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„Nu există nici libertate,
nici cultură fără muncă.”

Mihai Eminescu

(29.05.1912 - 01.09.1972)
Anul literar Anişoara Odeanu De 100 de ori

revista”Banat”
Doamne, fereşte-mă de acele zile de vară
În care florile înalţă miasme otrăvite
Şi-n care oamenii îmbătaţi îşi caută mâinile
Spunându-şi unul altuia: “Nimic nu ne va despărţi”.

Fereşte-mă, Doamne, de ochii vicleni
Care mi-ar iscodi drumurile mele neştiute,
De orice cântec de răufăcător pitit între crengi
Care ar vrea să-mi întoarne cântecul paşilor.

Fereşte-mi, Doamne, mâinile de inele,
Mâinile mele s-au învăţat aşa de bine să depene

Rugă
Negurile tale, adierile tale cele mai încete,
Pe care nici florile nu le simt.

Fereşte-mi, Doamne, oboseala, de culcuşuri ştiute,
De leneşii care străbat în cete drumul mare,
Să nu mă găsească nimeni. Şi nimeni
Să nu-şi lase în ochii mei a chipului asemănare.

Ci dă-mi, Doamne, brâul cu clopoţei
Ce vesteşte pădurii trecerea îngerilor tăi,
Să-l duc în peştera celui mai tânăr vânt şi slava şi bucuria mea
Cu el să le descânt necontenit şi să le cânt.

Rugă
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George Dobrin -150 ani de la naştere
În ideea perpetuării în memoria colec-

tivă a imaginii unor prestigioşi oameni poli-
tici şi de cultură, de numele cărora se leagă
istoria oraşului nostru, Muzeul de Istorie,
Etnografie şi Artă Plastică din Lugoj a orga-
nizat, în 20 martie 2012, ora 13,  la Galeria
“Pro Arte” Lugoj, o expoziţie şi un simpo-
zion aniversativ - “Personalităţi lugojene
la ceas aniversar. George Dobrin -150 ani
de la naştere”. Manifestarea a fost onorată
de prezena d-nei Maia Dobrin Bayer (nepoata
omului politic), care a rememorat, într-o
autentică lecţie de istorie locală, momente
din viaţa familiei Dobrin, o familie a cărei
istorie se leagă intrinsec de cea a Lugojului.
Despre realitatea spirituală a oraşului, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, dar şi despre activitatea
culturală a lui George Dobrin, a susţinut o
alocuţiune muzeograful Daciana Vuia, iar
despre importanţa activităţii politice a avo-
catului şi senatorului George Dobrin a vorbit
muzeograful Răzvan Pinca, prof. dr. Con-
stantin-Tufan Stan susţinând o comunicare
despre personalitatea complexă a lui G.
Dobrin. Manifestarea a fost realizată în
parteneriat cu cadrele didactice şi elevii
Colegiului Naţional “Coriolan Brediceanu”
- coordonator prof. Florin Bombescu, Co-
legiului Naţional “Iulia Hasdeu” - coordo-
nator prof. Horaţiu Suciu şi Centrul de In-
formare şi Consiliere Şcolară al Colegiului
Naţional “Iulia Hasdeu” - coordonat de In-
spectoratul de Poliţie Timiş şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş. Expoziţia, care a
cuprins obiecte din patrimonial Muzeului
lugojean (fotografii de epocă, manuscrise,
obiecte ce au aparţinut lui George Dobrin
etc.), a putut fi vizitată  în perioada 20-31
martie, la Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Nicolae Brînzeu,
Jurnalul unui preot bătrân

Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj
şi Episcopia Greco-Catolică Lugoj au orga-
nizat vineri, 27 aprilie 2012, ora 17, lansarea
volumului Jurnalul unui preot bătrân, sem-
nat de Nicolae Brînzeu. Realizat în condiţii
grafice de excepţie, impresionantul volum
a fost prezentat de P.S.S. Alexandru Mesian,
Episcopul greco-catolic al Lugojului, Mon-
seniorul Angelo Pop, Vicar general, dr. Lu-
minia Wallner Bărbulescu, prof. dr. Pia
Brînzeu; moderator: Răzvan Pinca, direc-
torul Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă
Plastică Lugoj. Lansarea a avut loc la Ga-
leria “Pro Arte” Lugoj şi s-a bucurat de un
public numeros şi elevat, fiind prezenţi re-
prezentanţi ai tuturor cultelor din Lugoj, pro-
fesori, istorici, oameni de cultură, mass-me-
dia locală.

„Zilele Francofoniei” la Lugoj
„Zilele Francofoniei”, devenite deja o

tradiţie la Biblioteca Municipală Lugoj şi la
Casa Româno-Franceză Lugoj, au debutat
în 20 martie 2012, cu o întâlnire cu elevii
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3 Lugoj, coor-
donaţi de prof. Nina Molnar, care ne-au pro-
pus o incursiune imaginară în ţările franco-
fone din Europa, prin prezentarea tradiţiilor
acestor ţări, prin muzică şi poezie. Miercuri,
21 martie, „Zilele Francofoniei” au continu-
at cu cinemateca în limba franceză, întâlni-
re organizată în colaborare cu Colegiul Na-
ţional „Iulia Hasdeu” Lugoj, prin prof. Simo-
na Avram; a fost prezentat filmul „Je vous
trouve tres beau”, cu Michel Blanc şi Mede-
ea Marinescu, urmat de o dezbatere pe te-
ma filmului. Joi, 22 martie, elevi ai Şcolii
„Eftimie Murgu” Lugoj, coordonaţi de prof.
Marcela Balint, au evocat castelele de pe
Valea Loirei, prin scurte prezentări şi imagini
din istoria Franţei. Tot la Casa Româno-
Franceză din cadrul Bibliotecii Municipale
Lugoj a putut fi vizitată şi o expoziţie de car-
te, volume semnate de autori francezi con-
temporani. Cu ocazia „Zilelor Francofoniei”
din acest an Biblioteca Municipală Lugoj,
Casa Româno-Franceză Lugoj şi Asociaţia
Francofilă Lugoj au adresat un mesaj de sa-
lut Asociaţiei Francofile din Orléans, ora-
şul înfrăţit cu Lugojul.

Nicolae Ungar
- expoziţie de pictură la Lugoj -

Vernisajul expoziţiei de pictură al pic-
torului Nicolae Ungar a avut loc joi, 26
aprilie 2012, ora 18, la Galeria “Pro Arte”
din Lugoj. Deşi diferite ca tematică, lucrările
expuse poartă amprenta pictorului Nicolae
Ungar. Expoziţia a fost organizată de Asoci-
aţia Culturală “Ars proxima” şi Clubul “Li-
ons” din Reşiţa.
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Prima ediţie a Zilei George Enescu la Lugoj, la împlinirea unui veac de la primul recital violonistic enescian pe scena
Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” din Lugoj (1912), din cadrul Festivalului Coral Internaţional „Ion Vidu”,

ediţia a XX-a;  prezentare de cărţi şi comunicări de prof. dr. Constantin-Tufan Stan şi dr. Ionel Bota;
27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

Ziua Mondială a Poeziei la Lugoj;  au citit din creaţia proprie poeţii: Lucian Alexiu, Adriana Weimer, Laurian Lodoabă,
Aurelian Sârbu, Ionel Sabin, Ionel Panait; moment muzical oferit de elevi ai şcolii gazdă; coordonatorii: Dorin Murariu
şi Anca Murariu; organizatori: Şcoala de Arte Frumoase “Filaret Barbu”  şi Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj;

5 aprilie 2012, în Sala de Concerte “Elisabeta Toth” a Şcolii de Arte Frumoase “Filaret Barbu” Lugoj.

Lansarea CD-ului Creanga de aur al grupului folk Poesis - Marius Baţu şi Eugen Baboi şi concertul extraordinar POESIS;
au mai cântat: Vasile Gondoci, organizator,  Cristian Buica, Cezar Costescu, Cătălina Beţa;

26 aprilie 2012,  scena Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” Lugoj.

Lansarea volumului Jurnalul unui preot bătrân, semnat de Nicolae Brînzeu; au prezentat: P.S.S. Alexandru Mesian,
Episcopul greco-catolic al Lugojului, Monseniorul Angelo Pop, Vicar general, dr. Luminia Wallner Bărbulescu,

prof. dr. Pia Brînzeu; moderator: Răzvan Pinca; 27 aprilie 2012, la Galeria “Pro Arte” Lugoj.

Sfinţirea Troiţei „Izvorul Tămăduirii” din Lugoj, cartierul Cotu Mic;  PS Paisie Lugojanu, Episcopul vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, Ioan Cerbu, Protopopul Lugojului, Alin Vărzaru, preot-paroh al Bisericii din cartierul Cotu Mic,
şi un sobor de preoţi şi diaconi au sfinţit  „Aghiasma Mică”; programul artistic a fost susţinut de solişti de muzică populară

şi de Ansamblul folcloric “Lugojana” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj; au participat: Francisc Boldea,
Primarul Lugojului, Sorin Stragea, deputat, şi Nicu Bădina, consilier, organizatorul acţiunii; 20 aprilie 2012.

Triplă lansare de carte: romanele Piranha şi Singurătatea luminii, de Paul Eugen Banciu, şi monografia Măştile timpului.
Mit şi spiritualitate în proza lui Paul Eugen Banciu, de Dana Nicoleta Popescu; au prezentat: Dana Nicoleta Popescu,

Lucian Alexiu, ; au mai participat: Rodica Banciu, Graţian Szekely; 4 aprilie 2012,  Galeria “Corneliu Baba” Caransebeş.
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Dorin Murariu

Titlul este, adesea, un element pa-
ratextual extrem de important, fa-
cilitând accesul către miezul viu

al cărţii, ce poate emana înţelesuri noi ori de
câte ori un lector experimentat îşi asumă o
abordare particulară. După debutul din 2007
cu Sarbacan, Graţian Szekely continuă a-
ventura definirii spaţiului său epic cu roma-
nul Scotoma, denumire care nu doar că in-
trigă, ci chiar îşi avertizează cititorii asupra
potenţialului simbolic al textului. Dacă, de
pildă, toate titlurile scrierilor lui Gheorghe
Schwartz sunt formate din cuvinte având
câte opt litere, semne ale infinitului, cele ale
lui Graţian Szekely, întâmplător sau nu, în-
cep cu litera S, o marcă reverberând în orice
dicţionar de simboluri, fiindcă trimite la spi-
rală, iar de aici nu mai este decât un pas ca
să fie interpretată ca legătură ,,dintre cer şi
pământ, dintre principiul masculin şi princi-
piul feminin”, reprezentând, în cele din urmă,
unitatea de mişcare ,,ce stabileşte relaţii între
finţe, elemente şi niveluri diferite.” În decrip-
tarea titlului, o mână de ajutor ne dă şi Dana
Nicoleta Popescu; din textul său de pe coper-
ta a IV-a aflăm că termenul se referă la pier-
derea vederii pe o porţiune restrânsă a câm-
pului vizual ,,sau, în psihologie, cecitatea fa-
ţă de propria persoană – individul ne este
capabil să-şi perceapă unele trăsături, evi-
dente celorlalţi.”

În contextul romanului, cuvântul do-
bândeşte o altă conotaţie, cea a lipsei de co-
municare. Bruştele falii dintre protagonist,
Dante, şi celelalte personaje, decupează tex-
tul în segmente ce sunt tot atâtea prelungiri
ale frământărilor şi ale tensiunilor interioare
pe care le trăieşte personajul principal pe par-
cursul câtorva ani. Nemulţumit de meschină-
tatea eului terestru, comun (în primele patru
rânduri ale cărţii, termenul pământ se repetă
obsedant), Dante îşi doreşte iubirea paradi-
siacă. De această dată, noua Beatrice nu mai
este călăuza, ci chiar ţinta căutărilor, centrul
izbăvitor dintr-un labirintic şi apăsător uni-
vers uman al actualităţii.

Pe când avusese numai trei luni, Dante
a trecut o neaşteptată probă a limitei dintre
viaţă şi moarte, în fond, o nouă naştere, fiind
protejat de atunci cu un neobişnuit  medalion
de argint: pe o parte era scris numele copilu-
lui, iar pe cealaltă era gol, ,,dar limpede ca
oglinda şi-atât de neted, încât şi diavolul,
dacă se mai apropie de copil, să se sperie.”
Peste ani, bunica l-a prevenit asupra puteri-
lor magice ale talismanuli, iar băiatul a înţeles
repede că, privind în ,,oglinda” de argint,
putea să vadă scene din viitor. Atunci a luat
o hotărâre foarte importantă pentru viaţa sa:
,,dacă va mai vedea vreo premoniţie-n meda-
lion, va face exact contrariul celor ce i se-a-
rată.” Dezlegarea de vrajă apare abia în ul-
timele rânduri ale volumului, când protago-
nistul hotărăşte să nu mai ţină cont de me-

dalion, purtându-l doar de dragul bunicii. E-
liberarea lasă finalul deschis, sugerând că
împlinirea lui Dante va fi oricând posibilă.

Până la acel punct, el însă a fost nevoit
să treacă proba cuplului, atât de greu de îm-
plinit datorită variabilelor feminine: Sara,
Eliza, Aimée, Ema, fiecare propunând câte
un alt model existenţial, după cum o făcea
şi Sergiu, antiteticul său prieten, care trecea
cu disperare de la o relaţie la alta, pentru că
se considera un băiat fatal, o adevărată ma-
şină performantă (chiar dacă standardizată,
minată deja de clişee) făcută să cucerească
femeile precum într-o probă sportivă, unde
nu contează sentimentele, ci doar rezultatul.
În timpul unei vacanţe de vară, Dante merge
într-o excursie la Paris şi, pe neşteptate, feri-
cire coboară pe pământ când o întâlneşte
pe Aimée. Limitele dispar, totul se accelerea-
ză până la limitele verosimilului, trăirile se
dilată, visul se repetă şi a doua zi, şi a treia
zi... Se termină însă excursia, foarfeca des-
tinului nu lâncezeşte, iar Dante trebuie să o
ia de la capăt prin labirintul căutării.

Valorificând resursele relativizării,
prozatorul proiectează asupra
personajelor perspective multi-

ple, atribuind cititorului misiunea de a realiza
mai ales ortretul sintetizator al unui protago-
nist ce avusese puterea de a ieşi din spaţiul
unei fericiri devoratoare. Deşi tema îngăduia
sondarea adâncilor ape sufleteşti, autorul
preferă mai degrabă dinamismul straturilor
mai de suprafaţă, în acord cu tinereţea
personajelor.

Biblioteca din Vest

Oglindiri

În perioada premergătoare Festiva-
lului Internaţional de Blues de la Lu-
goj, mă strecuram în culise pentru

a asista la repetiţii sau pentru a mai ciupi
vreun scurt interviu cu artiştii care aveau să
concerteze pe scena Teatrului „Traian Gro-
zăvescu”. Aşa am ajuns să fiu martor al unui
extraordinar dialog muzical între doi artişti
care, împreună, chiar compuneau o orches-
tră în toată puterea cuvântului. Acest duo,
despre care aveam să aflu că de şapte ani
cântă în formula respectivă, ajunsese la o
asemenea perfecţiune a dialogului armonic,
încât răspunsul era preluat rapid şi trimis
înapoi într-o clipită, ghicit, anticipat dintr-o
suflare, apoi returnat într-un crescendo mag-
nific. La fel este şi cazul volumului „Plânsul
bătrânului tenor dramatic sovietic – Memo-
rator pentru tanchişti”, semnat de doi virtu-
ozi ai scrisului, care exersează împreună arta
improvizaţiei într-un „epic provocat” de e-
couri stereofonice. Şi aşa, prozele lui Viorel
Marineasa şi Daniel Vighi înaintează în tan-
dem, ca o vietate miraculoasă ce pipăie febril
realitatea înconjurătoare cu două antene la
fel de sensibile, dar care se mişcă indepen-
dent. Percepţia stereoscopică a stereopro-
zelor semnate de Viorel Vighi şi Daniel Ma-
rineasa – sau... viceversa! – dă profunzime,
culoare şi perspectivă imaginilor, este vie,
capricioasă şi inovativă, se construieşte pe
sine, cărămidă cu cărămidă, pasaj după pa-
saj, suprapus sus-jos, jos-sus, de nici nu
mai ştii cine este autorul.

„Dialogul muzical” dintre Marineasa şi
Vighi are efect contaminant din capul locu-
lui, încă de la precuvântarea „Ce voim”, care
mi s-a părut la început că exprimă, ţanţoş,
o voinţă la plural, tare ca oţelul unei săbii ja-
poneze trecută prin foc şi bătută, temeinic,
ºi pe faţă, şi pe verso. Cei doi reuşesc să mă
bage în ceaţă încă de la pagina întâi, când
amintesc de fotografiile unei doamne sau
domnişoare Wolff, adică Lup, alături de care
s-au plimbat – unde altundeva, decât într-o
pădure teutonică. Aşa că răstorn ordinea fi-
rească a lucrurilor, răsfoiesc aleatoriu ultime-
le pagini ale tomului ce poartă sigla editurii
timişorene „Diacritic”, îl descopăr pe Vighi
rezemat de zidurile unui Schloss singuratic,
privesc imagini cu frunze moarte şi scarabei
înţelepţi rătăcind prin iarbă şi aduc mulţumire
că pe lumea asta mai există şi poeţi editori,
înzestraţi cu har şi ingeniozitate.

Având senzaţia că m-am avântat prea
mult în larg, revin la ancora de pe prima pa-
gină, cea cu antetul „Ce voim”. Abia acum
observ că subiectul primei părţi a cărţii, legat
de muzică, ruşi şi ideea de libertate, a fost
inspirat, măcar parţial, de chitara lui Bulat
Okudjava – şi iarăşi mă abat de la firul lecturii,
scormonesc prin rafturile bibliotecii, dau de
„Cântecul esenţial” al lui Okudjava, ediţia
Univers ’87, recitesc câteva versuri, doar
atât, cât să intru în atmosferă – şi mă întorc
la cartea prietenilor Vighi şi Marineasa. Am
căpătat o senzaţie de confort, deja nu mă
mai simt un intrus în dialogul celor doi. Odată
depăşită „crampa scriitorului”, iau seama la
îndepărtarea firimiturilor de pe masă şi a far-
furiilor înghesuite alandala – exact ca-n des-
crierea lui Marineasa, care mă avertizează
că, dacă voi începe să scriu pe genunchi, ca
un frustrat, rezultatele vor fi minime.

În josul paginii, companionul Vighi atra-
ge atenţia că există şi „o istorie orală a locu-
irii”, reamintind lugojenilor care au fost de
faţă pledoaria sa, după o lansare de carte,
pentru zecile de castele şi conace pierdute pe
plaiuri timişene şi arădene, lăsate să se părăgi-
nească, în timp ce noi trăim o nouă „dara-
veră” – războiul cultural al baştanilor care ri-
dică de zor pagode cu turnuri şi turnuleţe,
iar acum vor să transforme şi centrul Timi-
şoarei după chipul şi asemănarea lor. Legea
poate fi cumpărată cu bani, ba chiar şi-un ar-
hitect, om şi el, dar cultura, trecutul, istoria
sunt un ultim obstacol, alunecos dar stator-
nic, pe care baştanii n-au cum a-l înţelege.

Aceeaşi cultură, acelaşi trecut, aceeaşi
istorie care au stat în faţa armiei unui ocupant
încredinţat că „tancul înseamnă emblemă,
cooperare şi progres”. În timp ce Marineasa
îşi încheie dizertaţia cugetând amar – „ţinere
de minte brăzdată de tancuri, ce porcărie!”,
Vighi recrează atmosfera de la catafalcul
„tătucului popoarelor”, I. V. Stalin: „pionierii
plâng, mamele eroine plâng, fruntaşii în pro-
ducţie plâng, colhoznicii plâng”. În acelaşi
an şi în aceeaşi zi, notează Vighi, la 5 martie
1953, murise şi marele compozitor Serghei

Prokofiev, dar despre asta nu s-a spus nimic,
pentru că întotdeauna motorul ambalat al
unui singur tanc va acoperi, cu uşurinţă, su-
netul unei întregi orchestre simfonice, care
se mai şi închină, în secret, „decadentismului
muzical burghez”.

Tanc contra cultură pare a fi o temă
cam exagerată pentru gusturile
„megieşului” Marineasa, care, prin-

tre referiri la stabilizarea unde pe un leu ai
căpătat trei gogoşari şi la textele propagandei
anti-titoiste, găseşte de cuviinţă să ridice în
slăvi farmecul femeilor slave – rusoaica, sâr-
boaica, cehoaica, poloneza, iar Vighi îi ţine
isonul, amintindu-ne şi amintindu-mi de me-
lancolica producţie Mosfilm, o minunată po-
veste de dragoste pe care o urmăream şi eu,
student fiind, într-o sală de proiecţie conge-
lată din Timişoara, visând la dezgheţul gorba-
ciovist. Iar sala asta de cinema s-a tot numit
„Dacia”, înainte de a dispărea definitiv de
pe hartă...

Vighi şi Marineasa, istorii
„stereo”, cântate la patru mâini*

*Plânsul bătrânului tenor dramatic sovietic – Me-
morator pentru tanchişti, Editura „Diacritic”

Timişoara, 2012.

Provocările autoimpuse mai vin din par-
tea unui intelectual de talia lui Soljeniţân, dar
şi din partea lui Jirinovski, vicepreşedintele
Dumei de Stat, care proorocea că „fără Ru-
sia, România va fi distrusă, pentru că nu
este necesară Occidentului”. Sesizând că pâ-
nă şi căţeluşa sa văduvă de război plânge
sincronizat cu Bobiţă al lui Daniel Vighi, sau
mai bine zis al Uncuţului, Marineasa zice:
„trebuie să depistăm aici şi un protest indirect
la adresa literaturii despre literatură, acest
vampir îngâmfat ce se consideră o minune
în comparaţie cu organismul impur pe care
îl parazitează. Dar chiar literatura însăşi,
subtil  anofel cuprins de ameţeli, e încredin-
ţată adesea că lumea-i o scenă prea săracă
pentru evoluţiile sale scălâmbăiate”. Iar lu-
mea, ca lume, îşi continuă nestingherită mer-
sul pe căile ei bătătorite, precum tinerii neşti-
utori care se iubeau pe malul Mureşului, un-
deva între Şoimoş şi Radna, fără a fi conşti-
enţi de roţile Universului care se învârteau
cu uruit greu deasupra lor, fără a fi preocu-
paţi de pumnii liderilor lumii, care băteau în
mahonul birourilor din cancelariile lor, fău-
rind politici şi geopolitici. Nu, nu! Departe
de toate astea, Vighi şi Marineasa par mai
degrabă pasionaţi de istoria „birturilor ru-
inate” ale Timişoarei, unde se năşteau poveş-
tile de odinioară, pline de farmec, poveştile
„stereo” de astăzi, pline de sevă, ce par pier-
dute într-o lume de secol XXI, în care neo-
neanderthalienii suficienţi conversează prin
computer, folosind transcrieri de onomato-
pee, semne de exclamaţie şi ideograme ce
mimează emoţia, zâmbind sau strâmbându-
se la tine, cu limba scoasă. Iar dacă în aler-
garea noastră perpetuă, omul de la stand ne-ar
servi, ca la maraton, la primul popas, cartea
lui Vighi şi Marineasa pe post de apă energi-
zantă, ar merita să ne oprim din iureş, să ne
tragem niţel la umbră şi să citim. Căci, orice
s-ar întâmpla pe lumea asta, indiferent de „tan-
curile” trecute şi viitoare, vorba cronicarului,
„nu este alta mai de preţ zăbavă, decât cetitul
cărţilor”.

Cristian Ghinea

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret – 2 aprilie (data naşterii scriitorului
Hans Christian Andersen – 1805-1875) este sărbătorită în fiecare an, începând
din anul 1967, în întreaga lume. Această zi îşi propune să insufle dragostea de

carte şi să îndrepte atenţia copiilor către cărţi, ocazie cu care au loc la bibliotecile publice
expoziţii de carte – în principal cărţi ale scriitorului Hans Christian Andersen, expoziţii de
reviste pentru copii, întâlniri cu scriitorii, concursuri de literatură, momente artistice.
Astfel, în 2 aprilie 2012, Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret a fost sărbătorită
şi la Biblioteca Municipală din Lugoj, la Secţia pentru Copii şi Adolescenţi, cu participarea
elevilor Şcolii de Arte Frumoase “Filaret Barbu” Lugoj, îndrumaţi de prof. Dorin Murariu.
Datorită faptului că Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret a coincis cu începerea
Programului “Şcoala altfel” – săptămâna 2-6 aprilie 2012, Biblioteca Municipală Lugoj a
declarat această zi ca fiind Ziua Porţilor Deschise, zi în care biblioteca a fost vizitată de
aproximativ 300 de elevi, însoţiţi de profesori, din aproape toate şcolile lugojene, dar şi de
copii de la grădiniţele din Lugoj. Programul ”Şcoala altfel” a debutat din anul şcolar 2011-
2012 şi constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi de cultură, a unui
orar special, format doar din activităţi cu caracter nonformal, cu implicarea elevilor şi a
profesorilor în activităţi nonformale, care să pună în valoare talentul elevilor, preocupările
extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret
Adriana Weimer
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În proza lui Mircea Eliade, iubirea
devine aventură existenţială şi spiri-
tuală, aspiraţie spre totalitate, adevă-

rată „creangă de aur”, care salvează eroul din
imperfecţiunea condiţiei umane sau îl  afundă
în infernalii. În timp ce romanul Şarpele a-
dună  multe simboluri ale iniţierii prin eros,
într-o gradaţie ascendentă, al cărei corolar
este regăsirea perechii mitice în spaţiul sacru
al Centrului – insula paradiziacă,  Domni-
şoara Christina trăieşte sub semnul erosului
thanatic, al iubirii damnate. Gilbert Durand
comentează ambivalenţa dintre Cronos şi
Thanatos, pe de o parte, şi Eros, pe de altă
parte, observând că zeiţa romană Venus libi-
tina, al cărei nume vine de la „libitum” (dorin-
ţă), a devenit o zeiţă a funeraliilor, ceea ce
sugerează încercarea de exorcizare a lui Cro-
nos şi a lui Thanatos prin Eros. Libidoul, al
cărui sens etimologic sanscrit era „a resimţi
o dorinţă aprigă”, are poli de atracţie şi re-
pulsie, dar cuprinde şi ambiguitatea funda-
mentală, „anume că dragostea poate, conti-
nuând să iubească, să se încarce cu ură sau
cu dorinţă de moarte, în vreme ce, vicever-
sa, moartea va putea fi iubită printr-un soi
de amor fati”.1 În romanul fantastic Domni-
şoara Christina, personajul principal, Egor,
va urma un drum descendent, va coborî
„treptele spaimei” într-o iniţiere prin eros de
semn negativ, al cărei ţel nu va fi iubirea pa-
radiziacă, astrală, ci iubirea telurică, iubirea
coşmar. Din acest punct de vedere, în com-
paraţie cu Şarpele, romanul Domnişoara
Christina dezvăluie o imagine inversată, i-
maginea unei lumi privite pieziş, într-o o-
glindă tulbure, o „lume pe dos”. „Supranatu-
ralul” este reprezentat aici prin femeia-fan-
tomă, venită din lumea de dincolo, sângeroa-
să şi seducătoare, un personaj consacrat al
literaturii fantastice, după cum afirmă R.
Caillois. În folclorul românesc, ea ar fi fost
numită „Zburătoroaica”, fiind dubletul femi-
nin al Zburătorului, dar o întrupare demonică
mult mai rea şi mult mai crudă, având o
„activitate” oniric-erotică.2

Aceasta este domnişoara Christina, per-
sonaj fantastic ambiguu, care are dorul de
viaţă al strigoiului, dar şi puterea de erotizare
a Zburătorului, o fată ucisă la 20 de ani în
răscoala din 1907, despre care, însă, se spu-
ne că din timpul vieţii „apucase calea destră-
bălării şi a cruzimii.” Muritorul Egor şi spec-
trul terifiant al Domnişoarei Christina sunt
cei doi poli între care se desfăşoară iniţierea
prin eros: pe de o parte, iniţierea muritorului
atras halucinant de vraja unei iubiri „otră-
vite”, într-o încercare de depăşire a condiţiei
umane, iar pe de altă parte, „umanizarea” spi-
ritului malefic, care vrea să iubească „altfel.”

În această proză fantastică, în care co-
există elemente ale romanului de groază  şi
ale eroticii romantice, se interferează două
lumi: o lume onirică, nocturnă, tainică, dar
foarte puternică, şi o lume diurnă, fără forţă,
restrânsă în timp, „îmbolnăvită” de mesageri
ai lumii nocturne. Cea mai mare parte a ac-
ţiunii se petrece seara, noaptea, până la re-
vărsatul zorilor, sau în vis. Uneori, nocturnul
se substituie diurnului prin retragerea perso-
najelor în spaţii întunecoase, apăsătoare,
malefice, care sugerează conotaţiile negative
ale „grotei” sau ale „tunelului”, spaţii ale „co-
borârii”: fie şopronul pe jumătate ruinat, un
adevărat „cuib de vrăjitoare”, unde se afla
caleaşca demodată a Christinei şi era „aproa-
pe întuneric”, fie pivniţa rece, întunecoasă
şi umedă, în care Egor trăieşte experienţa
unui „descensus ad inferos”. Pictorul  Egor
Paşchievici şi profesorul arheolog Nazarie
se află în vizită la conacul doamnei Moscu,
mama Sandei (de care Egor este îndrăgostit)
şi a micuţei Simina, mesagerul diurn al spec-
trului. Conacul e aşezat în apropierea Dună-
rii, într-un ţinut dominat de forţe contrare –
forţa vegetală a pădurii care „sperie, înne-
buneşte, căci locurile unde au fost păduri
sute de ani de-a rânduri sunt locuri vrăjite”
şi forţa benefică, purificatoare a fluviului ,
care are o „altă vrajă”.

Din primele pagini, este sugerată pre-
zenţa strigoiului într-o lume damnată, care
trăieşte subjugată spiritului său malefic, o
lume a contrariilor. Mica Simina este de „o
frumuseţe înmărmuritoare”, dar ochii reci,
metalici, „sticlesc drăceşte”. Doamna Mos-
cu trăieşte într-o „stranie şi neînţeleasă obo-
seală”, iar „puterile ei se duc odată cu ale
soarelui”. Plutind într-o continuă somno-
lenţă, ea mărturiseşte că „visele sunt lumea
mea cea de a doua”.

Numeroase „semne”, aşezate în-
tr-o gradaţie ascendentă, pregă-
tesc momentul apariţiei spectru-

lui. Dacă la început prezenţa nevăzută a
Christinei este doar un sentiment de teroare,
ea va fi corporalizată simbolic în imaginea
unui portret. Pătrunzând în odaia domnişoa-
rei Christina, unde plutea „un miros de tine-
reţe oprită pe loc”, Egor şi Nazarie privesc
tabloul din care zâmbea „o fată foarte tânără,
îmbrăcată într-o rochie lungă, cu talia subţire
şi înaltă, cu buclele negre lăsate pe umăr”.
Reacţiile personajelor sunt contrare: Nazarie
simte „teroarea ca o gheară”, deoarece intu-
ieşte legătura ascunsă cu spaimele de până
atunci , în timp ce Egor, „alesul”, simte o a-
tracţie inexplicabilă. Evoluţia acţiunii e su-
gerată de basmul Siminei despre „feciorul
de împărat care s-a îndrăgostit de o împără-
teasă moartă.” Această aluzie este urmată
de nenumărate altele referitoare la Luceafă-
rul eminescian, care accentuează, poate prea
mult, asupra paralelei dintre cuplurile Lucea-
fărul-Cătălina, Christina-Egor.

