  de  către  el  tot  în  ziua  fatidică.  Or,  în  acea  perioadă
sacrificarea  tineretului  bovin  era  considerată  infracțiune  și  se
sancționa penal.

Iată explicația lanțului de minciuni  care îl  ținuse pe Pătru
Ciobanu’  suspect  de  un omor  pe  care  nu-l  comisese  dar  fusese
bănuit și cercetat aproape 8 ani de zile.

A urmat altul  și apoi altul,  din lista mare de suspecți care
atârnau greu în balanța dosarului de urmărire informativă, codificat
„Valea Liștii”.

Chiar cu riscul de a mă repeta o spun că studiind sutele de
pagini  în  care  erau  materializate  roadele  investigațiilor,  a
cercetărilor și a activităților informative desfășurate, de la început
am fost conștient că undeva s-a greșit. Acum, după atâția ani care
trecuseră,  eu  nu  puteam  face  altceva  decât  să  descopăr  acele
greșeli.

Citisem undeva, într-un documentar de specialitate, că atâta
timp cât criminalistul nu a rezolvat un caz să revină la locul faptei
și să reexamineze cu minuțiozitate totul, pentru că există șansa să
observe lucruri care anterior i-au scăpat. În cazul nostru se punea
problema  scăpării  din  atenția  predecesorilor  mei  care  se
perindaseră timp de aproape 8 ani. Așa că, eu mergeam cât puteam
de des  și  când nu eram antrenat în rezolvarea altor  evenimente,
mergeam –zic- la Valea Liștii să stau singur, cu gândurile mele.

Într-una din zile, tot privind la cioatele rămase în urma tăierii
lui Trifon, acum înnegrite de timp, am avut o adevărată revelație.
Unele dintre acestea erau la o înălțime  superioară posibilităților
unui om de a ajunge la ele de jos, de pe pământ. Iar ca să se urce în
sălciile  respective,  singur,  neajutat  de  nimeni,  era  imposibil  nu
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numai pentru Nicolae Muntean zis Trifon dar  și pentru altul mult
mai tânăr. 

A fost primul moment crucial și primul mare pas făcut spre
identificarea  autorului.  Canalizarea  cercului  de  bănuiți  într-o
singură direcție  și  prin aceasta reducerea simțitoare a numărului
suspecților.

Parcă  s-a  făcut  dintr-o  dată  lumină  în  jurul  meu.  Toate
ipotezele cu paznicii de câmp, cu rudele ostile,  cu alte persoane
răzbunătoare, cădeau, cădeau precum fructele coapte dintr-un pom
pe  care  îl  scuturi.  Rămânea  una  singura  și  de  neînlăturat  -
criminalul a fost împreună cu victima la tăiatul crăcilor, l-a ajutat
efectiv pe Trifon să le taie, parte din ele după ce unul dintre ei a
fost ajutat de către celălalt să se urce în sălciile mai înalte.

Fusese  și aceasta una din ipotezele inițiale, dar nu singura,
astfel că cercul de bănuiți a cuprins un număr de persoane mult
mai mare decât era necesar.

Referitor la această ipoteză erau deja 3-4 suspecți, dar nu am
trecut  la  verificarea  lor  înainte  de a  investiga familia,  rudele  și
vecinii victimei în legătură cu persoanele care au ajutat-o la diferite
activități gospodărești.

Am mai completat lista.
La  un  moment  dat  am  ajuns  tocmai  la  Răchita  (comuna

Săsciori), sat situat la vreo 20 de kilometri față de locul faptei.
Suspectul de aici și care într-o vreme îi fusese de mai multe

ori  ajutor  victimei  la  unele activități  gospodărești,  era  un  țigan,
analfabet, alcoolic  și redus mintal. Adesea era văzut prin sate, cu
un topor pe umăr, oferindu-și serviciile.

Doamne,  câtă  bătaie  de  cap  ne-a  dat!  Am  apelat  și  la
psihiatri și la psihologi pentru a lămuri lucrurile cu el și a ne crea
certitudinea că nu are legătură cu omorârea lui Nicolae Trifon.

Cum am spus,  au  mai  urmat  alții  la  rând  și  i-am exclus
motivat din cercul de bănuiți pe aproape toți.

De ce  „aproape”? – Când „sacul”  cu suspecți  ajunsese la
fund ne-a rămas în atenție  un oarecare Viorel Nergheș.
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Procuror criminalist la Procuratura Județeană Alba (cum i se
spunea pe atunci Parchetului)  era în acea vreme Mircea Șulea, un
om sobru, foarte competent profesional, conștiincios  și meticulos
în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, cu care mă înțelegeam
și colaboram perfect.

El a remarcat la un moment dat:
- Cred că acestuia, de la început nu i s-a dat atenția cuvenită.

Trebuie verificat mai profund și apoi, mai cred, că s-a trecut prea
repede peste  episodul  cu călătorii  din autobuz care  au văzut  pe
câmp un bărbat îmbrăcat parcă în uniformă școlară.

Despre  ce  era  vorba?  -  În  jurul  amiezii  zilei  în  care  se
comisese crima,  călătorii  unuia dintre  autobuzele care pe atunci
făceau legătura între orașul Sebeș și comuna Pianu văzuseră – ce e
drept,  la  distanță  -  un  bărbat,  după  conformația  corpului  tânăr,
îmbrăcat  într-un  costum ce  părea  a  fi  uniformă  școlară  și  care
mergea spre locul faptei. Nu se dăduse la timpul potrivit prea mare
importanță acestui aspect.

Cine  era  Viorel  Nergheș și  familia  lui?  –  Locuiau  la  o
margine  a  satului  Vințu  de  Jos,  spre  Sibișeni;  acareturi  mari,
îngrijite și curate, dovedeau prezența unor oameni gospodari, cum
de fapt  și  erau.  Tatăl  era  muncitor  forestier,  muncea  la  diferite
puncte de lucru cu multă râvnă, fiind în majoritatea timpului plecat
de acasă. Fiul cel mare, căsătorit, era muncitor navetist la o mare
întreprindere din Alba Iulia. La domiciliu mama și nora se ocupau
cu multele treburi casnice.

Doar  mezinul  -  Viorel,  făcea  notă  discordantă  cu  restul
familiei: acum, în vârstă de 26 de ani, era taciturn, lipsit de prieteni
și prietene și deși angajat la una din secțiile speciale ale Uzinelor
Mecanice Cugir nu prea îl  trăgea firea la hărnicie; e drept că  și
naveta cu trenul la cele trei schimburi era obositoare.

La data când se comisese omorul avea puțin peste 16 ani, era
elev  la  unul  din  liceele  industriale  din  Cugir  și  navetist  tot  cu
trenul.  Făcea  și  el  parte  dintre  cei  care  îl  mai  ajutau  la  treburi
gospodărești pe Nicolae Muntean.
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A fost inclus inițial în cercul de bănuiți, dar și repede exclus
pe motivația acestuia că în ziua respectivă fusese la școală. A fost
văzut de către unul din vecini venind acasă după-masa, odată cu
navetiștii. Prea puțin!

A fost al doilea moment crucial.
Primul  lucru  în  plus  pe  care  l-am  făcut  eu  față  de

predecesorii  mei  referitor  la  Viorel  Nergheș a  fost  acela  că  am
mers la liceul unde în urmă cu nouă ani (trecuse de acum peste un
an de când aveam dosarul în responsabilitate) fusese elev  și  am
căutat în arhivă catalogul clasei sale.

Bineînțeles că trecând atâta timp, căutările n-au fost ușoare
și  nici  nu s-au terminat  repede.  Dar strădania, praful  înghițit  de
mine  și  de secretara  școlii,  ne-au fost răsplătite din plin:  La 16
noiembrie 1968 elevul Viorel Nergheș a lipsit toată ziua de la
școală!!  Deci,  mințise la primele  cercetări!  De ce? – Întrebarea
trebuia să primească răspuns.

Când am venit de la Cugir cu cele aflate, în tot Inspectoratul
nostru s-a produs o adevărată furtună. Ordinele erau foarte scurte,
clare și concise: toată logistica și toți oamenii necesari – la Vințu
de Jos! Implicat direct – șeful Inspectoratului Județean, Colonelul
Dumitru Dumitrescu.

În prima fază a fost instalată tehnica electronică și tot ce era
legat de ea, inclusiv pentru supraveghere și ascultare permanentă.

Apoi, am început să-l cercetez personal pe Viorel Nergheș la
sediul postului de poliție Vințu de Jos. Evident că o „scălda”: n-a
fost la școală, a mințit la prima cercetare în urmă cu nouă ani, dar
nici  alte rele nu a făcut.  Prin tehnica electronică rezulta că nici
familia nu știa nimic.

Ce a făcut totuși în ziua respectivă? – Explicații incoerente,
necredibile.

De aici – iarăși frământări, dubii, incertitudini pentru mine.
Oare nu cumva e tot un nevinovat ca și Pătru Ciobanu’ de la Pianu
de Jos? Ce are totuși de ascuns?-Întrebări fără răspuns.
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Am apelat din nou la poligraf. În acea perioadă era un singur
aparat  pentru  toată  țara,  astfel  că  psihologul  de  la  Institutul  de
Criminalistică  al  Inspectoratului  General  al  Poliției  (Miliției-din
acea vreme) se deplasa cu el unde era nevoie. În acele zile se găsea
la Oradea unde se săvârșise un omor deosebit de grav.

Deci, în tren și – hai Viorele la Oradea!
(Așa se făceau unele transferări în acea vreme).
Era un suspect mai aparte acest Viorel Nergheș. Tăcea, tăcea

mereu, nu întreba nimic, nu cerea explicații, nu se mira de nimic.
Am călătorit  toată noaptea  și  a doua zi dimineața eram în

fața laboratorului mobil al detectorului de minciuni.
În timp ce discutam cazul în detaliu cu psihologul Tudorel

Butoi (azi, profesor universitar, doctor în psihologie), „subiectul”
se odihnea. Polițistul putea fi obosit și nedormit, dar suspectul nu!

La  testarea  care  a  urmat,  Viorel  Nergheș a  dat  reacții
evidente  de  nesinceritate!  Din  spirit  de  colegialitate,  dar  și  de
bucuria  succesului  profesional,  psihologul  mi-a  dat  imediat
expertiza (deși folosirea ei ca mijloc de probă în instanță a fost și
este o problemă controversată).

Când m-am reîntâlnit  cu Viorel Nergheș (la examinarea la
poligraf  anchetatorul  este  exclus)  arăta  schimbat.  Tăcea  ca  de
obicei,  dar pe fața lui  se vedea o altă expresie,  de neliniște,  de
teamă, expresia lupului încolțit.

Nu i-am spus nimic, niciun fel de comentarii, de aluzii, doar
trebuia să vin cu el singur de la Oradea la Alba Iulia.

Pe drum, în tren, am avut unele mici „peripeții”, dar iarăși
lipsa de spațiu nu-mi permite să exprim tot ce aș dori.

Păi, eu îl vedeam pe Viorel Nergheș, dar nu mă vedeam pe
mine însumi. Clocotul din sufletul meu nu cred că era mai prejos
decât al lui, numai că de altă natură. Pe de o parte trebuia să par
nepăsător, impasibil, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit
referitor la persoana lui.

Apoi, trebuia să-mi ascund bucuria, speranța că – în sfârșit-
se apropia finalul. Aveam și îndoieli. Oare într-adevăr ne apropiem
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de capătul drumului? O să scap de eșecuri, de dezamăgiri  (când
concluzionam că alt  și  alt  suspect  nu e autorul  faptei),  de acele
obositoare ședințe lunare de analiză cu ceea ce am făcut și ce o să
mai facem?....

La  Alba  Iulia,  la  „bază”,  am  împărtășit  celor  implicați
rezultatul deplasării la Oradea.

S-a hotărât de către șeful Inspectoratului – colonel Dumitru
Dumitrescu cercetarea directă  a lui Viorel Nergheș la postul de
poliție Vințu de Jos.

Pe  colonelul  Dumitrescu  l-am  amintit  până  acum  doar
tangențial,  consider nemeritat,  pentru că era implicat din plin în
ceea ce făceam. El conducea totul prin activități specifice funcției
sale, adică prin acte de dispoziție în raport de situație, precum și
activități de analiză, permanente, pertinente și la obiect, nu doar la
general.

Cercetarea lui Viorel Nergheș avea ca elemente de acuzare
următoarele: 

-  lipsa  sa  de  la  școală  în  ziua  de  16  noiembrie  1968  și
minciunile lui în legătură cu ascunderea acestui aspect; unde a fost
în realitate și ce a făcut, detaliat;

-  testarea  la  poligraf  cu  rezultatele  reacțiilor  sale  de
nesinceritate (pe care încă nu i le spusesem).

Mizam în plus pe argumentul  că la data când s-a săvârșit
omorul Viorel era minor, deci va fi sancționat cu maximum 5 ani
școală specială de reeducare (chiar dacă acum avea 26 de ani!)

S-au  stabilit  echipe  de  cercetare,  alături  de  mine  fiind
„aliniați”  și alți colegi. Prima echipă, întâmplător (sau poate nu!)
era  formată  din  mine  și  colegul  Lucian  Ciurdărescu  (echipierul
meu  cel  mai  mult  implicat  în  cei  peste  2  ani  de  investigații  și
cercetări).

Împreună cu Viorel Nergheș ne-am deplasat la Vințu de Jos.
În zilele în care fusesem plecat la Oradea, tehnica electronică

își  făcuse  din  plin  datoria.  Se  stabilise  cu  certitudine  faptul  că
familia nu știa nimic despre vreo infracțiune comisă de Viorel, dar
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și un alt aspect foarte important pentru noi, de ordin psihologic: el
nu prea era iubit în familie, singura care îl compătimea și căreia i-
ar fi putut face confidențe era mama lui. 

Trebuia  să  exploatăm acest  „amănunt”  și  să  „regizăm”  o
întâlnire între cei doi. Când pe tehnica de ascultare a rezultat că
acasă  se  găsește  mama  lui  Viorel  singură,  l-am  dus  și  pe  el,
chipurile ca să mănânce o mâncare caldă.

Ca orice mamă, când ne-a văzut și-a exprimat îngrijorarea în
legătură cu fiul ei: unde a fost, ce i s-a întâmplat, ce avem de gând
să facem în continuare. Am liniștit-o cum am putut, încercând să
minimalizăm totul, apoi am solicitat mâncare pentru Viorel.

Săritoare, imediat a umplut masa cu de-ale gurii. Cu bunul
simț specific omului simplu ne-a invitat și pe noi la masă, dar am
refuzat politicos.

Subit  „interesați”  de  vița  de  vie  care  acoperea  curtea,
împreună  cu Lucian Ciurdărescu am părăsit  bucătăria,  lăsându-i
împreună pe mamă și fiu.

Probabil  prin  geamul  de  la  fereastră  ne  vedeau  cu  câtă
aprindere discutam între noi  și gesticulam, fără a da atenție celor
dinăuntru.

La  timpul  potrivit  am  revenit  în  bucătărie,  l-am  luat  pe
Viorel, asigurând-o pe bătrânică că mai avem niște formalități de
îndeplinit (!?), apoi fiul ei va fi liber.

La postul de poliție l-am lăsat pe suspect în biroul șefului de
post, iar într-o cameră alăturată l-am văzut pe colegul nostru Iulian
Buruian care  era  pe „ascultare”  cum îi  radia  fața  de  bucurie  și
țopăia în mod semnificativ.

Cu multă nerăbdare, cu înfrigurare am năvălit peste el și am
ascultat  împreună  banda  de  înregistrare.  După  ce  Viorel  i-a
povestit mamei sale cum a fost cu mine la Oradea, toate celelalte
cuvinte,  exprimate  în  grai  ardelenesc  mi  s-au  încrustat  pentru
totdeauna în memorie:

- Mamă, m-or prins cu aparatele alea a’ lor.
- Cu ce te-or prins, dragu’ mamii?
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- M-or prins că eu l-am omorât pe Trifon.
- Tulai Doamne, Viorelu’ mamii, tu ai făcut treaba aia?
Pauză pe bandă, apoi din nou:
- Spune, tu ai făcut-o?
- Eu, da’ taci, nu vorbi așa tare că te aud ăia de afară...
N-am  mai  putut  asculta  urmarea,  ci  –realmente-  ne-am

aruncat  unul  în  brațele  celuilalt.  Nu  mai  aveam grade,  nu  mai
aveam funcții, nu mai era nicio barieră socială între noi! Eram doar
trei colegi, care trecuseră împreună prin multe greutăți, prin griji,
prin  privațiuni  și  acum ne  sărbătoream victoria  în  felul  nostru.
Niciunul  dintre  noi  nu spunea nimic  (de fapt,  nu era nevoie de
vorbe),  ci  doar  râdeam,  râdeam dezlănțuit  ca  niște  copii  și  ne
strângeam în  brațe  unul  pe  altul.  Nu  găsesc  cuvintele  potrivite
pentru a descrie atmosfera de atunci, bucuria nețărmurită de care
eram cuprinși  toți  trei.  Destinul  dirijat  de  Cel  de  Sus  făcea  ca
tocmai noi, cei care munciserăm cu mai multă dăruire la finalizarea
acestui caz să fim împreună. Lipsea doar Florin Căta și echipa lui
„din umbră”.

Din aceste rânduri se poate desprinde cu ușurință imaginea
noastră a polițiștilor care ne înțelegem pe deplin menirea, care ne
bucurăm ori  de  câte  ori  reușim  să  repunem  ordinea  socială  în
cursul ei firesc, să redăm oamenilor siguranța civică, indiferent de
orânduirea socială și politică care ar fi. Noi, cei mulți, nu am avut
și nu avem nimic comun cu profitorii care  și-au agonisit averi pe
căi necinstite, case, vile  și mașini somptuoase, totul sub protecția
uniformei  pe  care  o  poartă.  Noi,  cei  mulți,  constituim  regula
generală, iar ei excepția.

Atunci, în 6 mai 1978, aveam suportul moral pentru o ultimă
și  decisivă  confruntare  cu  autorul  omorului  săvârșit  la  16
noiembrie 1968 pe platoul de la Valea Liștii.

Am intrat  din  nou  în  biroul  șefului  de  post  împreună  cu
Lucian Ciurdărescu. Aici ne aștepta ultimul „adversar” pentru a da
ultima declarație ce încheia ancheta de 9 ani și jumătate în cel mai
vechi dosar cu autori necunoscuți din evidența organelor judiciare
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de  pe  meleagurile  județului  Alba,  din  toate  timpurile  de  până
atunci!