Prima întâlnire dintre Egor şi Christina
este, la fel ca în Luceafărul, în vis, iar chipul
Christinei cuprinde asocierea stranie a fru-
museţii cu absenţa vieţii. Percepţia spectrului
nu este, însă, doar vizuală. Egor îi aude glasul
care „venea din afară, din altă lume”, simte
învăluindu-l violent parfumul de violete, ră-
suflarea ei feminină, mângâierea mâinii pe
obraz. Această primă întâlnire (care iese pe
nesimţite din lumea onirică) cu eufuziunile
sale lirice, dezvăluie încercarea de „umani-
zare” a strigoiului: Christina se luptă cu „o
pornire oarbă, puternică”, dar nu vrea să îl
ucidă pe Egor, ci să îl iubească „cum ni-
ciodată n-a fost iubit vreun muritor”. Atracţia
inexplicabilă, „dragostea otrăvită” şi respin-
gerea violentă sunt sentimentele contradic-
torii din vârtejul cărora Egor nu se poate
desprinde. Normalitatea lumii diurne mai este
susţinută doar de profesorul Nazarie, căci
Sanda, „rivala” Christinei, se îmbolnăveşte,
îşi pierde forţele, se devitalizează în paralel
cu o corporalizare a spectrului, a cărui pre-
zenţă devine tot mai puternică. La următoare
întâlnire, pentru a-şi îndulci apropierea,
Christina îi impune lui Egor prezenţa „celui-
lalt”, care „este mai rău şi mai drăcesc” de-
cât ea, făcându-l să simtă o teroare inima-
ginabilă. Trăirea acestui „misteryum tremen-
dum” îi dezvăluie omului că „treptele spai-
mei sunt mult mai adânci” şi că prezenţa
Christinei poate fi blândă, mângâietoare. Re-
primată faţă de Egor, sexualitatea sălbatică
iradiată de ea îi atinge şi îi perverteşte pe
„mesagerii” săi diurni: doica îl priveşte inde-
cent, iar Simina, stăpânită de forţa demoni-
că, îl ademeneşte în pivniţă, unde îi flagelea-
ză trupul. Egor se scufundă tot mai mult în
această „lume pe dos”. A treia întâlnire cul-
minează cu o corporalizare deplină a Christi-
nei. După ce a străbătut toate etapele terorii,
ale umilinţei şi ale dezgustului, Egor se lasă
cu volluptate amară în vraja ei. La fel ca Şte-
fan Vizirul din Noapte de Sânziene, el se a-
pără de lumea reală, iese din condiţia profană,
refugiindu-se în iubire, probă iniţiatică asuma-
tă, care îi aduce revelaţia extatică a unei „terra
incognita” interzise, a unui „paradis” damnat:

„Apoi dulcea otravă i se prelinse în sânge
(...) Gura Christinei avea gustul fructelor
din vis, gustul tuturor beţiilor neîngăduite,
blestemate. Nici în cele mai drăceşti închi-
puiri de dragoste nu picurare atâta otravă,
atâta rouă.” Drumul greu al celor doi, dinspre
moarte spre viaţă şi dinspre viaţă spre moar-
te, nu poate fi, însă, împlinit. Rana vie de pe
trupul mort al Christinei, în care „sângele
gâlgâia” fără a curge , îl scoate pe Egor din
starea extatică şi îl proiectează cu brutalitate
între limitele umane. Prin reacţia la respinge-
rea lui, Christina, „strigoaica”, nu este un
personaj din romanele negre, ci, mai degra-
bă, un neliniştit şi tragic spectru romantic:
„Eşti şi tu ca toţi ceilalţi, Egor, dragostea
mea! (...) Pentru un ceas de iubire, eu n-am
şovăit în faţa celui mai aspru blestem. Şi tu
şovăi în faţa unei picături de sânge, Egor,
muritorule...” Ea nu îl ucide, ci îl aruncă, prin
blestem, într-o vale a plângerii şi a amintirii:
„Mă vei căuta o viaţă întreagă, Egor, fără să
mă găseşti! Vei pieri de dorul meu.”

Absentă în lumea reală, domnişoara
Christina „trăieşte”, de fapt, prin
celelalte, persoanje, înfiripân-

du-se din gândurile şi sentimentele acestora,
care se îndreaptă mereu spre ea: adoraţia
Siminei, iubirea plină de remuşcări a doamnei
Moscu (deoarece Christina fusese „omorâtă
în locul ei”), supuşenia umilă a doicii, groaza
şi atracţia lui Egor, teroarea lui Nazarie.

În finalul romanului, printr-un contra-
punct puternic, vraja şi ambiguitatea sunt
rupte de izbucnirea forţelor raţionale. În co-
nacul incendiat, Egor o salvează pe Sanda,
dar , secătuită de viaţă, ea va muri mai târziu.
El caută „fier rece” ca să rupă vraja şi distru-
ge cele două locuri din care iradiază forţa
malefică a strigoiului: în faţa potretului, sfâşie
cu  toporul „obrazul înflorit al Christinei”,
iar în pivniţă înfige ţepuşa de fier în pământul
care îi ascundea „trupul”. Ultimele pagini cu-
prind imaginea halucinantă şi violentă a cona-
cului în flăcări şi a ţăranilor care, cu torţe şi
fiare, veniseră să ucidă strigoiul, refăcând
parcă răscoala de la începutul secolului. Re-
trăirea acelui timp încheie un ciclu şi reface,
simbolic, momentul morţii Christinei, suge-
rând, de data aceasta, dispariţia ei definitivă.

Imaginea flăcărilor readuce în prim-plan
figura de stil centrală a romanului – oximoro-
nul – prin valenţele contrare ale focului, ele-
ment divin sau demonic, simbol al iubirii şi
al sexualităţii, dar, mai ales, al purificării şi
regenerării.3 La toate acestea , se adaugă,
pentru a întregi trinitatea mitică, actul sacrifi-
cial al lui Egor, personaj tragic care, ucigân-
d-o pe Christina, va rămâne mereu subjugat
de vraja dulce şi dureroasă a amintirii şi a
iubirii ei otrăvite, captiv în labirintul înşelător
dintre cele două tărâmuri.

Note:

1.Gilbert Durand, Structurile antropologice ale
imaginarului, Editura „Univers”, Bucureşti, 1997,
p. 241.

2.Romulus  Vulcănescu, Mitologie română,
Editura Academiei, Bucureşti,1985, p. 338-339.

3. L. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,  Dicţionar
de simboluri, vol II, Editura Artemis, Bucureşti,
1995,  p 63-67.

Anca Murariu

Motive mitice în proza lui Mircea Eliade
–   Iniţierea prin eros –

Festivalul
Internaţional

de Blues
“BluesFest”

Lugoj

În zilele de 6 si 7 aprilie 2012, pe scena
Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu”,s-
a desfăşurat cea de a IV-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Blues “BluesFest”. Organizat
de Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, în
colaborare cu Primaria Municipiului Lugoj
şi Consiliul Judeţean Timiş, Festivalul a
reunit muzicieni de mare valoare artistică,
atât din România, cât şi din Ungaria. În prima
zi, manifestarea a fost deschisă de un grup
din Szeged, Ungaria, “Rambling Blues Trio”,
care a încântat publicul cu un blues arhaic,
cântat în stilul anilor 1920-1930.

Mult aşteptată a fost cea de a doua
formaţie a serii, Cezar Costescu & Freddy
Stauber Blues Project. Acest proiect
Germano- Român i-a readus pe scenă pe
doi dintre cei mai importanţi muzicieni
lugojeni, Cezar Costescu şi Freddy Stauber,
foşti componenţi ai formaţiei lugojene
“Logic”. Alături de ei, pe scenă au mai urcat
Andrei Mezei – tobe, Marius Balint – clape
şi trompetă şi Cristi Vetan – bass. Repertoriul
trupei s-a axat pe melodiile viitorului album
“Lugoj Blues”, al lui Freddy Staubert, ce va
fi lansat în luna septembrie pe scena
Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” din
Lugoj.

Cea de a doua seară a aparţinut trupelor
din Bucureşti, duo-ul Nicu Patoi – chitară şi
Berti Barbera – voce şi percuţie  şi Trio Cyfer.
Cu o largă experienţă muzicală şi concerti-
stică, duo-ul Patoi şi Barbera a abordat, în
manieră acustică, o serie de melodii ever-
green din  repertoriul internaţional, demon-
strând, şi pentru cei prezenţi în sală, de ce
Nicu Patoi este considerat, la ora actuală,
unul dintre cei mai buni chitarişti ai României
şi de ce Berti Barbera este, pe mai toate albu-
mele ultimului deceniu, vocea de backing
preferată a marilor artişti de jazz şi blues din
România.

Trio Cyfer – Călin “Cyfer”, unul dintre
cei mai apreciaţi chitarişti ai scenei Blues,
un extraordinar în stilul “slide”, Claudiu
Purcarin (Naşu’) la tobe, membru al for-
maţiilor Nightlosers şi Sistem şi basistul Dan
Saghin – a “electrizat” audienţa cu un re-
pertoriu ce a cuprins atât piese clasice de
blues, cât şi compoziţii proprii ale lui Călin
“Cyfer”.

Un plus al festivalului l-a repre-
zentat Berti Barbera, un prezen-
tator cu o bogată experienţă în

domeniu, el fiind şi prezentatorul prestigi-
osului Festival Internaţional de Blues de la
Sighişoara (unul dintre cele mai apreciate
festivaluri de profil din Europa, anul acesta
avându-l invitat pe legendarul Johnny Win-
ter) şi realizator a mai multor emisiuni radio
si TV.

Existenţa acestui Festival de Blues în
oraşul de pe Timiş, certifică nivelul cultural
al Lugojului şi menţine oraşul în sfera cultu-
rală contemporană, atât naţională, cât şi
internaţională.

- Ediţia a IV-a -

Augustin
Bercean
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Mihai Murariu
Nietzscheana

Centre nietzscheene
(14)

de studii şi documentare

Simion Dănilă

Al doilea fragment din memorialul de
călătorie al lui G. Millian-Maximin, 15 zile
în „Imperiul” lui Hitler, l-am desprins din
capitolul De-a lungul Rinului, spre Colonia:

Deodată, prin mulţimea de pe covertă,
care sporeşte mereu, căci vasul se opreşte la
toate micile orăşele presărate pe maluri şi
încarcă pe toţi cei care au făcut baie aci şi
acum se îmbarcă pentru oraşele lor:
Coblenz, Bonn, Colonia [Köln, n. S.D.], Düssel-
dorf, Mainz – şi atâtea altele, – prin mulţi-
mea de pe covertă trece un freamăt. Toţi se
uită spre un singur punct, spre o stâncă ma-
sivă, înaltă, neagră, în dreptul căreia Rinul
face o cotitură puternică.

– Ce e de vă uitaţi cu toţii? – întreb pe
unul din călători.

Acesta îmi spune cu însufleţire şi aproa-
pe uimit de întrebarea mea:

– Dar asta e Loreley!
Loreley! Vechea poveste renană, care

şi-a găsit în Heine pe cel mai mare cântăreţ
al ei! Niciuna din poeziile marelui liric ger-
man nu e atât de vestită ca „Loreley”. Nu e
german să n-o cunoască, să n-o fi citit, să
n-o fi recitit, de atâtea ori – nu azi, bine-n-
ţeles, când poeziile „jidanului” Heine au
fost arse pe rug! [Să adăugăm aici şi opinia
lui Friedrich Nietzsche despre Heine, expri-
mată în § 4 din capitolul De ce sunt eu aşa
de prudent din Ecce homo: „Ideea supremă
de poet liric mi-a dat-o Heinrich Heine. Caut
zadarnic în toate împărăţiile din miile de ani
o muzică de o asemenea dulceaţă şi pasiune.
El poseda acea maliţiozitate divină fără de
care nu reuşesc să-mi imaginez perfecţiunea
– eu preţuiesc valoarea oamenilor, a raselor
după cât de riguros ştiu să-l perceapă pe
dumnezeu nedespărţit de satir. – Şi cum se
foloseşte el de limba germană! Se va spune
într-o zi că Heine şi eu am ocupat de departe
locul întâi între artiştii limbii germane.“ n.
S. D.]. Loreley, povestea acelei sirene care,
colo sus, pe stâncă, pieptănându-şi cosiţele
blonde, cântă atât de frumos, că toţi mari-
narii, apropiindu-se s-o asculte, îşi sfărâmau
luntrile de stâncă şi-şi pierdeau viaţa tânără
în valurile tumultuoase ale Rinului.

Aşadar, asta e Loreley – şi o adiere de
tinereţe, de visare, de adolescenţă mă copleşi
pentru o clipă, privind în urmă cum dispare
stânca blondelor sirene! Pe la 6 seara vapo-
rul e ticsit şi mereu sunt culeşi alţi călători
din bijuteriile înşirate pe maluri. Iată şi Wied.
Vă mărturisesc c-am simţit o puternică tre-
sărire. Locul de naştere al reginei noastre
Elisabeta. De aci, aşadar, a pornit Carmen
Sylva, la 16 ani, spre mica ţărişoară necu-
noscută, pierdută undeva departe, în Orient,
ţară care a iubit-o şi respectat-o, pentru bu-
nătatea şi seninătatea ei, pentru părul ei de
zăpadă, pentru obrajii ei rozalbi, căci aşa o
ştim noi, cei care nu suntem încă prea bătrâni.
De aci, din acest Wied, a plecat regina poetă
ca să doarmă pentru vecinicie, departe, la
noi, la Curtea de Argeş!

Străin de toate aceste locuri, de toţi a-
ceşti oameni, parcă am simţit ceva de-al

meu, aici, în faţa acestei mici urbe, în dreptul
căreia s-a oprit vaporul câteva minute, şi
gânduri răscolite pun o umbră de uşoară
melancolie pe întreg minunatul peisaj.

Alături de mine, pe bancă, stă un băr-
bat mai în vârstă, grozav de înalt şi încă foar-
te voinic. Pare un om simplu din popor, jude-
când după mâinile lui bătătorite, după în-
treaga lui înfăţişare. Are un zâmbet blând,
ochii mici de un albastru foarte şters.

Bucuros că am văzut cetatea tovarăşei
de viaţă a regelui Carol, îi spun vecinului:

– De aici, din Wied, era regina noastră.
– Regina? Care regină?
– Regina Elisabeta a României.
Deodată omul cel de doi stânjeni înăl-

ţime se prăbuşi fericit asupra mea, cu ochii
brusc iluminaţi:

– Sunteţi român? Da? Român? Din
„Bukarest”? Ah, şi eu am fost la Bukarest.
Opt luni am stat eu la Bukarest. Când era
război am fost acolo. Stai, stai, stai că-ţi
spun acum unde am locuit, ah, ce bine am
trăit eu în Bukarest, am stat... am stat...

Omul îşi prinse fruntea în palmă. Se ve-
dea că face o sforţare grozavă să-şi amin-
tească.

– Ia, ia! Sfi... Sfi... Apes... Ia, ia, ah,
Gott, Sfinţi... Ap...

– Sfinţii Apostoli! – îl ajut eu, dibuind
ce vrea să spuie.

– Ia! Ia! Ia! Sfinţi Apostoli!
Dracu mă puse să intru în conversaţie?!

Nu mai puteam vedea nimic din frumuseţile
de pe maluri! Vecinul meu m-apucase de mâ-
necă si nu mă mai slăbea.

– Ce bine am trăit eu la Bukarest. Eu
sunt om bun, n-am făcut rău nimănui. Şi ei
au fost buni cu mine. Odată la spitalul mi-
litar unde făceam de gardă, a venit o mamă,
care plângea să-şi vadă băiatul rănit în luptele
cu noi.

– Nu pot, românco, nu pot să te las,
mă pedepseşte plutonierul.

Dar ea plângea. Şi aveam şi eu şase co-
pii acasă. Am învăţat-o cum să facă să-şi
vadă băiatul. Odată eram... Şi altă poveste
începu să se deşire din amintirile de război,
brusc redeşteptate, ale luptătorului de odini-
oară. Bătrânul ţinea foarte mult să-mi dove-
dească că el a fost excesiv de bun cu românii.

– Ce avem noi cu românii? Ei au fost
în război, aşa, nu ştiu de ce. Noi nu ne mai ba-
tem niciodată cu voi. Ţară mică, ce avem
cu ea? Dar dacă împăratul meu îmi dă po-
runcă să merg contra francezilor, eu iau iar
arma, deşi am 59 de ani, şi trec Rinul la ei.

Oarecum jignit de protecţia puţin dis-
preţuitoare pe care vecinul meu de bancă o
acorda ţării „mici“ din care veneam eu, dar
mai mult pentru a putea continua să văd
castelele din vârful stâncilor, făcui ce făcui
şi mă degajai de povestitor, punând în prac-
tică o retragere genial de strategică!

Conversaţia autorului cu zdrahonul ger-
man mi-a amintit de o întâmplare similară
trăită de mine şi soţia mea în timpul unei ex-
cursii prin BTT (Biroul de Turism pentru Ti-
neret), tot într-un „imperiu“: în cel sovietic,
în anul 1972. În programul excursiei au fost
incluse şi două întâlniri cu tineri de la o în-
treprindere din Moscova, respectiv din Le-
ningrad, ca să ne cunoaştem mai bine, să
ascultăm muzică, să dansăm, să conversăm
în ruseşte, să ne împrietenim (prietenia ro-
mâno-sovietică!), cum stătea bine unor tineri
din „lagărul socialist“, educaţi în spiritul va-
lorilor de neîntinat ale socialismului şi comu-
nismului. La cea din Moscova am putut să
ne tratăm cu vodcă la masa ce ni s-a oferit
de partenerii sovietici. Muzica urla în mega-
foane de nu ne puteam înţelege între noi,
când a venit la masa noastră un om simplu
şi la vorbă, şi la port, probabil un om de ser-
viciu, vreun portar sau paznic, care a aflat
că suntem un grup de români. Cum soţia
mea vorbeşte limba rusă, ne-a tradus ce l-a
determinat pe om să ne abordeze: trecuse
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
prin România şi a fost foarte impresionat, ca
şi neamţul de mai sus, de mâncarea din bel-
şug cu care i-au tratat românii peste tot pe
soldaţii Armatei Roşii „eliberatoare“. Nici-
când n-a mai avut parte de asemenea mese
şi mi-a luat mâna, mie, bărbatului, şi mi-a să-
rutat-o ca semn de mulţumire şi recunoştin-
ţă. Orice comentariu este de prisos.

În urmă cu opt ani, îmi făceam
intrarea în mediul academic, fără să
pot bănui proporţiile călătoriei spre

care mă va îndrepta, şi la propriu şi la figurat,
viitorul. Cărţi, curente de gândire, dezbateri,
certitudini, rămăşie sau renaşteri ideologice
mai mult sau mai puţin mascate, ambiţii, te-
meri şi anarhii intelectuale, pe toate le-am
văzut înşirându-se încă de când eram un
simplu student, care  încerca jonglerii  printre
examene. Am avut astfel ocazia de a parcurge
primii ani de studiu într-o perioadă de maxi-
mă expansiune a unor anumite doctrine, de
recul al altora, de preponderenţă a unui nou
contraspirit european. Fireşte, abordarea ca-
re stăpânea şi încă stăpâneşte o bună parte
din catedre îşi are meritele ei, iar viziunea
noastră ar fi fost mai săracă astăzi fără con-
tribuţiile pe care diversele şcoli vag asemă-
nătoare ideatic le-au adus în nenumărate do-
menii. Însă dominaţia lor asupra unei părţi
solide din lumea universitară a dus, pe de o
parte, la o fragmentare inutilă a discursului
ştiinific devenit o succesiune de monologuri
paralele, cât şi la o reinterpretare şi – pe alo-
curi – demonizare a tuturor tradiţiilor care
ţin de destinul aparte al unui continent şi al
unei civilizaţii. Am învăţat, astfel, despre ne-
bunia vechilor utopii şi despre căderea idoli-
lor numiţi Naţiune, Occidentalism, Omogeni-
tate, despre o lume care ar sta sub semnul
unei mari promisiuni, a unei lumi în care
cultura şi identitatea ar fi fost la fel de schim-
bătoare ca o pereche de mănuşi, aceea a di-
versităţii sărbătorite pur şi simplu de dragul
diversităţii de către fiecare individ în parte.
Acesta ar fi fost un entuziast al culturilor de
pretutindeni, cu cât mai îndepărtate de moş-
tenirea europeană, cu atât mai bine, mereu
gata să înveţe de la ele, mereu gata să se
schimbe pe sine, deoarece ar fi fost nu numai
o datorie, ci şi o obligaţie istorică. Noul om
occidental ar fi trebuit astfel să renunţe la
glorificarea inutilă a unor progrese – în prin-
cipiu doar tehnologice, temporare şi distrugă-
toare pentru o lume întreagă –, la rememo-
rarea unei istorii sângeroase, la relativizarea
şi punerea sub semnul întrebării a întregii moş-
teniri culturale care îl purtase, iată, spre sfâr-
şitul tuturor metanarativelor. Am mai fost
învăţat despre beneficiile inevitabile ale glo-
balizării, despre calea cea dreaptă a multicul-
turalismului, despre veştejirea sigură a statu-
lui, despre imposibilitatea de a ierarhiza valo-
ric sisteme, adevăruri sau culturi – chiar şi
despre abisul ce ne aştepta pe toţi cei care
am fi pornit într-o asemenea încercare nesă-
buită. În aceşti ani, puţini au fost cei care
au îndrăznit să privească proverbialul abis
în faţă, riscând mereu să fie acuzaţi de ra-
sism, eurocentrism, naţionalism sălbatic, a-
partenenţă la mişcări de dreapta extremă lu-
ate la nimereală şi, bineînţeles, de ideologi-
zarea lucrărilor ştiinifice.

Unul dintre aceşti puţini este Ricardo
Duchesne, profesor de sociologie la Univer-
sitatea New Brunswick din Canada, iar car-
tea lui, Unicitatea Civilizaţiei Europene (E-
ditura Brill, Leiden & Boston), nu numai că
priveşte înspre abis, ci îi şi neagă cu totul
existenţa. Publicată în 2011, cartea este, du-
pă spusele autorului, produsul a zece ani de
cercetare şi reflecţie solitare, un răspuns la
o lume universitară care, în doar câteva de-
cenii, aproape că a reuşit să îşi nege trecutul
şi, pe alocuri, propria cultură. Obiectivele
pe care Duchesne le prezintă pe parcursul a
aproape cinci sute de pagini sunt doar cinci.
În primul rând, cartea încearcă să urmăreas-
că sursele ideologice care au susţinut efortul
multiculturaliştilor de provincializare a istoriei
civilizaţiei occidentale, un proces care, înce-
pând cu anii ’60, a dus la devalorizarea cul-
turii occidentale în cadrul elitelor academice,
acestea îmbrăţişând – cu toate extremele –
relativismul antropologic, teoria dependenţei,
postmodernismul, feminismul sau politicile
identitare, printre altele. Al doilea ţel urmă-
reşte contestarea validităţii empirice a marilor
lucrări revizioniste anti-eurocentrice din ulti-
mele decenii, care au încercat să descopere
“similitudini surprinzătoare” între Occident
şi restul lumii, similitudini care ar fi fost doar
modificate de către o Revoluţie Industrială
nesemnificativă pentru ,,longue durée”. Al
treilea obiectiv al lui Duchesne este să de-
monstreze că perspectiva tradiţional- euro-
centrică are încă destulă semnificaţie în ex-

plicarea marii divergenţe dintre Occident şi
restul lumii, sugerând  că Occidentul a exis-
tat mereu într-o stare care l-a diferenţiat de
toate celelalte civilizaţii. În continuare, autorul
urmăreşte dezvoltarea unei culturi unic occi-
dentale, cea liberal-democratică, punând ac-
cent pe faptul că modernitatea occidentală
nu constă doar în faţeta sa ştiinific-industri-
ală. În final, Duchesne încearcă să descope-
re rădăcinile creativităţii unice a Occidentului
în cultura aristocratic-egalitară a cucerito-
rilor indo-europeni, care ar fi contribuit la
instaurarea unui ethos aparte al individualis-
mului şi luptei pentru prestigiu.

Indiferent de apartenenţa ideologică,
cartea în sine reprezintă un efort
remarcabil care poate fi pe drept nu-

mit – cu toate erorile şi carenţele sale ocazio-
nale – un adevărat tur de forţă, ce tratează
aventura europeană printr-o analiză în care
primează aspectul cultural, urmat de dimen-
siuni politico-economice. Ricardo Duchesne
nu face niciun secret din admiraţia sa pentru
cultura europeană şi pentru rezultatele civili-
zaţiei sale, însă aceasta nu duce nici pe de-
parte la o atitudine triumfalistă, autorul având
grijă mereu să sublinieze aspectele valoroase
din operele revizioniştilor. Partea cea mai va-
loroasă a cărţii este prima jumătate, în care
autorul respinge – în general foarte convin-
gător – pas cu pas, o serie de presupuneri
ale stângii academice (de altfel, Duchesne
însuşi a fost un neo-marxist în tinereţe) in-
cluzând, printre altele, teoria dependenţei a
lui Wallerstein sau teoriile sinocentriste care
ar fi negat unicitatea timpurie a modelului
occidental. În orice caz, cartea marchează
o abatere semnificativă de la aspectele pur
economice, care au transformat dezbaterile
legate de Marea Divergenţă într-o înşiruire
sterilă – adesea incorectă şi incompletă – de
statistici. Prin repunerea în discuţie a elemen-
tului creativităţii şi a superiorităţii culturale
occidentale, Duchesne întreprinde două de-
mersuri foarte importante. Teza sa permite
abordarea unui subiect devenit de prea multă
vreme şi fără justificare tabu într-o bună par-
te din societatea occidentală, şi anume posi-
bilitatea de a măsura reuşitele unei civilizaţii
cu o oarecare obiectivitate, fără a capitula
în faţa unui relativism multicultural care ab-
solvă individul de orice efort de a cunoaşte
lumea cu adevărat. Astfel, Duchesne nu nea-
gă deloc prezenţa unor mari inventatori, a
unor mari opere, a unor mari progrese în
lumea islamică sau în cea chineză, pentru a
folosi doar două exemple. Ceea ce autorul
scoate în evidenţă în mod repetat este avan-
tajul enorm al Occidentului în comparaţie
cu orice alte civilizaţii, nu măsurat neapărat
prin diferenţe, cât prin bogăţia şi rafinamen-
tul tradiţiilor, chiar dacă o parte au fost moş-
tenite din Orient.

Ceea ce diferenţiază civilizaţia europea-
nă faţă de oricare alta, cu toate împrumutu-
rile inevitabile, este continuitatea fenomenu-
lui de realizări, de giganţi intelectuali, de cu-
riozitate, de dorinţă de explorare. Este adevă-
rat că epoca dinastiei Song a reprezentat în-
ceputurile unei revoluţii tehnologice în Chi-
na, însă impactul ei a fost mult limitat în
comparaţie cu potenţialul pe care l-a deţinut.
Într-adevăr, lumea islamică a păstrat o parte
din moştenirea greacă, dar a făcut acest
lucru doar periferic, începându-şi, mai ales
după impunerea şcolii de gândire a lui Al
Ghazali – deci deja în secolul 11 – stagnarea
în care a rămas şi astăzi fără speranţe de ie-
şire. Pe lângă toate acestea, în ciuda atâtor
opinii în vogă, contribuţia epocii de aur isla-
mice a fost, în realitate, destul de modestă,
mai ales comparată cu acea curiozitate ne-
stăvilită care i-a făcut pe europeni să vâneze
texte rare şi secrete străvechi la marginile şi
dincolo de lumea pe care o cunoşteau. Muzi-
ca polifonică, canonul literar fără egal în di-
versitatea sa, eficienţa sistemelor economi-
ce, cererea uriaşă de cărţi tipărite abia la 20
de ani de la moartea lui Gutenberg sau faptul
că întregul glob pământesc a fost înconjurat
şi cartografiat doar de către occidentali re-
prezintă foarte puţine dintre motivele pentru
care, consideră Duchesne, Occidentul trebu-
ie să se redescopere şi să nu cedeze în faţa
unor barbarii intelectuale, expresii tipice pen-
tru cei care, mânaţi doar de ura sau de dis-
preţul faţă de propria cultură, au încetat să-i
mai accepte destinul. Este omisă aici, sau

discutată doar printr-o trimitere generalizată
la Karl Löwith, tendinţa creştinismului lai-
cizat de a se cristaliza într-un concept de
istorie teleologică – care a contribuit mai târ-
ziu la formarea viziunii de progres ştiinific –
încă din vremea lui Joachim din Fiore, proba-
bil cel mai important gânditor al Evului Me-
diu. De asemenea, cartea îşi pierde o parte din
vigoare în a doua jumătate, când Duchesne
îşi prezintă propriile opinii pentru fertilitatea
extraordinară şi susţinută a civilizaţiei occi-
dentale. Prin apelul la cultura şi la idealurile
eroice ale unor grupuri dispărute cu mai mul-
te milenii în urmă, chiar dacă unele trăsături
fascinante se regăsesc în comitatus – război-
nicii aleşi care slujesc aproape ca egali unui
şef sau rege – din Roma timpurie până la no-
bili germanici sau la triburile turcomane, au-
torul riscă adesea o prezentare incompletă
şi, uneori, mai puţin sigură.

Cu toate acestea, Unicitatea civilizaţi-
ei occidentale, chiar dacă ar avea nevoie de
încă trei sute de pagini de cazuri comparati-
ve pentru a fi completă, este o carte foarte
importantă, care va stârni dezbateri mult do-
rite şi care, poate, va inspira o nouă încredere
în valoarea şi în forţa Occidentului.

Ricardo Duchesne:
Europa XXI

Unicitatea civilizaţiei occidentale
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Fără a-l flata, fiindcă nu vreau să-i
fac vreun rău, Ilie Chelariu s-a in-
stalat cu aroganţă de mare pamfle-

tar într-o lojă în care, presupun, i-au făcut
loc Ion Heliade Rădulescu, N.D. Cocea, Tu-
dor Arghezi, Tudor Muşatescu, C. Stere, Eu-
gen Lovinescu, Ion Vinea, Geo Bogza ş.a.,
toţi făcând parte din „formaţia” condusă de
Caragiale. Înainte de a trece la cestiune, se
cuvine, cred, să fac următoarea precizare: în
regimul trecut (comunisto-ceauşist), pamfletul
ca specie literară cu respectarea canoanelor
sale, a fost substituit unei subspecii în care
se practica entuziasmant-prosteşte arma
„criticii pozitive” ordonată de ideologia de
partid comunist. După 1989, ca să rămânem
în context temporal, au apărut câţiva jurna-
lişti pamfletari, mai mult cu pretenţii decât
cu reuşite de gen, care s-au şi pierdut în ghi-
veciul numit cu importanţă deontologie, ca-
re deontologie era (şi a rămas!), nu pentru
puţini, un fel de terra incognita. M-aş încu-
meta să afirm că nu e cazul la autorul cărţii
de faţă... Înfăţişându-se cititorilor cu un titlu
de carte uşor complicat, în orice caz, insolit
şi simpatic-ameninţător – Masla lui Che –,
poate spre nedumerirea unora dintre perso-
najele sale, Ilie Chelariu execută, de fapt, o
subtilă trimitere şi spre interiorul volumului,
dar şi spre, glumind puţin, o atitudine  CHE-
varian-cubaneză. În acest fel înţelegând el
să se erijeze într-o marţial-agresivă şi incon-
fundabilă voce imperativă. Destinatarii-per-
sonaje din carte pot fi înregistraţi la OSIM
ca entităţi foarte bine personalizate şi gata
oricând să se îmbăieze în opulenţa corupţiei
de unde, abia iţindu-şi căpăţânile de inşi altoiţi
cu leuca să-şi reverse iar şi iar puhoaiele de
fraze ineptice asupra populaţiei dusă de ei
în marş electoral/ triumfalist spre pauperizare
deplină şi, ferească-ne Dumnezeu!,  ireversi-
bilă. Aşadar, Chelariu, cel puţin prin aceste
pamflete, nu este doar un „privitor ca la tea-
tru”, ci şi un observator atent, un comentator
caustic şi, nu mai puţin, un modern „strigător
peste sat spre ştiinţa...”. Iar pentru a nu e-
xista niciun fel de îndoieli asupra indivizilor
înregimentaţi în „rezerva de cadre” a pam-
fletarului, ei sunt strict, rigid şi definitiv fixaţi
în epitete dure, încât îi recunoaştem lesne
pe componenţii unei grupări politicianiste cu
apucături machiavelice, condusă de vietăţi
apărute parcă direct din stirpea  coborâtorilor
din copaci şi cu gândire adecvată mai de-
grabă epocii timpurie a lemnului decât seco-
lului XXI. Pentru acest privilegiu deosebit,
adică acela de a rămâne în conştiinţa citi-
torilor, fie şi drept monumente ale prostiei
incomensurabile, ele, aceste vietăţi deci, ar
trebui să se bucure că, uite, cineva, nu i-a
lăsat de izbelişte, adunându-i în ţarcul unui
pamfletland în care universul zăluzilor poar-
tă girul infinitului. E ceva! Dar, să ne înţele-
gem: pamfletele chelariene pot fi încadrate,
fără să-şi piardă din consistenţă, în categoria
creaţiilor profund şi implicit satirice, având
şi o indiscutabilă şi suficientă doză de umor
încât să ne pufnească râsul citindu-le, în
timp ce sarcasmul contribuie substanţial
pentru ca întregul eşafodaj să aibă completă
valoare literar-artistică, în ultimă instanţă.