„Discuția” a durat 4-5 ore, timpul trecând pe nesimțite. Noi,
cei doi anchetatori, am aplicat cu multă ingeniozitate  și eficiență
metoda  specific  franceză-un  anchetator  „bun”  și  unul  „rău”  -
insistând  mult  pe  circumstanțele  atenuante  ale  făptuitorului:
minoratul  său  la  data  comiterii,  caracterul  violent  al  victimei,
conflictul spontan (pe care îl intuiam) între ei etc. 

Greu, cu șovăieli și întreruperi, Viorel Nergheș și-a depănat
povestea:

În  dimineața  zilei  de  16  noiembrie  1968,  elev  navetist  la
Cugir  fiind,  acesta  a  ajuns  prea  târziu  la  gară,  când  trenul
„cugireana”  tocmai  plecase.  Pentru  a  se  feri  de  admonestările
părinților,  s-a gândit să-și  petreacă ziua cumva  și  să se întoarcă
acasă după-masa, odată cu navetiștii. 

Astfel, s-a dus pe jos la Sebeș, a vagabondat prin oraș, iar
spre  prânz  s-a  îndreptat  către  marginea  orașului.  La  bifurcația
șoselei naționale cu vechiul drum Sebeș-Tărtăria a întâlnit un om
care  aștepta  o  ocazie  spre  Pianu.  Din  vorbă  în  vorbă  au  aflat
reciproc că lucrează la Uzinele Mecanice Cugir (unde Viorel făcea
practică),  în  secții  apropiate.  Pienarul  era  acum în  concediu  de
odihnă. 

Au pornit-o împreună, încet, pe drumul vechi amintit. După
vreun kilometru i-a ajuns din urmă o mașină, șoferul acceptând să-i
ia în caroserie.

Când au ajuns la locul numit „Groapele vințenilor”, Viorel
Nergheș a coborât, a urcat panta spre sat, dar mai era încă timp
până spre seară.

Din locul unde se afla, avea o vedere panoramică, astfel că în
zona Vălaielor de la Valea Liștii a văzut un car cu vite. „Unde este
un  car,  sunt  și  oameni!”  a  fost  raționamentul  lui  Viorel  și  s-a
îndreptat  spre  locul  respectiv.  Apropiindu-se,  l-a  recunoscut  pe
Nicolae Muntean - Trifon și i-a explicat motivul prezenței sale în
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zonă. Acesta din urmă i-a solicitat sprijinul  și i-a promis ca plată
suma de 10 lei (valoare apropiată zilelor noastre).

Zis  și  făcut.  Au lucrat  împreună,  Viorel  fiind cel  care s-a
urcat în sălcii, ajutat de celălalt. 

La  sfârșit  Viorel  și-a  cerut  plata.  Zgârcitul  Trifon  l-a
ridiculizat,  iar  la  insistențele  adolescentului,  l-a  înjurat.  De  la
înjurături s-a ajuns la îmbrânceli și lovituri reciproce.

Tăvălindu-se  pe jos,  Viorel  Nergheș a  fost  biruit  de  către
vânjosul  agresiv  care,  după  ce  l-a  burdușit  bine,  s-a  ridicat,
abandonându-l.

Asta a crezut el, pentru că tânărul n-a acceptat cu ușurință
înfrângerea,  umilința  și  durerea fizică.  Astfel  că,  văzând alături
toporul victimei, s-a ridicat, l-a luat și-a lovit fulgerător cu acesta,
de  două  ori,  pe  la  spate,  în  cap,  pe  cel  care  nu-și  respectase
promisiunea și care a plătit cu pumni, nu cu bani serviciul al cărui
beneficiar fusese.

Furia i s-a stins lui Viorel Nergheș tot așa de repede cum i s-
a și aprins. Ba mai mult, dându-și brusc seama de gravitatea faptei
sale, a intrat în panică și împleticindu-se, s-a îndreptat în fugă spre
satul Sibișeni. Pe drum nu s-a mai întâlnit cu nimeni.

A ocolit satul și s-a apropiat apoi de Vințu de Jos. În timp ce
trecea pe sub podul de cale ferată de la Sibișeni, pe deasupra sa
tocmai se auzea uruitul specific al cursei „cugireana”. Ajunsese la
timp.

Viorel  și-a  liniștit  mersul  o  dată  cu bătăile  precipitate  ale
inimii  și  aparent  calm,  s-a  îndreptat  agale  spre  casă.  Totul  se
sfârșise... 
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Acum, după nouă ani și jumătate se sfârșise și ancheta noastră.
În mod cu totul ciudat nu ne venea să plecăm. Am continuat să mai
discutăm încă câtva timp, de data aceasta complet degajat, atât noi cât
și Viorel Nergheș, căruia parcă i se luase o piatră de pe inimă.
Ne-a mărturisit cât de greu a fost pentru el în toți acești ani; teama de a
nu fi descoperit, izolarea în care a trăit pentru ca nu cumva la băutură
sau  în  alte  împrejurări  să  se  trădeze  cu  vreun  cuvânt  sau  gest,
remușcările care îi măcinau conștiința și câte altele.
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Într-un târziu, i-am zis:Viorele, trebuie să plecăm.  Ști unde mergem,
nu?
Răspunsul lui a fost de-a dreptul stupefiant:
- Bineînțeles că  știu. Dar vă rog ceva. Să nu mergem direct la Alba
Iulia. Să trecem cu mașina prin dreptul casei mele, fără să opriți, apoi
să mergem la motel la Sebeș să bem o bere, apoi ....fie ce-o fi!
Am acceptat, chiar dacă cerința lui era în afara oricăror regulamente,
care mi-ar fi putut atrage sancțiuni. În decursul anilor cât am lucrat în
acest caz, în special în momente grele, îl amenințam în gând pe autorul
faptei că ce o să-i fac când o să-l identific, iar acum eram exagerat de
conciliant. Aș fi acceptat orice.
Atunci,  în  seara  zilei  de  6 mai  1978 am intrat  în  localul  motelului
„Dacia” din Sebeș. Fiind zi de sâmbătă salonul era aproape plin. Ne-
am așezat  la  o  masă  și  am comandat  câte  o  halbă  cu  bere  pentru
fiecare.
Din nou, Viorel Nergheș ne-a surprins atât pe mine cât  și pe Lucian
Ciurdărescu cu o cugetare de a sa. Iat-o:
- Domnule maior, vă cunoaște cineva din local?
- Nu, Viorele, nu. Întâmplător acum în tot localul nu e niciun cunoscut,
deși mă cunoaște multă lume la Sebeș.
A privit în jur, a zâmbit  și a întrebat (mai mult pentru el însuși) din
nou:
- Oare câți oameni de aici s-ar putea gândi că la masa asta stau liniștiți
și beau bere doi polițiști și un criminal?
Am rămas fără replică.
La Alba Iulia, la reședința Poliției Județene i-am întocmit lui Viorel
Nergheș formele legale de reținere potrivit procedurii penale de atunci.
Apoi, ne-am despărțit de el.
Am anunțat telefonic pe procurorul Mircea Șulea, care urma ca a doua
zi  să-și  ia  „clientul”  în  primire,  să  continue  ancheta  penală  potrivit
normelor în vigoare.
Am  anunțat  apoi  pe  toți  care,  într-un  fel  sau  altul,  își  aduseseră
contribuția la rezolvarea acestui dificil caz.
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În sfârșit am pornit spre casă, ușurat într-un fel că am scăpat de acest
omor,  iar  în  alt  fel  parcă  nevenindu-mi  să  cred  că  într-adevăr  s-a
sfârșit.  Aveam totodată senzația unui demiurg prin tot ce am reușit,
adică să redau liniștea unor oameni, să fac dreptate.
Urmează acum un episod care probabil nu prezintă credibilitate pentru
toată lumea. Cine se gândește că o fac doar așa, ca efect scriitoricesc -
treaba lui! Mă va crede cine vrea.
Era trecut bine de ora 23, fiind o noapte liniștită, senină și caldă. M-am
apropiat de blocul în care locuiesc. La o fereastră deschisă – soția mea:
- N-am putut să adorm. Am simțit că se întâmplă ceva cu tine, dar nu
de rău, ci de bine.
Oare cum i-am transmis  și ei zbuciumul meu sufletesc? Să fie asta o
răsplată pentru ea, soția polițistului, care este moral alături de soțul ei
la multele greutăți, dar și la puținele bucurii? - Întrebări retorice.
În seara  aceea,  mai  bine  zis  în  noaptea  aceea,  am stat  îndelung de
vorbă, povestindu-i totul, bucurându-se și ea alături de mine.
A doua  zi  dimineața  ne-am întâlnit  la  sediul  Poliției  Județene  mai
mulți  decât  sperasem.  Era  doar  duminică,  zi  liberă.  Noi,  „eroii”  ne
felicitam reciproc. Ne-au felicitat și alții, unii scoțând vorbele din gură
doar din vârful buzelor, cu invidie, dar cei mai mulți în mod sincer, cu
ochi strălucitori, considerând succesul nostru ca un succes al întregii
instituții, cum de fapt și era.
Apoi, o parte din noi am plecat la Vințu de Jos și Pianu. Am plecat cei
care lucraserăm „pe față”, iar cei „din umbră” rămânând în continuare
în anonimat.
Aveam niște datorii morale de îndeplinit.
Am intrat întâi la familia Nergheș. Trebuia să-i încurajăm pe părinții
lui Viorel, să le spunem ce s-a întâmplat și ce va urma, să-i convingem,
iar la rândul lor să explice satului că fiul lor nu era un criminal odios,
ci  fusese  un  adolescent  cu  discernământul  în  formare,  care  a  fost
provocat și a ripostat pe negândite. 
Am  trecut  apoi  la  familia  victimei.  Ne-a  întâmpinat  nană  Mărie,
tremurând ca de obicei datorită bolii. Pentru că pe mine mă cunoștea
cel mai bine, am luat-o de-o parte și i-am spus cine e criminalul, cum
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s-au petrecut lucrurile, încercând să ocolesc cum am putut episoadele
care  dezavantajau  memoria  defunctului.  A  plâns.  A plâns  mult.  Își
jelea soțul omorât, își jelea propria-i viață chinuită alături de un soț
dur, insensibil, care a văzut în ea doar o unealtă de care s-a folosit. Am
lăsat-o cu sufletul oarecum liniștit, împăcat.
În sfârșit am ajuns acasă și la Petru Hațegan. Când ne-a văzut atât de
mulți,  Pătru  Ciobanu’  s-a  încruntat;  numai  la  lucruri  bune  nu  se
aștepta!  Era  totuși  derutat  de  fețele  noastre  vesele,  binevoitoare.
Schimbul de cuvinte dintre noi nu-l voi uita niciodată:
- Oare di ce ați vinit iară’?
- Lucruri bune, nene Petre, lucruri bune. L-am prins pe criminalul lui
Trifon.
- Di ce vă râdeți de mine? N-am suferit destul?
- Nu ne râdem deloc. L-am prins și e la arest. Este copilul cel mic al lui
Nergheș din Sibișeni.
Cât era de tare Pătru Ciobanu’, l-am văzut prăbușindu-se psihic. A scos
din piept un oftat sau un suspin și a dus mâinile la ochi. Tremura din
tot corpul. A dat apoi într-un hohot neostoit ca orice bărbat puternic,
nededat cu plânsul. Printre degetele-i noduroase, asprite de muncă, i se
prelingeau pâraie de lacrimi.
Noi toți tăceam, nemișcaţi, respectându-i descătușarea. Îl respectam și-
l înțelegeam. Într-un târziu s-a liniștit.
A avut  și el apoi, unele reacții nebănuite de noi. A adus din pivniță o
cană cu vin, apoi alta și încă una, cu care ne-a cinstit pe toți. Era un vin
sec, aspru, precum proprietarul lui. A dorit apoi să aibă o poză cu mine.
Iat-o!
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Fiind duminică  și potrivit obiceiului local sătenii  se odihneau în grup,
tăifăsuind pe la porți. Pătru al nostru a dorit să străbatem cu el împreună
tot satul și să spunem oamenilor că nu el e vinovat de omorârea celui de
la Valea Liștii, că l-am prins pe adevăratul făptaș și iată cine este. I-am
îndeplinit și această dorință, reabilitându-l în fața satului.
Nu-mi  pot  explica  nici  acum,  de  ce,  dintre  toți  suspecții  referitori  la
omorârea lui Nicolae Muntean, de acest bărbat dârz m-au legat niște fire
nevăzute  și  nebănuite.  Pentru  acest  motiv  l-am  descris  cu  lux  de
amănunte și apoi, în timp, ori de câte ori treburile profesionale m-au dus
la Pianu l-am mai căutat, doar ca să stăm de vorbă, uneori chiar cu ocazia
aniversării zilei sale de naștere, pe care n-am uitat-o.
Îmi amintesc că odată eram la Pianu cu un coleg  și ca de obicei l-am
vizitat pe bătrânul Petru Hațegan. La un pahar cu vin, colegul meu l-a
întrebat:
-  Spune  drept,  nene  Petre,  nu  ești  supărat  pe  domnu’ Oaidă  că  te-a
cercetat atât de mult timp?
Răspunsul a fost pe potriva înțelepciunii țăranului român:
 -  Nu,  domnule  dragă.  Colejii  dânsului,  ăia  care  or  fost  dintâi,  m-or
mânjit cu tină (noroi-n.n.), dar dânsu’ și colejii de pe urmă m-or curățat,
chiar dacă peria o fost cam aspră!
Dar, să revin.
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Nu am apucat noi să terminăm „defilarea” prin satele Sibișeni și Pianu de
Jos  că  toată  obștea  sătească  a  aflat,  prin  căi  necunoscute  nouă,  de
realizarea pe care o dobândisem.
Țăranul ardelean nu-i atât de expansiv ca cel din sudul  țării. E puternic
interiorizat, iar sentimentele-i mocnesc în el. Prin gestică  și mimică își
exprimă și aprecierile și reproșurile.
Așa s-a întâmplat și atunci. Nimeni, dintre cei pe lângă care treceam, nu
ne spunea  nimic,  dar  fețele  lor  erau din  nou grăitoare.  Aveau priviri
admirative  și  chiar  recunoscătoare  pentru  că  le-am  redat  și  întărit
sentimentul de siguranță civică.
A fost recompensa noastră atunci, păcat că nu a ținut mult timp.
... Zilele care au urmat celei de 6 mai 1978 au fost zile de relaxare, de
satisfacție  a  muncii  împlinite,  de  aprecieri  pozitive  din  partea  celor
competenți  a  le  face,  dar  și  zile  de  amărăciune.  Deși  ar  putea  părea
ciudat, totuși a venit și amărăciunea.
Dacă în  perioadele  de încrâncenare,  de  adevărată  luptă  pentru aflarea
adevărului  și descoperirea făptuitorului omorului, puteau fi numărați pe
degetele de la o mână cei care eram înhămați la muncă concretă, acum au
apărut ca ciupercile după ploaie o serie de „contribuabili” la succesul
acțiunii.  Oameni  care  o  dată  sau  de  două  ori  deschiseseră  și  ei  gura
spunând câte o inepție cu ocazia analizării cazului respectiv sau poate
nici atunci, ci doar întâmplător, pe vreun coridor, acum își făceau un titlu
de glorie prin „contribuția de seamă” adusă la rezolvarea lui!
Dar, ce să faci, lumea nu poate fi schimbată! Deși au trecut aproape 2000
de  ani,  cuvintele  cunoscutului  om politic  și  istoric  roman  Tacitus  își
găsesc  încă  aplicativitate  și  în  zilele  noastre:  „Toți  își  cer  partea
succeselor, iar înfrângerile le trec numai pe seama altora”.
Ba mai mult, invidia unora nechemați la „masa bucatelor” a mers până
acolo  încât,  la  câteva  săptămâni  după  ce-l  identificasem  pe  Viorel
Nergheș ca  autor  al  omorului  comis  asupra  lui  Nicolae  Muntean,  au
lansat un zvon care s-a extins cu repeziciune în comuna Vințu de Jos și
în satele din jur.  Zvonul a avut atât de puternică priză la unii oameni
creduli, încât l-am auzit și la restaurantul „Lutsch 2000” de lângă Vințu
de Jos, după aproape 20 de ani de atunci.
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Acest zvon minimaliza ca să nu zic că reducea la zero munca și strădania
noastră, identificarea lui Viorel Nergheș dând-o pe seama întâmplării.
Cică, la o nuntă sau un alt soi de petrecere, după ce Viorel s-ar fi îmbătat,
ar fi avut un conflict cu o altă persoană pe care ar fi amenințat-o:
   - Vezi că te omor și pe tine ca pe ăla de la Valea Liștii!
Această amenințare ar fi ajuns  și la „urechile” poliției care n-ar mai fi
făcut altceva decât că l-ar fi luat pe Viorel Nergheș și l-ar fi băgat în
pușcărie! No comment!
Cât a fost –în realitate- de „ușor” pentru noi se poate vedea în cele ce
urmează.
După terminarea tuturor activităților noastre,  din nou mi-a luat câteva
zile până am adunat  în vederea arhivării  într-un singur dosar,  legat  și
numerotat cele peste 1000 file ale lucrării informative „Valea Liștii”.
Dar, în legătură cu acest aspect pot să prezint dovezi palpabile.
Întâmplător, în timp ce mă pregăteam să duc dosarul la arhivă, în biroul
meu a intrat un coleg de la compartimentul de tehnică criminalistică, cu
aparatul foto și blitz-ul pe umăr.

Mi-a venit atunci, instantaneu, o idee:

115



 - Fă-mi te rog o poză cu dosarul acesta. În mod sigur un altul atât de
„greu” nu o să mai înregistrez.
Nu  m-am  gândit  atunci  că  aceasta  va  deveni,  peste  ani,  o  poză  –
document, că replica la cei care au crezut ( și poate mai cred și acum!) că
noi am fi stat potrivit proverbului „pică pară mălăiață...”.
Dar, ce ar mai putea interesa acum pe cititor? – Probabil, ce s-a întâmplat
în continuare, după arestare, cu Viorel Nergheș. Așa cum prevăzusem și
noi,  a  fost  condamnat  la  5  ani  internare  într-o  școală  specială  de
reeducare.
E posibil să se fi simțit stingher ca între 26 și 31 de ani să se găsească în
mijlocul unor copii delincvenți, dar legea e dreaptă și echitabilă. Când a
fost condamnat s-a  ținut cont  de vârsta pe care a avut-o la comiterea
faptei și nicidecum de cea la care a fost identificat.
Din câte cunosc, după liberare, Viorel Nergheș a dus o viață normală, iar
cele întâmplate la vârsta de 16 ani au rămas – probabil – ca un vis urât. 

TERESIA BOLCHIŞ-TĂTARU

              Durerile înfrângerii70

De la nenorocirea lui Pavel au trecut
aproape  doi  ani.  Starea  lui  nu  mergea
nici înainte, nici înapoi, stătea pe loc așa
după cum stătea și el țintuit la pat, de tot
atâta  timp.  Nu  se  putea  mișca.  De  la
brâu în sus era om viu, de la brâu în jos
era  un  mort.  Nu  doar  că  nu’și  putea
mișca picioarele, dar nici măcar îndoi nu

70 Fragment din romanul  Măriuca în curs de tipărire la 
editura Gens Latina” din Alba Iulia
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le putea, nici din voia lui  și nici a altcuiva, stăteau țepene în pat,
fără să asculte de nici o comandă.

În  primele  luni  după  accident,  când  încă  mai  avea  speranțe
măcar  de o îmbunătățire,  dacă nu chiar de o vindecare totală,  a
suportat durerile și toate, dar după Crăciun, și mai ales începând cu
Anul Nou, a trecut la o stare de disperare ce-l ducea la accese de
furie și urlete de să scoale morții.

  Doctorul Mitru Apan, doar cu puțin mai în vârstă decât Pavel,
venea aproape zilnic să-l vadă. Încerca să-l calmeze, la început din
pastile,  apoi  prin  injecții,  dar  mai  curând  și-a  dat  seama  că
medicamentele îl pot face dependent de ele, ceea ce i-ar înrăutăți,
nu numai starea lui, dar și a celor din jur. A ajuns la concluzia că
cel mai bun tratament  și singurul care l-ar putea ajuta, în această
fază, ar fi tratamentul psihic. El singur trebuie să înțeleagă că asta
este soarta lui și că nu’i rămâne altceva de făcut decât să se împace
cu ea, așa cum este. Pe limbă îi apăru o vorbă ce-o auzise de la o
bătrână țărancă, paralizată, pe care a tratat-o ca student, alături de
medicul locului, un prieten, într’un sat de lângă Cluj: „Asta’i crucè
mè,  domnle  doctor,  pă  care  mi-o  dat-o  Dumnezău  amu,  la
bătrâneță și pă care trabă s’o duc, pentru păcatele mele ce le-am
făcut când am fost tânără, că am fost frumoasă, domnule doctor și
ia, așè feciori mândri ca dumta, mi-au fost tare dragi. Da’ amu,
m’o ajuns bota lui  Dumnezău și  trăbă să’mi  duc crucè cum oi
putè!” – și doctorul n’a putut uita tăria sufletească și calmul acelei
bătrâne  singure,  paralizată,  pe  care  o  cerceta  doar  o  dată  pe  zi
cineva din vecini,  dacă nu uita,  să’i  dea un pahar cu apă sau o
lingură de mâncare și poate să o schimbe.

În clinică erau cazuri mai ușoare sau mai grave decât al bătrânei,
dar cei mai mulți erau bolnavi deprimați, dacă nu chiar sfârșiți, nu
atât  de  boala  fizică,  cât  de  lipsa  de rezistență  sufletească care’i
făcea foarte greu vindecabili.  Multora le lipsea un suport moral,
care să le dea tăria interioară spre a lupta, spre a se resemna, spre a
învinge.

„Trebuie să’mi duc crucea!” – zicea bătrâna. Aste sunt cuvinte
pe care le folosesc oamenii  credincioși,  își  spuse doctorul  și  pe
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care  le-a  auzit  și  el  în  copilăria  lui  de  la  părinți.  Începu  să
mediteze,  oare ce fel  de  „opiu pentru popor”  va fi  fost  religia,
dacă dădea oamenilor o asemenea tărie sufletească în necazuri și
suferințe? Dar oare lui Pvel nu i-ar putea folosi, mai  mult  decât
medicamentele, această terapie a religiei? Oare nu’i aceasta cel mai
bun tratament psihologic? Dar cine să-l aplice? Să-l facă pe Pavel
să înțeleagă că  „asta’i crucea lui!” pe care trebuie să o ducă și
odată cu el și cei din casă, altă soluție nu există, medita doctorul,
care  mai  prinsese  ceva  din  educația  creștină  de  dinainte  de
vifornița urii ateiste a dictaturii proletariatului. „O, Doamne, oare
de ce i-ai dat lui Pavel așa o cruce și pe lângă el și ei? Doamne,
ia-i  Măriucăi,  fetei  ăsteia,  atât  de  gingașă  de  frumoasă,  de
harnică  talentată  și  bună,  o  cruce  așa  de  grea,  aproape  peste
puterile ei!” – se pomeni doctorul vorbind cu sine. Apoi îl fulgeră
un gând: „ aici numai un preot poate ajuta și acela nu poate fi decât
preotul nostru cel bătrân!”. Se duse la el. 

  Părintele Buteanu, pe cât a rămas de surprins, pe atât de mult
s’a bucurat de vizita doctorului.

- Cum se face, că în loc să merg eu la el, vine doctorul
la mine? – îl întâmpină el vesel, în ușă, pe vizitator.

Bătrâna  doamnă  preoteasă,  o  femeie  de  inimă  deschisă,
întotdeauna bucuroasă de oaspeți,  s’a bucurat  îndeosebi,  căci de
când cu tovarășii, lor de mult nu le mai calcă nimeni casa, ceea ce
pe dânsa foarte o durea și o deprima. Oamenilor le era frică să nu
fie  denunțați  și  întemnițați,  că  țin  legătura  cu  popa  cel  bătrân,
„dușman al poporului”.

Numai  ce  apăru  doamna preoteasă în  odăița  modestă,  în  care
părintele  îl  condusese  pe  doctor,  cu  o  farfurioară  cu  fursecuri
făcute de dânsa,  „pentru domnul părinte!”–  ca și în zilele bune.
Aduse și două pahare, o cană de apă rece, atunci scoasă din fântână
și  o  sticlă  cu  sirop  de  zmeură,  încă  neîncepută,  sirop  din  anul
trecut, făcut tot de dânsa, din fructele de pe petecul de grădină ce
le-a mai rămas și din care trăiau.

Părintele  Buteanu  foarte  s’a  întristat  de  cele  ce  i-a  relatat
doctorul  despre  starea  lui  Pavel,  de  care  știa,  dar  nu  cu  atâtea
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amănunte.  Se înțelege că era gata să facă tot  ce’i  stă în putință
pentru bolnav și  familia  lui.  Îl  va vizita,  după cum îi  va indica
doctorul iar  acesta-l  informă, că poate merge la el oricând, căci
întotdeauna este  cineva acasă,  așa încât  părintele va fi,  în  orice
vreme, bine primit. Ce să’i spună? Asta știa dânsul mai bine, căci
doar ținea de activitatea lui pastorală pe care a practicat-o în sat un
timp de peste patruzeci de ani, o viață de om, timp în care a vizitat
sute de bolnavi,  încurajându’i  în  suferința lor,  ducându-le  sfinte
taine, împrăștia și maslul, sacramentul muribunzilor, pentru cei de
la capătul drumului.                                                             

                                Nu te vreau, părinte
Moto: „Omul nu poate trăi fără Dumnezeu.”

                Swetlana Allilijewa, fiica lui Stalin.
  Când părintele Buteanu a intrat la ei în curte, Duruș, câinele

alb, lățos, foarte supărat și a dat alarmă mare, ca pentru o vizită
neobișnuită, care s’a făcut auzită tocmai acolo unde nu trebuia.

  Pe  Pavel  l-a  apucat  așa  o  neliniște,  iar  Reghina  a  ieșit  în
întâmpinarea oaspetelui, apărându-l de câine.

  „Lăudăm pă Domnul Christos!”  – salută ea ca și pe vremea
copilăriei  ei.  „O,  Doamne,  o  Doamne,  părinte,  ce  năcaz  a  dat
peste noi!” – prinse ea a se tângui, ștergându’și lacrimile cu colțul
zadiei de dinainte, făcându’i loc preotului să treacă și strigând la
câine: „taci și păși încolo! Taci, câne, n’auzi!?”
Părinte, cum de veniți la mine? – îl întâmpină Pavel.
D’apoi, fătu’ meu, mi-a spus doctorul că pot veni să te văd și am
venit.
Da’ dacă nu v’ar fi spus, n’ați fi venit?
Poate că nu și nu pentru că n’aș fi vrut, căci de vrut am vrut eu
imediat ce-am auzit ce ți s’a întâmplat, dar știi și dumneata, dragul
meu, de ce n’am venit și tot ca să vă apăr pe voi și nu pe mine.
Acum doctorul m’a încurajat să vin și iată-mă.

  Dar Pavel, ca împins de un resort rău, de dinăuntru, explodă cu
revoltă către preot, așa cum spiritul răului ar fi vorbit prin gura lui.
Părinte, să nu începeți să’mi vorbiți de Dumnezeu și să’mi spuneți
că este drept și bun, mai ales cu mine, în starea în care mă aflu,
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când tot dumneavoastră, preoții, spuneți că nici un fir de păr din
capul  omului  nu  se  mișcă  fără  știrea  lui  Dumnezeu.  Atunci,
părinte, și ce mi s’a întâmplat mie a fost tot cu știrea Lui? Da’ de
ce părinte? Fost-am eu cel mai păcătos om din satul acesta? Chiar
să fi fost, părinte, da’ femeia asta, Măriuca, ea n’a fost! De ce să
fie și ea, nenorocită, alături de mine ori pentru mine, de ce părinte?
Îmi  puteți  răspunde?  Că  gândesc  că  de  aceea  ați  venit  la  mine
să’mi  răspundeți  și  să’mi  țineți  predici,  să  mă  gândesc  la
Dumnezeu!

  Reghina,  care  când  îl  auzi  cum  se  revoltă  împotriva  lui
Dumnezeu, îngrozită, ieși în tindă, tânguindu-se: „Doamne, iartă-l
că nu știe ce zâce! Doamneee...!”

  Părintele îl  asculta tăcut,  lăsându-l să’și verse toată durerea,
zicându’și în gând, ca și Reghina: „Doamne, iartă-l că nu știe ce
spune!” îi înțelegea revolta, neputința și era impresionat de toată
starea lui, dar a venit aici să ajute, nu să se lase demoralizat. A
așteptat  până  ce  Pavel  s’a  liniștit,  a  dus  mâna  la  piept  și,  din
buzunarul de din lăuntru al vestonului, a scos un crucifix pe care i
l-a arătat: „El, fiind în bunătatea lui Dumnezeu-Tatăl, s’a jertfit
pentru  omenire  și  pentru  noi  toți.  Doar  era  neprihănit,  era
Dumnezeu,  de  ce  a  trebuit  să  moară  moartea  cea  mai  grea  și
rușinoasă, de pe cruce? Căci trebuie să știi, că pe vremea aceea,
cea  mai  cumplită  pedeapsă  pentru  un  răufăcător,  pedeapsa
capitală,  era  răstignirea  pe  cruce.  O  alta  mai  groaznică,  mai
degradantă, mai umilitoare și mai de batjocură nu exista. De ce
tocmai  El,  din  imensa  bunătate  a  Tatălui,  a  trebuit  să  aducă
această  dureroasă  jertfă?  Și  a  adus-o,  ca  un  miel  blând,  fără
murmur, până la capăt; pentru ce? Căci doar El n’avea nimic de
ispășit!  Dar  a  învins!  A  învins  lumea,  împărățiile  și  regii  și
stăpânitorii  și  a  rămas  pentru  noi  model  de  viață  și  jertfă
neprihănită”.

  Între timp,  Reghina a încetat  a se mai  tângui,  iar  ceilalți  ai
casei, auzind cine a venit, s’au adunat de pe afară, intrând înăuntru
și ascultându-l cu atenție pe bătrânul preot, care vorbea ca un sfânt,
doar Pavel își întorsese ochii dinspre cruce.
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Vezi tu, dragul meu? – la vorbele acestea inima lui Pavel parcă se
muie. Se văzu deodată, cu ani în urmă, împreună cu Nuțu, în odăița
părintelui cu dulapul și coșul de nuiele prăfuit și plin de cărți și
parcă toată făptura lui  se relaxă în așteptarea celor ce părintele,
hotărât că i le va spune, așa ca și atunci și într’adevăr, părintele
începu a spune tocmai ceea ce aștepta bolnavul – noi trăim aici în
lagărul socialist, adevărat închiși ca într’un lagăr, ba mai rău, ca
într’o imensă  închisoare,  asta  a  devenit  România  noastră pentru
trup și suflet. Noi nu mai știm ce se întâmplă în lume, decât ceea
ce ne lasă tirania comunistă să aflăm, ceea ce’i convine ei, spre a’și
menține puterea și nu ceea ce este în interesul și spre binele nostru.
Parcă am trăi închiși într’o groapă, și într’o scorbură, ca viermii,
lăsându-ne impresia că scorbura nostră’i cea mai formidabilă, cea
mai  nemaipomenită,  ba nici  nu există o a doua, în toată lumea!
Scorbura  noastră’i  un  palat  în  care  noi,  viermii,  suntem regi  și
prinți și împărați și ne simțim atât de bine și de ocrotiți în văgăuna
noastră, încât nu mai dorim să o părăsim, ci să trăim aici în veci și
să le dăm cu tifla tuturor celor ce nu trăiesc în gaură de șarpe ca
noi! Ba nici nu mai există alte făpturi în jurul nostru, acelea sunt pe
alte planete! Dar vezi tu, fătu-meu, de la ființele acelea, de pe altă
planetă,  care se numește Italia,  mai  străbate și  până la noi,  prin
coaja groasă a scorburii nostre, câte o știre, despre ce fac oamenii
aceia care au spiritul liber și care nu sunt obligați de către un tiran
încoronat să trăiască într’o scorbură. De la acești oameni, a pătruns
până la noi vestea că, la Padova, a început încă în anul nenorocirii
noastre,  1948,  procesul  informativ  pentru  beatificarea  părintelui
Maximilian Kolbe. Cine a fost acesta? Un preot catolic polonez și
călugăr  franciscan  pe  care  naziștii  nemți  l-au  omorât  și  ars  în
crematoriul de la Auschwitz în ziua de 15 August, 1941, de Sfântă
Măria  Mare.  Și  ce’i  cu  asta?  La  Auschwitz  au  murit  peste  un
milion  de oameni  care  au  fost  arși  în  crematoriu,  o  pată  foarte
rușinoasă pe secolul XX și pe toată omenirea! Ei uite că este ceva
deosebit în asta:  părintele Kolbe a fost singurul,  unicul  care s’a
ridicat deasupra celor peste un milion de oameni, deși au mai fost
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și alții care au dat dovadă de eroism, tărie sufletească și dragoste
de Dumnezeu. 

  Cei din casă, Reghina, Măriuca, Simion și Mitraș, s’au aşezat
tiptil fiecare pe laviță sau pe un scaun, ochi și urechi la ce spune
părintele, iar Pavel și-a întors fața spre el.

PETRE P. BUCINSCHI

                                BĂTRÂNA DOAMNĂ ZEN

                   Mai nou bătrâna doamnă Zen face fitness. Merge la
sală, trage de fiare, ridică gantere şi aleargă pe bandă. Ziua circulă
prin oraş pe bicicletă. 

Într-una din zile am întâlnit-o pe stradă şi în timp ce pedala
pe  bicicletă  am  întrebat-o  unde  merge.  În  viteza  bicicletei
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răspunsul a venit scurt, la cimitir. Atunci am întrebat-o la mişto,
cui îi lasă bicicleta. Eram sigur că nu m-a auzit în viteza cu care
mergea  pe  bicicletă.  Seara  bătrâna  doamnă  Zen  m-a  sunat  la
telefon supărată că am luat-o la mişto. Apoi am început să râdem
în hohote. Bătrâna doamnă Zen m-a invitat atunci să înnoptez cu
ea,  argumentându-mi  că  s-a  plictisit  să  doarmă  singură.  Din
curiozitate am acceptat invitaţia bătrânei doamne Zen. La miezul
nopţii bătrâna doamnă Zen şi-a lăsat pe noptieră peruca, dinţii şi un
ochi de sticlă şi s-a culcat lângă mine în pat. Dacă în acel moment
m-aş fi uitat într-o oglindă cu siguranţă aveam o privire alertă. Nu
vă puteţi imagina cum am dormit în acea noapte. Şi azi când îmi
aduc aminte de noaptea în care am dormit lângă bătrâna doamnă
Zen îmi simt corpul întreg cuprins de frisoane.

                                           ***
Oamenii când văd un zid gol, simt nevoia să îl mâzgălească.

Asta  a  simţit  şi  bătrâna  doamnă  Zen  chinuită  de  talentul  său
artistic,  a  început  să  deseneze  graffitti  pe  câţiva  pereţi  din
apropierea casei sale. Un fel de exprimare a orăşeanului obişnuit
cu tot bagajul său comportamental. Bătrâna doamnă vroia să dea
culoare şi personalitate zidurilor până atunci gri şi monotone. Dacă
veţi trece azi prin zonă, veţi putea urmări poveşti naive specifice
vieţii urbane pictate pe câţiva pereţi exteriori. Bătrâna doamnă Zen
s-a gândit să îşi extindă cercul de admiratori, să devină, de ce nu, şi
mai populară. Şi-a deschis o expoziţie de tablouri pictate naiv pe
pânză,  direct  în  stradă,  chiar  pe  gardul  casei  sale.  Trecătorii  se
opreau, comentau, doi bătrâni râdeau între ei. Bătrâna doamnă Zen
a reuşit să vândă un singur tablou, cu atâţia bani, încât a putut să îşi
cumpere un căţel de pluş. Într-o zi   şi-a făcut autoportretul pe care
l-a atârnat pe perete în living. Privindu-l din acea zi căţelul de pluş
a început să latre.  