Cu o ştiinţă a construcţiei textului şi a
derulării acestuia pentru a-i asigura un cumul
de forţe epico-stilistice foarte personale, Ilie
Chelariu devorează subiectul propus cu un
fel de hulpoşenie foarte rar întâlnită în ultimii

vreo... foarte mulţi ani. A încercat ceva ase-
mănător Ion Cristoiu în Evenimentul zilei
şi, mai ales, Mircea Dinescu pe la începutu-
rile Academiei Caţavencu – e drept: cu re-
zultate notabile, însă a avut atâta minte încât
să renunţe la timp pentru a se salva din ghea-
rele unui manierism primejdios. Ei, aici tre-
buie să spun imediat precizând: în timp ce
la caţavencianul Dinescu predominantă ră-
mâne dorinţa aprigă de a batjocuri totul pre-
cum într-o bălăcăreală de mahala, Ilie Che-
lariu, oarecum în alt registru epic, utilizează
tipul de scriere gravă, sau pseudogravă, fără
să cadă într-un soi de intelectualism ieftin,
sau pe termen redus, prin care bântuie în
voie şi umorul negru aducându-ne aminte
de Urmuz, fără ca elementul comic să... su-
fere. Aici m-am apropiat de gândurile lui A-
drian Dinu Rachieru, care zice pe coperta a
IV-a a cărţii: „Există, neîndoielnic, un stil
Ilie Chelariu în spaţiul cultural bănăţean.”

Perfectă fixare, cu amendamentul
că afirmaţia mi se pare oarecum
restrictiv-geografică, fiindcă – a-

tâta cât putem şti în condiţiile haosului per-
fect de difuzare a cărţii şi a publicaţiilor
importante – nici la nivel naţional nu prea e
aglomeraţie de pamfletari. Dimpotrivă. Iar
dacă mai vorbim şi de valoare, aproape că
putem păstra un moment de reculegere. Si-
gur că mulţi îşi doresc să iasă în faţă cu
scrieri valoroase de gen, să epateze, să fie
„capi de serie”, însă e greu, şi ce greu e!, a-
vând în vedere că româncele, încă nu s-au
hotărât să treacă la etapa „românul s-a năs-
cut pamfletar”... Văd şi multe publicaţii atâr-
nându-le-moţ în zona frontală sintagma „Se-
nior editor” consolidată de câte-un nume ca-
re... chiar semnează editoriale, sau girează
într-un fel publicaţia cu semnătura, dar, din
păcate, puţini, foarte puţini sunt editorialişti
de forţă dintre mulţii chemaţi. În această or-
dine de idei, nu ştiu dacă Ilie Chelariu scrie
editoriale, dar aproape fiecare text din această
carte ar face faţă onorabil unui asemenea
deziderat. În context, ce s-ar mai putea spu-
ne? Fluenţa textului, alerteţea şi dinamismul
desfăşurării „ostilităţilor” pe întregul parcurs
al paginilor cărţii, impactul subiectului tratat,
implicit şi explicit, cu realitatea imediată, sunt
doar câteva elemente de forţă ale creaţiei lui
Ilie Chelariu. Revin la ce spuneam puţin mai
înainte: el nu se rezumă la a constata, ci co-
mentează, atacă virulent, iar epitetele curg
şuvoi atunci când pamfletarul simte că meta-
forele sucombă lovindu-se de adevăruri care,
„camuflate” astfel, devin refrene simpatice.

Masla lui Che este cartea unui autor
care surprinde în primul rând prin forţă e-
pică, în care se cuprinde individualitatea ex-
presiei, extrem de bine controlată şi organi-
zată şi, în ultimă instanţă, o capacitate defi-
nitorie de a-şi evidenţia discret, dar convin-
gător, personalitatea literar-artistică. Rămâ-
nând în domeniul literaturii de gen, mai tre-
buie subliniat că Ilie Chelariu este un autor
format deja, pentru care pamfletul – specie
literară atât de pretenţios-primejdioasă – nu
mai are niciun fel de secrete…

Dumitru Hurubă

*Ilie Chelariu, Masla lui Che, Editura
Eubeea, Timişoara, 2011

Ilie Chelariu, Masla lui Che*
Lemn de fluier

din piciorul de lemn
al bunicului
am cioplit fluiere
pe care le-am aruncat
în apa râului
în fiecare zi din săptămână
rând pe rând
au crescut sălcii
care îmi ling
bontul de carne
mirosind a bătrâneţe
nu mai visez demult
nu mai îmi număr anii
neştiuţi ce vor urma
zâmbesc (spre trecut)
între două cruci părăsite.

Sunetul Marelui Canion

în faţă templul
dincolo misterul
încremenit de-o linişte
nemaiîntâlnită
arşiţă în deşertul roşu
spiritele indienilor Navajo
s-au supărat atât de tare
încât au oprit
timpul
spre moarte.

Timpul s-a oprit aici

un soare albinos
lovea gigantul
năpustit peste tot
pământ înroşit de fier
ocean de stânci scrâşnesc
între cer şi prăpastia lacomă
ascuns este Colorado River
copaci dezrădăcinaţi ca oamenii
plâng după pământul drag
un fâlfâit alunecă
o umbră
vulturul californian
învelit în amintire
s-a oprit aici
Grand Canyon
mister şi fuioare de fum
casa triburilor indiene
ultim refugiu.

Grand Canyon,Arizona

Castele uitate
castele înobilate
litere moarte
sculptate de ape
poveste hazlie
între ruine
fantome de hârtie

***
decupaje dintr-un film mut
timp lacom de moarte
zile ascunse de un magician
pe care nimeni nu-l cunoaşte
nopţi tot mai întinse
ca o gumă de mestecat
trotuar mocirlos
încet rar tot mai încet
ne prefaci în figurine de ceară
cu ochi de sticlă
sub haite de nori

***
timpul a dispărut
after America
un veac nou
tăcere

***
rana venirii noastre
acoperită de pământ

***
tectonic timp
revărsat
ca o cerneală
peste maculata noastră
trecere

***
uitarea
jarul
nepăsării

***
sunt prea multe uşi
pentru o singură cameră
numai una are o scară
pe care  urc
să-mi ciocnesc cupa de vin
cu o stea nemuritoare

***
timpul se ascundea de mine
copil eram
azi număr zilele
câteodată le uit
printre baloane de săpun
parcul şi gara sunt goale acum.

Nostalgică
deschid fereastra
niciun glas n-a mai rămas pe

terasa Taifas
Lugojul e pustiu
lugojeanul chefliu
stă singur la Ceas
e seară târziu
Timişul curge
tot mai departe
în liniştea fără ecou
care-l soarbe
cu trista libertate
ce ne-a rămas de pe

terasa Taifas
cei ce au fost
- cântăreţi şi poeţi -
nu mai sunt
un bătrân şi-a amintit
cineva nu mai ştiu
cânta un imn hazliu
tinere fete făceau
semne discrete de pe
Podul de Fier
el trecător efemer sau rebel
nu mai ştiu
a căzut ca o stea
de pe cer în eter
în clipe uitate
şi nopţi îngheţate
o chitară cânta monoton
mai jos cu un semiton
nostalgicul lor cânt
şuiera printre gheţuri
de pe Podul de Fier
pe cel de Beton
închid fereastra
e vânt nisip şi ger
numai toamna ca o iubită
mi-a (mai) rămas
şi amintirea serilor

de la Taifas

Lugoj, 4/10/2011 - ultima seară la Taifas

Laurian
Lodoabă
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Prima ediţie a Zilei George Enescu la Lugoj

Ajuns în acest an la ediţia a XX-a,
Festivalul Coral Internaţional
„Ion Vidu”, care are loc la Lugoj

de peste 40 de ani, reprezintă un eveniment
extrem de important de cultură muzicală,
care a făcut ca Lugojul să devină locul desfă-
şurării uneia dintre cele mai importante săr-
bători a cântului coral din România, şi nu
numai. Putem spune că la Lugoj, timp de
peste patru decenii, personalitatea marelui
dirijor şi compozitor Ion Vidu este omagiată,
bienal, cu prilejul acestui festival care îi
poartă numele şi care a reunit sub egida sa,
de-a lungul timpului, formaţii reprezentative
ale cântului coral din ţară şi din Europa.
Organizată de Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Lu-
goj, al Consiliului Municipal Lugoj şi al Con-
siliului Judeţean Timiş, ediţia din acest an a
Festivalului Coral Internaţional „Ion Vidu”
s-a desfăşurat în perioada 27-29 aprilie 2012,
şi a reunit coruri de renume din Vârşeţ –
Serbia, Fălticeni, Arad, Timişoara şi Lugoj.

Un eveniment cu totul remarcabil
a avut loc sub genericul Festiva-
lului Coral Internaţional „Ion Vi-

du”, în 27 aprilie 2012, la împlinirea unui
veac de la primul recital violonistic enescian
pe scena Teatrului Municipal “Traian Groză-
vescu” din Lugoj, în anul 1912: este vorba
despre prima ediţie a Zilei George Enescu la
Lugoj, care s-a desfăşurat cu sprijinul orga-
nizatoric şi logistic al Şcolii de Arte Frumoa-
se „Filaret Barbu” Lugoj şi al Casei de Cultu-
ră a Municipiului Lugoj. În deschiderea Zilei

George Enescu la Lugoj a fost vernisată o
expoziţie documentară care a reflectat sec-
venţele culturale cele mai semnificative ale
personalităţii enesciene. În continuarea pro-
gramului a avut loc un simpozion, însoţit de
o proiecţie de documente valoroase, în ca-
drul căruia prof. dr. Constantin-Tufan Stan

şi Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”

Constantin-Tufan Stan
şi Ionel Botaşi dr. Ionel Bota – directorul Teatrului Vechi

“Mihai Eminescu” din Oraviţa – au evocat
contextul în care s-a desfăşurat primul con-
tact concertistic al lui George Enescu cu
publicul meloman lugojean, dar şi cu cel o-
răviţean. În acest context, a fost prezentat
numărul 3 al revistei “Banat” din Lugoj, care
cuprinde documente valoroase din arhiva lui
Constantin-Tufan Stan; au mai fost prezen-
tate publicului şi volumele George Enescu
în Banat (Editura Eurostampa, Timişoara,
2009), semnat de Constantin-Tufan Stan,
şi Enescu şi Oraviţa (Editura Tim, Reşiţa,
2011), semnat de Ionel Bota.

Manifestările dedicate marelui
compozitor George Enescu au
culminat cu un concert came-

ral, în care au fost audiate opusuri reprezen-
tative din diferite etape creatoare enesciene:
Cantabile şi Presto, pentru flaut şi pian (Du-
mitru Palagniuc şi Raluca Miclăuş), Legendă
pentru trompetă şi pian (Alin Ispas şi Raluca
Miclăuş), Baladă pentru vioară cu acompa-
niament de pian (Andra Ciobotaru şi Raluca
Mihalca), Lăutarul, din suita Impresii din
copilărie, op. 28 (Georgiana Stăncioni),
Languir me fais, din Şapte cântece pe versuri
de Clément Marot (Diana Brădean şi Raluca
Mihalca), Preludiu, din Suita nr. 1 în stil

vechi pentru pian, op. 3 (Serena Voaideş),
Toccata şi Sarabanda, din Suita pentru pian
nr. 2, în Re major, op. 10 (Raluca Mihalca
şi Raluca Miclăuş), Omagiu lui Enescu, pen-
tru vioară şi pian, un prinos adus lui George
Enescu de maestrul clujean Valentin Timaru,
în viziunea interpretativă a două tinere pro-

fesoare de la Facultatea de Muzică din Timi-
şoara, Cristina Constantin şi Adriana Doga-
riu. În final, Cristina Constantin şi Sorin
Dogariu ne-au dăruit una din capodoperele
muzicii camerale, Sonata a III-a pentru pian
şi vioară în la minor, „în caracter popular
românesc”, op. 25, p. I.

Adriana Weimer
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Este de subliniat că teluricul defi-
neşte în mare parte încărcătura
de feminitate a eroinelor: Marghi-

oala, baba, Acriviţa. Câmpul termic al feme-
ilor, oricât de condensat apare în creaţia ca-
ragialiană, reaminteşte de fluxul strămoaşei
Geea (o magmă există în “straşnicii ochi” ai
coanei Marghioala). Magnetizările şi tachine-
riile (“tachinez”, zice Catindatul) eroilor sunt
forme ale echilibrului energetic sperat (în-
cercat) dincolo de “cruciş”. Crucişul cara-
gialian înseamnă Nord (ca parte autentică a
lumii) şi o meteorologie dinamică, plină de
surprize şi potenţialităţi. Viaţa organică, ener-
gia, focul, magnetismele, terestrul şi imen-
sitatea constituie caracteristici şi condiţionări
vizibile ale eroilor caragialieni. Teratologicul
caragialian cheamă Nordul, meteorologia şi
“crucişul” pentru instantaneul vieţii – un
specatacol animat. 

Tehnica redării enormului şi monstru-
osului, în latură comică, tragică, fantastică,
realistă şi naturalistă, utilizează impresia şi
pulsul vieţii, detaliile revelatoare, instanta-
neele, observaţia directă şi complementa-
rităţile. Crucişul lingvistic (ambiguităţile) do-
cumentează despre simţurile treze, la pândă
şi despre dozarea feerică a întâmplărilor şi
experienţei eroilor. Pregnanţa situaţiilor sce-
nice înregistrate (ne) trimite la tehnica ronde-
lurilor macedonskiene şi a stampelor şi la
pictorii impresionişti. Instantaneele caragia-
liene indică jocul tragi – comic al destinului
cu omul. Perspectivele deschise asupra natu-
rii umane sunt cele ale deşertăciunii şi răspă-
rului, ale derizoriului, iar compoziţiile rigu-
roase oferă probe pentru feeriile sociale,
pentru misterul inerent al fiinţei. Fragmentul
caragialian este obiectiv şi misterios, elaborat
şi provocator de corespondenţe şi sugestii
(ca în nuvele şi povestiri). Argoticul şi eufe-
misticul lingvistic sunt legate de iluzii, sen-
timente şi idei. Enormul şi monstruosul cara-
gialian sunt expresia unor sensibilităţi ne/ca-
nonice, care pot fi apropiate, pe anumite por-
ţiuni, de simbolism.

Euforia argotică înduioşătoare a amici-
lor caragialieni intemeiază şi uită punctele
cardinale şi este gata oricând s-o ia de la
capăt, să se încurce şi să (se) explice. Băgată
în politică, ea se vrea întemeietoare, aurorală,
inteligentă, enciclopedică şi cooperatistă (pe
toate gusturile). Discursul este forma pate-
tică cea mai lungă a participării interesate a
eroilor la evenimente, alături de “ai noştri”.
Colora tradiţiei şi a istoriei pune câteva clipe
în paranteză argoul şi eufemismul şi face
loc ticurilor globalizante: cel dintâi într-un
oraş de gogomani, faliţii Europei, lupte secu-
lare sugrumate între hiperbolă şi sinecdocă,
iscălirea anonimă şi revizuirea (neschimbată)
a Constituţiei etc. Comicul de limbaj, comi-
cul de nume şi comicul de situaţii (mai ales)
sunt definitorii pentru această viziune, în care
intră satira, răspărul, persiflarea, măgulirea,
carnavalul, scrierea şi interpretarea (specta-
colul) lumii, a celei comune în primul rând.

Ochiul necruţător al autorului (narato-
rului) este fixat pe viaţa organică, ale cărei
mistere (tragice, comice, fantastice, natura-
liste, psihologice) îl neliniştesc. Leiba Zibal,
cel “prins de friguri”, delirează asemănător
(ca mecanism) cu delirul discursurilor electo-
rale. Autorul scrie negru pe alb că eroul are
“idei la cap”, că este bolnav. “Setea” şi “îne-
carea” eroului indică suferinţa organică, “su-
doarea de moarte”. Sufocarea şi suferinţele
fizice ale lui Farfuridi constituie o parte a
seriei caragialiene despre viaţa organică,
serie din care fac parte şi secvenţele “cris-
paţiei violente”, “stranii”, a degetelor mâinii
prinse în laţ, precum mişcările “extrava-
gante” ale unui gândac. La E. Delacroix  a-
cuitatea privirii înregistrează, reamintim,
moartea unui “cărăbuş”. Emil Cioran a scris
un tratat de descompunere, în care urmă-
reşte “întoarcerea la elemente” şi “cedarea
în faţa nopţii”. Tribuna este muntele candi-
daţilor şi politicienilor. Parşiv, Trahanache
îi alege şi îi expune preferenţial, confrun-
tându-i cu “cestiunile arzătoare la ordinea
zilii”, dar şi cu, la nevoie, “zgomote, strigăte,
huiduieli şi fluierături”, precum în carnaval.
Cel mai tânăr şi mai antrenat, revendicat din
“Auroră”, este Nae Caţavencu, înarmat cu
toate echipamentele necesare ascensiunii:
pahar cu apă, hârtii, gazete, batistă, “ton viu
şi lătrător”, răcnete şi “priviri scânteietoare”,
gestică, alături de emoţie, aprindere şi plâns
la comandă, frunte şi “eleganţă avocăţeas-
că”, febrilitate.

(8)

Ioan Derşidan

Termitele
şi cariul

Constantin Buiciuc

Prima dată când am fost la Veneţia
am abordat “oraşul de pe ape” de
pe uscat. Am coborât din tren, de-

sigur, în gară şi, pentru o clipă, am văzut un
fragment din apele verzi ale lui Canale Gran-
de, apoi am cotit brusc la stânga şi m-am pier-
dut, împreună cu colegii mei, printre casele,
palatele veneţiene, mergând pe o stradă lar-
gă, numai pentru pietoni, cu magazine fasci-
nante de o parte şi de alta. Am străbătut, puţin
mai târziu, mai multe străzi înguste, labirin-
tice, şi am trecut peste nişte punţi de piatră
aruncate arcuit peste mici canale cu ape mai
degrabă întunecate, urmărind mereu indica-
toarele cafenii cu săgeata pe ele şi cu inscrip-
ţia: “San Marco”. Ştiam că aceasta era ţinta
călătoriei şi că acolo, lipită de vestita piaţă,
se afla şi marea. Şi, când clădirile s-au dat
la o parte şi am văzut cupolele aurii ale bazili-
cii care dădea şi numele pieţei, am simţit că
mi-am atins ţinta.

A doua vizită la Veneţia a decurs cu totul
altfel. Ne-am apropiat de “oraşul de pe ape”
chiar pe ape. Ne-am îmbarcat pe “vaporetto”
la staţia Punta Sablioni. Valurile foşneau,
verzi – transparente, cu subţiri creste albe.
La tribord şi la babord, parcă ridicate din
apele lagunei, se ridicau şiruri de case, do-
muri, turnuri, biserici. Pe apă se legănau gea-
manduri, iar vaporaşe, şalupe şi bărci cu
pânze brăzdau undele în toate direcţiile, in-
tersectându-se şi dând impresia unor mişcări
haotice. După o oprire în staţia “Lido”, va-
porul a făcut o curbă largă, apropiindu-se
frontal de celebra piaţă San Marco. Deasu-
pra, mai mulţi pescăruşi albi zburau în volute
largi, parcă dublând, din cer, cursul vaporu-
lui. Atunci am văzut, mici, ca nişte jucării,
Palatul Dogilor, cu filigranul coloanelor sub-
ţiri de sub frontonul argintiu, masiv, şi Cam-
panilla, ca un creion pătrat, cu vârful ascuţit
sprijinit pe coala albastră a cerului. Abordam
Veneţia, cum cred că e firesc, de pe mare.
Soarele se pregătea să apună, trasând pe ape
o pârtie aurie. Ajungând la staţia “San Mar-
co”, am urcat pe alt „vaporetto” şi am făcut
tradiţionala plimbare pe Canale Grande, până
la staţia terminus. Canalul era brăzdat, în-
tr-o frenezie, de foarte multe vaporaşe, gon-
dole, şalupe. Erau, desigur, foarte mulţi tu-
rişti, care se plimbau cu o poftă nestăpânită,
sub soarele ce cobora spre asfinţit, într-o
lumină difuză, ca într-o pictură impresio-
nistă. Agitaţia de pe ape, de unde se ridicau
glasuri, râsete, fragmente de cântece, con-
trasta puternic cu linişte palatelor înşirate
unul după altul. Lângă apă, lângă valuri, am
văzut algele verzi care acopereau zidurile.
Foşnetul valurilor nu putea acoperi impresia
de părăsire. Senziţia m-a stăpânit şi puţin
mai târziu, când deja se întunecase şi vitrinele
îşi aprinseseră luminile feerice, etalându-şi
strălucirile care-ţi luau ochii. Am mers pe
străzile labirintice, pline de animaţia turiştilor,
şi am văzut din nou palatele, de data aceasta
de pe uscat. Şi tot aveam senzaţia că sunt
părăsite. Jos, pe stradă, erau luminile vitri-

nelor şi ale stâlpilor în formă de felinare,
dar sus, la etaje, era linişte şi părăsire. Multe
case aveau obloanele de lemn închise. Numai
unele case, unele palate, aveau, ici-colo, câte
o fereastră luminată. Într-un loc, după nişte
perdele albicioase, ca un abur, am văzut un
candelabru. Şi totuşi, tristeţea pe care o ghi-
ceam nu putea alunga veselia de jos. Sau in-
vers. Mi se părea că veselia turiştilor nu poate
alunga tristeţea Veneţiei. După un marş forţat
pe străzi înguste, am ajuns din nou în piaţa
San Marco. Noaptea, şirurile drepte de lumini
ale Procuraţiilor creau un uriaş dreptunghi
cu o latură lipsă, în locul ei ridicându-se, lu-
minate discret, bazilica şi Campanilla. Iar Pa-
latul Dogilor dormea în semiîntuneric, pustiu,
cu faţa respirând spre mare. M-am despărţit
a doua oară de Veneţia mergând, cu vaporul,
spre Jesolo. Şiragul de lumini de la simetri-
cele ferestre, ameţitoare prin repetiţie, ale
Procuraţiilor parcă s-a mutat pe mare, înca-
drând drumul vaporului prin beznă. Erau
şiruri lungi, perfect aliniate, de lumini, parcă
izvorând din apă, galbene – portocalii, albe
şi mov. Nu se vedea nicio stea, căci cerul e-
ra eclipsat de cerul din ape. Felinare galbene
se ridicau pe pari de lemn iţindu-se din valuri.
Iar geamandurile clipeau verde şi portocaliu.
Constelaţia de lumini terestre s-a stins trep-
tat, cu cât ne apropiam de Jesolo, unde tre-
buia să dormim. Am ajuns acolo cu autocarul
nostru. Dar hotelul era chiar lângă mare şi
am ieşit, în toiul nopţii, în răcoarea întuneri-
cului. Marea foşnea, pierzându-şi valurile,
în straturi subţiri de apă, pe plaja pustie. Pă-
rea a fi ceaţă, iar luna roşie, ştirbă, cu o ju-
mătate roasă, trasa o timidă dungă arămie
pe apă. Nu se compara cu soarele, chiar la
apus, al Veneţiei.

Simetrie şi alternanţă

Plecând din Jesolo spre sudul Italiei,
străbătând ţinutul Venetto, nu pu-
team uita liniile lungi, drepte, de

lumini, ale Procuraţiilor sau pe cele din la-
gună şi le-am reîntâlnit, altfel, pe drum, de
o parte şi de alta a autostrăzii. Am tresărit
chiar, crezând că trec pe lângă un cimitir
militar, cu cruci aliniate perfect, marcând
prin linii verticale şi orizontale miile de eroi
căzuţi în conflagraţiile mondiale. Dar nu! E-
rau plantaţii de viţă-de-vie. (Italienii sunt prin-
tre cei mai mari producători de struguri din
lume.) Fiecare butuc, distanţat simetric de
celălalt, pentru a primi din plin lumina soare-
lui, era răstignit pe un stâlp subţire de beton.
Reţele de sârmă groasă legau, în plasa lor,
butucii în formă de T. Aceeaşi simetrie, ace-
eaşi regularitate neabătută se vedeau şi în
plantaţiile de pomi fructiferi. Deşi era abia
începutul primăverii, pe ramurile groase, ce-
nuşiu – brune, unele noduroase, se iveau ti-
mid, ca o uşoară spumă, flori roze şi albe.
Natura îşi pregătea izbucnirea forţei ei vitale,
ascunse deocamdată, dar simţite peste tot.
Şirurile drepte, simetriile, dreptunghiurile
m-au însoţit şi în felul cum erau construite
fermele întâlnite de-a lungul drumului. Co-
piind, mai bine zis, păstrând aspectul de “villa
rustica” romană, fermele erau paralelipipede,
cu acoperişul în unghi obtuz, toate la fel, cu
colţuri şi cu ferestre pătrate, pe unul sau

Ce căutaţi aici, români?*
Impresii de cãlãtorie

Italia
Luminile Veneţiei

*Constantin Buiciuc, Ce căutaţi aici,
români?, Editura Marineasa, Timişoara, 2010.

două nivele şi purtând, pe frontispiciu, nume
memorabile adăugate obligatoriului “CA”
(prescurtare de la “casa”): “Speranza”, “Ri-
nascita”, “Vittoria”, “Florida”, “Fertile”. A-
ceste adevărate urmaşe ale caselor romane
ale antichităţii purtau pe ele, vizibil, leul, sim-
bolul provinciei Venetto şi al oraşului Veneţia.
Printre pâlcurile de palmieri, brazi, plopi, săl-
cii, pini umbrelă, chiparoşi, simetriile, liniile
drepte ale plantaţiilor şi ale fermelor mi-au
evocat echilibrul şi simetria, bazate pe rectan-
gularitate ale Republicii Romane. Nu erau
ele, oare, o expresie a eficienţei maxime, prin
sistematizare, prin exploatarea inteligentă, fă-
ră resturi, a spaţiului? Ştiind că, aşa cum spu-
neam, Italia produce foarte mulţi struguri, la
care se adaugă o recoltă uriaşă de fructe, aş
fi înclinat să răspund afirmativ. Stâlpii de
beton legaţi cu sârmă susţineau acum nişte
schelete, care, îmi închipuiam, se vor umple
vara şi la începutul toamnei de carnea frun-
zelor şi, mai ales, a ciorchinilor imenşi, cu
boabe uriaşe, translucide, verzi–galbene–
aurii, ascunzând soarele în ele. Cu cât co-
boram spre sud, cu atât a crescut numărul
plantaţiilor de măslini. Aceeaşi simetrie, a-
ceeaşi spaţializare, care să ofere pomilor ma-
xim de lumină, ne impresionau ochiul. Apă-
reau, de asemenea, tot mai des, palmieri tot
mai înalţi, cu trunchiuri groase, solzoase şi
cu frunze mari, dantelate, arcuite circular
către pământ. Şiruri de pini umbrelă, profilaţi
pe zare, ridicaţi pe sprânceana dealurilor, al-
ternau cu văi adânci, verzi, cu plantaţii răsfi-
rate în adâncituri, dar şi pe culmi. În apropi-
erea destinaţiei noastre, oraşul Monopoli, de-
nivelările au dispărut şi câmpia se întindea,
verde, în faţă. Şi, fiindcă se lăsa seara, s-au
aprins şiruri lungi de lumini, drepte, la stânga
şi la dreapta. Parcă simţeam respiraţia amplă
a Mării Adriatice.
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Marile teme ale lumii-ficţiune e-
vocă, neapărat, re-vizitarea i-
maginarului. Poezia salvează e-

senţa, spiritul se salvează pe sine prin asuma-
rea privilegiului poeziei. Lirismul, deci, ca şi
memoria activă prin cultura esenţialelor con-
tinuităţi, asigură aici funcţionarea principiului
tuturor libertăţilor omului.

Sincroniile fiinţei denunţă teritoriile
minate ale moştenirilor utopiei şi în poezia
Adrianei Weimer. Cuvântul este componentă
a ontologiei de-constructivului, însă. În spa-
ţiul seducţiilor, tiparul identităţii rămâne o
revoltă a sensului. Lirica este, altminteri, un
proiect progresiv, un bricolaj de fascinaţii şi
fidelităţi. Poeta, deci, nu scrie, ea trăieşte
iar valorizarea onirismului, în multe din tex-
tele sale (Spiritul meu este liber, în Infinita
iubire, Către suflete, în Profund, Ca şi cum
ploile ar fi un destin, în Drumuri în noi),
demonstrează explorarea acestor reconcilieri
ale eului, au statutul acestui imaginar de-cor-
poralizat. Undeva, ochiul explică reziduuri
mitologice într-un soi de catabază a viziunii.
Eresul, aici, apare mai degrabă ca un enunţ
canonic al spectacolului iubirii: „De paşi în
numele trecerii/ şi o tinereţe cu riduri/ascun-
de-mă/ într-un ochi/ să pot lăsa/ urma lacri-
mii care sunt.// Nu ţi-am spus niciodată/ câtă
iubire neiubită/se striveşte între pleoape/cur-

gând.// (Cei ce privesc/ nu vor putea şti că
lacrimile curg din suflet/ şi se preling doar
prin ochi,/ să li se spele durerea)”1

Un daimon al neliniştilor metafizice
exultă în vârstele poeziei; ludismul se refuză
în tentaţiile ontologicului, rostul perspectivă-
rilor inocenţei într-un imagism al regresiilor
fiinţei se adevereşte prin eleganţa derulării
aceluiaşi spectacol (Aproape tăcere, în Dru-
muri în noi, Prea multă durere, în Profund,
Viaţă împlinită, în Infinita iubire).

Volumul Profund, din 2000, a fost
o carte de învăţătură, ea a trasat
acolada devastărilor interioare ale

unui suflet configurat în ispitirile monadei,
simplitatea cuceritoare evidenţiind, însă,
poetul. Cele două cicluri, Profund, din care
am citat mai sus, Lumină din lumină şi O-
dihna în sămânţă nuanţează reţeta unei
veritabile cosmologii. Se revendică natura
visului, în Profund, lumina rămâne fascinaţia
aleatoriului în supravieţuirile eului din cel
de-al doilea ciclu, retragerea în simbol e un
paralizant evocatio în partea a treia a acestei
cărţi. Biografierea mitologicului reţine insti-
tuţionalul thanatocentric între constantele
unei scenerii de legitimare şi de înstăpânire
a efervescenţelor. Lumea aparţine discursu-
lui-lumină, lumina e sinteză a mesajelor
omului şi vieţii care i-a fost dată.

Lumina, sugerează Adriana Weimer
în secvenţa a doua a volumului, e
stăpâna lumii, timpul lumii însem-

nând conjuraţia cuvântului: „Şi dacă viaţa/
ninge peste mine/ spre împlinire/ e semn că
sufletul meu/ - matur de-ntrebări,/ colindat
de speranţe -/se-odihneşte în vârf de
condei.// Lumină/devenită în timp/ cuvânt.”2

Cuvântul ritmează, deci, până şi nos-
talgiile lumii. Într-o biserică a ecourilor fiinţei,
eroificarea eului poate începe cu evocarea
aceleiaşi simbolici universale a numirii fiinţei
în consacrările unei insolite „vârste de aur”.
Voinţa autodepăşirii generalizează mesajele
din partea a treia, Odihna în sămânţă. În-
temeietor e cuvântul dar numai poemul slu-
jeşte limpezimilor, dramei sacrului: „Cuvân-
tul// piramida cu vârful în jos,/ începutul
crescând al ideii,/ plânsul nisipului/ în clep-
sidre.”3 Nimic patetic nu subjugă realitatea
poeziei Adrianei. Un curaj al metatextului
înveşmântă în iniţiatic festinul unei melancolii
fără sfârşit.

Note:
1. Adriana WEIMER, Urma lacrimii, în volumul

Adriana WEIMER, Profund, p. 13.
2. Idem, Lumină, în vol. cit.,  p. 44.
3. Idem, Cuvânt, în vol. cit.,  p. 66.

Despre lumină în timpul lumii

Poetul şi lumea sunt protagonistul
şi decorul evenimentelor exempla-
re. Afecţiunea eului liric, la Adriana

Weimer, este una colocvială, exprimată. Dis-
cursul poematic va fi administrat în jocurile
mitului adolescentin, cum nota undeva Gheor-
ghe Grigurcu. În primul ciclu din volumul
Drumuri în noi, mânuirea oralităţii ţine de
un spectacol, al timpului inocenţelor. Ora
întrebărilor dislocă emblema cronologiilor,
în ceasul de aur sufletul se lasă deschis, ex-
pus armoniilor, jertfa şi devoţiunile inspiră
esenţialul.