                                        ***
În urmă cu o lună am fost în vizită la bătrâna doamnă Zen.

Nu o văzusem de mult, vroiam să ştiu cum se mai simte, ce mai
face. Mare mi-a fost surpriza când am intrat în living şi am văzut-o
pe bătrâna doamnă Zen alergând cu mâinile întinse, fâlfâind din ele
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ca din aripi. Tot cu mâinile întinse, fâlfâind sărea de pe canapea, de
pe pian, de pe masă. În timp ce alerga pe lângă mine îmi spunea că
vrea să înveţe să zboare. Atunci  mi-am adus aminte că cu ceva
timp în urmă mi-a spus: când era copilă s-a urcat în podul casei şi
cu o umbrelă deschisă a încercat să zboare, umbrela s-a rupt la fel
şi picioarele. De atunci persistă în memoria sa ideea să înveţe să
zboare. Acum la vârsta ei înaintată persistă să înveţe să zboare. A
început cu mâinile întinse şi fâlfâind din ele să zboare prin grădină.
S-a împiedicat de un muşuroi şi s-a întins cât era de lungă. A stat
mai bine de o săptămână în pat cu vânătăi şi dureri de oase. Apoi s-
a înscris la un curs de zbor cu parapanta. După vreo cincisprezece
ore de curs,  bătrâna doamnă Zen a învăţat să se dea cu parapanta.
Îşi dădea drumul de pe casă, de pe dealul din apropiere, de pe unde
găsea prilejul să îşi dea drumul cu parapanta. Îi plăcea felul cum
vedea lumea din văzduh, avea impresia că totul îi stă la picioare.
Până când într-o zi în văzduh a intrat în conflict cu un uliu. 

Acesta agresând-o pentru că i-a încălcat teritoriul. În urma
conflictului a fost nevoită să aterizeze forţat. 

La aterizare a înfipt parapanta în pământ, ea accidentându-
se. Acum de mai bine de o săptămână stă întinsă în pat, cochetă,
îmbrăcată cu o bluză foarte decoltată, cu sânii mai mult la vedere
purtând o fustă din ipsos. 

I-am scris câteva versuri pe fusta ei din ipsos. Am băut cu ea
un pahar cu şampanie, ea cu paiul,  eu cu paharul.  Mi-a spus că
după ce medicii o vor dezbrăca de fusta de ipsos, are de gând să
înveţe să sară cu paraşuta. Mă gândeam la bătrâna doamnă  că este
singură şi foarte bogată şi nu are pe nimeni altcineva decât pe mine
care trec din când în când să o vizitez. Dar săritura ei cu paraşuta s-
ar putea să îi facă rău iar mie bine.
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        ZENOVIA ZAMFIR
               
                       DIN PREA MULTĂ IUBIRE (II)

           Stratul subţire de zăpadă, iar
pe alocuri poleiul făceau ca drumul
să fie greu şi anevoios. Cutele dintre
sprâncenele lui  demonstrau hotărâre
şi concentrare. De câteva ori Nicolla
fusese  pe  punctul  de  a-i  cere  să
renunţe  însă  conştientiza  că  Doru
luase această decizie pentru ea.

Vorbeşte  vrute  şi  nevrute
pentru a-l menaja. Din când în când
el  îi  răspunde  râzând.  Iarna  are
farmecul  ei  dar  s-o  petreci  la  gura
sobei,  nu  străbătând  sute  de
kilometri,  gândeşte.  Iubirea  îţi  dă
putere, voinţă, încredere. Dorinţa de
a face o clipă frumoasă iubitei nu are
obstacole şi nici bariere.
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Ajung la Mamaia când ziua se îngână cu noaptea. Imediat
după  cazare  pornesc  spre  ţărmul  promis.  Dacă  vara,  marea  este
frumoasă,  iarna  este  spectaculoasă.  Valuri  imense  sărută  cu
voluptate plaja pustie, vântul puternic o îngenunchiază făcând-o să
urle de durere, pescăruşii veghează de la înălţime zbuciumul ei, iar,
din când în când, ţipând de neputinţă coboară s-o mângâie. Nicolla
priveşte  şi  ascultă  concertul  naturii  în  braţele  iubitului.  Este
fascinată şi încântată că poate trăi o clipă atât de minunată alături
de omul drag.

Doru oprise maşina chiar lângă mare.
-Ţi-e frig, o întreabă într-un târziu.
Întorcând faţa, strălucind de bucurie şi încântare către el, îi

răspunde printr-o sărutare.
Singuri pe ţărmul pustiu, cu marea la picioare şi cerul plin de

stele deasupra, se simte minunat.
Pături, lemne încep să iasă la iveală din portbagajul maşinii.
-Ai nevoie de ajutor? întreabă uimită.
-Puţin mai târziu, răspunde preocupat. Acum te rog să stai cu

spatele la mine.
Se supune docilă.
Aprinde cu greu focul, din pricina emoţiilor, beţele de chibrit

nu scăpărau.
Aşează păturile pe nisipul rece în apropierea flăcărilor, faţa

de  masă,  farfuriile  de  plastic,  grătarul  pentru  fripturi,  în  pahare
toarnă câteva picături de coniac şi mândru de sine se apropie de ea.

-Prinţesă?
Nicolla se întoarce şi-l învăluie într-o privire plină de iubire.
-Da, prinţul inimii mele!
-Sunt onorat să vă invit şi să vă însoţesc la dineul oferit în

cinstea Înălţimii Voastre.
Sobrietatea, vorbele îi stârnesc hohote de râs.
-Mulţumesc,  Iubire,  cuvintele  sunt  prea  sărace  pentru  a-ţi

răsplăti efortul! Îl sărută.
-Se  aşează  în  jurul  focului  şi,  îmbrăţişaţi,  ascultă  muzica

mării  admirând cerul plin de stele. Mănâncă din aceeaşi farfurie,

126



răsfăţându-se reciproc cu sărutări şi mângâieri. Nicolla simte starea
de  euforie  şi  extaz  pătrunzându-i  în  adâncul  sufletului.  Clipa  de
bucurie ar dori să se prelungească la nesfârşit.

-Doru  este  încântat  că  a  reuşit  să  descopere  şi  să  vibreze
coarda sensibilă a iubitei.

Când ultimile lemne au ars în întregime se destramă şi magia
în care înnoptaseră fericiţi.

Se întorc la hotel.
Camera  matrimonială,  special  aleasă  de  el,  îi  aşteaptă  cu

miros de trandafiri şi petalele acestora împrăştiate în patul imens,
şampania la rece şi tortul de frişcă...

-Visez sau e realitate? se întreabă cu voce tare.
În  timp  ce-i  mângâie  cu  sărutări  gâtul  încordat,  Doru  îi

strecoară lănţişorul cu o inimioară în medalion.
Atingerea  metalului  o  face  să  tresară;  pipăind  cu  mâna

descoperă medalionul.
-Astfel, zi de zi vei şti că lângă inima ta bate, în acelaşi ritm,

inima mea, îi susură la ureche.
Lacrimi imense de bucurie îi inundă ochii. Se stăpâneşte cu

greu să nu le dea frâu liber, noroc cu semiîntunericul camerei.
-Te iubesc, te iubesc, murmură buzele ei în timp ce-l desfată.
Valurile de extaz şi plăcere îi aruncă până la cer, la stele şi

chiar dincolo de ele.
                                                 *

Peste ei şi  dragostea lor se aşternea colbul timpului,  puţin
câte puţin.

Cu cât se vedeau mai rar, cu atât dovezile de iubire şi trăirile
erau mai intense.

Munceau din zori şi  până în noapte pentru ca atunci când
erau împreună nimic să nu le tulbure liniştea.

Nicolla  fusese  numită  şefa  compartimentului  comercial
printr-o şansă nesperată, problemele de sănătate o obligase pe fosta
colegă  să  se  pensioneze.  Deşi  stresantă  şi  obositoare,  munca  îi
oferea  posibilitatea  de  a  colinda  ţara  în  lung  şi  lat  cu  maşina
unităţii,  de  a  cunoaşte  oameni  şi  mentalităţi  noi.  Facultatea  o
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finalizase, urma să susţină lucrarea de licenţă. Nimic nu le umbrea
clipa de bucurie când se întâlneau o dată, cel mult de două ori pe
lună. Vorbeau despre serviciu şi pasiuni, despre filme şi cărţi, aveau
atâtea să-şi spună încât nu-şi pierdeau timpul cu întrebări de genul:

-Cu cine te-ai întâlnit în lipsa mea? Iubeşti pe altcineva?
Încrederea era prioritară.
Uneori, Doru era tentat să-i povestească despre familie, dar

nu ştia cum va reacţiona şi nu era pregătit s-o piardă. Dragostea ei îl
întinerise,  alături  de  ea  descoperise  cât  de  minunată  era  viaţa.
Aştepta cu nerăbdare şi încordare momentele când erau împreună. 

Aproape că ea nu ştia ce înseamnă ura şi răutatea, chiar dacă
le întâlnise în cale.

O  adora  pentru  grija  cu  care  îşi  înconjura  semenii.  Era
blândă şi tandră cu cei din jur, iar pe cei care îi făceau rău îi ocolea
dar nu-i condamna. Considera că singura judecată dreaptă era cea
divină.

Suferea când vedea oameni necăjiţi şi oropsiţi de soartă. Atât
cât  putea,  ajuta.  Făcea  donaţii  în  bani  şi  haine,  participa  la
reuniunile destinate bătrânilor şi orfanilor. Lipsa locurilor de muncă
era  acută  şi  dură  pentru  tinerii  fără  experienţe.  Reuşise  să  ajute
câţiva şi simţea o mare împlinire când îi vedea mulţumiţi. Renunţa
foarte uşor la hainele şi  lucrurile mărunte în favoarea unei  cărţi.
Citea foarte mult, lectura îi oferea liniştea şi alinarea de care avea,
uneori,  nevoie.  Pe  măsură  ce  o  cunoştea  mai  bine,  Doru  se
îndrăgostea şi mai tare. În cercul lui de prieteni şi cunoştinţe, nu
exista preocuparea pentru semeni sau dorinţa de a veni în sprijinul
altora mai necăjiţi.

Datorită  ei  devenise  mai  bun,  mai  tolerant,  mai  atent  la
necazurile altora.

-Ce sens are să strângi averi peste averi, pentru că, atunci,
când pleci pe drumul fără întoarcere, nu iei nimic cu tine, afirmase
ea, odată, când discutau.

Cum poţi să te bucuri atunci când faci rău unei persoane?
-Cum să râzi şi să te distrezi iar cel de lângă tine suferă?
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-Cum să  mănânci  bunătăţi  şi  cel  de  lângă  tine  moare  de
foame?

Câtă maturitate în gândire avea şi câtă dreptate, realizase el.
Pe  cărările  vieţii  se  intersectase  cu  multe  femei  frumoase  dar,
majoritatea erau preocupate de sine şi de bani. Considerase atunci
că era normal  şi  firesc dar felul  de a fi  şi  a  gândi  al Nicollei  îi
dăduse peste cap toate teoriile şi principiile, însă nu regreta.

Auzise adesea sintagma ,,fără dragoste nimic nu e" dar abia
acum îi înţelegea sensul. Şi totuşi ,,decât niciodată, mai bine mai
târziu"  se  ironiza  singur.  Povestea  lor  de  iubire  înfrunzea
primăvara, înflorea vara, se cocea toamna, iar în lungile nopţi de
iarnă se desăvârşea.

              *
Doru  primise  în  custodie  o  garsonieră  chiar  în  centru

Bucureştiului,  se stabilise că aşa se economiseau bani,  hotelurile
erau  din  ce  în  ce  mai  scumpe,  benzina  la  fel  şi  era  mai  puţin
obositor şi pentru el.

-Alo! răspunde morocănos. Funcţia îi atârnase de gât şi un
telefon mobil.

-Bună seara, iubito, ştiu că este târziu dar vroiam să te aud şi
mi-e dor să te văd.

-Bine, mă scol să deschid uşa, se trezeşte ea recunoscându-i
vocea.

Acum sunt în Germania, draga mea, râde el imaginându-şi
cum arată în cămaşa roz dantelată, vineri ajung la Bucureşti, poţi să
vii şi tu? Te aştept la autogară în jurul orei 8, seara. Nu acceptă un
refuz sau o scuză! Îi închide.

Nedumerită,  se întoarce pe partea cealaltă să doarmă,  însă
chipul lui îi zâmbeşte de pe ecranul imaginaţiei. Da, şi  ea tânjea
după el, trecuseră aproape două luni de la ultima întâlnire. Adoarme
într-un târziu cu chipul lui în gând.

Nicolla  îl  zăreşte  prima  şi  grăbeşte  pasul.  Braţele  lui
puternice o strâng cu grijă la piept. Mirosul dulce-amărui îi gâdilă
plăcut  nările.  Doru  o  conduce  atent  prin  mulţime  şi,  oprind  la
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florăria  din  apropierea  autogării,  comandă  un  buchet  imens  de
trandafiri roşii.

Emoţionată îi mulţumeşte din priviri.
Taxiul îi  lasă în faţa unui bloc din Piaţa Victoriei.  Uşa se

închide  cu  zgomot  în  urma  lor,  în  timp  ce  buzele  se  caută  cu
voluptate.

-Te doresc, îngână el printre sărutări.
Te iubesc,  articulează ea cu greu.  Cu mâini  tremurânde  o

dezbracă şi purtând-o ca pe un trofeu de mare preţ o aşează pe pat.
Se iubesc cu patimă şi disperare până când razele lunii  le

mângâie cu blândeţe chipurile strălucind de bucurie şi încântare.
-Bine ai venit printre pământeni! îl tachinează ea în timp ce

se cuibăreşte la pieptul lui primitor.
-Bun  găsit!  frumoasa  mea  pământeană,  îi  răspunde  el

sărutându-i tandru câţiva zulufi rebeli de pe frunte.
Vrei să mergem în oraş la un restaurant, sau testezi talentul

meu culinar? - glumeşte.
         -Este cald şi bine, aşa că risc, răspunde ea vesel.

Doru  aduce  tava  cu  mâncărurile  semipreparate  pe  care  el
doar le încălzeşte, şi o aşează în mijlocul patului. În timp ce gustă
când dintr-o farfurie, când din alta,  Nicolla îi laudă priceperea şi
îndemânarea. Vorbesc, se mai sărută, mai mănâncă, îşi sting setea
cu vin de Drăgăşani şi iar se iubesc până în zori.

Lumina  zilei  se  filtrează  cu  greu  printre  jaluzele  trase.
Nicolla deschide alene ochii şi nerecunoscând casa încearcă să se
ridice însă braţul lui o împiedică. Simţindu-i căldura şi  parfumul
îmbietor, se aşează înapoi.

-Este sâmbătă, iubito, o linişteşte strângând-o în braţe.
Senzaţia de iubire, ocrotire, adorare, mângâiere o copleşeşte

făcând-o să adoarmă cu zâmbetul pe buze. După o noapte de iubire
şi un somn odihnitor alături de iubită, Doru este ca un nou născut.
Sprinten,  se  strecoară  în  bucătărie  şi  fredonând  o  melodie
pregăteşte şi aranjează masa festiv, decorând-o cu flori şi petale de
trandafiri.
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Când totul este gata îşi trezeşte iubirea vieţii, cum o alinta
atunci când nu erau împreună, cu săruturi şi mângâieri.

Nicolla se lasă sedusă şi i se dăruieşte cu toată dragostea ei
de femeie îndrăgostită.

Două zile şi două nopţi n-au ieşit din casă.
         Sperând că aşa va fi, Doru făcuse cumpărături din belşug.
Nimeni  şi  nimic  nu  tulbura  clipa  de  bucurie,  îşi  închiseră
telefoanele, dăduse drumul la un radiocasetofon pentru muzică şi
trăiau fiecare secundă, fiecare minut  cu intensitate de parcă erau
singuri în univers.

           *
Dragostea lui, serviciul care o solicita sâmbăta, uneori chiar

dumineca, făcuseră ca timpul să zboare şi să nu observe. Avea peste
treizeci  de  ani,  dar  nu  se  gândea  încă  la  căsătorie,  de  altfel
considera că bărbatul este cel care face o astfel de cerere. Părinţii,
deşi erau îngrijoraţi, nu îndrăzneau să zică ceva.

Nicolla  iubea  copiii  dar  nu  discutase  niciodată  cu  Doru
despre acest subiect. Poate că nu se simţea încă pregătit, îl scuza ea.

De fapt, ei nu făceau planuri de viitor, trăiau fiecare clipă ca
şi când ar fi fost ultima.

Văzuse  prietene,  prieteni,  rude  căsătorite  şi  la  puţin  timp
divorţate,  încât  renunţase  la  ideea  că  trebuie  să-şi  întemeieze  o
familie, lăsa timpul şi soarta să hotărască.

Iubirea  care  duce  la  unirea  destinelor  în  multe  cazuri  se
transformă  în  ură  şi  răzbunare.  Întâlnise  astfel  de  exemple  şi
aproape că se speriase.  Armonie,  înţelegere,  respect,  ar  trebui  să
existe între soţ şi soţie, dar ritmul trepidant al existenţei la elimina,
rând pe rând. Trist, dar adevărat! Goana după înavuţire, iluzia unei
vieţi luxoase şi aventuroase îi transforma pe unii semeni în roboţi
de produs bani.  Diferenţe între oameni  au fost  dintodeaauna dar
oare merită să-i calci pe alţii în picioare pentru a fi bine pentru tine?

Dacă ai bani, obţii  şi putere, sau, puterea aduce după sine
mulţi bani, credeau mulţi, dar ce folos că nu pot să se bucure de ele
fiindcă  îşi  pierd  demnitatea  şi  personalitatea  pentru  a  le  obţine.
Pentru  Nicolla,  versurile  lui  Eminescu  din  Luceafărul  erau
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memorabile:  ,,Trăind  în  cercul  vostru  strâmt/Norocul  vă
petrece/Căci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor şi rece".

            *
Nicolla admira, absentă, Peisajul ce dansa în ritmul roţilor de

tren. O stare de nelinişte îi tulbura bucuria de a se întâlni cu dragul
ei drag. Nu avea un motiv anume, în alţi ani de când se cunoşteau,
când se simţea năpădită de melancolie.

Aglomeraţia din metrou, căldura înăbuşitoare, toate o iritau.
Face câteva cumpărături ştiind că el vine direct de la aeroport şi la
oră târzie. Deschide cu cheia, pe care el generos i-o oferise şi, după
ce-şi trage sufletul, se apucă de aerisit camera, de făcut mâncare, îi
plăcea să-l întâmpine cu bunătăţi preparate de ea, curăţenie nu era
nevoie să facă, el fiind un tip ordonat, chiar tipicar. În garsoniera
simplu  mobilată,  un  pat  dublu,  o  măsuţă  cu  două  fotolii,  şi  o
bibliotecă pe un perete, toate erau aranjate ,,inginereşte", cum se
lăuda  el.  Şifonierul  pentru  haine  îl  montase  în  holul  spaţios.
Bucătăria mică şi cochetă era suficientă pentru două persoane.

Venind de nenumărate ori, Nicolla se obişnuise şi aproape se
simţea ca la ea acasă. Cunoştea fiecare obiect şi locul unde era pus.
Găteşte în ritmul muzicii, tratându-se cu o cafea şi câteva picături
de coniac, care spera să-i alunge starea de tensiune în care se afla.