Tema spiritului re-compunând me-
moria va sugera ornamentarea
unui determinism al temporalităţii,

al unui ludic reflexiv, preparând demonstraţia
unei re-construcţii în care cuvântul-meta-
foră asigură complinirea: „Se zbat în trupul
ceasului ore/ vieţi rătăcesc netrase la timp//
dintotdeauna/ e dreptul amiezii/ de a se naşte-
n lumină// uneori/ gândurile dor uitate-n me-
morie// acum/ zâmbetele se pot calcula mate-

matic// zilele îşi pierd pe rând/ memoria facerii.”1

Limbajul simbolic este unul iniţiatic,
sentimentalul augmentează, cum arătam la
un alt capitol, experienţele eului adorator/
adorativ. Secvenţele de-retorizate dau con-
ţinut secerişului fiinţei, copleşită de mirajul
nemărginitului (Infinit, în Infinita iubire, La
infinit, în Profund, La întoarcere, în Dru-
muri în noi). Peisajul memoriei vibrează im-
perativ, revoltele aparţin superlativelor, în-
cărcăturii metaforei, marelui sens. În ciclul
Odihna în sămânţă, din volumul Profund,
interferările real-vis menţin pe palierul medi-
tativ actele spectacolului, realitatea este sen-
zuală ca foşnetul materiei. Un poem restituie
un imaginar tragic, dar melancolia suprimă
orice intimizări: „Au adormit/ cuvintele-n po-
eme/ spun trecătorii// Doar poetul vede,/ din-
colo de acest somn,/ o nouă naştere:/ SEN-
SUL.”2

Desprinderile interogativului din
chingile recuperatelor popasuri
contemplative ne arată un eu ce

retrăieşte marea poveste a lumii. Epopeea
sufletului peregrin în sideral pare cadenţată
de fascinaţia identificărilor. În acest fel, so-
lemnul devine elegia fără sfârşit. Avem un
poem din ciclul Absolut, care inaugurează
volumul anului 2005, Infinita iubire, în care
mesajul romantic încorporează fundamental
epifania unui mister, stana eului protagonist,
stăpânul lumii: „Uneori eşti liber/ cum înaltul
cerului,/ alteori eşti trist/ şi ţi-e greu;// suflet
al meu,/ îţi vine să crezi/ că-ntr-o zi vei cân-
ta/ melodia Eternului?”3

O dramă a dezindividualizării trans-
formă poezia în manifest inflexibil al inves-
tigării melancoliei cu orgoliul unui apollinism
de notaţii desolemnizate.

Note:
1. Adriana WEIMER, / Se zbat în trupul ceasului

ore/, în volumul Adriana WEIMER, Drumuri în
noi, p. 32.

2. Idem, Sens, în volumul Adriana WEIMER,
Profund, p. 64.

3. Idem, Melodia Eternului, în volumul Adriana
WEIMER, Infinita iubire, p. 33.

Experienţa poeziei traversează o
lume ale cărei drame însoţesc un
transfer gnoseologic. Semantici

ale configurărilor, detaliind sugestia imagina-
rului extensiv până la deplasările de accent
între sacru şi profan, au rolul vitalizărilor.
În volumele Adrianei Weimer se re-editează,
practic, elegiacul. Tipologii ale poeticului în-
temeiază arhitectura fascinaţiei în poeme
care au ca referent ceremonialul materiei
dansând în provocările parabolei (Poţi să te
naşti, în Drumuri în noi, Este scris, în Pro-
fund, Creaţie, în Infinita iubire). Cu atât mai
viu, sentimentul realului se insinuează ca re-
plică temelor grave în care ea, materia, îşi
prezervă, sieşi, argumentele contrapunctului.
De aceea, undeva, ploaia înseamnă o nesfâr-
şită melopee conotând armodiile supremei:
„Respir ploaia/ şi plouă cu zâmbete/ printre
roade,/ respir viaţa/ şi viaţa aleargă/ pe obra-
zul emoţiei,/ respir bucuria/ şi bucuria mă
cheamă în înalt/ şi renasc/ într-o piătură de
ploaie;/ respir,/ şi respiraţia mea devine/ res-
piraţia ploii/ prin rănile pământului.”1

Marile alternanţe vis-memorie,
parte din pulsul metamorfic al
poeziei noastre postbelice, sunt

prezente şi în cărţile Adrianei Weimer. Struc-
tura imagistică e, astfel, mai puţin sonoră
dar mai aplicată masajului semantic disi-
mulând solilocviile timpului tenace (Spre
înalt, în Infinita iubire, Mult prea puţin li-
beri, în Profund, Înserarea din noi nu are
nume, în Drumuri în noi).

Un aforistic descensus onirizează, a-
proape, şi acele teme reductibile la nuanţările
unei metafizici a numirii sentimentelor, e-

moţiilor. Un poem, aşadar, perspectivează
„sufletul istoriei”, triumf al solipsismului.

Fiinţa tragică îşi asumă paradoxul calofil
al tuturor adoraţiilor.

Aceasta ar fi nota discursului liric din
ciclul al doilea, Firesc, al volumului anului
1997, Drumuri în noi: „Să poţi vorbi/ despre
seminţe ale sublimului/ din care sevele îţi as-
cund/ nesiguranţa sub drumuri/şi să crezi
de fapt într-un zbor ucis/ al cuvântului ne-
gândit încă// mă priveşti// acum poţi să
crezi/ în sensurile fără cuvânt/ ale dimineţilor
tale/ acum poţi să crezi într-un zâmbet/ plin
de multul acestei clipe.”2

Tensionările tragice reprimă oralitatea,
până şi nonconformismul se cuminţeşte, se-
ducţiile fiinţei rămân utopiile temporalului,
experienţa imaginarului transtemporal. Sofis-
mele retuşează reveria, poezia îşi fixează to-
posul într-o „zi eternă” (La întoarcere, în Dru-
muri în noi, Doar o umbră, în Profund, In-
viere, în Infinita iubire).

Nimic nu este complementar în
poezia Adrianei Weimer, totul se
subordonează „strategiilor” me-

lancoliei, viaţa ne reactivează în mitul pri-
mordialului. Poemul care încheie al treilea
ciclu al volumului şi încheie şi volumul Pro-
fund, sintetizează mitul existenţialului în-
tr-un fel de gramatică a unui eu radical, mâ-
nuind rezoluţiile unui spectacol decompen-
sator, al vieţii-renaştere. Instinct parnasian,
atitudinea autoarei repudiază în „vitraliile”
fiinţialului tema modernă a intervalului: „Ră-
săritul meu/ a însemnat iubire,/ durere.// A-
pusul meu/ va însemna, poate,/ o clipă de
reculegere/ pentru a renaşte/ ţărână…”3

Elegia fără sfârşit. Altă poveste a lumii

Vis-memoria sau alternanţele tragicului
Aceste alte aderenţe ale liricii Adri-

anei Weimer despovărează, me-
reu, de caduc texte elaborate, ori-

ginale, articulate în propria lor sensibilitate.
Fiindcă sensibilitatea o dozează, o funda-
mentează.

Note:

1. Adriana WEIMER, Respiraţia ploii, în volumul
Adriana WEIMER, Infinita iubire, p. 68.

2. Idem, I, în volumul Adriana WEIMER, Dru-
muri în noi, p. 42.

3. Idem, Pentru a renaşte, în volumul Adriana
WEIMER, Profund, p. 68.

Adriana Weimer, Laurian Lodoabă, Vasile Gondoci şi Cristian Buică,
la emisiunea “Călător fără bilet” - realizată de Valentin Homescu la Radio Reşiţa
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Astăzi, 24 aprilie 2012, de la ora
17, Asociaţia Literară Ariergarda
din Timişoara a vizitat Lugojul,

cu ocazia lansării volumului de însemnări
prozaice Plânsul bătrânului tenor dramatic
sovietic. Memorator pentru tanchişti, volum
semnat de importanţii prozatori timişoreni
Viorel Marineasa şi Daniel Vighi. Spaţiul de
incubaţie literară a fost Sala de Consiliu a
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” din
Lugoj. Organizatorii au fost: Biblioteca Muni-
cipală, Revista şi Cenaclul „Banat” Lugoj,
Casele de Cultură ale Municipiului şi Sindi-
catelor. Această lansare de carte s-a aflat
sub tutela critică şi rafinată a celor doi pre-
zentatori, Dorin Murariu şi Cristian Ghinea,
şi, nu în ultimul rând, sub cea a moderatoru-
lui Henrieta Szabo.

Raul Bribete s-a născut la 3 ianuarie
1987, la Oraviţa. Debutează în
2008 cu două volume de poezie

la Editura Marineasa din Timişoara: Tornada
de hârtie şi Caniculă în diamant. Acestei
munci sisifice, ce au stors din poet o mare
parte din suflet, au pregătit terenul pentru o
viitoare ascensiune, moment declanşat de
Spadda (Editura Eubeea, Timişoara, 2010)
şi Sărutul Iudei (Editura Marineasa, 2011).

Raul Bribete publică în numeroase revis-
te literare, dintre care vom amintim doar câ-
teva: „Luceafărul”, „Tribuna”, „Cafeneaua
literară”, „Acolada”, „Orizont”, „Banat”, „O-
rient latin”, „Actualitatea literară”, „Dunărea
de jos” ş.a. Din punct de vedere cronologic
timpul îl plasează pe autor în sfera generaţiei
douămiiste, însă din punct de vedere artistic
şi filosofic Raul „nu-şi aduce apartenenţa
niciunei grupări literare”. Aş mai adăuga fap-
tul că el nu se raportează nici la ceea ce este
„în vogă” astăzi. El nu este un poet care să
scrie pentru modă, ci un artist care scrie pen-
tru artă şi literatură. Autorul trăieşte în pre-
zent. „Viitorul trebuie să fie ultimul lucru la
care să ne gândim. Însă asta nu înseamnă
că nu trebuie să ne gândim la el deloc. Tre-
buie să trăim în prezent. Nu trebuie să punem
atâta preţ pe viitor. Mâine nu va fi decât un
nou astăzi”, afirmă scriitorul. Această opinie
am regăsit-o şi la Hannah Arendt, într-o altă
formulare, astfel: „Toate încercările de a fugi
din faţa grozăviilor prezentului şi a te refugia
faţă de un trecut neîmpovărat sau a te conso-
la anticipând un viitor mai bun sunt sortite
eşecului” (prefaţă la volumul Povara timpu-
lui nostru/ The burden of our time, 1951).

Raul Bribete ne aduce în prim plan un
volum de mare forţă artistică. Dacă în vo-
lumul Caniculă în diamant cuvintele îşi mai
păstrau forma materială, în Sărutul Iudei ele
îşi părăsesc haina efemeră devenind metafi-
zice. Analizând în paralel cele două volume,
am putut observa că în cel din 2011 mesajul
a început să iasă din sfera telurică, îndrep-
tându-se spre cea celestă. Recunosc că nu
am avut încă ocazia de a intra în contact cu
celelalte volume lirice ale autorului: Tornada
de hârtie şi Spadda. Judecând după consis-
tenţa noului volum, aş spune că se observă
o ascensiune ritmică. Poetul este supus unui
risc destul de mare prin această asceză po-
etică, şi anume: aceluia de a-şi pierde aura
pământească a mesajului, îndreptându-se
astfel spre un făgaş’ extra-senzorial. Poezia
sa actuală are un rol purificator, de a ne pre-
găti pentru marea integrare cosmică. Cuvin-
tele sale poartă atât un nimb luminos, cât şi
unul întunecat. Creatorul acestei plachete
metafizice se află la un pas de ,,a scrie cu
lumină”.

Prezentul volum aduce în discuţie o te-
mă (sau un motiv) care, din păcate, este con-
siderată tabu, în ciuda epocii în care trăim,
şi anume: trădarea. Însă, coborând în lectu-
ră, putem observa că trădarea nu se rezumă
strict la sensul negativ, ci este şi la o ilumina-
re, o transformare psiho-poetică. Una dintre
poeziile sale care sintetizează atât condiţia
scriitorului, cât şi întregul florilegiu existenţi-
al este: Lama Sabachtani (< Matei 27:46:

Mihai-Florin Donţu

,,Eli, Eli, Lama Sabactani?” = ,,Dumnezeul
meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai pără-
sit?”; deci titlul s-ar traduce Pentru ce m-ai
părăsit?): “Sunt singur Doamne. Împleti-
tu-s-a cununa,/ din străvechi ciulini – calva-
ruri urc în mine./ port două cruci deodată,
în loc de numai una./ Golgothe negre adân-
cite-n sine./ sunt singur Doamne – drum de
la grâu la pâine./ străin de propriul gând, Tu
răsuceşte scara./ de pot urca, prin neistovită
sete,/ s-o pot simţi, urnind povara.”

Acest obicei, nu tocmai etic/ orto-
dox, de a înfige cuţitul în spa-
tele adversarului datează de la

începutul umanităţii. Întotdeauna vor exista
un trădător şi un trădat. Artiştii au porii psi-
hici mai deschişi decât restul lumii, motiv
pentru care simt trădarea de două ori mai
profund. Secvenţa care aduce în discuţie
dublul sacrificiu este: ,,port două cruci deo-
dată, în loc de numai una/ Golgothe negre
adâncite-n sine.” Construcţia fiecare-şi duce
în spate crucea a ajuns să devină una uzată.

Ceea ce Raul Bribete aduce nou este
însăşi revitalizarea construcţiei prin dublarea
sensului: ,,două cruci deodată”. Prima cruce
este destinată condiţiei de om, iar cea de-a
doua condiţiei de scriitor. Ne imaginăm cât
de greu poate fi să duci în spate o singură
cruce, darămite două. El comite două sacri-
ficii supreme: cel în numele artei şi cel în
numele aproapelui.

Două aspecte importante ale acestui
volum pe care trebuie să le punctăm sunt
simbolistica numărului de poezii (33) şi
simbolistica titlului (Sărutul Iudei). Consider
că nimic din ceea ce simte şi scrie Raul Bri-
bete nu este aleatoriu. Toate au o netăgăduită
legătură.

De ce Sărutul Iudei? Din motiv simbo-
lic: acesta reprezentând întruchiparea trădă-
rii. De ce 33 de poezii? Dintr-o simbolistică
a numărului pe care autorul o cunoaşte foarte
bine. Oricare ar fi simbolurile numărului trei
sau ale multiplilor acestuia, puteam fi siguri
de un lucru: cartea reprezintă atât o iniţiere
a poetului, cât şi a cititorilor.

Până acum poetul ne-a oferit patru pro-
be de foc, toate cu scopul de a ne apropia şi
mai mult de vibraţia sa artistică. Problema
apare aici. Cu cât îl urmezi pe autor spre
drumul cunoaşterii interioare, cu atât crezi
că-l înţelegi şi cunoşti. Greşit. De fapt, nu
te apropii de el, ci te îndepărtezi. Motivul
îndepărtării este însăşi comprehensiunea.
Cunoaşterea.

Ajuns la capătul firului interpretativ,
nu-mi mai rămâne decât să în-
chei această analiză cu poezia

Epilog, astfel: ,,Pumnul mi se descleştează/
de pe a lunii undă alburiu-luminoasă/ abisul
mă strigă cu glas de cucuvea/ numai celui
ce mă-nţelege/ îi dărui inima mea/ lumina
de acum îi pur amăgitoare/ din stele de sare,
în smucet, tresare,/ să se reînchidă-n mări
de tăceri/ care la rându-le redevin mări.”

Până la o nouă probă de foc a poetului
vă urez lectură curajoasă, aşteptându-i în
tăcere efluviul noilor trăiri (meta)fizice.

16.12.2011

Oaspeţii de gală, domnii Daniel
Vighi şi Viorel Marineasa au intrat
în contact cu auditoriul, iniţiân-

du-l în metafizica reveriei literare cu ajutorul
efluviului lecturii. A fost un moment de vis.
Cărţile „îmbrăcate la patru ace” au venit la
„rendez-vous”. Întâlnirea lor s-a încheiat cu
succes, stabilindu-se, astfel, câteva relaţii
narative între acestea şi cititorii. Am avut
parte de o experienţă într-un spaţiu cultural
de mare tradiţie din ale cărui lumină şi mu-
zică s-au născut adevărate valori (meta)fi-
zice. Privind în zare Timişul, chiar lângă Po-
dul de Fier, priveliştea îmbrăţişată cu apusul
a copleşit panorama vederii, generând un se-
ism melancolic. Câteva lacrimi, cu greu reţi-
nute, stăteau agăţate de colţul ochilor gata să
cadă în uitare.                    Lugoj, 24.04.2012

Excursie literară
pe coasta Timişului

Asceza poeziei
Mihai-Florin Donţu

Fie că vorbim despre litere sau car-
te, despre Reşiţa sau Bocşa, des-
pre pământul bănăţean sau perso-

nalităţile culturale (care au fost, care sunt)
ale acestuia, se întâmplă de fiecare dată să
întâlnim prezenţa unui nume: Gheorghe Jur-
ma. Fie singur, fie în colaborare, Gheorghe
Jurma trudeşte neobosit pentru răspândirea
culturii bănăţene în spaţiul naţional şi chiar
universal. Fiind o persoană ce se dedică adu-
nării până la ultimul fir de operă existent, de
data aceasta, Gheorghe Jurma, împreună cu
doamna Gabriela Şerban, reuşeşte a în-tocmi
o completă bibliografie a ceea ce a fost să
se numească Revista “Bocşa culturală”. Îm-
preună, cei doi slujitori ai cărţii, reuşesc a
oferi, în adevăratul sens al cuvântului, atât
publicului cât si istoriei literare, o vie carte-
catalog, o adevărată carte “de lucru” pentru
cei interesaţi de valorile cultural-bănăţene.

Apărută în anul 2009 la Editura TIM
din Reşiţa, volumul Gabrielei Şerban, “Biblio-
grafia revistei “Bocşa culturală: 2000-2009”,
încununează cei 10 ani de existenţă ai acestei
reviste în lumea cuvântului scris. Însă, oma-
gialul volum nu se rezumă doar la o simplă
trecere în revistă a ceea ce formează “arhi-
va” revistei, ci pe parcursul paginilor au fost
inserate atât (momente din) istoria revistei,
cât şi cei care “au pus umărul” la apariţia şi
continuitatea revistei oraşului lui Tata Oan-
cea, dar şi transformările suferite de-a lungul
timpului. Astfel, cu ocazia împlinirii a 10 ani
de existenţă, Gabriela Şerban realizează, îm-
preună cu editorul Gheorghe Jurma, cadoul
revistei “Bocşa culturală”. Acest cadou sub
forma reunirii între coperte a celor ce au
devenit parte a revistei, poate fi asemănat
cu “întâlnirea pe hârtie” a unui alt cenaclu,
un cenaclu născut de însăşi revista “Bocşa
culturală”. Trudind însă continuu la restitu-
irea patrimoniului cultural bănăţean, Gheor-
ghe Jurma nu se opreşte la sărbătorirea celor
10 ani de viaţă ai revistei bocşene amintite
mai sus, ci merge neobosit mai departe (de
multe ori, chiar în paralel) pe cărările ane-
voioase ale celor care au rămas prin carte şi
cultură, în ape şi cărări de munte, parte a
Banatului. Următorul pas (înainte) făcut de
către editorul Gheorghe Jurma îl constituie
punerea între coperte a unui “manuscris sal-
vat” de la pierderea-i în negura timpului de
către domnul Ioan Săcuiu. Iată, astfel, că
ceea ce timpul a păstrat vreme de 73 de ani
în “ungherele unei case” vasiovene, Gheor-
ghe Jurma “dă la iveală” pentru punerea sa
în istorie. Este vorba de manuscrisul lui Pe-
tru E. Oance (păstrat în memoria cititorilor
sub pseudonimul Tata Oancea), Moartea că-
lugăriţei fără noroc, manuscris datat “Timi-
şoara 1 Septemvrie 1937”. Apărut, acum,
pentru prima dată, la editura TIM din Reşita,
volumul lui Tata Oancea completează cu per-
sonalitate colecţia “Bocşa - istorie şi cultură”
a editurii condusă de însăşi editorul cărţii,
dar şi opera autorului bocşean.

Scrisă cu aproximativ un secol (!) în
urmă, povestirea lui Tata Oancea (îşi) oferă
un plus de frumuseţe prin însăşi limbajul
acelor timpuri. Datorită lui Gheorghe Jurma,
această muzicalitate scriitoricească, această
frumuseţe lingvistică, a fost păstrată chiar
dacă acest lucru a însemnat un efort în plus
în redactarea cărţii. Găsindu-se pus în pos-
tura de a alege între păstrarea “graiului ori-
ginal” şi înlesnirea redactării textului, Gheor-
ghe Jurma, acest iubitor de Banat şi limbaj
bănăţean, acest călător pe urmele lui Tata
Oancea, optează pentru varianta dintâi, pre-
ferând să păstreze astfel aerul “vorbei” de
odinioară. Totodată, greul păstrării limbajului
se reflectă şi în lecturarea povestirii prin fap-
tul că “neşlefuirea cuvintelor” şi neaducerea
lor “la zi” oferă cititorului, nefamiliarizat cu
această formă a termenilor, o parcurgere mai
lentă a scrierii. Forma scriiturii, folosirea ac-
centuată a sinonimelor într-o înşiruire a-
proape obsesivă, este de asemenea un ele-
ment de îngreunare lecturală. Însă, fidelitatea
cu care editorul a reprodus acest salvat manu-
scris, rămâne frumos prin “aerul” şi prin gra-
iul acelor timpuri. Păşind dinspre planul
textual înspre planul ideatic al povestirii, se
observă cu uşurinţă că această formă de scri-
ere se încadrează perfect vremurilor în care
aceasta a fost scrisă. Întâlnirea elementelor
caracteristice basmului (cifra 3, palate, caste-
le, împăraţi, aur, catifele, etc.), împreunate cu
tinderea spre perfecţiune, spre zeificare (doi
copii simpli din mediul rural primesc totul
“de peste mări şi ţări”, tocmai din Padua,
ştiu a cânta cu “voci de înger”, sunt “frumoşi
ca doi îngeri”, foarte buni la învăţătură, iu-
birea dusă până la divinizare, etc.), toate a-

Cristian-Paul Mozoru
Restituiri bãnãþene

Banatul este aici să rămână!

Note:
Gabriela Şerban, Bibliografia revistei “Bocşa cul-

turală”: 2000-2009 - Editura TIM, Reşiţa, 2009.
Petru E. Oance, Moartea călugăriţei fără noroc -

Editura TIM, Reşiţa, 2010.
Gheorghe Jurma, Nicolae Iorga şi Banatul - Edi-

tura TIM, Reşiţa, 2010.

cestea oferă povestirii un aer “vechi”, o tră-
sătură tipică scrierilor de acum un secol, ce
ne parcurge înapoi în timp, în lumile lui Petre
Ispirescu, cu care de fapt autorul, să nu ui-
tăm, a fost contemporan timp de... 6 ani! A-
şadar, trebuie reţinut faptul că au respirat a-
celeaşi tendinţe stilistice, au trăit aceleaşi
gusturi literare şi au contribuit “împreună”
la lada cu zestre a literaturii de atunci, dar şi
la cea de acum, prin ceea ce a rămas. Este
adevărat că tendinţele neo-moderniste cu
care ne confruntăm astăzi, “demodează” a-
ceastă scriere a lui Tata Oancea, însă impor-
tant este faptul că această “regăsire”, această
comoară ce nu s-a vrut de ea însăşi pierdută,
plusează cu tărie rădăcinile noastre scriito-
ricesti, rădăcinile noastre (şi culturale) bănă-
ţene. Prin această restituire Oance-ană, Gheor-
ghe Jurma “împreună” cu autorul povestirii
pun încă o piatră la zidul nemuririi noastre,
la zidul tradiţional-bănăţean.

Legând Banatul, dar şi timpul, de
universalitate, Gheorghe Jurma
purcede, de data aceasta, la întoc-

mirea unui volum cu şi despre Nicolae Iorga.
Apărut la aceeaşi editură reşiţeană, Editura
TIM, intitulat Nicolae Iorga şi Banatul; vo-
lumul încearcă să aducă un modest omagiu
bănăţean celui care a călcat aceste pământuri,
celui care a aşezat, încă o dată, Banatul pe
harta istoriei universale. Nicolae Iorga, “om
de seamă”, apare, în conştiinţa românească,
ca unul din cei mai de seamă oameni de litere
ce i-a dat “neamul rumânesc”, dat fiind faptul
că la colosalul izvor informaţional lăsat în
scris pentru cei ce îi vor urma se adaugă şi en-
ciclopedicul spectru în care acesta şi-a antre-
nat condeiul. Este foarte greu de înfăptuit
“o scriere” despre Nicolae Iorga care să cu-
prindă în întregime personalitatea acestuia
privită din toate unghiurile culturale, şi nu nu-
mai culturale. Volumul colosal de informaţie
şi domeniile în care acesta şi-a adus, la nivel
înalt, contribuţia, pot acoperi zeci de mii de
pagini. Însă nu acesta este scopul propus de
Gheorghe Jurma în ccea ce priveşte această
mică ispravă literară, Nicolae Iorga şi Ba-
natul. Cartea-i despre “istoricul românilor”
se păstrează doar la nivelul neuitării “unui
traseu” al lui Nicolae Iorga în lumile căruia
acesta a ales să îşi trăiască viaţa şi despre
trecuturile căruia a scris pentru a nu se pierde
în negura timpurilor. Fiind o persoană minu-
ţioasă în ceea ce priveşte documentarea în
vederea întocmirii unei scrieri, Gheorghe Jur-
ma apelează la toate sursele de care dispune
pentru ca scrierea pe care îşi adaugă numele
să devină o viitoare gură-izvor de informaţie.

Acest volum, ce poate fi cu usurinţă
caracterizat ca şi “document istorico-literar”
sau “carte-bibliografie”, propune totodată şi
“scrieri originale” (reproduceri de texte, etc.),
autorul recurgând la acest exerciţiu tocmai
pentru o mai bună înţelegere a personalităţii
lui Nicolae Iorga, dar şi a vremurilor trecute,
vremuri în care personajul (real) al cărţii şi
al istoriei a trăit, a gândit, a confruntat idei
şi a scris.

Istoria, fie ea literară, fie a evenimente-
lor de transformare teritorială, fie ea de orice
natură, este constituită din două timpuri:
timpul trecut (timpul care a devenit istorie,
timpul care a trecut în istorie) şi timpul
prezent-viitor (timpul care va deveni istorie,
timpul care va intra în istorie). Aşadar, istoria
este acel ceva ce se scrie continuu, acel ceva
ce se scrie de la sine însuşi. Istoria nu poate
fi oprită din propria-i scriere, nu poate muri.
Noi oamenii trăim în istorie, însă, în paralel
cu istoria timpului, alegem fiecare a trăi în
istoriile ce formează Istoria: unii în istorii li-
terare, alţii în istoria evenimentelor, etc.

Gheorghe Jurma a ales istoria literelor
sau poate, cine ştie, aceasta l-a ales pe Gheor-
ghe Jurma. Afirmaţia din 1940 a lui Nicolae
Iorga, precum că “Istoria Banatului nu s-a
scris până acum”, este cât se poate de veridi-
că, dar şi actuală, însă totodată este adevărat
şi faptul că însăşi Istoria nu s-a scris până
acum. Remarcabil este că Gheorghe Jurma şi
cei asemenea lui contribuie neîncetat la com-
pletarea părţilor de Istorie, în cazul acestuia
al istoriei literare, tocmai pentru ca Istoria să
îşi continue firescul drum, iar Istoria Bana-
tului să îşi scoată din adâncuri comorile peste
care straturile de trecere ale timpului s-au de-
pus, poate spre păstrare, până la descoperi-
rea acestora.
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Denis Taurel

Décerné tous les ans lors de la journée
internationale de la francophonie, le Prix
international de littérature francophone
Benjamin Fondane  distingue depuis six
ans un «écrivain étranger d’expression
française». Pour 2012 il a été décerné à
Jean Portante. Nous relaterons ici la
cérémonie, nous présenterons le lauréat,
enfin, tant pour le lecteur français cultivé
que pour le jeune lettré roumain, nous
rappellerons quelques éléments de la vie
et de l’œuvre de Fondane.

En vos titres et qualités…

En prélude, Madame Imma Tot-
Faus parle au nom de
l’Organisation Internationale de la

Francophonie, elle, la native d’Andorre,  ex-
ambassadeur de la principauté, elle parle
d’une voix qui porte en elle comme une
promesse de soleil, il s’agir bien d’une
musique catalane (donc occitane).

Dans son adresse initiale, elle ne
manque pas de  donner de l’Excellence aux
deux diplomates présents, avant de
s’adresser à tout le public par  cette
courtoise formule: «mesdames et messieurs
en vos différents titres, grades et qualités».
Quelle langue prodigieuse que ce français
des ambassades! C’est plaisant, courtois et
tellement éloigné de la langue courante  que
cela confine  à la poésie. Tribu étant ainsi
payé au protocole, la cérémonie peut se
dérouler. En regardant autour de moi, je
m’avise de l’élégance très N.A.P(1) des
robes et des complets : promesse de revers
bien garnis en «rosettes» de divers ordres.
Assurément tous gens de qualité  et
probablement fort titrés. Madame Tot-Faus
rappelle les écrivains sélectionnés pour le
prix 2012: Bluma Finkenthal (Israel),
Sébastien Reichmann (France - Roumanie),
Nicole Brossard (Quebec), Abdul Kader el-
Janaby (Irak), Luiz Mizon (Chili), Tahar
Bekri (Tunisie), Jean Portante
(Luxembourg). Et, poursuivant sur Jean
Portante, Imma Tot-Faus emprunte une
métaphore à l’écrivain, celle de langue-
baleine pour souligner combien le français
de Portante sonne dans une langue riche et
…inusitée. Vous avez dit métaphore ? Le
prix du pédantisme ne reviendrait-il pas ce
soir à l’ambassadeur de Roumanie auprès
de l’UNESCO, son excellence Nicolae
Manolescu ? Il ne craint pas de rappeller à
notre aréopage que le mot métaphore vient
du grec metaphorá (ìåôáöïñÜ) , transport.
Mot que, dit-il,  l’on utilise encore
aujourd’hui en Grèce pour désigner un
véhicule utilitaire. On m’a dit que son
excellence, qui préside  l’Union des
écrivains roumains, est un homme de
culture, un pur, et qu’il conviendrait donc
de l’entendre au second degré. Dont acte.

La biographie de l’écrivain Portante est
survolée par Magda Carnecci présidente
du jury et grande figure de la génération 80
des écrivains roumains. Jean Portante, nous
dit-elle,  est né en 1950 de parents italiens à
Differdange, ville minière du Grand-duché
de Luxembourg. Cette double appartenance
il la vivra comme une « double non

appartenance » et s’est senti très tôt, non
comme un citoyen du monde mais plutôt
comme un citoyen de « la terre de
personne ». Portante écrit dans une langue
étrange, baroque, mais si les mots sont
souvent chez lui « à côté de leur sens
habituel » c’est toujours pour mieux
évoquer encore les émotions de l’espèce
humaine. Madame Carnecci enfourchera,
elle aussi, la baleine, métaphore au dos
large mais qui demeure pour quelques
instants encore, quelque peu obscure pour
l’auditoire.

Le champ des métaphores,
le souffle de la baleine

Très «soixante-huitard moustachu»,
de sa voix profonde et bien
timbrée, Portante remercie le jury,

puis l’on pressent qu’il va dégainer sa
métaphore-fétiche et nous parler, lui aussi,
de la baleine. Nul dans la salle n’est plus
qualifié. Son roman le plus célèbre, où il
évoque ses années d’enfance, ne porte-t-il
pas le titre de Mrs Haroy ou la mémoire de
la baleine ?  «En février 1953, la gare de
Luxembourg, au grand-duché du même
nom, fut le théâtre d’un événement peu
commun ; une baleine y fut exhibée, étalée
dans toute sa grandeur sur un wagon de
train, morte bien entendu, la gueule grande
ouverte. Capturée et tuée quelques semaines
plus tôt au large du cap Haroy, elle fut
baptisée du nom de l’endroit et appelée Mrs
Haroy». Just wait  a minute: l’impétrant se
doit d’évoquer préalablement l’écrivain porte
drapeau du prix. Il dit se trouver avec
Fondane dans le champ des affinités
électives, Die Wahlverwandtschaften, terme
que Goethe emprunta à la chimie pour
l’attribuer aux affinités entre humains, eux
qui, à l’instar des molécules, s’attirent, se
repoussent voire s’agglutinent selon des lois
complexes qu’il faut découvrir. Désolé pour
les cuistres, cette métaphore n’est
aujourd’hui plus ressentie comme telle, elle
ne nous transporte plus et c’est donc au
pied de la lettre que nous comprenons la
proximité entre les deux hommes, les deux
frangins en littérature. Non sans quelque
émotion, Portante évoque Fondane. Un peu
comme s’il invoquait quelque saint-patron
des écrivains déracinés,  c’est avec un plaisir
gourmand qu’il prononce ses trois noms :
Benjamin Wechsler, B. Fundoianu, puis
Benjamin Fondane. Quel bon tour cet ami
polyglote et facétieux a-t-il ainsi joué au
monde!Et nous y voici enfin, au pied du
mur des métaphores portantiennes. Savez-
vous ce que nous disent les scientifiques ?
-Que la baleine, qui affecte l’apparence d’un
poisson, vient en droite ligne d’une espèce
de grand chien tombé un jour à l’eau, qui,
ne s’étant pas noyé, a dû s’adapter coute
que coute à la vie aquatique. Adaptation
complète ? Que nenni! Il suffit de démonter
l’animal pour découvrir  aussitôt la
supercherie: sous l’enveloppe étanche
l’inventaire montre des os, un système
digestif, des circuits sanguins, toute une
économie caractéristique du mammifère
terrestre, et surtout, oh merveille, des-pou-

mons ! La baleine n’est donc pas adaptée à
son milieu actuel, pas bien. Elle en souffre
silencieusement dans les abysses. Elle
remonte périodiquement à la surface pour
souffler en l’air, avec ses poumons géants,
sa plainte sempiternelle,. Mais surtout La
baleine est le plus ancien des migrateurs
vivants; le voyage a empêché sa disparition.
Portante a vécu son enfance entre plusieurs
mondes, comme Fondane il a élu le français
comme son outil d’expression, il a dû
batailler toute sa vie pour apprivoiser cette
langue rétive. En expert, il affirme que les
textes de Fondane ont l’apparence du
français mais qu’à l’intérieur, il sent très bien
la présence oppressante, la respiration,
d’une autre langue. Comme chez lui où les
poèmes écrits dans un français «bizarre»
respirent dans un italien qu’il n’a jamais
appris à écrire voire dans un allemand fruit
de la scolarisation luxembourgeoise. Le
français est donc, pour l’un comme pour
l’autre écrivain, une langue baleine.
CQFD(2)

Quelques mots de Jean Portante

QUAND J’ENTRE j’ai besoin de
deux portesl’une pour moi l’autre
pour mon ombreparfois comme

si j’étais ellej’ouvre celle qui lui est
destinéeet parfois comme si elle était moielle
ouvre celle qui m’est destinéeet les gens
quand ils nous voientfont semblant de savoir
qui nous sommes De Ouvert Fermé, dans
La cendre des mots, Editions Le Castor
Astral, 2005)C’est tout de même dur de
devenir un vrai Luxembourgeois. Plus on
renie sa nationalité, plus celle-ci s’acharne
contre nous. Prenons papa. Il a beau crier
sur tous les toits qu’il est né à Differdange
et qu’il s’est fait naturaliser en 1952... Eh
bien, tout luxembourgeois qu’il est, sa vraie
nature se déchaîne dès qu’un match de foot
oppose quelque équipe que ce soit à la
squadra italienne. Le temps d’un match, il
oublie sa naturalisation et tout, et se met à
hurler comme un ours en faveur des bouf-
feurs de macaronis.Mrs Haroy ou la mé-
moire de la baleine,  Editions Le Castor
Astral, 1999, Préface d’Ismaïl Kadaré

Jean Portante
l’effaçonneur de la langue

Sur la lancée des évènements de
1968 vécus à Nancy où il était
étudiant, il fut Agitateur convaincu

mais deviendra, ce nonobstant, professeur
de français. A 33 ans il fait paraître son
premier recueil de poésie  Feu et boue et
s’installe à Paris. De longs séjours en
Amérique latine vont le familiariser avec les
langues espagnoles. De sorte que
parallèlement à son travail d’écriture, Jean
Portante se consacre depuis plus de vingt
ans à la traduction littéraire depuis l’espagnol
(Juan Gelman, Gonzalo Rojas) mais aussi
depuis l’allemand et l’anglais. Ses propres
livres sont largement traduits.