Căutând în dulapul cu oale şi mişcând din neatenţie una mai
mare,  pe  care  nu  o  foloseau,  se  trezeşteîn  braţe  cu  o  fotografie
înrămată din care iubirea vieţii ei îi zâmbea alături de o femeie de
aceeaşi vârstă şi doi copii.

Rămâne privindu-i contrariată minute în şir, dar o readuce la
realitate mirosul de mâncare arsă. Cu mâini tremurânde îşi aprinde
o ţigară (se lăsase de fumat cu două luni în urmă, însă în barul lui,
alături de băuturi fine, exista un cartuş de ţigări), şi trage cu nesaţ
un  fum  în  piept.  Tuşeşte,  dar  continuă.  Durerea  este  atât  de
cumplită încât până şi lacrimile s-au blocat.

Privind în gol, încearcă să găsească o explicaţie, şi în acelaşi
timp, să ia o decizie.

Să aştepte şi să primească o mărturisire de la el?
Să sune şi să afle ce spune el?
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Să plece, şi când se va linişti să discute prieteneşte?
Ce să facă?
Cu ultimile forţe scrie câteva cuvinte pe o bucăţică de hârtie

în  care  invocă  o  boală  presupusă  a  verişoarei  sale  şi,  fără  să
privească în urma ei, plecă.

Pe străzile pustii, râurile de lacrimi rup zăgazul şi se revarsă
pe obrajii arşi de febra supărării.

-Până când, cărările vieţii mele vor rămâne întortocheate? se
întreabă suspinând.

Merge la întâmplare ore în şir  încercând să se liniştească.
Ajunge în gară când trenul, spre oraşul ei, se pune în mişcare. Fără
bilet, se urcă în ultimul vagon, sperând că ,,naşul" va fi înţelegător.

*
Când  şi  cum  a  ajuns  acasă  nu-şi  mai  amintea.  de  când

bojdeuca ei o învăluia şi veghea neliniştea ei, nu ştia. Bubuiturile
puternice în uşă o trezesc din amorţeală.

-Nicolla? Eşti acolo? Deschide uşa, altfel o sparg, distinge
vocea Danei.
Se  ridică  cu  greu  din  pat  şi  deschide.  Faţa  palidă,  hainele  de
călătorie  cu  care  era  încă  îmbrăcată,  şifonate  şi  în  dezordine,
privirea ei pierdută o sperie pe tânără.

-Ce s-a întâmplat cu tine? o întreabă supărată, încercând să
facă abstracţie de starea jalnică în care se afla. M-a sunat şeful tău
că nu ai fost la serviciu de două zile şi nu ştie nimic de tine. Te pot
ajuta cu ceva? Fără să aştepte explicaţii plecă şi reveni peste puţin
timp cu o cană de cafea şi ţigări.

Observase  scrumiera  plină  şi  bănuia  că  s-a  apucat  iar  de
fumat  dar  nu  comentă.  După  un  duş  cu  apă  rece  şi  cu  hainele
schimbate, Nicolla începe să semene a fiinţă umană.

-Îmi  pare  rău,  problemele  personale,  stopează  tentativa
prietenei de a afla detalii. Mulţumesc pentru cafea şi pentru grija de
care dai dovadă dar trebuie să merg la serviciu. Stinge ţigara abia
aprinsă şi lăsând-o nedumerită părăseşte camera.
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Încercând să elimine pe cât posibil urmele suferinţei de pe
chipul  ei  şi  se  prezentă  în  birou  şefului  cu  o  faţă  aparent
zâmbitoare.

-Îmi  cer scuze că nu am avut  posibilitatea să vă anunţ  că
lipsesc dar cineva din familie a avut probleme grave de sănătate, şi,
în situaţia confuză care s-a creat pur şi simplu, am uitat, minţea ea,
privind ciucurii de la covor neavând curaj să ridice privirea. Şi dacă
se poate, am nevoie de câteva zile de concediu, continuă.

Omul din faţa ei nu are nevoie de cuvinte şi explicaţii pentru
a înţelege, îi aprobă pe loc două săptămâni de concediu şi sperând
din tot sufletul să-şi revină îi urează odihnă plăcută.

Nicolla  părăseşte  instituţia  fără  a-şi  saluta  colegii  şi  se
retrage în odaia ei caldă şi primitoare. Profitând că Dana plecase de
acasă,  nu dorea să  împartă  cu nimeni  suferinţa  ei,  îşi  pregăteşte
ceva  de  mâncare  şi  se  forţează  să  înghită.  Ştia  că  nimeni  nu-i
înţelege şi nici nu putea să-i aline durerea.

Trebuia! Da! Trebuia să-şi înfrunte soarta! Plânge şi suspină
până adoarme epuizată.

*
Doru urcă scările două câte două, fredonând în gând melodia

lor, este nerăbdător să o vadă, parcă a trecut o veşnicie de când nu
s-au întâlnit. Era încântat că găsise florăria de la aeroport deschisă
şi cumpărase flori, în buzunarul de la sacou aşezase cu grijă cutiuţa
cu brăţara pe care o zărise într-un magazin de bijuterii din Paris şi,
deschizând zâmbind uşa aşteaptă ca ea să-i sară în braţe.

Nedumerit, înaintează prudent, în bucătărie urmele trecerii ei
erau încă proaspete. După ce aruncă o privire în cameră, îşi încercă
norocul în baie, parfumul ei mai stăruia încă, dar nimic.

-Poate a coborât să cumpere ceva, se încurajază singur, chiar
dacă era destul de târziu. Îşi face un duş rapid şi... proaspăt ras şi
parfumat se aşează într-un fotoliu cu un pahar de coniac în mână.

Lângă  scrumiera  plină  de  ţigări  fumate  pe  jumătate
descoperă biletul.
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Îl citeşte, şi reciteşte de mai multe ori dar tot nu înţelege.
Formează  numărul  de celular  dar  îi  răspunde robotul.  O sumbră
presimţire îi strânge inima ca o gheară de fier.
          Nu-l abandonase niciodată, oricât de grav ar fi fost.

-Dar de ce a închis telefonul? se întreabă neliniştit.
Îşi aduce sticla de băutură lângă măsuţă, simţind că va fi o

noapte lungă de aşteptare, şi toarnă în pahar.
Bea  gânditor.  Simţea,  aievea,  chipul  ei,  petrecuseră  atâtea

clipe  frumoase  împreună  în  patul  din  faţa  sa  încât  un  junghi  îi
străpunge inima ca  un pumnal ascuţit.

Îi era dor de vorbele ei calde şi odihnitoare, de şoaptele ei
tendre,  de  buzele  umede  şi  fragede,  de  trupul  ei  voluptos  şi
odihnitor, de toată fiinţa ei. Îi simţea lipsa prin fiecare por.

Goleşte sticla şi adoarme în fotoliu repetându-i numele.
Durerile puternice de cap, dar mai ales din pipt îl determină

să  deschidă  cu  greu  ochii.  În  semiîntunericul  camerei  spera  să
descopere  faţa  ei  zâmbitoare  dar  realitatea  cruntă  îl  loveşte
nemiloasă,  rămâne  în  fotoliu  zăcând  până  seara  aşteptând-o  cu
sufletul la gură.

Ce s-a întâmplat oare? Cu ce am supărat-o? Unde am greşit?
se întreabă într-un târziu când, cu un efort uriaş, se ridică pentru a
merge la baie.

Telefonul mobil este în continuare închis, la serviciu nu are
sens să sune, fiind duminecă.

-Unde s-o caute? Mihai era plecat la pescuit, adresa rudelor
ei nu o cunoştea...

Se zbate ca un peşte pe uscat, gândul de la ea nereuşind să-l
îndepărteze.

Desface o altă sticlă şi umple paharul până la refuz. Nu era
băutor fruntaş, de altfel, nu-şi amintea să se fi îmbătat vreodată, dar,
la durerea ce-i străpungea până şi măruntaiele, alt medicament nu
găsea.

Ca  dragostea,  nicio  boală  nu-i  mai  grea,  gândeşte  lăsând
lacrimile  să-i  scalde  obrajii  plini  de  ţepi.  Nu  mai  plânsese  din
copilărie.
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IONEL NEAMTZU

    Un creator

   Un grup de intelectuali au înființat într-un oraș de provincie cu
cenaclu literar.

Dezbaterile  în  acest  cenaclu
erau  furtunoase,  vii  și  pasionate.
Discuția  în  contradictoriu  îngăduia
temperamentelor  să  se  dezlănțuie.
Dispute  vehemente  prelungeau
ședințele până noaptea târziu. Fiecare
își apăra punctul de vedere, forfecând
părerile  contrare  cu  dinții  incisivi  ai
intelectului. Nu scăpa nimic neanalizat
și  necriticat.  Alături  de  acești
reprezentanți ai inteligenței pure, mai
erau  și  creatorii,  care  provocau  cele
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mai aprinse discuții. Ei nu purtau altă vină decât aceea de a fi prea
susceptibil.

Între  figurile  care  au  ilustrat  galeria  cenaclului,  a  fost  și
Mereanu.  Impetuos,  exploziv,  mic,  îndesat,  obrazul  său  plin
ascundea o veșnică revoltă sau exaltare,  o  necontenită  contractare
nervoasă și o agitată viață lăuntrică. Trăsătura lui fundamentală era
vanitatea, al cărei motor pus în funcțiune și antrenat de subiecte și
discuții, atingea paroxismul. Substanța inflamabilă din el lua foc la
cea mai mică atingere și incendiul se năștea pe neprevăzute. Când își
citea lucrările,  glasul său puternic țâșnea din adâncul  pieptului,  se
modula sonor și emfatic, deșertând o ploaie de artificii verbale.

Într-o  seară  se  așeză  tăcut  la  locul  său,  neluând  parte  la
discuție, căci era prea multă admirație și organizare în cuvântări. Nu
era  tentat  decât  de  lucrările  sale  și  odată  citite  în  fața  colegilor,
celelalte puncte din ordinea de zi nu mai prezentau nicio importanță
pentru el.

Discuția  administrativă  era  cam  lungă;  începea  să-și  piardă
răbdarea. De ce se întind oamenii la vorbă pe o temă atât de anostă?
Au să vadă ei când îi va veni rândul ce a fost el în stare să producă;
totuși  lumea  nu  vrea  să-i  recunoască  opera.  Deși  a  răspândit  o
mulțime  de  exemplare  din  broșura  sa  pe  la  toţi  oamenii  celebri,
tăcerea lor, nu era o dovadă a nepriceperii? Frunzări nervos printre
filele manuscrisului și scandă încet, potrivind măsura cu degetele. Își
șterse fruntea de sudoare  și  privi  neliniștit  la  cei  de  față,  care nu
păreau a fi  impresionați  de faptul  că discuția aceasta îi  va înghiți
timpul care mai era pentru a-și citi versurile. Se ridică hotărât:

- Domnilor, cred că e timpul să trecem la lucruri concrete, adică
la creații. De ce să ne organizăm și să rămânem totuși dezorganizați?
Cea mai frumoasă organizare este aceea de a lăsa pe fiecare să-și
citească operele, neîntrerupt de nimeni. Eu am scris niște versuri în
maniera  expresionistă,  care  vor  rămânea  cu  siguranță  în  analele
poeziei române. Vă rog să le ascultați.

- Bine, domnule Mereanu, zise președintele cu zâmbet ironic, te
ascultăm  cu  plăcere.  Lasă-ne  să  terminăm  mai  întâi  problema
abordată și apoi urmezi d-ta.
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Mereanu se așeză nemulțumit,  răsucindu-se nervos pe scaun.
Mai luă odată manuscrisul să-l recitească, strecurând șoapte ritmice
printre  dinți;  corectă  cu  creionul  un  vers  care  i  se  părea  că
șchiopătează. Când în sfârșit fu lăsat să se producă, se însenină la
faţă  Tuși  de  câteva  ori,  potrivindu-și  vocea,  ca  un  dirijor  care
încearcă să găsească tonul și diapazonul începu solemn, patetic, ca la
operă:

- Domnilor!
Ținea manuscrisul în mână, însă nici prin gând nu-i trecea să

citească; voia mai întâiu să facă o introducere, căci orice operă mare
necesită  o  prefață,  prin  care  publicul  este  lămurit  asupra  genezei
artei.

- S-auzim,  ziseră  câteva  glasuri,  care  voiau  să  împrăștie
ilaritatea celor prezenți.

Mereanu continuă grav.
- Sunt ani de când făceam pe redactorul la cel mai mare cotidian

din  capitală.  Pe  vremea  aceea  scriam un  tratat  despre  muzică  și
despre  analogia  ei  cu  poezia  simbolistă  și  mă  străduiam  să  pun
bazele unei organizații de tineri scriitori, pe care îl creșteam în spirit
literar,  învățându-i  să  aibă  respect  de  legile  frumosului.  Gruparea
noastră  a  avut  un  astfel  de  răsunet,  încât  am  fost  remarcați  de
personalități ilustre, care au venit la mine și m-au felicitat.

- Să  auzim versurile,  strigă  un  membru  al  societății,  retezind
fără milă avântul vorbitorului.

- Rog să nu fiu întrerupt, se răsti Mereanu, înghițându-și brusc
încântarea ce i se zugrăvise pe față.

Își scoase batista și-și șterse obrazul. Roti o privire încruntată,
dar se descreți repede:

- Cum spuneam,  însuși  d.  Ministru  al  instrucțiunii  a  venit  la
mine și m-a felicitat....

- Aceasta  n-ai  spus-o,  acuma  o  spui,  replică  același  membru
nedisciplinat.

- Domnilor, mă ascultați sau nu mă ascultați?
- Te ascultăm, dar lasă felicitările!
Președintele interveni împăciuitor:
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- E ora înaintată, domnilor; ar fi bine să nu pierdem vremea cu
discuții inutile.

Mereanu sări înțepat:
- Adică ceea ce spun eu e pierdere de timp?
- Nici  prin  gând  nu  mi-a  trecut  să  afirm  așa  ceva,  răspunse

președintele. Te rog însă să te grăbești, căci altfel nu putem asculta și
pe ceilalți care sunt puși în program.

- Dacă e așa, nu mai citesc nimic, zise Mereanu, supărat. N-au
decât să citească ceilalți domni din program.

Oricare altul ar fi  persistat în hotărâre, însă Mereanu nu era
omul care să renunțe la o satisfacție literară. De aceea se ridică subit
și  înainte  de  a  avea  ceilalți  timp  să  judece  mobilul  acestei
inconcvențe, se apucă să declame cu glas de tunet prima strofă din
poeziile sale.

Toți  își  reținură  râsul.  Mereanu  pândea  efectul  iluminat  de
bucurie.

- Nu-i  așa  că  e  acceptabilă,  domnilor?  întrebă  el  cu  lipsă  de
modestie

Unul dintre membrii  cenaclului,  căruia răbdarea i-a ajuns la
limite, se ridică deodată și întrebă:

- Acestea sunt minunatele d-tale versuri? 
- Da.
- Te felicit. Ceva mai bun n-ar fi putut ieși din capul d-tale.

Își  luă bastonul și  pălăria și părăsi sala. Lăsând pe Mereanu
înmărmurit.  Acesta  privi  câtva  timp  fix  în  direcția  celui  dispărut,
apoi își reluă lectura calm, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Era
convins că la mulțimea de ignoranți care nu-i înțeleg opera, s-a mai
adăugat unul.
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Mihaela CĂVESCU

PERSONAJE DE DUMINICĂ

Actorul
el om de rând
pentru o zi
personaj de duminică.
Scena pentru el
viaţă
pentru noi criptă de lemn
cu amintiri,
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unde soarele intră tiptil
şi mă gâdilă la tălpi
de mă face să râd...
să râd,
râsul dintâi.
Încep să ţopăi
şi sar pe scenă ca un greier din păstaie
şi intru
în propriul rol 
ca într-o zi de duminică
în biserică.

RETOSPECTIVĂ
Iubirea se vinde în kilograme
în talciocuri...

Vânzători din toate colţurile
aduceţi în târguri
mai multă iubire!
Eu singurul cumpărător 
mă închin şi tac.

SENS UNIC

Spre apus
ţiganul mâna calul
de înghiţea strada până la capăt.

pălăria se rostogolea
întinzând mâna cu disperare.

Nu s-a mai văzut
aşa întâmplare
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de la nepăsarea ta încoace.

Nepăsare, care mă arde
până la temelii.

SUB SOMNUL PESCARULUI

Noaptea oraşul
se revarsă-n apă
şi e mai trist ca niciodată.

Nici un zgomot nu-l mai tulbură,
a tăcut peste ape.

Din când în când băţul pescarului
îl scutură de lumină
şi-n el nasc cercuri din cercuri
până la margine.

UMBRE DIN APA ASFINŢITULUI

Drumul e  lung 
Călătorii  obosiţi
îşi întind scările  până la cer
migrând spre alte continente.

Numai seara
umbrele lor se alungesc
pe  ape,  
ca asfinţitului.

VITRINĂ OPACĂ

În următorii doi ani
poate încerc să te iubesc
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oricum nu mai devreme
de atât
Am timpul împărţit
în idei inegale
Ai grijă!
Să nu te înţepi
în această idee...
Ai mare grijă!
Că-i atât de fugară
ca o săgeată.
Reumatice idei
mă ţintuiţi
în depărtarea
următorilor doi ani
TATIANA SCURTU MUNTEANU
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Colind etern

Uită-ți iernile în buzunare, 
Curgă-ți ceața din pahare, 
Roua pice în subsol, 
Fii sărac și fericit. 
Moștenește ziua bună, 
Mori de dragoste nebună 
Și sălta-va iarba-n tine, 
Dar rămâi smerit. 
Și atunci 
Îngerii te vor colinda 
Chiar și primăvara. 

Au trecut prin mine anii

Au trecut prin mine anii, cai săbatici galopând, 
Zilele înspăimântate din copite destrămând. 
Am purtat într-o pereche amintirile din vad, 
Duse-n valurile triste ale orelor de jad. 
  
Am lipit în foi de dafin împărțitele cărări, 
Am sleit de rouă iarba și pământul de puteri, 
Toamnele acoperite de-al cuvinelor decor 
Mi-au închis în urmă ușa și m-au înălțat să zbor. 
  