Au Luxembourg où il a fondé en 2009
la revue littéraire Transkrit, il dirige la
collection Graphiti (poésie) et collabore à
l’hebdomadaire Le Jeudi. En France, il est
membre de l’Académie Mallarmé et du jury
du Prix Apollinaire. L’écriture de Jean
Portante voyage d’une langue à l’autre.
Comment ne pas songer ici à Michel de
Montaigne prisant si fort chez l’interlo-
cuteur  qu’il s’exprimât  en une langue
«riche et nombreuse». La poésie de Portante
«néologise», donc «étrangéise» la langue
française. Jean Portante parle aussi
d’«effaçonner» (titre d’un de ses recueils).
Il s’agirait alors, tout en façonnant l’écri-
ture, de l’effacer, afin que surgisse la vérita-
ble langue. La poésie de Portante ne serait
ainsi qu’un opiniâtre «effaçonnement».

L’œuvre de Portante comporte une
trentaine de titres parmi lesquels des ro-
mans, Projets pour un naufrage prémédité,
Un deux cha cha cha, La mémoire de la
baleine, Mourir partout sauf à Differdange;
des recueil de poésie, Feu et boue, L’instant
des nœuds, Ex-odes, La pluie comme un œil,
L’étrange langue, La réinvention de
l’oubli; du théâtre Le mariage de Pythagore,
Hexaméron,  Dernier jour, Orphée au pays
des mortels …enfin des essais et de
nombreux livres d’artistes en collaboration
avec des graphistes et photographes.

Jean Portante n’a pas fini de balancer
entre enracinement et déracinement, de
mêler histoire, autobiographie et fiction, de
démêler les ramifications de la mémoire, de
l’identité, de nous balader au gré des
labyrinthes migratoires. C’est un auteur
francophone qu’il importe de fréquenter,
tant pour la richesse de sa langue que pour
la valeur de son témoignage sur les sociétés
européennes au cours des trente dernières
années. Et puis c’est un conteur. Un grand.

(1)N.A.P : Neuilly, Auteuil ,Passy initiales d’une
banlieue huppée et de deux quartier résidentiels
chics de la capitale.

(2) CQFD (ou C. Q. F. D.) est l’abréviation de
«ce qu’il fallait démontrer», expression empruntée
aux éléments d’Euclide. Elle se place à la fin d’une
démonstration de géométrie pour marquer que la
conclusion répond à la question posée.

Prix Benjamin Fondane 2012
Jean Portante écrivain Italo-luxembourgeois d’expression Française

Jean Portante animant un atelier d’écriture pour des élèves de collège
(Photo © Le Républicain Lorrain)

Benjamin Fondane:
quelques repères

Ecrivain né à Iassy en Roumanie en
1898, Benjamin Wechsler alias B.
Fundoianu  s’exile en France en 1924 alors
qu’il avait déjà acquis dans son pays une
certaine notoriété comme écrivain,
journaliste et traducteur. Il recherche une
terre promise littéraire tout en fuyant
l’antisémitisme qui monte. A Paris dans la
période troublée mais féconde de l’entre-
deux guerres, devenu Benjamin Fondane,
il fréquente les avant- gardes littéraires et
artistiques, le mouvement Dada, les
surréalistes, mais il se lie surtout avec des
artistes en marge des mouvements, tels son
compatriote le peintre Victor Brauner, le
poète Joe Bousquet ou le photographe Man
Ray.Créateur éclectique il s’essaie au
théâtre, au cinéma et, sous l’influence de la
pensée antirationaliste de Léon Chestov, il
se dirige vers la philosophie, publie La
conscience malheureuse (1936) où il
exprime sa révolte contre l’anéantissement
qui s’annonce, produit d’une raison devenue
folle. Fondane publie des poèmes dans sa
langue d’adoption Ulysse (1933) Titanic
(1937), et plusieurs essais,  Rimbaud le
voyou (1933), Faux traité d’esthétique
(1938), Baudelaire et l’expérience du
gouffre.En 1930 il avait fait publier à
Bucarest Priveliºti (Paysages) un petit recueil
de poèmes parus en langue roumaine dans
différentes revues littéraire depuis 1917.
C’est surtout à cette publication qu’il doit
de figurer dans les anthologies roumaines.
Dans les années 40 il commence à «percer»
à Paris mais il est arrêté en 1944 et envoyé
à Auschwitz où il meurt dans la chambre à
gaz. A la fin de la guerre, la voix de Fondane
manqua, auprès de celles de Sartre et
Camus, pour bâtir une nouvelle philosophie.
Et comment songer sans une infinie tris-
tesse à cet écrivain qui porta tant d’espoirs
en Roumanie puis en France, mais fut
fauché par la peste brune avant d’avoir pu
donner la pleine mesure d’un talent si
prometteur. « De son judaïsme, qu’il  a sans
cesse tenté de redéfinir, Fondane a fait la
substance d’une œuvre qui délivre un
message universel» (M. Carassou)Benjamin
Fondane doit actuellement un regain de
célébrité en France à un cercle de fervents
admirateurs qui s’est constitué en Société
d’études, à réussi à monter une exposition
en 2009 au Mémorial de la Shoa, à éditer
un catalogue très complet, et à rééditer cer-
tains textes puissants tels Rimbaud le vo-
you (2010).
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Dana Nicoleta Popescu

Fiul lui Ioan şi al Persidei Caza,
Mircea Caza s-a născut la Utvin,
jud. Timiş. Primele 4 clase le-a

făcut la Şcoala din Utvin, unde învăţător era
Ion Caza – tatăl lui Mircea. Din clasa a V-a
se mută la Liceul “C.D.Loga” din Timişoara,
pe care îl termină între primii cinci.

Este preocupat de literatură încă din
liceu, unde activează la gazeta liceului. Cu
toate că avea înclinaţii spre literatură şi
filozofie, se decide să urmeze facultatea de
medicină. Este absolvent al Facultăţii de
Medicină de la Cluj.

După facultate se întoarce la Timişoara

La sfârşitul anilor ‘50 este rechemat la
Facultatea de Medicină din Timişoara pe
vechiul post, dar refuză, deoarece între timp
a început specializarea în Neuropsihiatrie la
Bucureşti.

După terminarea specializării este numit
medic neuropsihiatru la Spitalul Municipal
din Lugoj, de unde va ieşi la pensie după
mai mult de 30 de ani de activitate.

Pe tot parcursul vieţii a fost pre-
ocupat de literatură şi filozofie.
A început să scrie din tinereţe,

dar visul de a-şi vedea lucrările publicate a
devenit realitate doar după 1989, când i-au

15.12.1921 – 26.01.2009
Mircea Caza

Prozatorul Mircea Caza şi poetul Ioan Ardeleanu

ca asistent universitar la Facultatea de Me-
dicină. În această perioadă se căsătoreşte
cu Vera (născută Singer). Nu poate continua
cariera universitară din cauza “originii sociale
nesănătoase”, tatăl fiind considerat chiabur
şi trimis cu domiciliul forţat în Bărăgan,
împreună cu toată familia.

Mircea Caza reuşeşte să nu fie deportat
şi acceptă un post de medic transfuzor la
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

apărut volumele: De-a lungul Begheiului
la Utfini, Scrisori din coliba mea cu mari
ferestre de tăceri, Pe litoral, sortit creaţi-
ei literare, Lumina de la capătul tunelu-
lui. Romanul este o frescă a satului bănăţean
interbelic, avându-l ca personaj central pe
tatăl autorului.

În ultimii ani ai vieţii activitatea literară
i-a fost mult încurajată de prietenia cu poetul
şi publicistul Ioan Ardeleanu.

Mircea Caza şi fiul său, Ionuţ Caza

În perioada 6-7 aprilie a avut loc a
doua ediţie a Simpozionului Ştiinţific
Internaţional „Literatura şi presa în

Banat”, organizat la Zrenjanin de Institutul
de Cultură al Românilor din Voivodina şi In-
stitutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
al Academiei Române, filiala Timişoara. „Is-
toria creaţiilor literare şi jurnalistice în con-
text bănăţean”, puncta ziarul de limbă româ-
nă „Libertatea”.

Cele două instituţii de cultură colaborea-
ză nu doar la reuniunea ştiinţifică din Zre-
njanin, ci ’i la editarea Enciclopediei Banatu-
lui, proiect planificat în 8 volume, dintre care

primul, Artă şi literatură, urmează să apară
până la sfârşitul anului 2012. Despre proiec-
tele privitoare la spaţiul bănăţean fără frontie-
re s-a discutat pe larg în după-amiaza zilei
de 6 aprilie, după ce Costa Roşu, directorul
Institutului de Cultură al Românilor din Voi-

vodina, împreună cu Igor Ungur, Camelia
Bugar, Alina Iorga, Diana Ocolişan şi Todor
Ursu, coordonatorii departamentelor ICRV,
i-a întâmpinat la Casa Institutului pe colegii
din România: Crişu Dascălu, directorul Insti-
tutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”,

însoţit de cercetătorii timişoreni Doina Bog-
dan Dascălu, Ioan David, Ioan Haţegan şi
Dana Nicoleta Popescu; Ioan Traia de la
Muzeul Satului Bănăţean; Traian Galetaru şi
Sergiu Şoica din Comloşu Mare; Ioan Mura-
riu (Giroc); Petru Opru (Voislova).

În Sala mică a Centrului de Cultură din
Zrenjanin au fost prezentate colecţia Biblio-
theca BANATICA a Editurii DavidPressPrint
din Timişoara, alcătuită din 13 titluri, şi vo-
lumul Contribuţii la Bibliografia Banatului
Imperial 1716-1778 de Ioan Haţegan. Nicu
Ciobanu, redactor responsabil al Editurii
ICRV şi director al Casei de Presă şi Editură

„Libertatea” din Pančevo, a vorbit despre
Bibliografia Românilor din Voivodina, al
cărui autor este Costa Roşu, zece volume
cuprinzând bibliografia săptămânalului ,,Li-
bertatea”, perioada 1945-2006, bibliografia
suplimentelor apărute în intervalul 1945-

2010, bibliografia Editurii Libertatea şi a re-
vistei „Lumina”.

În 7 aprilie 2012, Milorad Đurić, secre-
tar provincial pentru Cultură şi Informare
Publică, a inaugurat ediţia din acest an a sim-
pozionului în Sala Barocă a Casei Oraşului
Zrenjanin. În numele Ambasadei Române la
Belgrad şi al Consulatului General al Româ-
niei de la Vârşeţ, a transmis salutări Raul
Truţescu, ataşat cultural. Au rostit cuvinte
de întâmpinare şi consilierul Tibor Vas, din
partea Adunării Oraşului Zrenianin, Costa
Roşu şi Crişu Dascălu. Întâlnirea a fost pre-
zidată de Nicu Ciobanu, iar Ileana Ursu-Ne-
nadić a asigurat traducerea simultană.

Simpozionul „Literatura şi presa în
Banat” a fost împărţit pe trei sec-
ţiuni: Presa în Banat, moderată de

Teodora Smolean şi Ioan David, Funcţiile
presei româneşti din Banat şi figuri de jur-
nalişti, moderată de Florin Ursulescu şi Ioan
Traia, Literatura în Banat, moderată de Nicu
Ciobanu şi Crişu Dascălu.

Comunicările susţinute vor fi publicate
în numărul de vară al revistei „Piramida”, e-
ditată de Institutul de Cultură al Românilor
din Voivodina.

Context bănăţean
la Zrenjanin
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Adriana Weimer

De 100 de ori revista “Banat”
Elena Ghiţă, Eliana Popeţi, Elvis Petrişor
Dobrescu, Emil Perşa, Erwin Josef Ţigla,
Erwin Lucian Bureriu, Eugen Beltechi, Eu-
gen Bunaru, Eugen Dorcescu, Eugen Doru
Popin, Eugen Evu, Eugen Măcinic, Eugenia
Olar, Felicia Crişan, Flora Răducan, Florin
Ardeleanu, Florin Contrea, Florin Dochia,
Florin Oprescu, Florin Paul, Florin Puşcaş,
Florin-Corneliu Popovici, Francisc Boldea,
Francisc Vinganu, Franz Metz, Freddy Stau-
ber, Gabriel Liiceanu, Gabriel Marineasa, Ga-
briel Visnyei, Gabriela Jugănaru, Gabriela Pa-
chia, Gabriela Şerban, Gabriela Sovitsky,
Gellu Dorian, Gelu Cîmpeanu, Geo Galetaru,
George Achim, George Banu, George Lână,
George Petrovai, George Popovici, George Tei,
George Vulturescu, Georgeta Luca, Georgia
Miculescu, Geta Adam, Gheorghe Alexandru
Iancovici, Gheorghe Azap, Gheorghe Bălan,
Gheorghe Bleoancă, Gheorghe Busuioc,
Gheorghe Firca,  Gheorghe Grigurcu, Gheor-
ghe I. Tohăneanu, Gheorghe Jurma, Gheorghe
Luchescu, Gheorghe Mocuţa, Gheorghe Nea-
gu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Pruncuţ,
Gheorghe Reisz, Gheorghe Schwartz, Gheor-
ghe Secheşan, Ghiţă Bălan-Şerban, Goran
Mrakici, Graţian Szekely, Graţiela Benga,
Grigore Constantinescu, Gruia Stoia, Györ-
gy Kurtág, Haiganuş Preda Schimek, Hans
Dama, Heinrich Lay, Henrieta Szabo, Herta
Müller, Horaţiu Suciu, Horia Gârbea, Horia-
Roman Patapievici, Î.P.S.S. Nicolae Cornea-
nu – Mitropolitul Banatului, Iacob Roman,
Ibolya Şipoş, Ilie Chelariu, Ioan Alexandru,
Ioan Ardeleanu, Ioan Baba, Ioan Cojocariu,
Ioan Derşidan, Ioan Fărcaş, Ioan Fernbach,
Ioan Gheorghe Oltean, Ioan Holender, Ioan
Ivan, Ioan Lila, Ioan Matiuţ, Ioan Moldovan,
Ioan Petraş, Ioan Sîrbu, Ioan T. Morar, Ioan
Valcan, Ioan Viorel Boldureanu, Ioan-Ni-
colae Cenda, Ioan-Pavel Azap, Iolanda Mala-
men, Ion Arieşanu, Ion Căliman, Ion Chiche-
re, Ion Cocora, Ion Ghera, Ion Irimescu, Ion
Jurca Rovina, Ion Maria, Ion Marin Almăjan,
Ion Miloş, Ion Nicolae Anghel, Ion Oprişor,
Ion Pachia Tatomirescu, Ion Pop, Ion Răşina-
ru, Ion Scorobete, Ion Tomescu, Ion Topolog,
Ionel Bota, Ionel Iacob Bencei, Ionel Negrea,
Ionel Panait, Ionel Peia, Ionuţ Caragea, Io-
nuţa-Natalia Iorga, Iosif Băcilă, Iosif Carai-
man, Iosif Cheie Pantea, Iosif Crăciunescu,
Iulian Barbu, Iulian Chivu, Iuliana Petrian,
Iuliu Paul, Ivo Andrić, Jean Mattern, Ladislau
Pokker, Ladislau Tarko, Lara Mărgineanu,
Larisa Lungu, Larisa Toma, Laura Ceica, La-
ura Pokker, Laurenţiu Demetrovici, Laurenţiu
Nistorescu, Laurian Lodoabă, Laurian
Stănchescu, Lava Bratu, Lazăr Magu, Lia
Lucia Epure, Lia Lungu, Lidia Handabura,
Liliana Ardelean, Liubiţa Raichici, Livia
Roşca, Liviu Ioan Stoiciu, Liviu Mărghitan,
Livius Ciocârlie, Livius Petru Bercea, Ljubo-
mir Simovici, Loredana Zamfirescu, Lorin
Cimponeriu, Luca Piţu, Lucian Adam, Lu-
cian Alexiu, Lucian Gruia, Lucian Hetco,
Lucian Ionică, Lucian P. Petrescu, Lucian
Sava, Lucian-Vasile Szabo, Lucreţiu Epure,
Luminiţa Wallner Bărbulescu, Magda Ursa-
che,  Maia Cristea-Vieru, Maia Dobrin Bayer,
Maia Morgenstern, Manolita Dragomir-Fili-
monescu, Marcel Drăgan, Marcel Tolcea,
Marcel Turcu, Marcela Balint, Maria Bologa,

E o imensă bucurie să ştii că, mun-
cind cu pasiune şi imensă dărui-
re, poţi privi şi înapoi, dar mai ales

înainte! Să poţi privi spre trecut cu mândrie
spre ceea ce ai reuşit să faci şi spre viitor
cu speranţa că vei mai putea face acelaşi
lucru de care să fii mândru. Privesc în urmă
şi nu pot decât să mă bucur că revista “Ba-
nat” din Lugoj, la care am pus atâta suflet,
timp, grijă, dăruire a ajuns la numărul 100!
E aproape emoţionant să ştii că o echipă cu
simţul dăruirii, al răspunderii şi al valorii mai
reuşeşte astăzi, în condiţiile de criză morală
şi socială, să se aplece asupra creaţiei lite-
rare, a creaţiei în general, asupra creatorilor
de literatură, de frumos, într-un mod absolut
dezinteresat, cu toată priceperea şi dăruirea!
Oare poate fi perceput acest fapt ca fiind
ceva demn de apreciere azi? Mă întreb, în
condiţiile în care sistemul de valori actual
este cu totul altul decât cel firesc, decât cel
care să evidenţieze creaţia sau valoarea!

Avem convingerea că cititorii noştri
sunt cei mai în măsură să emită judecăţi de
valoare în ceea ce priveşte conţinutul revistei
noastre, al revistei “Banat”, pe care le-am
dăruit-o şi le-o vom dărui din tot sufletul.

Revista “Banat” din Lugoj s-a năs-
cut în ianuarie 2004 şi a crescut
până astăzi, aprilie 2012, la nu-

mărul 100! La Mulţi şi Foarte Buni Ani!
De-a lungul celor opt ani de viaţă literară

şi culturală intensă, revista “Banat” din Lu-
goj a trăit prin echipa ei redacţională şi, de-
opotrivă, prin toţi colaboratorii ei; se cuvinte
să îi amintim măcar şi, neapărat, să le mul-
ţumim, fiecăruia, în acest moment aniversar
– de 100 de ori revista “Banat”! –: Ada D.
Cruceanu, Adam Puslojić, Adara Blaga,
Adelina Georgeta Dozescu, Adelina Hora,
Adina Ghişa, Adrian Alui Gheorghe, Adrian
Baboniu, Adrian Bucurescu, Adrian Dinu
Rachieru, Adrian Georgescu, Adrian Pău-
nescu, Adrian Popescu, Adriana Babeţi, A-
driana Domotor, Adriana Tudor Gâtan,
Adriana Weimer, Aida Hancer, Aleksandar
Stoicovici, Alex Condurache, Alex Ştefănescu,
Alexandra Cîşlariu, Alexandra Gorghiu,
Alexandru Baranyai, Alexandru Doroghi,
Alexandru Jebeleanu, Alexandru Moraru,
Alexandru Nemoianu, Alexandru Ruja, Ana
Hâncu, Anatolie Paniş, Anca Anghel Novac,
Anca Magheţiu, Anca Murariu, Anda Maria
Neagoe, Andreea Lorinţiu, Andrei Codrescu,
Andrei Medinschi, Andrei Mocuţa, Anişoara
Odeanu, Antuza Genescu, Aquilina Birăescu,
Arcadie Chirşbaum, Áron Gáal, Augustin
Bercean, Aurel Gheorghe Ardeleanu, Aurel
Pop, Aurel Turcuş, Aurelian Sârbu, Beatrice
Stanciu, Ben Todică, Bernhard Setzwein, Bi-
anca Preda, Bogdan Gagu, Călin Chincea,
Călin Dan Lupiţu, Călin-Andrei Mihăilescu,
Camelia Crişan, Carmen Blaga, Carmen Ce-
cilia Olar, Cassian Maria Spiridon, Ceamir
Azac, Cezarina Adamescu, Ciprian Muntean,
Claudia Spridon, Claudiu Arieşanu, Claudiu
Buciu Bazalt, Claudiu D. Moga, Claudiu Pe-
trian, Constanţa Marcu, Constantin Androna-
che, Constantin Balint, Constantin Buiciuc,
Constantin Cozmiuc, Constantin Gruescu,
Constantin Gurău, Constantin Răducan,
Constantin-Tufan Stan, Corin Jianau, Co-
rina Netedu, Corina Rujan, Cornel Drinovan,
Cornel Ungureanu, Cornelia Fodor, Cornelia
Ştefănescu, Corneliu Florea, Cosmin Lungu,
Cosmin Soameş, Costel Răducan, Costel Si-
medrea, Costel Stancu, Costin Feneşan, Cos-
tinela Rolea, Crinela Avramescu, Cristi Ve-
cerdea Criv, Cristian Ghinea, Cristian Har-
ca, Cristian-Paul Mozoru, Cristina Mihai Ba-
laj, Cristina Păcurar, Cristina Sava, Crişu Das-
călu, Daciana Ardelean, Dan Bortoc, Dan
Floriţa-Seracin, Dan Negrescu, Dan Negru,
Dan Popescu, Dan Timaru, Dan Traian De-
meter, Dana Anghel, Dana Chetrinescu Per-
cec, Dana Nicoleta Popescu, Dana Paul Gio-
vaninetti, Daniel Luca, Daniel Otescu, Daniel
Săuca, Daniel Vighi, Daniela Radu, Daniela
Tomescu, Daniela Zeca Buzura, Darius Ră-
dulescu, Denis Taurel, Denisa Grega, Denisa
Olariu, Denisa Roşca, Diana Ivan, Dimitrie
Acea, Dimitrie Vatamaniuc, Doina Crişu,
Doina Uricariu, Dorel T. Uşvad, Dorin Davi-
deanu, Dorin Murariu, Dorin Păcurar, Do-
rina Enuică, Dorli Blaga, Doru Dinu Glăvan,
Doru Ilana, Doru Popovici, Doru Timofte,
Dragoş Bucurenci, Dumitru Durubă, Dumi-
tru Jompan, Dumitru Oprişor, Dumitru To-
moni, Duşan Baiski, Eduard Bayer, Ela Ia-
kab, Elena Daniela Sgondea, Elena Datcu,

Maria Cernăianu, Maria Diana Popescu, Ma-
ria Izgherean, Maria Monica Bojin, Maria
Niţu, Maria Pongracz, Maria Rogobete,
Maria Şleahtiţchi, Maria Vâtcă, Maria Vo-
ronca, Marian Barbu, Marian Odangiu,
Marian Oprea, Marian Uţă, Mariana Dan,
Mariana Gurza, Mariana Pândaru, Marin
Mincu, Marinela Bobeş, Mărioara Baba-Voi-
novici, Marius Bacriu, Marius Chelaru, Ma-
rius Crişan, Marius Gangan, Marius Ghile-
zan, Marius Martinescu, Marius Munteanu,
Marius Sârbu, Medina Săvulescu, Melania
Cuc, Mihaela Albu, Mihaela Bînă Roşu, Mi-
haela Christi, Mihaela Gheorghe, Mihaela Ni-
coleta Pioarcă, Mihai Biriş, Mihai Moldovan,
Mihai Murariu, Mihai Sidei, Mihai Teodor
Olteanu, Mihai Ursachi, Mihai Ursulescu, Mi-
hai-Florin Donţu, Miklos Bakk, Mircea An-
drievici, Mircea Anghel, Mircea Cavadia, Mir-
cea Caza, Mircea Dinescu, Mircea Ghiţules-
cu, Mircea Lăzărescu, Mircea Martin, Mir-
cea Mihăieş, Mircea Muthu, Mircea Opriţa,
Mircea Pora, Mirela Cadar, Mirela Ispăsoiu,
Mirela Zafiri, Miron Ţic, Monica Bireescu,
Monica Dobrin, Monica Rohan, Monica Stă-
nilă, Nataliţa Boeţi, Nicolae Băciuţ, Nicolae
Blidaru, Nicolae Borlovan, Nicolae Breban,
Nicolae Danciu Petniceanu, Nicolae Ghinea,
Nicolae Laieţiu, Nicolae Nicoară-Horia, Ni-
colae Sârbu, Nicolae Silade, Nicolae Toma,
Nicu Bogdan, Nina Ceranu, Oana Tutunariu,
Octavian Doclin, Octavian Lupu, Octavian
Pavel Marcu, Olimpia Berca, Oliviu Gaidoş,
Otilia Hedeşan, Ovidiu Forai, Ovidiu Pecican,
P.F. Daniel – Patriarhul României, P.S. Lu-
cian Mic – Episcopul Caransebeşului, Paul
Aretzu, Paul Doru Chinezu, Paul Eugen Ban-
ciu, Paul Miron, Paulina Popa, Pavel Pan-
duru, Pavel Şuşară, Peter Jecza, Petre Stoi-
ca, Petru Ursache, Petru-Adrian Danciu, Pia
Brînzeu, Principele Radu al României, Puiu
Munteanu, Puiu Răducan, Radu Bogoevici,
Radu Ciobanu, Radu Ciobotea, Radu Negură,
Radu Paraschivescu, Radu Pavel Gheo, Ra-
du Theodoru, Raimondo-Mario Rupp, Raul
Bribete, Raul Roşca, Răzvan Pinca, Remus
Dincă, Remus Taşcău, Remus Valeriu Gior-
gioni, Robert Laszlo, Robert Şerban, Rodica
Banciu Regep, Rodica Bărbat, Rodica Oprea-
nu, Roland Nadaus, Romul Munteanu, Ro-
mulus Iulian Olariu, Romulus Zaharia, Sabin
Opreanu, Sanda-Marina Bădulescu, Şerban
Foarţă,  Sergiu Boian, Sergiu Drincu, Silvia
Bloch, Silviu Nopcea, Silviu Orăviţan, Simi-
on Dănilă, Simion Todorescu, Simona A-
vram, Simona Ciurdar, Simona Moisa, Simo-
na-Grazia Dima, Slavomir Gvozdenovici,
Smaranda Vultur, Sorin Antohi, Sorin Olariu,
Sorin Precup, Sorin Stragea, Sorin Teodoriu,
Sorina Nevodenszki, Ştefan Munteanu, Stela
Lie, Tatiana Dumbravă, Tatiana Luchian, Te-
odor Bernardus Baba, Teodor Geţia, Teodor
Oancă, Teohar Mihadaş, Theodor Damian,
Thomas Bernhard, Ticu Leontescu, Tinu Pâr-
vulescu, Titus Crîşciu, Titus Suciu, Toni Bol-
dreanu, Toni Magu, Traian Abruda, Traian
Bot, Traian Dorgoşan, Traian Galetaru, Tra-
ian Ungureanu, Trăilă Tiberiu Nicola, Tudor
Călin Zarojanu, Tudor Negoescu, Tudor Tră-
ilă, Tudorel Urian, Valeiu Bârgău, Valentin
Homescu, Valeria Manta Tăicuţu, Valeriu An-
drei, Valeriu Valegvi, Vali Ceia, Valy-Christine
Océany, Varujan Vosganian, Vasile Barbu, Va-
sile Bogdan, Vasile Dan, Vasile Gondoci, Va-
sile Măruţă, Vasile Pistolea, Vasile V. Mun-
tean, Veronica Balaj, Veturia Şonda Cloam-
beş, Victor Neumann, Victoria Milescu, Vio-
leta Tipa, Viorel Câmpan, Viorel Marineasa,
Viorel Micota, Virgil Diaconu, Virgil Nemo-
ianu, Virginia Faur, Vitalie Elade, Vlad Iorga,
Vlad Riteş, Vladimir Kaminer, Vladimir Pus-
tan, Vladimir Streletz, Vladimir Tismăneanu,
Zeno Magheţiu, Zenovie Cârlugea.

Aparţin unei generaţii de elevi ai
liceelor de muzică de la sfârşitul
anilor ‘80, care, la treapta I-a şi

a II-a, adică la paisprezece şi la şaisprezece
ani, aveau de susţinut un examen greu, cu
locuri limitate, la instrument. În cazul meu
era pianul. Exersam în jur de trei-patru ore
pe zi pentru a pregăti un „program de recital“
din care făceau parte, printre alţi compozi-
tori, obligatoriu Bach şi o sonată clasică (Haydn,
Mozart sau Beethoven). Teama de examen
era mare, şi atunci, adolescenţi fiind, mai câr-
team în faţa disciplinei orelor de studiu. Dar
ceva bun s-a copt în acei ani, nu neapărat
uşori. „Ceva“ şi-a făcut cuib în sensibilitatea
noastră pentru mai târziu. În anii care au
urmat, duşi de valurile obligaţiilor din profesie
sau familie, am uitat poate că păstrăm în
noi acel „ceva“. Cu acest gând am ascultat
Cvartetul Belcea la ultimul concert din ciclul
Beethoven susţinut la Viena în Sala Mozart
de la Konzerthaus (2-12 mai 2012). Acel
„ceva“ este desigur un sentiment. Sau un
mănunchi de sentimente, păstrate de memo-
ria sufletului. Este în acelaşi timp un lucru
ştiut, o limbă cunoscută la care reacţionezi,
pentru că ai învăţat-o cândva. Asculţi o piesă
sau alta din condeiul Titanului fiindu-ţi fami-
liară, ca şi cum ai revedea o cunoştinţă de de-
mult, un prieten vechi… din liceu. Apoi un fel
de încordare a gândului, atent să urmărească
firele întreţesute ale instrumentelor, să le
descâlcească mersul, sensul. Ai simţământul
că reasculţi o limbă cunoscută, dar cu înţele-
suri are îţi scapă: enigme, echivocuri  proprii
artei sunetelor.