Pierdere

M-am rătăcit în flori de liliac. 
M-am risipit și m-a luat ambulanța, 
Dar fără cap, fără mâini, fără picioare. 
Sufletul speriat 
Își căuta un templu de izolare. 
Un teren arid mă îmbrățișa. 
Prăbușirea m-a adus în fața bestiei 
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Care îmi mistuia rațiunea…
Am fost regăsită, 
Dar nu în toate mințile, 
Inima se preschimbase într-o piatră 
Albastră de cristal, 
Iar sufletul într-un inel 
Ce a căzut pe valurile de neliniște 
Ale infinitului. 
Îmi pierdusem capul. 

Nu mă uita!

În albul inocent de lăcrămioară 
Găsit-am puritatea ta, 
În nopțile de primăvară, 
Firescul spus nu mă uita. 
Azi teamă-mi e de despărțire 
Și frică-mi e de moarte, că 
Într-o zi voi fi la-ntâlnire 
De una singură. 
  
În seară luna-ți face cale, 
Tu ai făcut-o roaba ta, 
Nu-ți este nimeni de potrivă 
Și eu te rog nu mă uita. 
Atunci când soarele-mi șoptește  
Cuvinte dulci în primăvară, 
Îi spun că-mi place inocența 
Parfumului de lăcrămioară. 

Plouă

Plouă cu lacrimi de gheață, 
Plouă rar, mă brăzdează pe față, 
Se lasă cerul pe umerii mei 
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Și anii ce trec sunt grei, tot mai grei. 
  
Azi plouă mărunt și trist după geam, 
Iar ploaia din suflet e tot ce mai am, 
Se scurge tristețea și pleacă cu ea, 
Rămâne lumină în inima mea.  

DUMITRU ICHIM

SPICUL ÎNVAȚĂ PE COPIL ARITMETICA

Pe unul îl duceau astăzi
în afara cetății
și toți plângeau
în urma dricului.
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Grâul s-a-nălțat
spre urechea Copilului
șoptind către Dânsul:
„Spune-mi și mie
cât de nătâng li-e vaiul și plânsul!
N-au auzit de aritmetica
spicului?
Unu minus unu,
nu este zero cum socoata greșesc,
rezultatul spunând că-i nimic.
Nimic este zero, orfanul de număr.
Unu e-ntregime unul,
dar mai ales când îl scobor din spic.
Scădere la voi? Spre ce vă e plânsul?
Când unu cu taina adunu-l
‘nainte de zero îl spun.
Scăzutul altfel se învață
cum Tatăl mi-l scrise în spic,
că Unul se-ntoarce în unu,
iar unu n-a fost niciodată-n nimic,
de-aceea lui zero sub nas se răsfață.
Când vei fi mare
(nu uita scălâmbul din carte)
îndreaptă-le năravul de-a tot gusta din moarte!
La-nceput a fost Unu
și-apoi fu scăderea
cum numai grâul o știe:
pe unu dacă-l cobori din unu
tot unu rămâne
și-n cel care-nvie.
Iar zero?
Și-n nord și-n sud – nimicului mertic!
Doar disperată dăscălimea vă învață
mereu să-l puneți Unului în față
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uitând că mai există
și aritmetica spic. 

ÎNTÂLNIREA CU MELCUL

Nu știam că melcul
o fi-nvățat la vreo școală
să fie croitor.
Trandafirul,
de la colțul de pridvor,
începuse de ieri
să se scuture
petală cu petală.
Melcul,
după cum le tot măsura,
‘nainte și-napoi,
cu-atâta migală,
cred că din ele croia
haine noi
cu-aripi de sărbătoare,

COVATA DE PÂINE
 
Afară
luceafărul nu a uitat
să-și aprindă
greierul de seară.
 
În odăița din Nazaret
Fecioara Prea Curată
și-a pus în covată
Pruncul să doarmă
și-L leagănă cu piciorul.
 
Ca niște buze șoptind
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degetele ei
răsucesc firul
din fuiorul
alb ca o noapte de salcâm
înflorind.
 
Iosif
cu ochii se-nchină
Pruncului din covată,
și către Cea Prea Curată,
bătrânul dulgher
nespusul și-l înșoaptă în lumină:
Iată, Pâinea
care s-a coborît din cer!

      LYGIA DIACONESCU

CALEA MEA (DRUM) 

Când am venit aici, am stat puţin... 
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Că nu ştiam de lume şi dureri. 
Dar le-am simţit din mac, cu sânge plin 
Și mi-am urat „drum bun” şi multe veri, 

Am căutat în faţă, împrejur, 
Și am intrat pe una dintre porţi, 
Era deschisă larg, sculptată dur, 
Cu flori din care cumpăram noi toţi. 

Unii au luat o sută, mulţi deloc, 
Și s-au întors aşa cum au venit, 
Erau aceia care n-au noroc, 
Și care au răsărit la asfinţit. 

Eu mi-am purtat departe paşii grei, 
Prin locuri unde focul-vieţii-i stins, 
M-am regăsit prin florile de tei, 
Am râs şi printre hohote, am plâns! 

Plecasem iar, fiindc-am uitat să mint, 
M-am mai întors, dar poarta s-a închis, 
Și auzind de dincolo un cânt 
Am suspinat plângând şi-apoi am râs.

MEIN WEG

Als ich hierher kam, blieb ich bisschen stehen ...
Denn Welt und Schmerzen waren mir unbekannt.
Sah’s in dem Klatschmohn dort am Felde stehen,
Sagt’ „Gute Reise” mir – die Sonne brannt’.

Gesucht habe ich vorne, ringsumher,
Und trat durch eine Pforte nun hinein;
Offen war sie, geschnitzt wie keine mehr,
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Mit Blumen, wie wir kaufen Sträuße fein.

Einer holt hundert, and’re geh’n leer zurück,
Gegangen sind sie gleich wie sie gekommen,
Es sind diejenigen ganz ohne Glück,
Die in dem Untergang den Anfang nun bekommen.

Weit haben nun gebracht mich meine Schritte,
An Orte wo erloschen ist das Leben,
Belebt nun in der Lindenblüten Mitte,
Hab ich gelacht, geweint, verlegen.

Bin wieder weg, das Lügen ließ ich sein,
Kam wieder her, das Tor war für mich zu.
Von drüben hörte ich ein Lied ganz fein.
Weinend hab ich geseufzt und dann gelacht im Nu.
GERMINAȚIE 

Ascultă cum răsare grâul 
Cum printre sălcii trece râul 
Cum crește iarba dimineaţa 
Și curge- n stropi de rouă, viaţa
 
Ascultă cum se plămădește 
Un prunc, din lacrimi de iubire 
Și din „seminţi ” de nemurire 
Când dragostea ne contopește 

Ascultă cum o larvă plânge 
Născând un flutur, ce minune ! 
Și cum sămânţa germinează 
Și se transformă grâu’ - n pâine 

Ascultă cum un ied se naște 
Și trandafiru  ‘îmbobocește 
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Cum rodul vieţii “ izbucnește “ 
Și seva cerne - o nouă viață 

Ascultă glasul nemuririi

                 KEIMUNG

Hör, wie der Weizen sprießt,
Wie zwischen Weiden Wasser fließt,
Wie das Gras wächst am Morgen,
Im Tau Leben gedeiht ohn’ Sorgen.

Hör, wie es entsteht –
Ein Kind, aus Tränen der Seligkeit
Und aus Samen der Unsterblichkeit,
Wenn die Liebe in sich zergeht.

Hör, wie eine Larve weint
Zum Falter werdend – welch ein Wunder!
Und wie der Samen keimt
Und der Weizen als Brot stillt den Hunger.

Hör, wie ein Zicklein wird geboren
Und wie die Rose Knospen trägt,
Die Frucht des Lebens Wurzeln schlägt,
Der Lebenssaft ein neues Leben sät.

Hör die Stimme der Unsterblichkeit

IARNA 

Albă domniță, ți-ai prins viscolu-n păr 
Și ochii tăi adânci cern din priviri 
Fulgi albi de nea ce jucăuși aprind 
Lumini care se pierd în străluciri 
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Cu fața ta fardată de omăt 
Și râsul blând ce clocotește lin 
Îngheți ce-i pământesc, doar cu-n sărut
Și-așterni în geam cristale de rubin 

Copiii mei, treziți în dimineață 
Te-mbrătișează -ți spun : “Bine-ai venit! ” 
Îi porți pe brațe, legănați de sănii. 
Sunt zmei viteji, pe armăsari de-argint

DER WINTER

Weiß’ Fräulein, du, Schnee hast du im Haar
Und deine tiefe Augen streuen aus dem Blick
Schneeflocken, weiß, die tanzen immerdar
Und zünden an die Lichter mit Geschick.

Mit deinem Angesicht geschminkt mit Schnee,
Und deinem Lachen, welches kocht ganz leicht,
Erfriert das Irdische im Kuss der Fee,
Im Fenster blüh’n Rubinkristalle seicht.

Die Kinder, die am Morgen sind erwacht,
Umarmen dich, “Willkommen!” sagen sie.
Auf Schlitten in den Schnee hast sie gebracht;
Kühn’ Drachen auf den Silberrossen – hü!
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                    Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
                    De unde să încep, pământ al meu?
                    Despre ce să vorbim?
                    Dorul din cuvintele mele
                    aprind lacrimi pentru tine, 
                    fiindcă durere 
                    a fost singurătatea ta ascunsă.

                       Te-am luat de mână,
                       şi încet, pe tăcute,
                       ai intrat ca o stea în inima mea.
                       Vino, vino de-acuma, Basarabia
                       să-ţi arăt brazedele trase 
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                       peste trupul tău
                       în care a rodit o nouă primăvară.
                       Vino, vino Basarabie,
                       Tu nu eşi un pământ fără  nume! 
                       Te cheamă România. 

                                        Virgil Şerbu Cisteianu

       

Timofie Roşca

Victor Teleucă: criza metafizică a singurătăţii
eului

Adnotare
Constrânsă  de  canonul  proletcultist  altădată,  poezia  lui

Victor  Teleucă  ne  oferă,  în  condiţiile  democratice,  viziuni
metafizice inedite. Eul trăieşte condiţia permanentei autoprefaceri,
ca  a  patra  dimensiune  a  timpului.  De  aici,  complexitatea
cunoaşterii  sau  a  „dezicerii  de  sine”  –  un  sine  pulverizat  în
metamorfozele infinitului, niciodată fiind el însuşi. Călăuzit de o
viziune  a  lui  C.  Noica,  probabil  poetul  trăieşte  senzaţia  sau
condiţia lipsei de sine. V. Teleucă e în căutarea unui limbaj capabil
să  traducă  în  infinitul,  în  care  se  include  eul.  În  demersul  său
poetul mizează mai mult pe inconştient decât pe subconştient, pe
extratext,  gen:  „Intuiţia  albastrului  mării”.  Solitudinea  devine
principiul  de  verificare  a  conceptului  de  cunoaştere  şi  de
autocunoaştere. Pentru prima dată în poezia basarabeană, la modul
metafizic,  se  fundamentează  un  spaţiu  al  singurătăţii  eului,  o
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perspectivă  a  „închipuirii  neînchipuitului”,  „cântată”  în  termenii
pustiului, dedus din semnificaţia „albului” suveranizat, echivalent
al  eului  solitudinar,  precum  şi  a  altor  virtualităţi  cromatice,
acustice, sinestezice etc.  

                                Abstract 
Once  constrained  by  the  proletcultist  canon,  now  in

democratic  conditions  Teleuca’s  poetry  gives  us  undiscovered
metaphysic  visions.  The  ego  goes  through  the  condition  of
permanent  self-transformation,  as  the  4-th  dimension  time.
Thereafter goes the complexity of the ego’s self-cognition or “self-
denial” – an ego in the metamorphosis of the infinity, never getting
to be “itself”. 

Guided by C. Noica’s vision, probably, the poet lives the
sensation  or  the  condition  of  “self-emptiness”.  V.  Teleuca  is
looking for a language capable to translate the infinity, including
the ego. In his demarche the poet leans more on subconscious than
on subconsciousness, on extratext, on genre: “intuition of the blue
of  the  sea”.  Solitude  becomes  the  principle  for  checking  the
concept of knowledge and self-knowledge. 

For  the  first  time  metaphysically  in  Basarabian  poetry
underlies  a  place  of  the  ego’s  solidarity,  a  perspective  of
“imagining the unimaginable”, expressed in a “song” with words
that  belong  to  wilderness,  inferential  from  the  meaning  of  a
“white” that was made sovereign, equivalent to the solitary ego, as
well as to other chromatic, acoustic, synaesthetic possibility.

În  perioada totalitarismului,  metafizicul  din lirica  lui  V.
Teleucă, atât în Întoarcerea dramaticului eu, ca şi în Încercarea de
a  nu  muri,  sau  chiar  în  Îmblânzirea  focului,  se  prezenta  într-o
formă subversivă, ca o şansă intelectual-camuflată, de evadare din
canonul proletcultist.

În  epoca  postsovietică,  poetul  vine  cu  intenţia  adâncirii
vizionarului  obţinut,  a  extinderii  gândirii.  Odată  cu  publicarea
noilor  volume  de  poezie,  eseuri  filozofice  sau  poeme  aparte:
Piramida  singurătăţii (2000),  Ninge  la  o margine  de  existenţă
(2002),  Decebal.  Poem  dramatic (2003),  Improvizaţia  nisipului
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(2006),  Răsărit  de  luceafăr (2010),  Car  frumos  cu  patru  boi
(2011),  Molis Davia (2011),  îl  regăsim pe poet  nu doar în faza
desăvârşirii talentului său, dar şi ca reformator euristic, confruntat
cu  hermeneutica  filosofică  şi  cu  psihologia  creaţiei  artistice  –
primul  demers  de  acest  nivel  nu  numai  în  cadrul  generaţiei
şaizeciste, dar şi al întregii literaturi postsovietice  din Basarabia.

În volumul  de referinţă  Piramida singurătăţii autorul  se
confruntă  cu  legităţile  filosofice  paradigmatice,  cu  modul  de
gândire şi de înţelegere a esenţelor lumii.  Într-o poezie fără titlu
autorul constată: ,,Sunt convins că toate se-ncep de aici, / nu ştiu
doar dacă ,,aici” şi începe…/ şi îndeobşte, dacă începe ceva, dacă /
nu cumva totul există aşa cum va exista, / în mine doarme acel
defunct de cândva ca / un suflet viu într-o nouă omniprezenţă”.
În tot ce gândeşte şi scrie V. Teleucă aspiră, din acest motiv, spre
formele  superioare  ale  poeziei,  ca  de  la  înălţimile  ei  să  poată
aprecia  existenţa,  structurile  şi  motivarea  ei.  Enigma  lumii  este
dublată  de  enigma  propriului  eu  care  suportă  criza  singurătăţii
absolute,  labirintice,  care trăieşte ,,jungla” unui  timp infinit,  sau
,,ca într-o sahară/ şi nimeni nu-ţi răspunde, cum nu-ţi răspunzi nici
tu”. Întrucât lumea în fiece clipă nu este una şi aceeaşi, ca şi apa
unui râu, eul poetic e ,,încercat de plăcerea sălbatică să constate
propria lui absenţă în el însuşi”. 

Este  poezia  ,,cercului”,  precum  circulară  este  lumea,
respectiv însăşi perspectiva viziunii poetice, ea manifestându-se ca
o obsesie a ,,nimicului”, întrucât eul poetic nu se alege cu nimic în
efortul său ontologic: totul se neagă de tot,  ca şi expresia acelei
căutări.  Un  gând  al  poetului  se  apropie  de  celălalt  într-o
continuă ,,aprindere” şi mistuire ca ,,miriştile arzânde în noapte” –
tablou ce provoacă spaima de infinit, ca şi la L.Blaga, o spaimă,
trăită în primul rând, pe contul eului, rătăcit în dialectica existenţei
ca o ,,amplitudine de nisip” (titlu de poezie). Atestăm în această
viziune extensivă o permanentă luptă între ordine şi veşnicie, iar
obsesia  singurătăţii,  ca  idee  axială  a  poeziei  lui  V.  Teleucă,
irizează  dialectic şi abstract ca o neputinţă a eului, surprins sau
uimit  între  timp  şi  veşnica  repornire  a  acestuia,  ,,un  fel  de
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strategemă/  spre  a-i  veni  târziului  de  hac  /  şi  bate
cronometru/fatalului  său  tic-tac  şi-această  amplitudine  supremă,/
ca un sfârşit de veac”.

V.  Teleucă  este  primul  poet  metafizic  din  poezia
basarabeană  şaizecistă,  care  vorbeşte  în  limbajul  inefabil  al
infinitului,  al  ,,nonexistenţei”,  al  nestatorniciei  gândului  şi  al
sensului. El nu numai că se implică în discutarea fenomenului in-
finitului  lumii,  dar  şi  ne  oferă  o  imaginaţie,  fie  şi  abstractă,  a
structurii lui ce transpune în analogii, într-o extensiune a negaţiei.
În acest scop, poetul dă dovadă de facultăţi euristice nebănuite, de
pildă să mediteze vizual, să ,,vadă idei” (ca şi C. Petrescu în Ideea
din  volumul  Transcedentalia,  1931),  una  din  care   fiind  însăşi
,,singurătatea”.  Aceasta  din  urmă,  aşa  cum  rezultă  din
raţionamentele sau silogismele metafizice ale poetului, presupune
prezenţa eului în limitele permanentei prefaceri, sau ale celei de-a
patra dimensiuni a timpului, ,,regândită” şi în ,,Ninge la o margine
de existenţă” la care ne vom referi în perspectivă.

Fenomenul  singurătăţii  presupune,  în  fond  criza  eului,
nevoia căutării şi cunoaşterii de sine a eului. Asistăm, ca şi la L.
Blaga,  la  un  fel  de  ,,tristeţe  metafizică”.  La  lirometafizicul  din
Lancrăm  acea  ,,tristeţe  a  metafizicului”  era  tratată  printr-o
,,sporire” a extaticului, pe când la şaizecistul basarabean ea, acea
criză  metafizică  a  eului,  se  manifestă  printr-o  insatisfacţie  şi
nerecunoaştere  de  sine  a  eului,  precum  şi  printr-o  invazie  a
imaginaţiei,  prin spulberul  căreia poetul  desprinde doar ecourile
neantice  ale  prezenţei  sale  în  in-finit,  în  universal:  ,,Mă aud de
undeva  reîntors  către  tine./  Cine  eşti,  mă-ntreb,  şi-mi  revine  /
marea vâltoare a imaginaţiei, unica / în coraportul / dintre vânt şi
furtună.  Tu,  punct,  imaginar,  /  tu gravitate  ce  se confruntă cu /
căderea prin vis, tu, oraţie de nuntă, / ciudată oraţie.. / tu neaflata
mea, pauză de regăsire / de tot şi de nimic… / idee neîntreruptă în
şoapte, tu, aptitudine / dezmorţită…tu, tu semn de întrebare între
da şi nu, / clipă ce bate şi merge prin pustiu ca o oază…”.