Concertele Cvartetului Belcea sunt o ga-
ranţie de muzică bună. Ansamblul poartă nu-
mele Corinei Belcea (vioara I), născută în
1975 la Timişoara, oraş pe care nu l-a uitat,
unde se simte acasă – spunea într-un interviu
recent pentru Radio România Muzical, şi
unde este invitată uneori să concerteze, la
fel ca la Bucureşti. Violonista cântă pe un
Stradivarius din 1666, pus la dispoziţie de
familia Beare, nobili englezi rezidenţi, din
secolul al XVII-lea, în Irlanda. Cvartetul a-
dună aplauze meritate pe meridianele lumii,
de la Londra (unde ansamblul a fost fondat
în 1994, sub auspiciile prestigioasei Royal
College of Music) la Viena, de la New-York
la Amsterdam, Paris sau Lausanne. Informa-
ţii, cronici elogioase, fotografii abundă în in-
ternet, certifică notorietatea meritată a „celor
patru magnifici“. Ei sunt acasă în „Parnasul“
muzicii de calitate, printre muzicienii de elită
care, prin bunăvoinţa destinului  şi, desigur,
prin talent şi trudă, alcătuiesc plutonul întâi
al vieţii de concert mondiale în acest mo-
ment. „Weltklasse“! – cum se spune la Viena.
Cei patru au interpretat integrala cvartetelor
de Beethoven. din două în două zile, într-un
suflu lung şi, evident, bine dozat. În fiecare
dintre cele şase seri au interpretat câte un
cvartet din ciclul op. 18, urmate de cvartete
ale perioadei mijlocii, iar în final din opusurile
scrise de Beethoven spre sfârşitul vieţii. Cei
care i-au ascultat se pot socoti norocoşi.
Muzica de cvartet şi în genere cea instru-
mentală (simfonică, de cameră), prezintă
(după mine) un mare avantaj: ne scuteşte
de interpretări „moderne“ (prin care înţeleg
interpretările regizorului date muzicii pentru
scenă, unele foarte departe de intenţia auto-
rului, în spiritul uneori „demonic“ al zilelor
noastre). Spectatorul, sărmanul, în loc să se
odihnească sufleteşte în sala de concert, se
încarcă de energii maligne, transmise sau is-
cate de „creaţia scenică“. Dar nu, concertul
despre care scriu a „acţionat“, din contră, e-
chilibrant. Corzile vibrate de Corina Belcea
şi de minunaţii săi colegi (Axel Schacher: vi-
oara a II-a, Krzysztof Chorzelski: violă, An-
toine Lederlin: violoncel) ne-au transmis du-
hul benefic al muzicii lui Beethoven: de la di-
aloguri armonioase la dramă, plânset şi re-
voltă, de la ecoul clasicului Haydn la prefi-
gurări ale „modernităţii radicale“ puse în fap-
tă de Schönberg & Co. Vioara primă a avut a-
gerimea unei căprioare şi autoritatea (pute-
rea controlată, voalată de gesturi mlădioase)
ale unei leoaice. Concertul a avut, într-un cu-
vânt, bun gust: gustul bun al culturii înalte, sa-
vurate de mulţi în vremea liceului, dar şi mai
târziu…

Haiganuş
Preda-
Schimek

Gustul fructului bun sau
despre Cvartetul Belcea
interpretând Beethoven
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Masă rotundă
Masă rotundă cu peregrinul me-

xican Xintos-Tatos-Tuciuros.
Participă, pe lângă oaspetele

transoceanic, prota Veniamin, grămăticul Co-
treanţu, istoricul Anuichii, economistul Ru-
ppy, amorezul Kakos, gurmandul Anţilla,
gânditorul Părinteasa şi translatoarea Tuia
Boby-Zlătar.

Prota Veniamin (binecuvântând adu-
narea): Mulţumesc c-am agiuns să trăiesc
şi ceasul aista, ca un prietin din mari depar-
tări să cate la mine cu ochi blânzi ca de oaie.
Doresc o voroavă deschisă, un  schimb de
păreri rodnic pentru ambele părţi. Urez lu-
crărilor: înaintare! (aplauze,vivat Prota).

Gânditorul Părinteasa:  Mă minunez
şi iar mă minunez... cheltui intelighenţie, nu
glumă... dar, vorba lui Istvan-Bey ...”Din a-
dânc, adânc răsare“... Nu ţi-a fost frică să
te avânţi singur pe Okean?... ziua şi noaptea
să nu vezi decât ape?... Scrii un nou capitol
în ceaslovul îndrăznelii şi al spaimei...

Peregrinul: Amicis Bruznicanis, în san-
guele poporului meu dorul de duke arde ca
para. După ce lucrăm pământul, punem re-
colta în hambare, ne achităm sarcinile de
export, ne coacem turtele  “ tortillas“, facem
sacrificii le zei, nimeni şi nimic nu ne mai
poate ţine acasă. Închidem patria, punem
lacăt şi câine la poartă şi, pentru şase luni,
... adios muchachos...

Gurmandul Anţilla: Scumpes gostes
mexicanos... Toate bune, merji, vezi, înre-
jistrezi, pe urmă, dacă ai griflu şi suflare,
scrii..., dar pe mine şi pe toţi ai noştri ne-ar
interesa, în primul rând, cum e cu turtele  “
tortillas“?...

Economistul Ruppy: Nu s-ar putea  în-
cerca productul în serie?... să fabricăm sute
de mii pe an?... să esportăm!...

Peregrinul:  Productul în serie?... să
esportaţi?... Sacrilegium dixit! Ele sunt turte
rituale, trei luni le plămădim, trei luni le ve-
ghem în covată, trei luni le vârâm în cenu-
şă... şi abia la urmă ciugulim din ele  împreună
cu zeii...

Istoricul Anuichii: Şi nu le puteţi da
la zei altceva?... Parcă ei, bătrâni cum sunt,
mai ştiu ce mănâncă?... Noi i-am  desfiinţat
de  mult. Şi  fără  ajutorul  lor  ne  descurcăm:
ne industrializăm cu mori de hârtie, prin
mese rotunde ne facem cunoscuţi în lume,
avem legume, fructe, găini frumoase, peste
un secol-două o să şi călătorim...

Peregrinul: Să-i desfiinţăm?... Tulai
Signore! O veche legendă mayaşă spune că,
dacă cineva ar îndrăzni, chiar şi cu o scobi-

toare, să înţepe un zeu, întreaga ţară se va
scufunda-n pământ. Deocamdată nu putem
risca...

Grămăticul Cotreanţu: Aş vrea să vă
întrebceva, stimate... La voi, în scrieri... în
romane, în literatura de birou şi militară, se
foloseşte “î“ din “a„ sau “î“ din “i“?

Peregrinul: Povestea e mai complicată
decât s-ar părea la o primă vedere... Împă-
ratul nostru, acum douăzeci de ani, s-a în-
tâlnit cu ortografii şi le-a sugerat să renunţe
la litera  „î“...”Daţi-o-n colo, sună urât, se
scrie greu şi nu e nici revoluţionară”... Un
timp s-a mers pe această linie, ne  obişnui-
serăm, dar au început defecţiuni în cores-
pondenţa diplomatică şi am fost nevoiţi să
revenim la vechiul semn. ...Astăzi, pentru  a
împăca şi capra şi varza, în zilele cu soţ se
foloseşte “î” din “a” şi-n celelalte “î” din  “i“…

Amorezul Kakos: Scumpe Tatos, până
acum am vorbit despre turte, zei, legende,
literatură  militară, preşedinţi, “î“ din “a“  sau
“î“ din “i“; cred că ar fi momentul să  discu-
tăm despre femei...

Prota Veniamin: Cântam mascaţi, pe
vremuri, pe sub geamurile Înalt-Prea-Feri-
citului: “La donna e mobile/ Bella, formida-
bile...”

Peregrinul: Să vă spun că femeia e flu-
ture, polen, potir de floare, cântec de  pasăre
în văzduh, taină şi amurg?... Boiari,  dum-
neavoastră, v-aş înşira locuri comune. Să
vă vorbesc despre  începutul iubirii?... priviri
lăsate în pământ, vorbe-ntretăiate,  mângâieri
pe păr şi umeri,  tzukuri şi răstzukuri?... Cu
toţii le ştim... Să fac clasificări: bruna se a-
prinde-n orice clipă, blonda stă în languroase
aşteptări, şatena e la mijloc, nici caldă, nici
rece… dacă am face asta, ne-am pierde tim-
pul, preacinstite feţe… Noi am depăşit cu
mult această etapă de contemplaţiuni… la
noi, femeia e un atlet care munceşte… Râzi,
distinsă Protă? Poţi să râzi... Se scoală la
cinci dimineaţa, dă de mâncare la copii, îi
ascultă la poezie, îi duce la creşă, trece pe
la zeu să-i spună: “Bonos dias, Signore”…
pe urmă, cu secera în mână, se instalează
pe plantaţie şi, până noaptea târziu, nu se
întoarce acasă. Dar, începând din octombrie,
odată cu primele brume, acest program se
schimbă... De undeva de sus, se primeşte
aprobarea pentru carnavaluri şi fieste. Bătrâni
înţelepţi sacrifică berbeci şi ţapi, binecuvân-
tează mulţimea, spun rugăciuni în graiuri
străbune... răsună clopote, condori se rotesc
în înălţimi, bărbaţii se pregătesc să-şi aleagă
perechea. O, cinstiţi boiari, întâlnirea dintre
El şi Ea e un vis... Însuşi Quetzalcoatl îşi
pune ochelari ca s-o vadă mai bine... E atâta
linişte în spaţii, încât îţi vine să crezi că moar-
tea şi vidul au devenit pretutindeni stăpâne...
Dar când ziua face plecăciuni amurgului,
toamna şi iarna, înainte de şase, se aude ceva
vag, ca un oftat... E „Şoapta Predării”...
iubita căzând în braţele atotputernicului ei
stăpăn... În noiembrie ninge şi perechile dan-
sează. Pe frunţile înfierbântate, fulgii se to-
pesc. Luna, stelele, boababii, şacalii, coyoţii
împletesc hamacuri şi plase în care îndră-
gostiţii se lasă să-şi tragă suflarea. Dar când
şarpele cu Pene suflă din corn, dansul reîn-
cepe... În decembrie toată lumea se culcă
în paturi de nea. Urmează zile şi nopţi fără
grai, zile şi nopţi de pasiune nebună... Doar
zeul umbrelor-Noacl-cântă melancolic sus,
pe stânca lui: ”De ce m-au pedepsit cu nemu-
rirea/ de ce nu mi-au dat simţire şi sânge/ să
ating şi eu minunea etern cântătoare/ ce în-
cepe cu litera F’’… După terminarea înde-
lungatei iubiri, se revine la viaţa normală.
Bărbaţii îşi pregătesc ghitarele pentru cântat,
femeile, secerile şi saboţii pentru câmp. În
septembrie se nasc primii prunci, platourile
sunt albe de scutece, căiţe, suzete, noaptea,
până la ocean se aud scâncete şi refrene de
leagăn… Femeia-seceră… femeia-iubită…
femeia-mamă… ce ştiţi din toate astea, săr-
mani boiari europeni?...

Amorezul Kakos: Meser Tuciuros,
ne-aţi spus înalte voroave despre muierea
de dincolo de apa lui Colomb… despre zeul
Cocoatl, care-şi pune ochelari, despre cel
care plânge sus la stâna lui… Mie mi-a rămas
gândul la hiestă, la danţul din noiembrie, la
petrecania din decembrie…, dar acum, te
întreb, ca pe un om cu pregătire: Oare am
putea auzi şi noi, din gura uinelor noastre,
”Şoapta Predării”: ”Ioane, mi-s a te!...” şi
dacă nu, cum să facem?...

Cartea scriitorului lugojean Mihai
Murariu, pe care am primit-o în
plic fără altă explicaţie decât “car-

te surpriză”, a fost într-adevăr o surpriză. Una
plăcută, pentru că, dincolo de momentul de-
butului în volum (Mare nostrum – Editura Hes-
tia Timişoara, 2012), Mihai Murariu nu cade
în capcanele ce întârzie devenirea tinerilor
condeieri.  El se afirmă din capul locului ca
un scriitor matur, care refuză derizoriul şi
temele superficiale, aflate la ordinea zilei, dar
care vor lăsa indiferente generaţiile viitoare.

Naraţiune solemnă, luxuriantă

În Mare nostrum, naraţiunea este lă-
sată să curgă solemn, precum tim-
pul, iar naratorul nu are nimic din

uimirea ori entuziasmul unui aventurier sau
descoperitor al lumilor pierdute ale istoriei.
Mai degrabă, el este un iniţiat situat dincolo
de timp, care împrumută ceva din imobilita-
tea măştii lui Perun, cea care ne priveşte de
pe copertă, acoperind cu chip de Sfinx tărâ-
murile euxine. Imobilitatea Măştii universale,
aceeaşi după care se ascund zei diferiţi, ca
şi mulţimea neamurilor adunate în jurul Mare
Nostrum, căci „măştile îşi au rostul lor. Chiar
de ar putea crede într-o singură idee sau în-
tr-un singur zeu, seminţiile nu pot crede în-
tr-un singur nume. Nu este cu putinţă, aşa
e scris în legea oamenilor” (p. 111), divinul
Perun, bunăoară, tradus şi multiplicat la ne-
sfârşit. Aflat deasupra tuturor lucrurilor, au-
torul pare uneori că se detaşează de poveştile
sale, ştiind că nimic nu este nou sub soare, iar
cele trecute vor fi şi cele viitoare. În conso-
nanţă cu această abordare, Mihai Murariu
pare că nu simte nevoia să pună în mod spe-
cial „semne de exclamare” care să atragă a-
tenţia asupra vreunui personaj anume, frag-
mentând în schimb lectura. Deşi împărţită
în şase capitole, corespunzând unor contex-
te istorice diferite (Corbulo, Ofranda, Foc şi
apă, Foamea, Cei singuri şi Mujicul şi îngerul),
cartea lui Mihai Murariu trebuie citită ca un
întreg.

Fantasticul

Naraţiunea are fast, este barocă,
fantastică pe alocuri, iar opulenţa
enumerării este inteligent folosită:

„Doar crocodili de smarald mişunau în apele
ei străvezii, însă aceştia erau buni cu oamenii
şi adeseori îi povăţuiau cum să scape de pri-
mejdiile ce-i aşteptau mai departe, pe drumul
spre Opone. Căci se puteau găsi prin acele
locuri, printre sălbaticii cu dinţii de cleştar
şi argint, pânză şi mantii din Arsinoe, sticlă
colorată, foiţe de cupru, tămâie şi mir, cara-
pace de ţestoase nemuritoare şi cornuri de
rinoceri nătângi şi masivi ascunşi între pie-
trele cenuşii ale tărâmurilor de la capătul re-
gatului numit Askure” (p. 23). Tonul alunecă
uneori spre poveste, alteori împrumută câte
ceva din amprenta mistică a vremurilor de
demult: „monştri molatici şi leneşi zac în mâ-
lul plin de alge care cresc din străfunduri, pân-
dind pe cei care au greşit prea multora în
viaţă, gata să-i înghită pe de-a întregul (...)”.

Fiinţele mitice

Animalele, fiinţele mitice, sunt une-
ori mai pregnante, mai puternic
reliefate decât personajele „din-

tre” şi „dinspre” barbari. Apariţii de acest gen
sunt pescăruşii care-i călăuzesc spre liberta-
te pe sclavii scăpaţi pe mare, păsările cenuşii
de pradă, cu zborul lor prevestitor de rele,
Peştele cel mare – cap şi coadă a lumii, coco-
şul – demon şi ofrandă, Kimera – bestia ne-
număratelor feţe sau dragonul de răchită,
care se poate trezi oricând, pentru a se întru-
pa în Şarpele cel mare al vremurilor adormi-
te. Li se adaugă caii din stepă, „animale scun-
de şi pletoase”, care-i duc pe barbari „uşori
şi repezi ca strigoii pe ape” şi chiar capul de
dragon al corăbiilor care călăuzeşte până pe
Volga şi Don seminţiile rătăcite ale Scandina-
viei, întemeietoare ale poporului rrhus. Găsim
referiri la fiinţele mitice pomenite şi în Scrip-
turi, ce stau în apropierea tronului Domnului,
iar Wada, „bătrâna apelor stătute şi adânci”,
cu trupul acoperit de alge şi părul negru,
lung, îl întâmpină pe Regele Sviatoslav, ca
într-un ritual creştin, cu formula „vrednic
să fii”, rezervată doar arhiereilor.

Marea de chipuri

Într-o lume în care astfel de creaturi
reale ori imaginare au darul de a adu-
ce cu ele sau să amâne Apocalipsa,

se regăsesc poveşti întretăiate, cu foarte mul-
te personaje. Este historia tuturora şi, în ace-
laşi timp, a niciunuia dintre ei, ci doar a chi-
pului de Sfinx, a măştii de aur, ce domină Ma-
re Nostrum de milenii. De-a lungul veacuri-
lor, regăsim aceeaşi temă a graniţei, a lime-
sului, limita dintre barbarie şi civilizaţie, din-
tre lumea „noastră” şi lumea „lor” – Uniunea
versus „inamicul invizibil, şuvoiul fără culoa-
re care venea dinspre Barbaricum, de dincolo
de marginile hărţii”. Soarta celor care şi-au
făurit bogăţia pentru a se putea bucura de
desfătările ei, retraşi în spatele zidurilor, este
pusă în contrast cu setea de putere a celor
care trec călare, în goană, peste vastele câm-
pii sălbatice, pentru a răsturna lumi, civilizaţii,
religii, reaşezându-le într-un caleidoscop cu
aceleaşi culori, dar care nu va mai fi nicodată
la fel. Conducătorii celor două tabere, cu nu-
me mereu schimbate în veacurile „Nopţii ce-
lei lungi”, sunt nişte bărbaţi singuri, îngându-
raţi, scrutând fruntariile lumilor lor din înăl-
ţimea turnurilor de pază sau a celor de asalt,
mareu în aşteptarea a ceva grav, nedefinit.
Nici nu le mai desluşim chipurile în marea
de nume cuprinse între copertele cărţii Ma-
re Nostrum, le întrevedem doar în lumina
focurilor de tabără, cu mâna încleştată pe
fierul sfinţit al săbiilor, jinduind cu toţii la
„masca de fier a nemuririi”. Încastraţi precum
basorelieful călăreţului trac în nişele lor de
timp, marii oameni ai momentului, amantele
împăraţilor, mamele viitorilor regi, marii con-
spiratori şi mărunţii trădători se pierd în de-
părtare, se dizolvă în imensitatea peisajului,
ca şi cetăţile lor formidabile, rămase astăzi
simple „unghii” în deşert.

Femeile, balsam şi seducţie

Mai degrabă, memorabile sunt
portretele femeilor „care poartă
întotdeauna vina pentru soarta

neferictă a omului”, de la malefica Valeria,
la Eva, Alexandra, Maria, Theodora Comne-
na sau Olga, „cea cu mâinile mirosind a cea-
ră şi tămâie”. Ca o paranteză, interesant este
episodul romanului Corbulo care, aflat între
barbari, o reneagă pe adevărata Valeria şi îşi
făureşte propria sa Valerie, dintr-o frumoasă
sclavă a unui rege barbar, un Goliat pe care-l
nimicise printr-o norocoasă lovitură de pum-
nal, înfipt adânc în canalul urechii.

Vremurile fiarei
sau „Noaptea cea lungă”

Tema care leagă ca un fir roşu cele
şase capitole ale cărţii de debut a
lui Mihai Murariu este vremea fia-

rei – „Noaptea cea lungă”. Teama, negura din
Barbaricum, înconjoară iarăşi şi iarăşi insule-
le civilizaţiei, ale unei Uniuni vlăguite, asedia-
te şi pândite de năpasta dincolo de ziduri. Dar
adevăratul pericol vine din interior.  Consoar-
ta imperială Valeria Iulia Philipa – Veneră şi
simbol al răzbunării, al dorinţei de putere, nu
este decât „un cadavru învestmântat în purpură

Cristian Ghinea

Mihai Murariu – Mare nostrum,
un volum de debut remarcabil

imperială”. Despre  Consiliul „Celor zece”,
diriguitorii mândrului Cherson, Mihai Mura-
riu spune că sunt „arătări înfăşurate în carne
moartă, care preferă să îşi vadă de negoţ, ne-
păsătoare faţă de ora în care totul s-ar fi pră-
vălit asupra lor”. Oare Uniunea zilelor noastre
va fi la fel? Soarta civilizaţiei, soarta Uniunii,
prima, a doua şi a treia Romă, soarta Cherso-
nului, invită la reflecţii asupra lumii actuale
asupra roţii istoriei care se rostogoleşte la ne-
sfârşit, precum şarpele mitic care şi-a înghiţit
coada.

Referinţe culturale şi istorice

Mai trebuie spus că Mare Nos-
trum abundă în referinţe cul-
turale, dar autorul a renunţat

la notele de subsol lămuritoare, tocmai
pentru a evita fragmentarea lecturii. Cartea
lui Mihai Murariu este ca un fişier cu foarte
multe sertare, care nu se lasă deschise prea
uşor. Povestea lui Alexianus, „fost centurion
roman cuprins de delir”, care s-a înconjurat
de barbarii care-i devin armată şi popor, se
opune cu inconştienţă, în garnizoana sa, mar-
şului triumfal al lui Aurelian - poate duce cu
gândul la tema tulburătorului film american,
„Apocalipse Now”, o cutremurătoare parabo-
lă asupra războiului. Geneza poporului rrhus,
referirile la Kazaria sau la regate mitice con-
struite pe coordonate istorice reale sunt doar
câteva exemple.

Scriitor al limesului

Salutăm, aşadar, debutul în volum
al tânărului literat lugojean Mihai
Murariu, care se afirmă încă de la

început ca un scriitor al graniţei, al limesului,
al întrepătrunderii culturilor, într-un cuvânt,
ca un scriitor al Banatului.

(1)
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Pământul a devenit de nelocuit din
cauza războaielor. În consecinţă,
oamenii au fost nevoiţi să migreze

pe Harmony şi alte câteva zeci de planete.
Colonia umană de pe Harmony e
supravegheată de Sufletul Suprem, o
inteligenţă artificială care manipulează mintea.
Nu permite oamenilor să evolueze ştiinţific
decât până la un anumit nivel, destul de
scăzut, ca nu cumva ei să se distrugă din
nou. Când Sufletul Suprem dă semne de
oboseală, adică nu mai poate accesa anumite
bănci de memorie, alege un grup de indivizi
speciali şi îl trimite înapoi pe Pământ, ca să
ceară sfatul Păstrătorului Pământului,
entitate cu care se înrudeşte până la imitaţie.
Aceasta este seria Întoarcerea acasă, de
Orson Scott Card (Editura Nemira), alcătuită
din cinci părţi, din care în româneşte au
apărut, până acum, primele trei: Amintirea
pământului, Chemarea pământului şi Navele
Pământului.

Luat individual, titlul celui de-al treilea
volum al seriei te induce în eroare. Ai impresia
că te aşteaptă cel puţin o space opera.
Judecat în funcţie de primele două, care sunt
mai poetice, pare mult mai ştiinţific. Când
colo, mâţa-n sac. Şi nici măcar una vioaie,
ci una leneşă, cu un zâmbet de Chesire pe
faţă, mulţumită să zacă şi să digere posmagii
deja înmuiaţi. O fiinţă statică. Din arsenalul
hard SF avem doar un puls, o amărâtă de
armă a cărei rază poate şi să frigă mâncarea,
dar şi să ucidă. Asta pentru că omul, am
văzut mai sus, nu are voie să inventeze
instrumente cu care să ucidă temeinic.

În primele două părţi-cărţi, planeta
noastră, căci despre ea vorbim, e scrisă cu
literă mică. Eu, în partea a treia, am optat
pentru iniţiala majusculă. Asta pentru că nu
vorbim despre pământul care l-a nenorocit
pe Ion al lui Rebreanu cu glasul lui, nici
despre ţarină,  ogor sau alte sfinte nume date
gliei strămoşeşti de către autorii neamului.
Vorbim despre planeta Pământ, iar eu am
învăţat, şi la ora de scriere, şi la cea de
cunoştinţe despre natură, că, atunci când
ne referim la planete, le scriem numele cu
literă mare.

Am fost presată de timp şi nu am putut
citi primele două volume din doască-n
doască, aşa cum îmi propusesem înainte de
a mă apuca de tradus Navele... . Le-am
parcurs în diagonală şi am colaborat mult
cu traducătoarea lor, Roxana Brânceanu,
căreia îi mulţumesc pentru ajutor. În
consecinţă, nu-mi dau seama prea bine dacă
şi ele sunt statice sau dacă autorul a ajuns la
o saturaţie narativă exclusiv în partea a
treilea, în care pur şi simplu a uitat să mai
facă şi câte-o descriere.

O.S. Card imaginează un roman întreg
despre călătoria unui grup restrâns de oameni
spre o destinaţie intermediară şi nu vorbeşte
decât despre relaţiile dintre ei şi trecutul lor.
Există puţine momente de tensiune, şi acelea
cam artificiale, insuficient înflorite. În
schimb, domină dialogul. Traducând, am
avut impresia că sar dintr-un dialog într-altul.
Parcă nici n-ar fi existat pasaje în care să
vorbească autorul. Răsfoind cartea, am
constatat, cu surprinderea de rigoare, că nu
e chiar aşa. Există fragmente în care autorul
mai vine cu câte-o explicaţie, în care afli ce
gândesc personajele, chiar dacă pe tine te-
ar fi interesat cu totul altceva, după cum

altceva ar fi impus însuşi pulsul intern al
cărţii. Ar fi fost binevenite scurte descrieri
ale peisajului deşertic. Scurte, am spus, nu
sadoveniene. Aparent, nu poţi spune prea
multe despre o întindere de nisip. Privit însă
mai intens, nisipul stârneşte sentimente,
himere. Acestea pot deveni, fără prea mult
efort, subiectele unor descrieri. Şi, mai
important, descrierile respective se pot
transforma cu uşurinţă în instrumente de
delimitare a unui context geografic care nu
trebuie să lipsească, după mine, o
nevrednică şi sfioasă comentatoare, dintr-o
lucrare science-fiction dedicată altor lumi.
În spaţiul cărţii, mie mi-a lipsit foarte multe
detaliul sincronic, înăbuşit pur şi simplu de
cel diacronic.

Am lăsat cumva impresia că îndrăznesc
să dau lecţii de scris maestrului Card?
Iertăciune, dar cred că exact asta am făcut,
deşi intenţia mea a fost doar să-mi exprim
nemulţumirea că nu s-a conturat suficient
spaţiul geografic în care evoluează
personajele. Până la urmă, de vină o fi
senzaţia că nu Card e autorul Întoarcerii
acasă, ci Sufletul Suprem, computerul care
comunică cu oamenii, le trimite vise (şi
visuri) şi, în general, îi manipulează în gând
şi-n faptă, ca un cârmaci destoinic.

M-am documentat şi am aflat că seria
aceasta a lui Card se bazează pe Cartea lui
Mormon, textul sacru al mişcării Sfinţilor
din Zilele din Urmă – scrieri ale unor aşa-
zişi profeţi care ar fi sălăşluit pe teritoriul
american cu vreo două mii de ani înainte de
Christos. Multe n-am dorit să aflu despre
cartea aceasta, nu din lipsă de curiozitate
ştiinţifică, ci pentru că nu m-a impresionat
cu nimic, mi-a lăsat doar senzaţia că e un
fals grosolan. În concluzie, seria care se
întemeiază pe ea, Întoarcerea acasă, e un
SF religios.

Nu scăpaţi de mine până nu-mi exprim
părerea despre numele personajelor. Sunt,
din păcate, absolut neatrăgătoare, ca să mă
exprim eufemistic. La fel, diminutivele lor.
Parcă ar fi nume de fiinţe care nu au nimic
de-a face cu specia umană. Rasa, o femeie,
e cel mai omenesc. Dar cum vă sună
Volemak alias Wetchik, Hushidh, Kokor,
Sevet, Zdorab, Shedemei, Mebbekew, Issib?
Doi dintre ei, un bărbat şi o femeie, se
căsătoresc şi-şi botează copiii astfel: Chveya,
Zhatva, Motiga, Izuchaya, Serp, Spel.

Un personaj simpatic, poate tocmai
pentru că nu e om, e babuinul Yobar. Iar
Yobar e un „cuvânt vechi pentru un bărbat
care nu se mai sătura de făcut dragoste”.
Atitudinea babuinului, mereu poftind, dar
mai deloc primind, e sugestivă: în universul
limitat al grupului de oameni aleşi de un cal-
culator să revină pe Pământ, se acceptă cu
greu monogamia, patriarhatul şi căsătoriile
pe viaţă. Poate ar fi interesant să se discute
în profunzime personajele şi relaţiile dintre
ele. Cred că acesta e elementul care aduce
Întoarcerii acasă cel mai mare câştig.

O.S. Card e foarte bun în seria deschisă
de Jocul lui Ender. Dar, pentru un iubitor
de SF mai dinamic, nici, Amintirea, nici
Chemarea nici Navele nu se ridică la acelaşi
nivel. Cele două serii par scrise de autori
diferiţi. Întoarcerea... trebuie citită cu nişte
„ochelari” care nu fac bine deloc ochilor mei.
Nu mă îndoiesc că fac bine altora. Eu însă
„văd” binişor în SF şi fără ei.

Antuza Genescu

Lectograf SF

Pământul lui Orson Scott Card
*

Adevărurile cunoscute şi recunoscute
se tolerează între ele, nu se exclud; altfel ar
dispărea până şi noţiunea de adevăr.

*
Lumina minţii, prin puterea de pene-

trare, depăşeşte cu mult oricare altă lumină.
Ea lasă urme, nu însă şi umbre.

*
Politeţea se manifestă din respectul de

sine şi de alţii datorită educaţiei, voinţei şi
înţelepciunii.

*
Prudenţa te fereşte de greşeli, însă câ-

teodată devine demobilizatoare.

*
Inteligenţa este ca scoica perlieră, nu-i

sădeşti grăuntele de nisip, nu-ţi va da perla
strălucitoare.

*
Nu este suficient să-ţi păstrezi tezaurul

de amintiri; ai nevoie de prezent, de tendinţe
şi tentaţii viitoare.

*
Este de înţeles că nu toate gândurile

pot fi exprimate oricând, oricui; ele rămân
ca argument de rezervă în rezervorul minţii
noastre.

*
Cel ce este admirat pentru strălucirea

inteligenţei este în acelaşi timp şi invidiat, şi
parcă invidia-i mai mare.

*
Atunci când ai impresia că timpul trece

prea repede, simţurile sunt influenţate de
preocupări.

*
Adevăr, neadevăr, două cuvinte din a-

ceeaşi familie ce exprimă o impresie schim-
bătoare despre realitate.

*
Doar în baza convingerilor se pot emite

judecăţi de valoare; incertitudinile derutează.

*
Adevărul te salvează sau te îneacă; de-

pinde în ce ape te scalzi

*
Blândeţea este o componentă tempera-

mentală, este o comoară ce nu poate fi fal-
sificată.

*
Toate fiinţele şi lucrurile de pe acest

pământ, mai mult, chiar şi închipuirile omu-
lui, încap într-o filozofie.

*
De la voinţă la putinţă, de la speranţă la

împlinire, drumul străbate câmpia nemărgi-
nită a cunoaşterii.

*
Spiritul este precum lumina care nu se

stinge.
*

Aforismul este un element din coloane
de gânduri ce se înalţă spre ideal.

*
Ne place să credem că ne folosim cre-

ierul gândind spre nezădărnicie.

*
Prieten mai bun ca tine însuţi nu poţi

avea, însă câteodată, fără să îţi dai seama
eşti singur duşman.

*
Să vezi, să simţi, să înţelegi – iată trei

elemente ce-ţi hrănesc spiritul. Scrisul este
o consecinţă a acestora.

*
O carte este o instituţie, o şcoală, ce-ţi

poate fi utilă oricând dezvăluindu-ţi tainele
şi înţelepciunile vieţii.

Simion
Todorescu

Stări de spirit

* Fragment de roman

– Ştii, bunicul a fost în Primul Război
Mondial. A avut grade. Odată când a fost
un bombardament, a căzut peste intrarea în
peşteră, un bolovan. A blocat intrarea. Mult
a stat bunicul acolo. Acolo a început să scrie
la jurnal.

– De unde a avut caiet?, nu se poate
stăpâni Laura să se mire.

– No, Lauri, ţi-am spus că a fost cu
grade. Acolo a avut biroul lui. Au fost acolo
de toate materialele şi mâncare a fost. Cum
crezi că a rezistat atâtea luni acolo, blocat,
singur? Şi lumină electrică a fost. Totul.

– Cum a ieşit?
– Poi, odată au revenit pe acolo trupele

lui şi el a auzit şi a strigat pe ei şi atuncea
l-au scos afară. Îţi dai seama cum a fost!
Mi-a povestit bunicul.

„Doamne, omul acesta cum poate să
sară de la una la alta, că nu mai înţelegi nimic.
Degeaba vrei să le pui pe toate cap la cap.
Nu se poate. Unele se mai potrivesc, puşcă,
dar altele...

Cine ştie cum a fost şi viaţa lui, ce
a avut de pătimit şi de îndurat,
iar acum e aşa aiurit, pe de o parte,

iar pe de alta, extrem de precaut cu oamenii
şi se fereşte. De altfel, o şi spune frecvent.”

– Eu mai întâi văd în om partea lui rea.
Îmi trebuie mult timp ca să mă conving cum
este.