Ceea ce-l consolează pe autorul versurilor  citate,  şi  care
defineşte,  în  ultima  analiză,  dimensiunea  arheală   şi  axială  a

158



modului său de existenţă, este ritmul ca sfidare a haosului. Acest
ritm  interior  îi  asigură  poetului  senzaţia  iluzorie  a  alinierii,  a
regăsirii, a reîntrevederii eului plurimetamorfozat. El stă tot timpul
sub semnul ,,dezînceperii”: ,,Eu am un ritm şi o conduită-n el, un /
flux, un metaflux cu lux de amănunte… / Eu am un ritm ce nu mă
lasă  /  să-l  contrazic.  Vorbesc  de  el  şi  îmi  urzic  aceeaşi  gură,
păcătoasă  ce-ar  vrea  /  să  zic  tot  adevărul…”.  Acea  structură
ritmicizată a versului se conţine, se completează şi de o îngânare
eufonică ce se „aprinde” de la încărcătura fonetică a cuvântului
precedent, cum am putut observa şi în exemplul citat.

Cazna poetului e tocmai aceea de a intra în rolul eului, a
transcende în dialectica lui,  în acea continuă absenţă de sine,  în
senzaţia veşnicii metamorfoze. Undeva V. Teleucă îl citează pe C.
Noica: ,,Nu e vorba de tine nici măcar în creaţiile tale. Tu nu eşti
tu”, egală cu ,,tu eşti  în toate”. Unitatea de măsură prin care se
,,deduce”  prezenta  absenţă  şi  absenta  prezenţă  este  timpul,
,,vremea”,  ca  şi  la  I.  Barbu ,,ceasul”,  contingentul,  din  care  se
,,deduce”,,jocul secund” al muzei.  La V. Teleucă se învederează
tentaţia  individualizării  unui  timp  infinit,  ,,i-real”  (  ,,ceas  fără
ace”),  care  ,,nu-i  al  nostru,  o  stru-  /  nă  care  ţine  străină-n  noi
secunde acelei /  simfonii  pe care parcă-o ştii,  căci ea măsoară /
gândul…” ( ,,Nimic stabil”). Cuvântul, limba, în general (nu numai
cea verbală,  dar  şi  limbajul  sonor,  muzical,  cromatic,  sinestezic
etc.),  este,  în  mare  parte,  garantul  atingerii  stării  de  infinit,  dar
poetul  preferă  la  limită  fascinaţia  ,,albastrului”  mării.  Într-un
inspirat eseu fără titlu despre limbă şi cuvânt autorul recurge la o
semnificativă analogie,  adăugând între altele:  ,,îmi  place intuiţia
albastră a mării  şi simt cum prin mine, în mine infinitul îşi face
joncţiune,  intersectându-se,  speriindu-mi  gândurile  sălbatice  de
singurătatea lor în această descoperire a spaţiului ultramarin”.

De remarcat identificarea puterii creatoare a spiritului de
creaţie cu facultăţile personificate ale fenomenului marin, înzestrat,
de data aceasta, ca şi poetul, cu ,,intuiţie”. Se vorbeşte acum despre
limbă,  nu  numai  ca  despre  un  mijloc  de  comunicare,  ,,din
disperare” (N. Stănescu). Sugestiile analogiilor trimit la ideea de
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limbaj ca organicitate, ca ritm, când ,,mine”-le ,,face joncţiune cu
infinitul”.  Decodificat,  oximoronul  ,,intuiţia  albastră  a  mării”
vorbeşte de un supralimbaj (,,ultramarin”), justificat şi de atracţiile
lui V. Teleucă spre cromatică, spre lumea culorilor, spre regimul
muzical,  simfonic,  cum preferă  să  remarce  poetul  însuşi  în  mai
multe  poezii,  din care  deducem edificiul  ,,singurătăţii”  eului.  În
principiu,  poetul  preferă  ,,zona  neutră”  a  ,,simţurilor”,  pentru  a
identifica neauzitul, nespusul etc.

V.  Teleucă  îşi  construieşte  casa  poeziei  ,,pe  dinăuntru”,
mizând  mai  mult  pe  inconştient  decât  pe  subconştient,  ultimul
pârându-i-se  mai  frecventat  de  spiritul  de  creaţie.  Autorul
Piramidei  singurătăţii preferă  chiar  şi  o  autonomie  a
inconştientului, o libertate a acestuia care ar depăşi (!) arhetipalul
sedimentat. Fără a neglija filosofia lui Jung, poetul are intenţia să
revadă  structura  singurătăţii  sinelui.  O  putere  nenumită,
,,inconştientă”, se iscă în fiinţa personajului liric al poeziei lui V.
Teleucă,  predispus  spre  ,,cercetarea”  zonei  cripticului,  interzisă
până şi spiritului ,,luciferic” (la L. Blaga el însemna ,,nepătrunsul
ascuns”, ,,adâncimi de întuneric”, în centrul căruia s-ar afla însuşi
Demiurgul,  ,,sfânt  mister”).  Oricum,  poetul  aspiră  spre  o  altă
,,coloratură”  a  in-finitului:  ,,Ceva  se  opune  în  mine  şi  această
opoziţie e cu mult mai puternică decât mine, parcă în ea ar fi eul -
prim,  iar  în mine  ştiutul  alter  ego… cel  din subconştient  e  mai
sălbatic, mai necontrolat, fiindcă mai jos se întinde nemărginirea
inconştientului, … imperiul întunericului, …  tăcerea absolutului…
veşnica uitare… adâncurile visului nostru de atâtea ori colorat…”

Pe  contul  unei  astfel  de  singurătăţi  a  eului,  ajustat  de
,,intuiţia  albastră”,  poetul  ,,developează”  negativul,
,,întunericul”, ,,tăcerea sufletului”, unde, ca într-un stic electronic
modern  stă  depozitată  ,,preistoria”,  precum  şi  mitul  adamic  al
,,pătimirii  noastre”: ,,mă uit  în fundul  sufletului  în noaptea lui /
preistorică  şi  mitul  biblic  văzutu-l-am,  /  aproape  de  la  naştere:
şarpele, Eva, mărul / şi – Adam lângă Pomul cunoaşterii, vorbesc,
apoi // se vede Dumnezeu izgonindu-i din Rai, adică / aruncându-i
zilei de mâine / şi iată-ne noi, de atâtea secole, în / sudoarea frunţii
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câştigându-ne bucata de pâine” (Sufletul). De la această adâncime
singurătatea eului  devine principiu de verificare a cunoaşterii,  e
vizualizată şi surprinsă într-un regim al ,,neştirii”. 

Există un sens adânc în această stare de singurătate a eului,
situat, de data aceasta, într-un timp şi spaţiu neantic, abisal, ceea ce
vorbeşte,  ca  şi  în  cazul  arcadiei  apocaliptice  bacoviene,  despre
caracterul inevitabil, circular al lumii despre revenirea ei, exponent
al  cărei  este  însuşi  eul,  ca  un  nou  renăscut,  amalgamat  în
metamorfoza  existenţei,  nesigur  de  propria-i  urmă  în  analele
istoriei  şi  ale  lumii:  ,,El  venea singur,  el  venea  foarte  singur,  /
uitarea din el se schimba în memorie, / nu ştiu dacă el e aceeaşi
istorie, dacă / faptele ce se circumscriu într-un spaţiu// anume ţin
de memoria lumii…” (El venea singur).

Aşa cum am văzut, arta poetică a lui V. Teleucă la această
ultimă etapă de creaţie, rezultă dintr-o totală contopire cu exerciţiul
metafizic,  ,,lirosofic”,  ceea  ce  înseamnă,  în  ultima  instanţă,  o
consacrare în fenomenologia eului, ca centru al universului. Însuşi
Demiurgul, consideră poetul (el însuşi fiind un al doilea demiurg),
pare  a  fi  preocupat  nu  atât  de  ,,facerea  lumii”,  adică  de  ideea
creaţiei, cât, mai curând, de ideea necesităţii de a exista a acestei
lumi, de ,,teama” absenţei sau dispariţiei acestei lumi, căci fără de
ea  ar  lipsi  şi  ,,numele”.  Se  ajunge  la  un  calcul  al  poeticităţii,
amintindu-ne de geometrismul barbian. Poezia, din acest punct de
vedere, ar fi mai mult un produs al intelectului: ,,Toate au loc în
memorie/  şi  toate  sunt  revelaţii  /  imaginabile  în  imaginaţia
imaginaţiei”, inclusiv eul, ca un ,,Robinzon” al singurătăţii : ,,sunt
amabil, îmi fac un bine că mă pot imagina, astfel, descoperindu-mă
în că-/ utarea mea de noi continente” ( Demiurgul n-a făcut lumea).

Eul  este solia poetului în infinit.  După structura lui  „in-
existenţă”,  deci  ubicuă,  este  apreciată  lumea  ca  necesitate,  de
vreme ce ,,Dumnezeu n-a făcut lumea”. Singurătatea lui, a eului,
este, deci, strategică, de acum din  considerentul că regenerează în
mai  mulţi  ,,inşi”;  unii  îi  pot  juca  festa:  ,,Mă-ntorc  acasă  şi  în
nopţile lungi / şi tăcute îl aud pe nevrute cum vine / cu marea din
urmă să mai râdă pe mine” (Alter ego).
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Eul  se  întoarce  din  timp,  iar  timpul  are  ,,teamă”  de
,,piramida singurătăţii”,  pentru că aceasta din urmă e durată din
granitul memoriei. În formula simbolică a poeziei lui V. Teleucă
ea,  singurătatea,  se  structurează  pe  albul  imaculat  al  infinitului
lumii şi albastrul enigmatic al complexităţii acestei lumi, aşa cum
se  ilustrează  într-o  artă  poetică  titulară,  de  construcţie
,,transmodenă”,  ca  şi  întreaga  poezie  teleuceană  (T.  Codreanu).
Chipurile de fiare (,,Leul era alb, leoaica şi mai albă”), prototipuri
ale  poetului  şi  poeziei,  sunt  împrumutate,  probabil,  din  lirica
stănesciană (Leoaică tânără,  iubirea) şi au rostul, ca şi la autorul
Elegiilor, să acrediteze o altă dimensiune metafizică în condiţia de
creaţie a eului – aceea a singurătăţii indefinite şi ,,periculoase” (M.
Heidegger), cum indefinibilă, însingurată şi dramatică este însăşi
cosmogonia  nesfârşirii,  vegheată  de ochiul  raţiunii  universale  şi
reprezentată  de  simbolul  ,,lunii”,  ca  şi  la  M.  Eminescu  sau  L.
Blaga: ,, … şi din urmă luna tot atât de albă / ban pe salba nopţii
răsărea sihastră / şi-n târziuri roşii, ca-ntr-un / forum roşu, apunea
adâncă, mută şi albastră”.

Pentru  prima  dată,  în  poezia  basarabeană,  la  modul
metafizic, se fundamentează o viziune a spaţiului singurătăţii eului,
ca  prin  ea  poetul  să  intuiască  o  altă  perspectivă  –  aceea  a
,,închipuirii” neînchipuitului, sau, după L. Blaga, a ,,nepătrunsului
ascuns”.  Poetul  îl  ,,cântă”  în  termenii  ,,pustiului”  şi  ai  albului
suveranizat,  atingând  prin  acest  demers  efectul  unui  inefabil
cuceritor, râvnitor, totodată de ,, frumuseţe limpede şi goală”, cum
goală  şi  indefinibilă  este  însăşi  singurătatea  eului,  contopită  cu
adâncimile  albastre ale infinitului:  ,,Leul  era alb,  leoaica şi  mai
albă,/  albatros  pustiul  în  albastrul  serii  /  albăstrea  sub  albe alte
aspre prerii / ori Savane ca-ntr-un film în serii/ cu tării şi-agave,
fluvii  şi  ostroave,/  ave  să  le  cânte,  na-vă-nchipuirea,/  daţi-mi
frumuseţea limpede şi goală” (Piramida singurătăţii).

Aşadar, singurătatea eului, metafizic, infinitizată la limita
unei textualizări spontane şi lucide, constituie formula prin care se
afirmă ontologismul teleucean.
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Pe lângă vocaţia unei acute sensibilităţi acustice, muzicale,
care oferă poeziei profunzime şi extensiune, zborul imaginaţiei şi
surprizele ineditului, V. Teleucă e şi un poet al cromaticului. El se
încrede  în  semnificaţia  culorilor,  descoperind  prin  ele,  ca  şi  L.
Dimov, de pildă (Poemul odăilor) nu numai o altă faţetă a lumii,
dar  şi  un  alt  limbaj  care  se  dezleagă  anume  din  perspectiva
culorilor.  Şi  pe  această  cale,  poetul  pune  stăpânire  pe  o  altă
dimensiune  a  lumii.  A  vorbi  în  graiul  culorilor  înseamnă  a  ne
regăsi în altă transparenţă, ceea ce ,,încearcă” (termeniul e orientat
în  sens  metafizic)  V.  Teleucă  în  mare  parte  din  poeziile  sale
incluse în ultimele sale volume.

Alături  de  culorile:  roşu,  negru,  albastru,  galben,  gri,
verde, roz şi altele, un loc deosebit şi insistent îl ocupă albul. Albul
dobândeşte  o  proeminenţă  mitică,  suverană  în  structura
vizionarului  teleucean,  este  exprimându-ne  metaforic,  magul
universului singurătăţii în care trăieşte şi îşi manifestă virtuţile şi
virtualităţile eul poetic.

Nu  orice  alb  îşi  face  loc  în  poezie.  Ca  un  metafizic
incurabil ce este, V. Teleucă preferă, mai cu seamă, albul zăpezii,
adică albul în trecere, în visare. Zăpada în viziunea sa, ca şi la alţi
poeţi  moderni  sau transmoderni,  reprezintă expresia  simbolică a
infinitului  cristalizat,  tot  astfel  cum  albul  imaculat  al  ninsorii
sugerează limbajul inedit şi inefabil al neantului. Marele merit al
poeţilor dintotdeauna e a şti să comunice în acest limbaj al zăpezii.
V. Teleucă nu face excepţie în acest sens. A vorbi în limba albului
imaculat al zăpezii înseamnă a-ţi asuma stăpânirea unor coduri, a
unor ecouri, care vin din altă lume – cea a prelungirilor ancestrale
de dincolo de orizonturile vederii intuitive. A comunica, în cazul
dat, înseamnă a presimţi, a te predispune ca poetul în faţa foii albe
imaculate, pe care se aşează rândurile nevinovate ale inspiraţiei. E
ca şi cum ai trăi o stare de basm sau de visare.

Anume  în  spectrul  unor  astfel  de  stări  se  conformează
structural şi  viziunea poeziei lui V. Teleucă.  Albul ar  fi  măsura
timpului în cea mai minusculă şi organizată, totuşi, geometrizată
dimensiune.  Una  din  poeziile  care  preia  acest  motiv  aşa  şi  se
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intitulează:  Moment alb,  construită grafic în formă de fulg – un
romb ce reprezintă ,,aceeaşi tăce-

re
şi

liniştea
non

sinonimă
cu nici o

tăcere din lume
şi acest extaz pen-
tru surzi, un teribil

spectacol de pantomimă
care prin gesturi
mai tare că strigă

iscându-se iar
dintr-un foc

apoi
şi…”,

care e situat între două lumi (texte). Unul ne vorbeşte de ,,centura
dialectică regăsită pe-o clipă…” şi altul - ,,la alt/ alb mă obligă…
un alb fulgurant  ce  duce mereu  în  ispită”.  Ceea ce ar  trebui  să
reţinem în cazul  unor  asemenea  ,,fulguiri”  imaginare  e dialogul
intuitiv, corespondenţa eului cu propriile stări, linişti sau nelinişti,
calmate  sau sporite de senzaţia de visare a zăpezii  şi  străfundul
intuitiv  al  ,,albului”  –  un  ,,spectacol  de  pantomimă”,  cum  îl
defineşte poetul într-o altă poezie intitulată semnificativ, dialectic
Alb nou. Ninsoarea este expresia trecerii timpului personalizat. Iată
de ce fulgii căzători în poezia lui V. Teleucă nu se vor contempla,
pur şi simplu, ca spectacol mecanic, pentru că se ninge cu suflet
neantizat.  Or,  ninsoarea este incitantă,  provocatoare,  răscolitoare
de  amintiri  ce  se  conţin  în  latenţa  albului.  Personajul  liric  al
poeziei  are  tot  temeiul  să  recunoască:  ,,Acum ninge  şi  mă  frig
amintirile,/ îmi ard tâmplele de-atâta ninsoare” (Miraj de iarnă).

Înzestrată  cu  această  încărcătură  substructurală  (A.
Marino),  ,,zăpada”,  ca  simbol,  este  aplicată  în  diverse  strategii
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subtextuale  de  factură  modernă  .  Se  încearcă  variate  registre  şi
coduri  comunicative,  inclusiv  cele  semiironice,  amintindu-ne  de
poetica postmodernă a lui C. Tonegaru, sau a altor reprezentanţi
ai ,,generaţiei pierdute”, care apelau la ludic, ironie, fantastic etc.
Oricum,  V.  Teleucă  nu  renunţă  la  axa  filosofică  ce  vizează
singurătatea eului, precum şi regăsirea de sine a eului în circuitul
universal.  Spiritualizarea  zăpezii  în  ton  semiironic  ori
semimelancolic,  altă  dată  semielegic,  îi  serveşte  poetului  să
surprindă fenomenul dintr-o perspectivă neaşteptată : ,,Şi omul stă
buimac, nu vrea să creadă:/ - Ei, slavă Domnului! Ne dau zăpadă!/
Căci  ţară  de  zăpadă-am  fost  odată!  Ce  s-a  făcut  cu  ea  că-a
dispărut?/ - Probabil au vândut-o/ - Şi chiar toată?/.Dar, Doamne,
în ce ţară ne-am vândut? …”.

Poetul poate adopta şi stilul sau viziunea bacoviană, cum
ar fi cea din Decembrie: ,,Şi creşte rândul. Şi ninge ca o apă, / ceva
s-a rupt în cer, aşa mai ninge / şi rândul în zăpadă se îngroapă, / de-
acum nu se mai vede, dar s-aude / cum vine câte unul şi întreabă
(  ce  dau  aici  şi-ar  vrea  să  vadă  /  şi  prin  zăpadă  singur  îşi
răspunde: / - Ei, slava Domnului că-avem zăpadă! Şi ninge ca prin
farmec din neunde” ( ,,În strada vând zăpadă”).