– Şi cu mine a fost la fel, când m-ai
cunoscut? Ce ai văzut rău la mine? Poate că
mai vezi încă.

– Oh, no, ia! Cu tine a fost aşa că... a
fost că am fost orbit atunci de ce am văzut.

– Şi ce ai văzut, mă rog ţie?
– Frumuseţea ta. Eşti atât de frumoasă!
În ziua aceea de Rusalii, când s-au în-

tors acasă, Laura, în timp ce se pregăteau
de plecare, a mai aruncat o privire prin că-
soiul cu o mulţime de camere în debandadă.

– În primul şi în primul rând aici trebuie
făcută ordine. Tot ce nu este de folosinţă,
toate buzdurile care sunt putrede şi nu mai
pot fi recuperate sub nicio formă, trebuie a-
runcate. Apoi, urgent, făcută instalaţia sanita-
ră. Aceasta este  prioritatea numărul unu.
Dacă vrei, venim amândoi şi te ajutăm să
faci ordine. Am şi un instalator bun.

– No, ia, nu este aşa simplu. Trebuie
săpat mult până la locul pentru fosă. Nu pot
s-o pun imediat aici, că este râuleţul şi stric
apa. Vezi că trebuie săpat dealul, care este
abrupt, ca să ajung până la un loc din livadă,
unde poate să funcţioneze fosa fără proble-
me. Asta este departe.

– Se va găsi o soluţie. Trebuie. Altfel nu
se poate. Fără baie, n-ai făcut nimic, oricât
de dragă ţi-ar fi casa. Trebuie instalat şi un
boiler, pentru apă caldă. Curent electric este,
aşa că-i simplu ca bonjur. Lasă, că ştiu ei,
cei de meserie, care se pricep, cum să facă
fosa, ca să fie bine. Nu noi. Tu doar hotărăş-
te-te să începi.

– Da, ai dreptate, dar le-am spus şi la
copii că bunicul a mers în curte toată viaţa
şi a trăit peste nouăzeci de ani. N-a păţit ni-
mic. Când nu a mai putut ieşi afară, a avut
un scaun la care i-au scos fundul...

– Măi, asta aşa este. Aşa a fost şi în
copilăria mea, dar totuşi, acum sunt alte
timpuri. Ştiu. Şi al meu bunic a avut un
scaun la fel. Aşa se rezolva această problemă
la sat, pe vremuri. Ingenios. Şi practic şi
curat. Eu am găsit un astfel de scaun în pod
când s-a vândut casa bunicilor. Acum este
în gradină şi am pus în el un ghiveci mare,
plin cu flori. Arată excelent. E curios la câte
se poate folosi un biet scaun fără fund. Totuşi
trăim în secolul în care trăim. Baia a devenit
ceva indispensabil. Pentru două, trei zile,
merge, ne descurcăm şi în grădină, dar pen-
tru o vacanţă confortabilă...

– Da, da, aşa este, numai că am dat un
exemplu. Este clar că trebuie baie. Ei s-au
spălat la lighean, eu nu pot să dorm fără
duş. Fac seara, afară, când sunt aici. Apa se
încălzeşte în butoiul instalat pe stâlp, dar când
nu este soare, e cam prost. Este apa rece şi
mă doare spatele.

– Păi vezi?

La Vârfuri*

(Fie pâinea cât de rea...)
(11)

Liliana
Ardelean

Zilele revistei
“Convorbiri literare”, Iaşi 2012

Ca în fiecare primăvară, la Iaşi au loc mult aşteptatele Zile ale revistei “Convorbiri
literare”. Astfel, în perioada 26-28 aprilie 2012, a avut loc a XVI-a ediţie a
Zilelor revistei “Convorbiri literare”, care s-a derulat după următorul program:

joi, 26 aprilie 2012: orele 17,00-17,30 – deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”
– Hotel „Moldova”, Salonul Mare; orele 17,30-19,00 – colocviul Ion Creangă şi „Convorbiri
literare” – Hotel „Moldova”, Salonul Mare. Vineri, 27 aprilie 2012: orele 9,30-11,00 – co-
locviul „Spiru Haret şi reforma educaţională” – Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici” – Sala „Mi-
hai Ursachi”; orele 11,30-13,30 – acad. Solomon Marcus – conferinţa pornind de la „Con-
vorbiri literare” din 1913 – Universitatea „Petre Andrei”; orele 18,00-19,00 – Podium poetic
cu participarea invitaţilor – ShowRoom „Palas”; orele 19,00 -20,00 – acordarea premiilor
anuale ale Revistei „Convorbiri literare”; închiderea manifestărilor – Show Room „Palas”.

Marius Chelaru
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ÎN COLŢII CELOR CINCI STELE
Sub câteva speriate stele
ca aurul străluceau
gunoaiele în europubele.

Când necunoscutul ursuz
tiptil se deda la ele
cu voluptate aproape estetică.

Părea un urs uriaş, taciturn.
Şi tensiunea mea începu
a vorbi cu tensiunea
acelor europubele,
în pelerinajul nocturn
şi el de cinci stele.

Cel mai tare lucea se pare
botul maşinii de făcut
frişcă, ba nu, era chiar
 o maşină de făcut frică.

Tensiunea mea continua
să alimenteze lejer
tensiunea nopţii din jurul
acelor europubele.
Toate, dar toate de cinci stele.

Pe continentul preamirositor de ceaţă
ursuzul işi permitea în voie
parcă o nemivăzută artă pentru artă.

Nu mânca, nu se grăbea
în lumina vâscoasă
promovând ideea depăşită
de piatră în fereastra spartă.
Şi chiar ideea de viaţă spartă.

Zvâcnea anume pentru ursul
celor mai strălucitoare gunoaie.

Se lăfăia creierul mic al ursuzului
în colţii celor cinci stele.

TUNETUL ŞOPTIT AL TAINEI
Mă uit la el, mă uit la mine.
Să-i dau oare, or să-i cer ?

Ei, tu, cerşetor pe jeratec
la porţile cerului, azi
îmi pari, nu ştiu de ce,
doar tropotul stins de drum
al unui belit cal nărăvaş.

În răstimp noi batem şi batem
cu ouă de cuc în poarta
unei ultime cetăţi.
In ea benchetuiesc învinşii.

Încă nu m-am hotărât
dacă să-ţi dau, or să-ţi cer,
ţie, cerşetor pe jeratec
la poarta închisă a cerului.

Dar te chem să desluşim împreună
tunetul şoptit al tainei,
cum poate sparge el vitraliile
pentru o cât mai deplină
şi mai fără vină
libertate a rugăciunii.

O, ruga mea prea verde
şi crudă, abia ridicată
la rangul cel mai înalt
al umilinţei la porţile cerului.
Pe raftul de foarte şi prea sus
al rugului dezafectat
şi abia redat în folosinţă.

Tropotul de cal nu se mai aude.
Ruga mea ca înroşitul
ou de cuc la poartă bătând,
mă tem să nu strici fără voie
preabuna întocmire a văzduhului.

CA O PUNTE,
PIPA LUI MIRCEA ELIADE

Ape tulburi, junglă, smârcuri.
Vitralii rămase fără de
sfinţii sfâşiaţi între ei
şi locuri goale berechet
pe rugul mocnind al credinţei.

Te-ai tăiat la suflet cu tămâie.
Nu curge sânge, încă e bine
cât duhul dă din picioare.

Undeva trebuia să existe o punte
între răguşite privighetori de sezon
şi ţigările dăunătoare florii-soarelui,
arătându-ne un apus luminos.

O punte pe care să treacă
usor cenuşa, chiar cenuşa
prea desţăratului Mircea Eliade.

Din chiar pipa lui cenuşa
înverzind în tomuri grele
şi parcă şoptit vorbind la microfon
unor studenţi imaginari îngenunchiaţi
simultan la toate credinţele.

De peste mări, cenuşa din pipa
vrăjită, acuzată de vrăjitorie
şi scalpată în jungla Amazonului.

Undeva trebuia să existe o punte
peste ape tulburi, junglă, smârcuri.
O punte pe care s-aştept
cenuşa lui cald vorbitoare
sub aşchia Crucii.

Peste legănarea morţii, ca peste
legănări  de neştiute ape
trebuia să fie o punte.

Şi cineva să poată cădea
de pe ea direct pe Cruce.

ÎN OCHIUL PRIN CARE FUGEA
Dacă-i voi spune-ntr-o zi
ca asta, inimii mele
de la obraz: târfo !,
în timp ce aştept prin nămeţi
să vină Salvarea şi 112
sună în gol pe toate frecvenţele.
Cum ar suna în cădere
în gol: târfo, ştiu că esti gata
să mă laşi de izbelişte.

Dar eu nu şi nu, târfa mea
dragă, inima mea,
ce nu se vinde şi nu se cumpără,
către care sap tunele lungi
prin omătul căt casa.

Chiar îngheţat numai s-o pot
strânge la piept ca un om
de zăpadă puiul de iepure,
împuşcat în ochiul prin care
tocmai fugea după Salvare.

REDUCERE
DE NECOMBATANŢI

Umblă zvonul recrut zi şi noapte:
ar trebui drastic să fie redusă
armata cuvintelor necombatante.
Cele care umblă cu fineţuri dedesubt
şi floricele în loc de arme secrete.
Nu promovează destul înflorirea
şi chiar înmulţirea prin distrugere.

Dar cuvântul meu cel şchiop
şi mai mereu în suferinţă
de accentuată orbire
nu vrea nici s-audă macar
de lăsarea la vatră, oricât
ar fie le de mari compensaţiile.

De pe tablourile nuntă cosmică
ameninţă cu sinuciderea cuvântul,
cu aruncarea în gol şi chiar cu umplerea
nobilului gol,
de care-i atâta nevoie azi în lume.

Nicolae
Sârbu

VIŃE SARA DÂNSPRĂ LUNCĂ
Vińe sara dânspră luncă,
La fereastră stă ş-ascultă;
Dânspră lună să prăvale
Noapcea – ca o ursâtoare.

Fie om ori fie floare
Îş fac culcuş dân răcoare
Şî stau toropiţ cu toţî
Ca năluca-n umbra nopţî...

Gimińeaţa suie iară
Soarili cu-a lui vârpală,
Şî-n fereastra dî la cindă
Să uită ca-ntr-o oglindă.

MĂ TOT DUC ŞÎ MĂ PRĂNTORC
Mă tot duc şî mă prăntorc,
Suflet dă copil iar port,
Fără grij, fără socoată
Ca gutâniu dî la poartă.

La Ghilad vară dă vară
Pră merişce-ori prân imală
Cu ortaśii mei d-o samă
Ńe ţâńeau dzîlili-n palmă,

Pringeam soarili pră clăi,
Źucam scunsa prân tulei,
Ploi calge ńe-or bocedzat
Şî ca popa am cântat.

Şî câţ băgrińi îs în sat
Noi pră tăţ ńe-am aninat
Căutând oauă dă śiorcuşă
Şî cuiburi dă vrăbiuşă
Prîntră crenź verdz şî uscace
Śe ńe zgrăbălau pră space...
Boacăńe ńiś az zuitace.

Toţ în sat aş-am crescut
Ocrociţ d-ăi duş dămult...
Az doar cu gându mă port
Vremea dân trecut s-o-ntorc.

ANU SPRĂ ALT AN ALEARGĂ
Nori d-arźint, viscol, buragă
Gimińiaţa-m ies în cale
Anu spră alt an aleargă
La givan dă sărbătoare.

Ogińesc ăl plug ş-o grapă
Śinstăsc anu-n bucurie
Vremea-n valuri să răgică
Ńeaua-i trează pră avlie

Dânspră zarea-mbuiedzată
Gândurile trec şî vin
Luna la ocheţ, pogană,
Ńe îngeamnă să iubim.

MOŞU
Tăt natu-l şcie plecat
Pră moşu bitangă-n sat
Sara cu şpenţălu-n space
Fluşturat ca vântu-n noapce,
Lunacic dă lună plină
Şî cântând prân bolbocină
„Răchia dă pră la noi
Îi ca sarea prântru oi!”

Iar când probeşce păharu
(Doar ca să-ş stâmpere-amaru...)
Îi luńecă pră grumadz
Stâmpărând orśe năcaz,
Îl scapă dă tătă greaţa
Amincindu-i cińereaţa...
(...Dă-l apucă gimińeaţa!...)

CĂTRĂ SARĂ...
Aburii dî la căzan
Să prăfiră prăstă sat
Şî parică ce îmbie
La o gură dă răchie.

Că îi bună (şî-i dafecea!),
Nu-i pră bańi ca la duchean –
Numa să o bei cu lecea
Că dă nu, ce-mbeţ buşcean.

Cucăie hoarili-n dud
Somnu-i gata să le prindă,
Marvili-n ştălog s-aud
Mâţu să pitoale-n cindă.

Cât’un câńe măi trâcńeşce
Şî s-apucă dă lătrat,
Dar curând să dumireşce
Că îi paśe prăstă sat.

SACE ZUITACE DĂ VREME
Prân locuri dă vremi zuitace,
Fără larmă dă copii,
Dor şî umbre-ţ ies în cale,
Şoapcili-s rămasă vii.

În satu dă altădată
Unge pră lume-am vińit
Dă un bun dărab dă vreme
Moarcea nu s-o ogińit...

Ugesc căşâle pustâi,
Varu dă ploaie să şcerźe,
Buźacu-i gazdă-n avlíi,
La givan cu vântu şăge...

Pră căpiţâle dă fân
Ańii trec, ańii rămân,
Satu trist şî fără treabă
Stă cu pustâńiu-n dăsagă.

Rar om – cu zăbava-n cale –
Aşceptând apă şî soare
Să roagă sara la stele...
O fi raiu prântră ele?

UMBLĂ MAICA A BĂTRÂNĂ
Umblă maica a bătrână
Prân vrâsta ei dă pră urmă:
Nu să plânźe dă ńimic –
Dân śe-o dat o tot primit.
Îş află prân pozonare
Aoru veńit dân soare,
În străicuţă maica-bună
Are-arźinţ veńiţ dân lună,
Sara-i îmblă – la gostâie –
Licuriśii prân avlie.
Întră flori, iarbă, buiadză
Iaca vremea cum s-aşadză...
Miere dân stupi i-i viaţa,
Sufletu-i ca gimińeaţa.
Trecând prân vrâsta dân urmă
Dân lumină faşe umbră,
Dar, trecând prân ea, săńină
Parică-mprăşcie lumină
Maica mea – maica bătrână...

DĂ MOARCE – ŃIŚ CĂ ÎM PASĂ...
Vińe moarcea şî nu-m pasă
În tăt locu mi-s acasă
Oare m-o măi căuta
Dacă mă zăuit dă ea?!

Pică frundzâli în toamnă
Să prăntorc în primăvară,
Doru vińe şî să duśe
Ca măi tare să ńe-apuśe.

Viaţa am iubit-o mult,
Dă moarce nu mă ascund
Cu ea dacă plec astară
Floare-oi fi la primăvară?!
SEMNE SPECIALE UTILIZATE

dz: aşadză „aşază“
ń:  gimińeaţa „dimineaţa“
ś:  duśe „duce”
ź:  şcerźe „şterge“

GLOSAR
avlíe, avlíi s.f. – curte, ogradă, voréţ
băgrín, băgríńi s.m. – salcâm
bitángă, bitănźi s.f. – haimana, hoinar,

vagabond
bolbocínă s.f. sg. – loc cu ierburi, buruieniş,

buźác
burágă s.f. – burácă, ceaţă
buźác s.n. – v. bolbocínă
cucăí, cucăi vb. IV. Intranz. – a moţăi, a picoti
dafécea, adv. – degeaba, gratuit; inutil
gostâie s.f. sg. – ospeţie
hoáră, hoáre s.f. – orătanie, pasăre de curte
îmbuiedzát, -ă, adj. – plin de buiédz/buiádză,

de bălării, de buruieni
márvă, márve s.f. – vită, animal domestic mare
pozonári, pozonáre s.n. – buzunar
şpénţăl, şpénţăle s.n. – haină, veston
ştălóg, ştăloáźe/ştălóguri s.n. – grajd
śiorcúşă, śiorcúşă s.f. – coţofană
ugí, ugésc vb. IV. Intranz. – a rămâne
vârpálă, vârpéli s.f. –dogoare, arşiţă
zgrăbălá, zgrábăl vb. I. Tranz. – a zgâria

Literaturã dialectalãVioleta Tipa
(n. 1968, Timişoara)

Talentată interpretă-creatoare de folclor muzical (zona Ghilad-Petroman),
Violeta Tipa – sora poetului Marian Oprea – nu e ocolită nici de harul
versului, har pe care însă şi-l exprimă în poezia dialectală, din care a publicat

o plachetă la Editura Marineasa din Timişoara în 2008: Ńe ţâńeau dzâlile-n palmă.
Ioan Viorel Boldureanu
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Horaţiu Suciu

Paul Veyne ne explică, în câteva
cuvinte, care e modalitate cea mai
comună de dezvoltare edilitară a

unui oraş roman: „Chiar cea mai umilă cetate
a Imperiului, indiferent de limba vorbită...
majoritatea edificiilor publice... au fost ridi-
cate, din banii lor, de notabilităţile locale (fe-
nomen numit evergetism). Când cineva (ne-
voit sau de bună voie) ocupa o magistratură
trebuia să verse o sumă în visteria oraşului,
să finanţeze spectacole sau să ridice edificii”
(1). La fel oraşele din anumite motive procla-
mau anumite personaje puternice drept pa-
troni. Li se ridica acestor patroni, imediat, o
statuie din banii oraşului, tot imediat patronul
vărsa banii cheltuiţi pe statuie înapoi în vis-
teria publică (2). Această explicaţie a lui Paul
Veyne demonstrează că în epoca Imperiului,
magistraturile orăşeneşti nu puteau fi ocupate
decât de cei bogaţi, de cei ce îşi puteau per-
mite evergetismul.

În ceea ce priveşte Dacia Romană, un
studiu complet asupra „notabilităţilor” de aici
(adică a bogaţilor ce ocupă funcţii) este rea-
lizat de Radu Ardevan, în lucrarea „Viaţa mu-
nicipală în Dacia Romană”. Aici sunt amintiţi
printre bogaţii vremii şi augustales, adică ne-
cetăţeni romani şi liberi, ce practicau negoţul
şi afacerile, şi care, neputând ocupa magis-
traturi, nefiind cetăţeni, deveneau augustales
– preoţi ai cultului imperial (pe un an) plătind
o „summa honoria”, trebuind, în această pe-
rioadă, să dea dovadă de comportament e-
vergetic (3). Cartea de mai sus ne prezintă
o serie de statistici, numărând la Sarmizege-
tusa 127 notabili şi 48 augustales amintiţi în
inscripţii sau 66 de notabili şi 21 de augus-
tales la Apulum (4). Nici în celelalte oraşe din
Dacia romană aceste personaje nu lipsesc.

O altă categorie aflată în vârful societăţii
romane din Dacia erau „eques Romanus”
(fiind amintiţi în 16 inscripţii la Sarmizege-
tusa şi 14 la Apulum) (5). Alături de aceşti
„eques Romanus” numărul celor bogaţi poa-
te fi întregit de cei ce vin în Dacia doar pen-
tru anumite perioade: funcţionarii de rang
superior din conducerea provinciei, funcţio-
narii din aparatul fiscal, ofiţerii diferitelor tru-
pe staţionate, procuratorea Augusti şi anu-
miţi conductores (6).

Să vedem câteva exemple. De la Sarmi-
zegetusa avem următoarea inscripţie: „[Im-
pleratori caesari/divi Hadriani fil(io)]/divi
Tr[aiani Partn(ici)]/Ne[p(oti)] divi [Nervae]/
Pron[epoti] T(ito) Ael(io) Had[riano]/
Antonino Aug(usto)/Pio Pon(ifici) Max(imo)
Tr(ibunicia)/Pot(estate) V Co(n)S(uli) [.]
P(atri) P(atriae)/Q(uintus) Aurelius Q(uinti)
F(ilius)/ter(tius) Pap(iria tribu) Sarm(ize-
getusa)/dec(urio) col(oniae) ob honor(em)/
flamoni et his LXXX/n ad annonam/dedit/
l(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto)”
(împăratului Antonius Pius, Quintus Aurelius
Tertius, din Sarmizegetusa, decurion, (i-a
pus) această stelă onorifică, cu ocazia obţi-
nerii flamoniului; care de asemenea a acordat
80000 de sesterţi pentru annonă – distribui-
rea gratuită de pâine) (7). De la Drobeta a-
mintim pe „T(ito) Ael(io), T(iti) Ael(ii) Zeuxi
fil(io), Pa[p(iria) (tribu)]/Aeliano, II-viro
fla[mini]/patrono Col(onia) Drob(etisium)
eg[uestrem]/[Statuam pos(uit) Ho]nore
c[ont(entus)]/[sumptum vemisit]”/ (lui T. A-
elius Aelianus, fiul lui T. Aelius Zeuxus, din
tribul Papiria, dumvir, flamen patron; i-a ri-
dicat statuia ecvestră colonia Drobeta. Mul-
ţumit cu cinstirea, a restituit cheltuielile) (8).
De o mare cinste s-a bucurat şi P. Aelius Stre-
nuus care apare în inscripţii ca Sacerdos a-
rare Augusti, dumvir la Sarmizegetusa, augur
la Apulum, decurion al coloniei Drobeta, pa-
tron al colegiilor fabrilor, centonarilor şi nau-
tarilor. Bineînţeles aceste titluri remarcabile
sunt determinate de puterile pe care P. Aelius
Strenuus le are ca şi conductores pasculi
salinarum et commerciorum (9).

Cum studiul de faţă nu se ocupă de a-
ceste personaje, ci de felul cum trăiau, ne
oprim aici cu exemplele (luate la întâmplare
şi poate puţin neconcludente). Averea aces-
tor personaje e legată probabil de cultivarea
unor întinse terenuri, dar şi de alte activităţi
(ca cele cu care se îndeletnice P. Aelius Stre-
nuus sau pe implicarea în arendarea minelor
de aur din Apuseni (10)).

În general izvoarele ne fac să înţelegem
că bogaţii dau prea puţină importanţă propri-
etăţilor de la ţară. Lucian din Samosata ne
spune în „Nigrinos sau cum trebuie să fie
un filosof”: „Nu departe de Roma, Nigrinos

are un teren. N-a găsit, însă, de cuviinţă nici
măcar să pună piciorul pe acolo vreme de
mai mulţi ani”(11). Plinius cel Tânăr îşi în-
trebă pe unul din prieteni, Canmius Rufus
cu ironie: „Sau obligaţia de a-ţi vizita proprie-
tăţile te fac să te desparţi adesea de ele, că-
lătorind, cum îşi este obiceiul?”(12) făcân-
du-ne cunoscut acelaşi lucru. Că e vorba
de o practică curentă, şi deloc legată de lo-
cuirea în Roma, ne-o confirmă romanul „Daf-
nis şi Cloe” scris de Longos: deşi „om bogat”
avea o moşie din „cele mai frumoase”, „la
două poşte de acest oraş”, Dafnis (care îm-
plinise 16 ani), sclavul acelui om bogat, abia
acum „avea să dea ochii cu stăpânul, pe care
nu-l ştia decât din auzite” (13). Totuşi, într-un
alt capitol, vom vedea că, ignorarea proprie-
tăţilor rurale e o practică curentă, dar nu
generală.

Viaţa bogaţilor de se defăşoară,
deci, în marea parte a timpului,
în oraşe. Dimineaţa acestor per-

sonaje începe după acelaşi „ritual”: „nenumă-
raţi clienţi aşteptau la revărsatul zorilor în
atrium să i se înfăţişeze când ieşea din casă,
fiind îmbrânciţi şi aruncaţi cât colo de către
slujitorii lui. Iar stăpânul case se scula nevoie
mare să-i primească. Îmbrăcat în purpură
şi acoperit de aur, cu veşminte de mai multe
culori, îşi închipuia că-i fericeşte şi că-i ne-
noroceşte pe cei care îl salutau dacă le îngă-
duia să-i sărute pieptul sau mâna dreaptă,
pe care le-o întindea”, după cum afirmă Lu-
cian din Samosata (14). Bineînţeles că (Lon-
gos ne precizează acest fapt) şi doamnele
au cliente: „a doua zi dimineaţa... se strân-
seseră lângă porţi o mare mulţime de oameni,
bărbaţi şi femei”... bărbaţii prezentându-şi
omagiile stăpânului Dionisofan, femeile soţiei
lui Cleasiste (15). Dacă nu te poţi prezenta
în persoană, omagiul poate fi transmis şi
printr-un cadou; Plinius Secundus primind
„curmale, care sunt excelente” sau „splen-
dizii sturzi” (16) de la „prieteni”. Din motive
de protecţie (sau altele) (17), „clienţii, după
cum spune Lucian din Samosata, se trezesc
din somn pe la mijlocul nopţii şi dau o fugă
în oraş, pentru ca ajunşi la uşa aceluia, slu-
jitorii să-i împiedice să intre. Ei rabdă să fie
împroşcaţi cu ocări, să li se arunce în obraz
epitetul de câini, lingăi şi câte altele lucruri
la fel de plăcute. Drept răsplată, pentru amă-
râta lor de alergătură, îi aşteaptă o cină...”
(18). Cine sunt patronii şi cine sunt clienţii
în Dacia? Iată câteva exemple răzleţe „Sex-
tus Attius Secundus, auguralis, patronul co-
legiului meşteşugarilor”(19); „Titus Varenius
Pudens, cavaler, „patron al municipiului Po-
rolissum şi al colegiilor, precum şi jurist”
(20), ultima funcţie lămurindu-ne şi asupra
motivelor pentru care poate este patron; Ul-
pius Domitius Hermes, căruia liberţii Valerius
Threptus, Domitii Regulus, Hipponicus, Her-
mes, Onesimus (augustali cu toţii) s-au în-
grijit să-i pună o inscripţie (în fapt mai multe)
(21). Lista ar putea fi destul de lungă; totuşi

nici puternicii patroni nu erau lipsiţi de griji,
căci dacă la Roma, oricât de puternic ai fi
fost, te găseai, din când în când, (precum
Aulus Gellius) „aşteptând în curtea palatului
să salutăm pe Caesar” (22), în Dacia, trebuia
să saluţi pe reprezentanţii Cezarilor, pe gu-
vernatori (mare perte dintre ei fiind patronii
diferitelor oraşe dacice) (23).

După acest moment important al dimi-
neţii, începeau diferitele activităţi ale zilei:
„ocupaţiile gospodăreşti şi grija pentru edu-
caţia copiilor mei” (24) sau „judecăţile şi tre-
burile particulare” (25) după cum scrie Aulus
Gellius. Iar când aceste activităţi „îmi îngă-
duie momente de răgaz pentru a face mişcare
mă plimb pe jos sau cu trăsura” (26) explică
acelaşi autor; ori, ne spune Plinius cel Tânăr
„m-am retras la amiază să dorm” (27). Tim-
pul zilei mai poate fi petrecut de „stăpâni”
în „livadă, şezând de vorbă cu Astylos şi
Dafnis, fii lor” (28), după cum ne face cu-
noscut Longos.

Odată cu asfinţitul, urmează încă un mo-
ment important (poate cel mai important,
oricum cel mai bine reprezentat în operele
literare) în activităţile zilnice ale romanilor:
cina, iar de multe ori, pentru cei bogaţi cina
era un adevărat festin. La acest fetin soseau
prietenii, dar şi unii dintre clienţi care îşi pre-
zentaseră omagiul la orele dimineţii, căci
„curând (pe la prânz) are să vie la tine un
slujitor, un rob destul de şlefuit să te pof-
tească la ospăţ. Mai întâi trebuie să ţi-l faci
prielnic, strecurându-i în mână cinci drahme
pe puţin” apoi „Îţi pregăteşti o haină curată,
potrivindu-ţi-o să-ţi vină cât mai bine, şi după
ce te-ai îmbăiat porneşti... Ţi-e frică să n-a-
jungi înaintea celorlalţi, căci prin asta ai do-
vedi lipsă de bun simţ; dar şi să vi la urmă
ar fi o grosolănie. Alegând calea de mijloc,
te înfăţişezi taman când trebuie... te ia de
mână şi te aşează...”

Mâncărurile servite la aceste ospeţe sunt
numeroase şi diverse. O carte scrisă de un
oarecare Appicus, ne dezvăluie multe din se-
cretele bucătăriei romane (29). Toţi autorii
ce scriu despre această problemă sunt fermi
că: reţetele, mai ales a celor avuţi, abundau
în mirodenii şi ierburi (piper, chimenul, ana-
sonul, usturoiul, cimbrul, ceapa, ruta, pătrun-
jelul, măghiranul şi garumul) şi că aceste
reţete relevă o bucătărie condimentată în care
se amestecau aromele dulci cu cele sărate
şi picante (30). Ovidiu Drâmba şi Nicolae
Lascu ne prezintă bogate liste cu ce se mânca
la cinele romanilor bogaţi. O asemenea listă,
fără a fi nici pe departe completă, o putem
alcătui şi din operele scriitorilor secolului al
II-lea, chiar dacă numai unele dintre aceste
mâncăruri sunt prezente şi pe mesele celor
din Dacia: „pâine albă”, „un mistreţ întreg
pe masă”, „un păun”, „pe o tavă uriaşă o
langustă... pe o claie de sparanghel”, „bar-
bun”, „mreană”, „un ficat grozav de gâscă
şi cât gâsca un clapon”, „apoi trufe”, „iepu-
rele-n tavă”, „puiul la frigare”, „cârnaţi”,
„ciuperci de soi”, „arici de mare”, „o spinare
de şoldan, şunca unui porc sălbatic”, „cel
mai fraged ied”, „struguri puşi deoparte
toamna”, „pere aurii din Siria şi aromitoare
mere”, „uger de purcică”, „antilope, fedulii”,
„gazele din Getulia venite, piepturi de feni-
coptere şi vânat de păsări scite” (toate apar
în scrierile lui Juvenal). Marţial continuă a-
ceastă listă cu „vin Falern veteran”, „rodii
africane cu rozacee zeamă”, „brânză-n co-
şuleţ”, „măsline”, „două mâncări de iepuri”,
„calcan”, „piept de pui”, „un porumbel stro-
pit cu mustul lui”, „varză nouă”, „praz alb”,
„salate înfoiate”, „sfeclă dulce”, „sturzi”,
„purceluş cu lapte”, „vinul de Massicus cu
miere de albine”, „o limbă şi puţină burtă
presărate cu nard şi piper”, „dulceaţă de
smochine”, „raci”, „vin... răcit cu nea de
astă iarnă” (zăpadă păstrată în pivniţe spe-
ciale, „lăptuci de Capadocia”, „praz umplut
şi ouă-n sferturi de felie de peşte”, „bob ce-
nuşiu pe rumenă slănină, şi-n sos cu albuş
de ou, un cârnat”, „castane coapte”, „legu-
me-năbuşite-n mirodenii”, „fudulii de porc
mistreţ”, „piele de purcea”. Completări aduc
şi Apuleius: „carne tăiată bucăţele, lăsate să
fiarbă-n sosul lor”, „vin cu apă”, „păsări pi-
perate, peşti marinaţi într-o zonă exotică...
peşti îndulciţi cu miere”, „turte cu miere”;
Plinius cel Tânăr: „curmale”, „smochine”,
„mânătărci”, „vin îndulcit cu miere şi cu ză-
padă”, „lăptuci”, „melci”, „calcani” şi Lucian
din Samosata: „scrumbii”, „vin amestecat
cu şofran şi mirodenii”, „cârnaţi înfăşuraţi

în frunză de nalbă”, „picior de porc gătit cu
nalbă”, lista rămânând deschisă. O listă cu
cheltuieli din Dacia ne confirmă unele cu mân-
cărurile de mai sus: „miei”, „purcel”, „pâine
albă”, „salată”, „oţet”, „sare şi ceapă” (31).

La aceste ospeţe se pare că, de o-
bicei, clienţii erau trataţi diferit de
ceilalţi comeseni. Plinius Secundus

afirmă în „Cartea a II-a”, Scrisoarea a VI-a:
„...Căci pentru el şi pentru câţiva serveau
bucate alese, iar pentru ceilalţi mâncăruri de
rând, de proastă calitate. Şi vinul îl împărţise
pe trei categorii... unul pentru el şi noi, altul
pentru prietenii de mai mică importanţă şi
altul pentru liberţii lui şi ai noştrii... ”. Vecinul
lui Plinius, cu umor, vorbeşte despre felul
cum tratează această situaţie: „Îi servesc pe
toţi la fel, doar îi poftesc la masă, şi ca să
nu jignesc, caut să nu fac nici o diferenţă”.
„Te costă scump”, constată autorul. „Nu,
vine răspunsul, îi servesc pe toţi cu vin ief-
tin” (32). Marţial, Juvenal, Lucian din Samo-
sata confirmă situaţia. Lucian ne spune „Nu
ţi se aduce o găină la fel cu a celorlalţi. Ve-
cinului i se pune în faţă o pasăre cărnoasă şi
grasă, pe câtă vreme tu va trebui să mănânci
o jumătate de pui sau vreun porumbel uscat”
...în timp ce... „ceilalţi beau un vin minunat
şi foarte vechi, singur tu ai parte de o poşircă
groasă” (33).