Alteori,  recele  hibernal  poate  deştepta  vigilenţa  globală,
privind existenţa lăcaşului omenirii – planeta Pământ, cu imaginea
sa  tristă  însingurată,  cu  ,,sângerândele  răni  ale  lumii”,  ,,în
imensitatea îngheţată / de cosmic pustiu”. Profilul cosmogonic al
pământului, cu ,,respiraţia lui caldă” care e conştient de propria-i
durată: ,,încă viu..  / ba mai mult  chiar,  se-nvârteşte”, însumează
sugestii caracteristice şi eului de asemenea profund însingurat de
fiorul zăpezii. Există o polarizare tacită între eul poetic şi pământ.
Acesta din urmă ca şi cum împărtăşeşte, revendică ,,târziul” eului
poetic, un timp demiurgic, etern, ,,fără de nume”, cu perspectivă de
,,vis”,  tot  astfel  cum  lumea  cu  ,,sângerândele  ei  răni”  este
mângâiată de cele ,,două mâini  nevăzute” ale ,,sfântului  mister”
cum zice L.  Blaga. Cu alte cuvinte,  asistăm la un act poetic de
decodificare  a  unei  stări  imaginare  pe  care  ni  le  prilejuieşte
ninsoarea, iar poezia din care am citat aşa şi se numeşte: Ninge. Nu

165



avem de  a  face  cu un  simplu  pastel  hibernal.  Termenii  poetici,
imaginarul  artistic  este  implicat  într-un  ,,calcul”  metafizic.
Structura  ideatică  e  de  glosă,  ca  la  M.  Eminescu.  Se  impune,
totodată,  economia  limbajului  figurativ.  Poezia  mizează  pe
sintagma concentraţionată, pe fragmentarism.

Cele două strofe constatative sunt nucleizate pe starea de
vis estetizant, în manieră dimoviană. Suferinţa existenţialului ( a
celui  teluric,  a  celui  uman  şi  a  eului  poetic  inclusiv)  stă  sub
,,bandajele”  (simbol  reiterat)  oblăduitoare  ale  ,,nepătrunsului
ascuns”.  Bizarul,  paradoxul  existenţial  e  sugerat,  ca  un  fel  de
poantă în ultimul vers izolat. La cele semnalate mai adăugăm că
există autonomia textului, care se prezintă ca un tot întreg, încifrat,
care ademeneşte prin spontaneitatea câmpului metafizicizat şi care
se cere citit şi ascultat integral:  ,,În noaptea asta fără de nume,/
două mâini  nevăzute, grăbite,/  bandajează sângerândele răni/  ale
lumii;// mâine va fi totul alb ca un/ vis cu herghelii de cai albi/
galopând  printr-o  iarnă/  în  care  soarele  s-a  sinucis//  şi  în
imensitatea  îngheţată/  de  cosmic  pustiu,/  sub  bandajele  sale,
respiră/ pământul cald,/ încă viu/ omeneşte,// ba mai mult chiar, se-
nvârteşte”.

Am insistat asupra acestei poezii emblematice întrucât ea
reprezintă o punte de trecere la alt volum de poezie, nu mai puţin
prestigios, având ca axă acelaşi motiv arheal – ninsoarea, cum şi se
intitulează:  Ninge  la  o  margine de  existenţă.  El  va  însera  alte
structuri  metafizicizante   şi  mai  angrenante  în  conceptul  de
,,existenţă” şi „solitudine”.

Concluzia  la  care  se  poate  ajunge  rezultă  din  insolitul
abordării crizei eului: o îmbinare originală a spontaneităţii liricului
cu  persistenţa  demersului  metafizic  nu  doar  cultivat  şi  aplicat
metodic,  dar şi  confruntat.  Este o perspectivă care  disciplinează
poezia mai cu seamă în dreptul reconceptualizării crizei eului în
gândirea noului început de mileniu. 
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TRAIAN VASILCĂU

                    Lied depravat

Priviţi, cerşeşte clipa un veac – să mai prospere, 
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Un veac o clipă cere din timpul corigent,
Noi transportăm neantul prin magazii lejere
Şi vindem aer pentru bătrânul continent.

Aprindem felinare să ne trăiască Ţara.
Şi ne iubim, fireşte, curtaţi de-un unic semn,
Vin ştirile, iubito, ni le aduce seara,
Vagonul nostru iarăşi a deraiat de tren.

Aceeaşi depravare în arbori şi în ziduri,
În oameni şi-n cuvinte, în râs şi-n plâns stingher,
Încărunţim de dogme ca mările de riduri
Şi potrivim pe braţe cătuşele de fier.

Plâng verbele pe rană de-atâta necredinţă,
Cad stelele bolnave de-atâta adevăr,
A refuzat lumina să mai lucreze-n măr,
Magistru-i dus pe gânduri, bufonu-i în căinţă,

Plutonul execută a regelui sentinţă,
– Un foc – şi precum glonţii, cuvintele se-aprind.
Atavic maica-şi duce vecia-n suferinţă
Şi toamna-şi exilează cocorii într-un lied.

A trăi pentru Cer

Când ziua-mi se termină
Şi noaptea stă să vie,
Vreau veşnică lumină
Să-mi fii doar Tu, Marie!

Când lupii-mi dau vestire
Şi fraţii mă sfâşie,
Vreau sfântă ocrotire
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Să-mi fii doar Tu, Marie!

Când pentru Cer las lumea, –
Las totul pe vecie!
Şi strig, urcându-mi culmea,
Doar numele-Ţi, Marie!

Un Roşu Divin

Sângele Tău, Iisus, dintre ruine,
Nu s-a pierdut în van: a curs în mine,
Sângele Tău, Iisus, pe care umblă
Corăbii roşii cu divină umbră

Şi monastiri târzii vâslind spre lună,
Spre-un roşu preadivin ce le cunună.
Şi totu-i răsărit, nimic n-apune.
Sub ceru-ngenuncheat în rugăciune.
............................................................
 Chiar ceru-a-ngenuncheat în rugăciune! 

        PSALM

Doamne, Tu, Iisus Christos,
Sufletul ţi-i prea frumos,
Inima mi-i piatră grea,
Vezi-mi inima!

Mulţumesc că-mi dai în dar
Să trăiesc în Tine doar,
Din ispită să mă frâng
Şi, smerit, să plâng.

C-am ştiut să întâlnesc
Fericirea ce-mi doresc
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Şi vecia s-o cuprind
La ceas de colind. 

Şi să-Ţi cânt cum n-am cântat
La pridvor de împărat
Şi să-adorm la pieptul Tău,
Să nu ştiu de rău!

Nuntă sfântă, viaţa mea,
De cândva şi pururea 
Va tot fi în cer, va fi
Tril de iasomii!

Şi prin ele Mesia,
Dumnezeu, Măria Sa,
Va păşi înrourat
De-acest cânt curat.
SVETLANA LUPU

      Vocala ta!
Mă joc cu gândul tău
pictat pe-o filă albă
şi din silabe moi
mă-mpodobesc c-o salbă,
căci ştiu ce dragă-ţi sunt
(ca noaptea de-nviere)
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şi simt ce dulce-mi eşti
(un fagure de miere).

Din vorba ta-mi zidesc
duminici noi în soartă
căci înspre tine duc
poteci pe orice hartă,
şi fără de busolă
cu dorul te găsesc
că-n vena mea pulsează:
iubesc, iubesc, iubesc...

Şi-n boarea de april
urcată din cuvinte
prin care mă mustrezi
sau mă admiri cuminte,
eu mă desfăt ades:
(când doamnă, când copilă).
C-aşa-i vocala ta:
deşteaptă şi abilă.

Resemnare
 
Sunt călător din noapte spre lumină,
Împart prezentu-n mâine şi în ieri,
Aleg din sol substanţa mea divină
Crescută din polen de primăveri.
 
Şi mă destram o pulbere de gânduri
Să mă găsesc în cântecul uitat,
Născându-mă din cele patru vânturi
Îmi întregesc destinul amputat.
 
În fire port o sclavă şi-o regină
Schimb zi de zi coroana pe un şorţ
Şi îmi accept exilul fără vină
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În basmul câştigat cândva la sorţi.
 
Toamna la ţară
 
Ceaţa înghite rugina
Şi drumul de ţară-nglodat,
Sumbră pe filă-i aldina
Din versul de-amurguri brodat.
 
Scârţâie drumul alene
Căci graba se-neacă-n nămol,
Boarea de noapte pe gene
Destinul urneşte domol.
 
Veacul cu biţii în poală
Urcă pe-obadă de car,
Trufia cu toamna îşi spală,
Înfibge-aroganţa în par.
 
Calm, resemnat îşi aşteaptă
Sentinţa semnată de Cer:
Iarna – la port zvăpăiată,
Cu toane, nămeţi şi mister.
 
Departele meu
 
Aproape-s de Lună
Departe de noapte,
Aproape de soare
Departe de cer,
Departe de cântec
Aproape de şoapte,
Departe când cuget,
Aproape când sper.
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De când între noi
Depărtarea-i aproape
Iar dorul agaţă
Suspin pe-orizont,
Se-aşează-n chemări
Necuvinte mioape
Şi-n mâine destinul
E şubred şi mont.
 
Mă ţin de aproape
Cu-aprilul din mine
Şi drumul pustiu
Sub picioare aştern,
Să fug o zăludă
Spre tine! Spre tine!
Departele-n cioburi
De lacrimi să-l cern.
 
O frază căutată
 
Viaţa-ntreagă caut doar o frază
Rătăcită printre neuroni
Ce să taie umbra ca o rază
Să mă rup din anii monotoni.
 
Şi rostesc mormane de cuvinte:
Le arunc, le strâng şi iar le-arunc,
Însă toate-mi zic să iau aminte
Că mai am a creşte, mai sunt prunc.
 
Că la toamna mea înaintată
Am restanţe-n mii de primăveri,
De vocale goale inundată,
Fără-nţelepciune şi averi.
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Şi tot caut fraza importantă
Care poate stă-ntre neuroni:
Densă, în culori şi rafinată
Să nasc zbor din anii monotoni.
 
Sunt mare
 
Am cercetat Universul
Şi am găsit
Că sunt atât de mică
Un atom în imensitatea necuprinsului
 
Mi-am studiat firea
Şi am descoperit în sine
Universul întreg
Sunt enorm de mare

            
GEORGE BACIU

NICOLAE (CUCU) URECHE
  

Undeva,  în  intimitatea  oraşului  Curtea
de Argeş, picurându-şi viaţa în caricaturile
zilnice din cotidianul „Argeş Expres”, ori
în  frumosul  criptic  al  lucrărilor  sale  de
ceramică,  îşi  vremuieşte destinul Nicolae
Cucu  (Ureche),  nepotul  popii  Nae,  din
Cicăneştii Argeşului. Fire hazlie, cu inima
cât  duminicile  noastre  de  sfinţenie,
maestrul deşi ajuns la deplina maturitate,
pare  un  copil  teribil  ce-şi  hrăneşte
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inteligenţa  nativă  cu  harul  artistic  specific  celor  aleşi  să  sufere
subimitatea rostului existenţei.

Născut la 16 aprilie 1949 în cel mai frumos sat al lacrimii
sale  artistice  –  Cicăneşti  –  după  ce  face  clasele  primare  în
localitatea natală, unde tatăl său era învăţător, la sugestia bunicului
a fost dus la Craiova în clasa a V-a pentru a studia artele plastice.
Continuă  liceul  în  Cetatea  Băniei,  apoi  Universitatea  de  Arte
Plastice din București, pe care o absolvă în 1973. 

Pe  lângă  arte  plastice,  artistul  cochetează  și  cu  desenul,
caricaturile  fiind  forma  sa  preferată  de  a-și  exprima  umorul  și
ironia. Şi-a început cariera de de caricaturist la un ziar, pe vremea
comunismului.  Cu timpul a ajuns însă să scrie  și  articole, iar în
prezent are la activ câteva expoziții de caricaturi, colaborează cu
mai multe ziare, la care realizează rubricile pamflet  și ilustrează
cărți. De la jurnalism s-a reîntors la marea iubire, artele plastice.

„Când s-a desființat ziarul mi-am adus aminte că am făcut și 
Arte Plastice și în 1976 m-am angajat la fabrica de ceramică de la
Curtea de Argeș. Habar n-aveam despre porțelan, despre rigorile 
acestei arte și meserii. A venit maistrul la mine că nu fac după 
dimensiunile stabilite și i-am spus «eu fac pentru prima dată în 
volum și vreau să cei de la normarea muncii să măsoare, iar piesa
mea să rămână normă»”, povestestea artistul într-un interviu 
pentru ziarul „Adevărul”.

A  făcut  şi
gravură.  În  cei
peste 31 de ani de
muncă  a  adunat
peste  2000  de
modele  creaţie
proprie,  serie
scurtă,  industrial
şi  unicate.  A
participat la peste
300  de  târguri  şi

175



expoziţii organizate de Ministerul Culturii şi UCECOM, în ţară şi
străinătate. Germania, Italia, SUA, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia,
obținând peste 100 de premii şi diplome. A realizat 12 expoziţii
personale şi de grup cu lucrări de ceramică artistică, două expoziţii
personale la Heidelberg şi Mainheim, în Germania.

De-a lungul anilor a fost colaborator de lungă durată ca redactor
şi  grafician  la  publicaţiile  „Lumina  de  pe  Lotru”,  „Orizont”,
„Scânteia”,  „România  Mare”,  „Politica”,  „Jurnalul  de  Vâlcea”,
„Viaţa  Vâlcii”,  „Ziaru”l,  „Academia  Politică”,  „Argeş  Expres”,
„Pietrele  Doamnei”.  A  realizat  grafică  și  ilustraţie  de  carte  de
proză şi poezie, caricaturi în ziare, patru expoziţii personale şi de
grup, premiul II la Festivalul Naţional de Satiră şi Umor „Tudor
Muşatescu”.

Din 1991 este profesor la Şcoala de Arte din Râmnicu Vâlcea,
clasa  modelaj-ceramică,  şef  compartiment  design  la  Argcoms-
SCM Curtea de Argeş.

Are o charismă şi o eleganţă spirituală cu aromă renascentistă.
Fotografiază realitatea, o educă şi o topeşte în creuzetul sufletului,
făurind  fărâme  de  univers  gata  să  te  inunde  cu  mirarea  lor
socratică. 

Îi plac femeile, fiindcă fiecare are „un nu ştiu cum şi un nu ştiu
ce”, făcându-te să înveţi ceva din sublimul nedesăvârşirii ei. Îi plac
frumosul,  mâncarea bună stinsă cu o vodcă aleasă și  muzica, în
special Demis Russos și Grigore Leșe.

Este un boem. Artisticul fiecărei lucrări create pare o lecţie de
nonconformism pe care-l înţelegi abia după ce ai desluşit filosofia
sa.

În  afară  de  astea  este  un  prieten  adevărat.  Chiar  dacă  în
singurătatea „cuibului” său pot pătrunde numai aceia care îşi pot
simţi sinele ontologic.

Nicolae  Cucu  Ureche  –  sculptorul,  ceramistul,  caricaturistul,
mereu cu uşa atelierului din suflet deschisă.
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               CONCURS 

ASOCIAŢIA  CULTURALĂ  ,,GÂND  ROMÂNESC,  GÂND
EUROPEAN’’;  EDITURA  GENS  LATINA  ŞI  REDACŢIA  REVISTEI
,,GÂND  ROMÂNESC”  DIN  ALBA  IULIA,  ORGANIZEAZĂ
ÎNPERIOADA  1  SEPTEMBRIE  2013-20  MAI  2014,  UN  CONCURS
PENTRU:

                                                 Poezie,
                                                 Proză: schiţe, povestiri.
                                                 Critică literară
                                                 Istoria literaturii
                                                 Eseu literar.
                Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea

tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii
scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România. 

                Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5
poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări
de istoria literaturii şi  5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc va fi
multiplicată  în  5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto.

                Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi  moto de pe
lucrare, numele autorului, nr. de telefon  şi un cv.

La expeditor nu se va pune  numele acestuia pe plicul pe care  se va
menţiona:  Pentru  concursul  revistei  ,,Gând  Românesc”,  pe  următoarea
adresă: Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3 / 30, Alba
Iulia,  judeţul  Alba.  Nu se iau în  considerare  lucrările  trimise prin poşta
electronică.  Data  limită  pentru  expediere,  este  15  mai  2014,  data  de  pe

177



ştampila poştei aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu
vor fi luate în considerare.

               Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici,
istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor
sosi  toate  lucrările  şi  vor  fi  notate  cu  note  de  la  1  la  10.  Rezultatele
concursului vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale
a cenaclului ,,Gând românesc”  ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi
invitaţi  toţi  participanţii.  Câştigătorii  vor  fi  anunţaţi  telefonic.  Premiile
acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens
Latina”,  abonamente la revistă,  etc Premiile  vor fi  anunţate pe parcursul
desfăşurării concursului.

                                             COMISIA DE ORGANIZARE
           
         ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !

     Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi
corectate de către dvs. respectând următoarele:
I.  format  JIS B5
2.redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3 font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4.font  ,,nume  autor”:  Times  New  Roman,  caractere  de  14  Bold
(Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6.margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta:
3cm, 
7.text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
      Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o
fotografie.
      Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text,
fie le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie
cât mai clară. 
      Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm
să  respectaţi  indicaţiile  de  redactare  precizate.  Manuscrisele  în
caractere  pe  care  nu  le  recunoaşte  programul  Word  nu  vor  fi
publicate. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi
asumă  responsabilitatea  pentru  conţinutul  materialelor.  Această
responsabilitate, revine autorilor. 
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        Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON
prin rezervare anticipată.
        Revista  apare  lunar  la  data  de  30  a  fiecărei  luni.
URMĂTORUL NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 15
decembrie  2013  MATERIALELE VOR FI  EXPEDIATE  PÂNĂ
LA DATA DE  20 noiembrie 2013 INCLUSIV.
    Abonamentele  se  pot  face  direct  la  redacţie,  costul  unui
abonament anual fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se
fac decât abonamente anuale.                            
ADRESA REDACŢIEI:  Alba  Iulia,  str.  Arnsberg  nr.3  Bloc  B1,
ap.30,  judeţul  Alba.Telefoane:  0734/198447  sau  0741/721601
Adresa Internet;  virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com

                                      CUPRINS
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  2. Virgil Şerbu Cisteianu - Ultima îmbrăţişare / 9
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