Masa se lua de către romani întinşi
pe paturi, „paturi foarte luxoase
din lemn de tuia cu încrustaţii

de fildeş acoperite cu învelitori brodate în
aur” ...şi „mai mulţi sclavi sufrageri serveau
mai multe feluri de mâncăruri...”  după cum
ne spune Apuleius: de asemenea „s-a râs mult
şi glume bune şi cuvinte înţepătoare zboară
dintr-o parte în alta”, şi chiar „îngrămădind
o parte din învelitorile patului una peste alta,
Telyfron, făcu din ele un morman pe care
să-şi rezeme cotul şi ridicându-se din pat
numai pe jumătate” povesti comesenilor o
întâmplare (34). În funcţie de cei ce partici-
pă, după ce se mânca, în timp ce se bea vi-
nul „era obiceiul să se citească fie versuri
ale unui poet liric, fie fragmente istorice, u-
neori în limba greacă, alteori în cea latină”
(35), după cum scrie Aulus Gellius. Plinius
cel Tânăr scrie unui prieten care nu a venit
la masa la care autorul îl invitase: „Ai fi avut
prilejul să ascultăm un actor sau un lector
sau un cântăreţ din liră... sau pe toţi trei.
Cât am fi glumit, cât am fi râs, cât am fi dis-
cutat... Dar tu ai preferat, nu ştiu la cine,...
dansatoare din Gades” (36).

Şi aşa cum ne confirmă Marţial, la unele
ospeţe „dansează fetele din Gades despuia-
te”. Aceste „dansuri desfrânate”, „cu tremur
rafinat, de pântec”, „în ritmul dezmăţatului
lor cântec” erau preferate de multe ori unor
„dulci melodii de flaut” (37). În tot acest
timp se bea vârtos, până se „vărsau butoaie
întregi” (38). Marţial scrie o epigramă unuia
care „nu de-aseară a vin borşit duhneşte/
Căci bea până la ziuă, precum obişnuieşte”
şi, câteodată, nici chiar autorul nu mai ştie
cât a băut: „băusem, cred, vreo zece oale
pline”(39). În această atmosferă când „ce a
rămas (din mâncare) e sub masă, la câini”
(40), unii „într-un şervet soios, de zeamă
uns/ Le-ai grămădit pe toate (resturile de
mâncare) în ascuns/ şi le-ai trimis cu sclavul
tău acasă” (41). Apoi în sfârşit „cu capul
greu...” se pleacă de la ospăţ, unii făcând
gălăgie pe la porţile tuturor... în sunetele
flautistului sau flautistei” (42)... „marmura
zeiţei albe cu stropeală o cinstesc” (43)...
„şi se iau la harţă în faţa lupanarelor” (44).

Ospeţele, care sunt atât de frecvente
printre bogaţii Imperiului Roman, deşi ne-
confirmate de documente, nu pot lipsi din
Dacia. Şi totuşi nu sunt singurele distracţii
ale celor avuţi.

Note:
1. Istoria vieţii private, p. 113; 2. Ibidem, p. 114;

3. Radu Ardevan, Viaţa municipală în Dacia Romană,
p. 243; 4. Ibidem, p. 178 – 258; 5. Ibidem, p. 232; 6.
Mihail Macrea, Viaţa în Dacia Romană, p. 26; 7.
IDR III/2, 72, p. 71 – 72; 8. IDR II, 13, p. 29 – 30;
9. Mihail Macrea, op. cit., p.272; 10. Radu Ardevan,
op. cit., p.52; 11.  Lucian din Samosata, Scrisori
alese, p. 256; 12.  Plinius cel Tânăr, Opere complete,
p. 33; 13.  Longos, Dafnis şi Cloe, p. 166; 14.  Lucian
din Samosata, Scrisori alese, p. 256; 15.  Longos,
op. cit., p. 180; 16. Plinius cel Tânăr, op. cit., p.38,
p. 150; 17.  O prezentare a problemei apare în Istoria
vieţii private, vol. I, p. 95; 18.  Lucian din Samosata,
op. cit., p.255; 19. IDR III/2, 105, p. 108 – 109; 20.
IDR III/2, 128, p. 130 – 131; 21. IDR III/2, 219, p.
191; 22.  Aulus Gellius, Nopţile Atice, p. 493; 23.
Despre problemă vezi Radu Ardevan, op. cit.; 24.
Aulus Gellius, op. cit., p. 8; 25.  Ibidem, p. 275; 26.
Ibidem, p. 275; 27.  Longos, op. cit., p. 179; 28.
Pierre Grimal, Civilizaţia romană, p. 425; 29.  Ibidem,
p. 426; 30.  Nicolae Lascu, Cum trăiau romanii, p.
26; 31.  IDR I, Tab. Cer D XVII, p. 244 - 246; 32.
Plinius cel Tânăr, op. cit., p. 67; 33. Lucian din Sa-
mosata, op. cit., p. 346; 34. Apuleius, Metamorfoze
sau Măgarul de aur, p. 47; 35.  Aulus Gellius, op.
cit., p. 75; 36.  Plinius cel Tânăr, op. cit., p. 49; 37.
Marţial, Epigrame, p. 370; 38. Lucian din Samosata,
op. cit., p. 117; 39. Marţial, op. cit., p. 278; 40.
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Viaţa  cotidiană din Dacia romană. Bogaţi vs. sclavi.
Viaţa la oraş vs. viaţa la ţară(1)
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Publicist şi poet încă de la debut,
echinoxist, apoi în avalanşă,
realizator de emisiuniTV, iniţia-

tor al mai multor concursuri de poezie,
redactor-şef la diverse reviste, cadru di-
dactic universitar, deputat eparhial, depu-
tat în Adunarea Naţională Bisericească,
semnatar a sute de articole, prefaţator la
numeroase volume de poezii, director al
celui mai înalt for cultural al judeţului
Mureş, DJCPCN, nominalizat de Univer-
sitatea din Illinois pentru Oscar în publi-
cistică, în 1991, în SUA, semnatar al u-
nor cărţi de exegeză literară şi de călătorii,
redactor-şef al revistei “Vatra veche” din
Târgu Mureş, şi încă nu am epuizat ad-
notările care completează cartea de vizită
a scriitolui Nicolae Băciuţ.

  
– V-aş propune să începem acest de-

mers colocvial pornind de la emblema de
“echinoxist”, cu care se mândresc mulţi
dintre cei care au devenit nume de referinţă
în literatura română. În ce măsură v-a mar-
cat aceasta cariera de poet şi om de cultură?

– “Echinoxist” e mai mult decât o simplă
emblemă, e un blazon. Dă distincţie, nobleţe
şi... obligă la a fi respectat! Experienţa “E-
chinox” m-a marcat şi mi-a schimbat radical
existenţa literară. Mi-a dat o bună parte din
ceea ce a impus-o în conştiinţa publică drept
cea mai importantă revistă studenţească de
cultură, care a depăşit multe din suratele sale
mai... în vârstă, de unde pasiuni, orgolii, in-
vidii, ba chiar crose puse la patine. Când
am ajuns eu la “Echinox”, spiritul care domi-
na, între studenţi, era Emil Hurezeanu, “stu-
dinte în drept”, secretar de redacţie – aveam
să-i succed în aceastză calitate, până la
absolvirea facultăţii, în 1982. Cu “Echinoxul”
meu, generaţia ’80 şi-a cerut “Dreptul la
timp”, a intrat în literatură, prin câteva nume
şi câteva cărţi. Nu cred că “Echinoxul” şi-a
propus să facă Şcoală de Poezie. Nici n-a fost
o Şcoală de Poeţi. A fost o Şcoală de carac-
tere. La zece ani de la apariţie, la chiar nu-
mărul aniversar, am contribuit şi eu, în prima
mea toamnă universitară. Acea aniversare,
care a antrenat nume de referinţă din litera-
tura română, demonstra prestigiul de care
se bucura revista, atât în mediul academic
cât şi în cel literar. Într-o astfel de atmosferă
de elevaţie culturală m-am redescoperit şi
am ucenicit, având în Ion Pop, Marian Papa-
hagi şi Ion Vartic, mentori de la care am luat
“merinde” pentru drum lung. Deşi formau
echipă, fiecare avea nu doar personalitate
distinctă, ci şi influenţă în linia formaţiei u-
niversitare. Jean Pop, cum i se spunea, ve-
nea dinspre cultura franceză, Marian Papaha-
gi, dinspre cea italiană, iar Ion Vartic, dinspre
cea nordică. Dar toţii îşi consolidau statura
profesională prin integrarea literaturii româ-
neşti în marile literaturi. Am profitat din plin
de şansa aceasta, dublată de contribuţia u-
niversitară a încă cel puţin trei dascăli, care
şi-au pus amprenta asupra mea: Ion Vlad,
teoreticianul literar, Ioana Em. Petrescu, e-
minescologul, şi Liviu Petrescu “profesorul
de comparată”. Toate aceste conjuncturi,
poate în anii cei mai buni pentru filologia
clujeană, mi-au dat din prea plinul lor. Pe a-
tunci, camaraderia literară, care însemna le-
gături strânse cu colegii de la “Opinia studen-
ţească” şi “Dialog”, din Iaşi, cu cei de la “Ce-
naclul de Luni”, de la Bucureşti, nu era vorbă
în vânt. Ca dovadă, prieteniile de atunci
şi-au întins durata până azi.

Prin “Echinox”, am forţat intrarea în
literatură a ceea ce încerca să se contureze
sub genericul “Generaţia ‘80”. Ancheta
“Dreptul la timp”, pe care am iniţiat-o în E-
chinox, a creat multe valuri, care au avut ca
efect (in)direct atragerea atenţiei asupra unor
nume care doreau să intre în literatură, să
se facă auzite... Şi chiar au reuşit să atragă
atenţia asupra lor, să fie luaţi în seamă. E-
chinoxiştii aveau în acest concert note dis-
tincte, remarcate de altfel de critica literară.
Iar mulţi dintre cei de atunci au ajuns să
aibă o operă.

– Tranziţia culturală v-a prins din
plin..., îndelung resimţită şi experimentată
de lumea artei, v-a marcat desigur. În ce
sens?

– N-aş vorbi neapărat de o tranziţie cul-
turală. Nici schimbările de natură politică,
economică, socială n-au fost tranziţii, ci a-
bordări sălbatice, de junglă, cu manifestări
nespecifice pentru ceea ce am vrea să defi-

nim prin “tranziţie”. Pe mine m-a salvat de-
mocraţia americană, pe care am descoperi-
t-o la ea acasă printr-o bursă din 1990. Ba-
bilonia românească mi-a fost mai clară toc-
mai prinr-o astfel de referinţă comparatistă.

Noi am trecut brutal într-o lume a pa-
şilor împleticiţi, a incoerenţelor guvernamen-
tale, care au creat cel mai grav fenomen de-
mografic din istoria noastră, cu pierderi ma-
sive de populaţie – aproape 2 milioane în
două decenii –, cu scăderi dramatice ale
natalităţii şi cu exoduri ale disperării. Cultu-
ra a fost după chipul şi asemănarea acestei
lumi. Nu şi-a impus note personale ferme,
nu şi-a creat mecanisme care să o menţină
în stare de funcţionare normală. A fost o at-
mosferă de navă în derivă, în care cel mai
bine a funcţionat deviza “scapă cine poate”.
În locul prestanţei culturale s-a impus con-
fuzia, în locul valorilor autentice s-au instalat
versatilii şi impostorii. Criterii de ideologie
literară au luat locul celor axiologice. Condiţia
omului de cultură a devenit precară. Niciun
statut profesional din domeniul culturii nu a
mai putut asigura un trai decent, împingând
scriitorii spre meserii de tot felul, ca să-şi a-
sigure traiul, pe actori spre şuşaneşe, pe so-
lişti spre cântatul la nunţi şi în localuri de
noapte... Şi astea sunt doar câteva detalii a-
le unui orizont sumbru. Să pun cireaşa pe
acest tort, nu trebuie decât să menţionez că
instituţiile descentralizate ale Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional au rămas
cu buget zero la capitolul programe, proiecte,
acţiuni culturale, amăgite din când în când
cu câte o ciosvârtă, fiind deturnate de la me-
nirea din primul element al definirii lor Di-
recţii de Cultură”, împinse spre adminis-
trativ, hârţogărie de tot felul, de cei care, a-
junşi în conducerea lui pe criterii politice,
au pierdut treptat orice contact cu cultura,
nepricepuţi şi complexaţi, răsplătiţi pentru
obedienţa şi indiferenţa lor cu tot mai mici
bugete, an de an. Semn al dispreţului clasei
politice faţă de cultură.

Într-o astfel de lume, singura şansă a
rămas să-şi ia fiecare viaţa şi cultura pe cont
propriu. Unii să-şi ia chiar lumea în cap. Să
facă fiecare ce poate pentru a se menţine
cultural în viaţă. De aceea am ajuns şi editor,
de aceea tipăresc cărţi, aproape două mii de
titluri din 1990 încoace, de aceea am ajuns
să editez o revistă... personală (în sens fi-
nanciar), “Vatra veche”. Mai trebuie să mă
gândesc să-mi amenajez casa părintească în
aşa fel încât, când va fi vremea, să devină
casă memorială. Desigur, toate aceste cir-
cumstanţe te marchează, ca om de cultură,
ca scriitor, te împing spre adaptare, ca să-ţi
asiguri supravieţuirea. Abandonul nu e decât
semn de laşitate.

– Poetul, scriitorul, după câte aţi văzut
şi v-aţi asumat, trebuie să ţină cont de po-
litic, aşa cum e obligat să ia în seamă şi
factorul economic, dar poate rămâne şi
moral? Politică şi moralitate la limita de-
centei. În ce condiţii se poate respecta ri-
goarea morală?

– Nu poţi să nu ţii cont de tot ceea ce
se petrece ăn jurul tău, de lumea în care ţi-a
fost dat să trăieşti. Oricum, o operă de scri-
itor se hrăneşte din timpul său, care nu este

altul decât timpul istoric, cel în care se scrie
istoria unei lumi. Dar poţi fi imoral în cea
mai cumplită imoralitate care te înconjoară,
cum poţi fi imoral în cea mai sănătoasă lume,
din punct de vedere moral. Poţi face com-
promisuri inevitabile, minore, fără ca prin
aceasta să devii imoral. E grav când te pros-
tituezi cu bună ştiinţă, când îţi vinzi sufletul
Diavolului. Iar Diavolul are multiple înfăţi-
şări. Şi plăteşte în fel şi chip. Te poţi prostitua
şi de bună voie şi nesilit de nimeni. Din slă-
biciune omenească, din slăbiciuni de carac-
ter. Eu am avut un model în N. Steinhardt,
cu care am realizat în ultimii săi ani de viaţă
mai multe convorbiri epistolare. Rigoarea
morală vine din credinţă. Din credinţă adevă-
rată.

– Pentru că discuţia se menţine în
plan socio-cultural, element de care nu ne
putem debarasa, oricum am pune proble-
ma, ar fi interesant să ne spuneţi, după a-
tâta experienţă şi energie investite concret,
în numele unor principii, de pildă, ”rezis-
tenţa prin cultură”, un scriitor, azi, trebuie
doar să se dapapteze unor tendinţe şi sem-
nificaţii, ori să le iniţieze, să le aplice în
viaţă şi în scris?

– “Rezistenţa prin cultură” devine uşor
o formă fără fond. La noi au fost puţine îm-
prejurări care să poată fi asimilate unei astfel
de formule. La noi a fost mai degrabă supra-
vieţuire, şi nu prin cultură. Acum nici măcar
de supravieţuire prin cultură nu se poate vor-
bi. Cei care fac cultură sunt cei mai năpăstu-
iţi contribuabili la eternitatea acestei civilizaţii.
Excepţiile nu contează. Cei mulţi au fost a-
bandonaţi. Şi cei din cultură şi cei dinafara
ei. O mică compensaţie mai poate fi invoca-
tă: supravieţuirea post mortem, dăinuirea prin
cultură, ca o ultimă răsplată.

– Revenim la poetul Nicolae Băciuţ...
şi la Vatra, fondată de Romulus Guga. Când
a fost intezisă, în 1985, care era relaţia
dumneavoastră cu revista, în ce context
scriitoricesc vă aflaţi?

– E o mică neînţelegere. Nu revista a
fost interzisă, ci ancheta “Dreptul la timp”,
cea pe care am iniţiat-o în Echinox şi pe
care am continuat-o în revista Vatra şi care
a început să-i irite pe cei din Consiliul Culturii
şi Educaţiei Socialiste, unde se făcea “lectu-
ra de îndrumare şi control a revistei”, formu-
la de aparenţă benignă a cenzurii. Punctele
de vedere tranşante, nealiniate ideologic, i-a
pus în alertă pe cenzori, care au dispus inter-
zicerea anchetei. Slavă domnului, textele a-
celei anchete au fost recuperate aproape in-
tegral şi incluse în cartea mea Şi aşa mai
departe. Efectul anchetei a fost amplificat
prin însăşi această interzicere. Tentaţia fruc-
tului oprit.

– Vorbiţi-ne despre primul volum de

versuri. Imactul cu literatura momentului
v-a fost un imbold, o temere, un pas făcut
cu siguranţa celui care ştie spre unde se
îndreaptă? Rolul criticii literare, atunci,
v-a fost benefic?

– Se ştie, se debuta foarte greu. Vămile
erau tot mai stricte. Controlul asupra produc-
ţiei editoriale era draconic. Cineva a dat ideea
antologiilor de debut, un mod de amânare des-
curajantă a debutului. Am debutat de două
ori până am... debutat. Am fost prezent în
două antologii de debut, la Albatros şi la
Dacia. Până la urmă, în 1986, am debutat
cu Muzeul de iarnă, la Editura Dacia. A fost
un debut trecut prin sita cenzurii. Cu inter-
venţii “preventive” lipsite de orice noimă.
Până la urmă, cartea a apărut şi mi-e dragă
aşa cum e. E prima carte şi mă raportez la
ea nu doar biografic, cât nostalgic. S-a bu-
curat de o primire încurajatoare din partea
criticii, a fost creditată de voci autorizate. A
contat foarte mult acest lucru. Mi-a dat în-
credere, curaj, speranţă. Erau vremuri în ca-
re cărţile despre care se scria chiar se citeau,
nu doar se răsfoiau, aşa cum par cele mai
multe lecturi critice de azi. Nu sunt ipocrit,
aşteptam cu emoţie fiecare judecată critică.
Aveam, totuşi, şi susţinerea propriei judecăţi.
Ştiam şi eu destul de bine unde sunt, nu fă-
ceam decât să-mi confrunt propriile judecăţi
cu ale altora. Puteam să disting şi exagerările
generoase, de susţinere, şi judecăţile manipu-
late, răutăcioase. Cu mici şi anonime excepţii
(note nesemnate), Muzeul de iarnă a fost bi-
ne primit. De aceea mi-am continuat drumul
cu altă stare de spirit.

– Aţi scris exegeză despre poeţii ge-
neraţiei ‘80, vezi titlul acestui interviu care
în copie reia, să zic aşa, titlul anchetei ini-
ţiate în Echinox. Vă simţiţi parte din acest
grup? Pe scurt, oare ce-ar trebui să preia
noua poezie, ce anume au adus esenţial
în literatura romană cei din anii menţio-
naţi?

– N-am scris decât sporadic despre
cărţi şi autori din generaţia ’80. Am făcut
doar critică de întâmpinare, în ţarje amicale,
de solidaritate de grup. Deci, m-am simţit
parte a acestui grup, cu valenţe mai mult bi-
ologice decât de program estetic, chiar dacă
unii lansaseră slogane de ideologie literară
de programe estetice. Au fost mai mult im-
pulsuri iniţiale, într-un orizont tematic şi pro-
gramatic foarte larg şi fără fixaţii categorice.
Fiecare şi-a urmat propriul drum, iar gene-
raţia, ca şi concept de critică şi istorie literară
şi-a subţiat treptat conţinutul, consistenţa.
Au rămas autori şi cărţi cu lumină proprie,
fără tentaţii coriste, fără variaţiuni sterile pe
aceleaşi teme. Nu putea o generaţie noncon-
formistă să fie conformistă, să crească din
tipare. Erau destule personalităţi care să ca-
pete rapid distincţie.

– Experimentele pot construi ceva du-
rabil sau rămân puncte referenţiale pentru
un moment literar?

– Experimentele n-au prea făcut mare
literatură. Ele au fost mai degrabă momente
de legătură, mortar care să facă să se prindă
mai bine cărămizile. Referenţialitatea, câtă
e, acolo se situează, “între cărămizi”.

– S-au scris, după opinia dumneavoas-
tră, în anii aceştia de tranziţie culturală,
volume fundamentale? Ar fi nedrept să nu
luăm în seamă accentele de noutate în-
cercate în expersivitatea poetică dar... a-
cestea sunt îndeajuns pentru a defini o pe-
rioada literară? Fac o ”generaţie”, precum
optzeciştii?

– Nu ştiu dacă s-au scris “opere funda-
mentale”. Sunt prea aproape de noi aceste
cărţi, ca să le vedem în adevărata lor dimen-
siune. Apoi, mai avem de recuperat valori
marginalizate din perioada anterioară. Re-
cuperate şi valorificate, impuse în conştiinţa
publică, în primul rând prin instrumentele
cele mai la îndemână, manualele şcolare, care
trebuie să reconsidere canonul literar. Tabe-
lul chimiei literare trebuie să-şi refacă trăsă-
turile elementelor sale, atât la metalele nobile,
cât şi la cele mai puţin... nobile.  Vedeţi dvs.,
în termenii lui Tudor Vianu, ar fi necesari
treizeci de ani care să circumscrie o genera-
ţie. Nu pot apărea generaţii peste noapte, tot
la zece ani calendaristici... Ne umplem de
ridicol cu astfel de pretenţii. Generaţii literare
cu adevărat sunt foarte puţine în literatura
română. Restul sunt valuri, promoţii sau ce
vreţi dvs. Dar important e să fie scriitori,
cu personalităţi bine conturate, cu opere...
fundamentale. Generaţiile pot fi mijloc,
nicidecum scop. Eu zic că trebuie să lăsăm
generaţiile să se mai odihnească puţin...

– Am văzut că aţi iniţiat şi o Asociaţie
Culturală Româno-Indiană, împreună cu
alte nume sonore din viaţa literară româ-
nească... Intrăm în perimetrul intercultu-
ralităţii... Cum ne putem relaţiona cu alte
culturi păstrând totuşi esenţa spirituală
specifică, şi care ar fi aceasta?

Veronica Balaj

 ”Dreptul la timp”
– Interviu cu Nicolae Băciuţ, redactor-şef al revistei “Vatra veche” –
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– Trebuie să ne impunem intercultural
prin propriile valori, dar şi prin asimilarea
valorilor universale. Nu suntem singuri pe
lume şi nici lumea nu ne-a exclus din in-
ventarul ei. De impus ne putem impune cu
propria noastră voce, în termenii ei de ori-
ginalitate. Numai fiindcă noi suntem recog-
noscibili. Putem câştiga prestanţă, notorie-
tate, autoritate fiind noi înşine, hrănindu-ne
din tradiţiile noastre, din istoria noastră. Se
pot obţine performanţe culturale în fel şi
chip, dar ele riscă să sune fals dacă vin din
adâncul sentimentului românesc al fiinţei.

– În perioada cât aţi coordonat cultura
judeţului Mureş, relaţionarea tradiţie-ac-
tualitate a lăsat reuşite concrete, pe care
să se sprijine şi urmaşii? Ce configuraţie
au acestea?

– Acum, când vă răspund întrebărilor
dvs., sunt în Bucureşti, într-o cameră de ho-
tel, la câţiva paşi de Biserica Patriarhiei, de
Biserica Mănăstirii Radu Negru, lângă Bise-
rica Sf. Ecaterina, în aşteptarea sfinţirii Bi-
bliotecii Naţionale, pe care o sfinţim şi noi,
în felul nostru, cu o expoziţie de artă religi-
oasă mureşeană, care include şi icoane şi
prapuri şi variaţii posmoderne ale somnului
iconic. Este poate cea mai importantă pre-
zenţă mureşeană plastică în Capitală, în în-
treaga noastră istorie. În cei unsprezece ani
trecuţi de când sunt la Direcţia Culturii Mu-
reşene am iniţiat atât de multe acţiuni, încât
simpla înşiruire a lor ar dubla spaţiul acestui
dialog. Diverse site-uri pot oferi suficiente
informaţii despre o perioadă în care a trebuit
să facem cultură fără bani, dar cu mult entu-
ziasm şi cu foarte multă jertfă. Şi când am
făcut “lucruri trăznite” (tabere de pictură şi
scupltură în sare, lansări de carte în piaţă
publică la miez de noapte, lansări de carte
pe Mureş, pe un bac...) n-am făcut decât să
surprind tehnic, pentru a-i apropia pe cei
care cred în cultură de esenţa culturii. Diver-
sificarea formulelor de ofertă culturală au
fost o strategie asumată, pentru a ţine la dis-
tanţă plictiseala, receptarea leneşă. Am optat
pentru interactivitate, pentru complicităţi e-
miţător-receptor. Am făcut sport din promo-
varea culturii, a literaturii în cele mai crude
medii, în sensul vârstei, pentru a pune teme-
lie omului cultural. Toate într-un mediu ostil
politic, administrativ, etnic. Mi se refuză de
mai bine de doi ani să amplasez un bust al
lui Grigore Vieru în Târgu-Mureş, după ce am
obţinut prin donaţie lucrarea. Ultima amâna-
re ipocrită a amplasării acestui bust a fost la
solicitarea consilierilor UDMR de la Consiliul
local Târgu-Mureş, care au solicitat timp pen-
tru a se informa cine a fost Grigore Vieru.
Una dintre ideile inspirate ale acestor ani a
fost iniţierea unui ciclu de pictură de icoane,
sub două generice generoase, originale: “I-
coana din fereastră” şi “Crucea din fereas-
tră”, incluse şi ele în expoziţia de la Biblioteca
Naţională, care au fost admirate astăzi şi de
Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Prea Fericitul
Părinte Daniel, care, plăcut surprins de nou-
tate şi originalitate, s-a antrenat într-o ple-
doarie aplicată pentru originalitate în artă,
luând ca suport opera brâncuşiană, demon-
strând o bună cunoaştere a fenomenului ar-
tistic.

– Dumneavoastră, poetul şi exegetul,
omul de cultură implicat, jurnalistul, cum
vedeţi rolul imaginaţiei, azi, în lumea teh-
nicităţii? Şi o inovaţie tehnică, veţi spune,
are nevoie de imaginaţie, atât cât şi de
calcul exact, dar mă refer la arta literară.
Mai concretă, sau e loc onorabil şi pentru
literatură imaginativa? Cum vedeţi această
problemă, care pentru tinerii scriitori este
chiar o întrebare cheie...

– Rămânem în continuare însetaţi de re-
al şi trăim în/ din ficţiune, din imaginaţie.
Spunem adesea că viaţa bate filmul, că realul
bate imaginaţia. Eu cred că nu se poate trăi
din extreme, nici doar cu capul în nori, într-o
ficţiune perpetuă, nici nu ne putem hrăni ex-
clusiv din real. Există un fel de mărţişor e-
xistenţial, care împleteşte mereu firul alb cu
cel roşu. Doar aşa firul are mai mare rezis-
tenţă, durată. Nu există real pur, nu există
imaginativ pur. Sunt elemente care doar îm-
pletite capătă identitate. În viaţă, ca şi în li-
teratură. În literatură, ca şi în viaţă.

– Rolul concursurilor este important
în orice moment. Aţi organizat multe ase-
menea experienţe… Aţi reuşit să vedeţi şi
rezultatele în planul creaţiei literare... Mul-
ţumit întru totul? Aţi mai lua-o de la capăt?

– Eu sunt mereu la capăt, mereu la în-
ceput. Am această energie, această forţă de
a mă simţi... pionier. Fireşte, suntem toată
viaţa într-o competiţie, dar cea mai impor-
tantă competiţie este cu noi înşine. Literatura
nu suportă clasamente, ci scări de valori,
ceea ce e cu totul altceva. Eu nu am organizat
concursuri ca să fac clasamente, ci ca să
descopăr talente, să-i fac pe tinerii aspiranţi
la poezie să câştige respect de sine, încrede-
re. Concursurile literare sunt necesare pentru
a întreţine interesul pentru creativitate, pen-

tru a pregăti schimbul de mâine în literatură.
Dintre cei care sunt în mediul şcolar preocu-
paţi de creaţie se vor alege în timp cei mai
mulţi scriitori. Prin concursuri literare se
poate lua pulsul bazei de selecţie. Mulţi dintre
cei care acum tipăresc cărţi se aflau printre
competitorii concursurilor literare de mai
ieri. De aceea continui să organizez concur-
suri literare, să le consolidez rostul. Cu cre-
dinţa că cei care la vârsta tinereţii descoperă
literatura şi prin prisma propriei creaţii pot
rămâne fideli literaturii, măcar în ipostaza
de cititori. Ceea ce nu e deloc de neglijat. O
literatură fără cititori e un nonsens.

– Am ajuns, printr-un urcuş al discu-
ţiei, la importanta relaţie cu “Vatra veche”.
Când aţi cunoscut-o, cum vă marchează
viaţa? Suntem siguri, cu toţii care ştim că
există, că nu vă lasă timp de pierdut... Se
arată a fi o... mare dragoste... Implinită.

– “Vatra veche” s-a născut din nevoia
de viaţă literară. Una care să semene măcar
în parte cu cea pe care am cunoscut-o în a-
nii optzeci, când Guga şi-a dat girul angajării
mele la revista “Vatra”, în 1983, cu trei săp-
tămâni înainte de a muri. Pe atunci, revista
aduna în jurul ei pe toţi cei care, la Târgu-
Mureş, nu vroiau să capituleze, care făceau,
într-un fel, rezistenţă prin cultură. “Vatra
veche” încearcă să continue spiritul “Vetrei”
lui Romulus Guga, antrenând valori culturale
din toată lumea, fără complexe provinciale.
Despre “Vatra” se spunea într-un slogan pu-
blicitar că apare la Târgu-Mureş pentru toată
ţara. “Vatra veche” apare la Târgu-Mureş pen-
tru toată lumea, nu doar în sens geografic.
Dacă “Vatra” ar fi rămas consecventă prin-
cipiilor în numele cărora s-a înfiinţat, nu mai
era nevoie de “Vatra veche”. Aceasta umple
un gol  nu doar în publicistica locală, lipsită
de complexe provinciale. E tot un fel de re-
zistenţă prin cultură, în faţa exclusivismelor
de tot felul, în faţa amatorismului în jurna-
lismul cultural. Ea recuperează, susţine şi
promovează valori, aşa cum este şi numele
organizaţiei nonprofit care o susţine, organi-
zaţie care se sprijină, la rândul ei, pe suportul
meu financiar. Jocurile de culise au făcut să
cadă “sub linie” la o biată solicitare de finan-
ţare din bani publici pe un trimestru.

“Vatra veche” are foarte mulţi prieteni,
colaboratori, cititori. Ea se difuzează la peste
zece mii de adrese de e-mail, e postată pe
diverse site-uri, bloguri, are o vizibilitate con-
tinuă foarte bună, datorită acestei a opta mi-
nuni a lumii, Internetul. Revista creşte prin
suportul entuziast al celor care trimit colabo-
rări, mie revenindu-mi rolul onorant de diri-
jor, de orchestrator care să aducă în armonie
voci de mare diversitate, teme de larg interes.
Sunt atât de multe semnale că suntem pe
drumul cel bun, încât eforturile de tot felul
ne par mai uşoare. Pentru mine, cel care a
rămas fidel publicaţiilor importante din viaţa
sa, în primul rând “Echinox” şi “Vatra”, “Va-
tra veche” este, ca să spun aşa, sufletul pe-
reche, marea iubire, dragostea împlinită, ca
să urmez sugestia întrebării dvs.

– Cum s-ar defini “dreptul la timp”,
pentru un scriitor, din punctul dumnea-
voastră de vedere?

– Fiecare scriitor trebuie să aibă dreptul
său la timp. Dreptul de a putea la timp în li-
teratură, de a se bucura la timp de recunoaş-
tere, de a se bucura în timpul vieţii de harul
ce li s-a dat. Dreptul de a i se bucura opera
de un destin pe măsura valorii în posteritatea
autorului. Gloria care vine prea târziu.....                       

Bucureşti, 22 aprilie 2012



Olimpia Berca, în timp, a atras a-
tenţia prin scrisul său unor filologi
de marcă (Al. Graur, Gh. Chivu

ş.a.), precum şi criticilor şi istoricilor literari
(Valentin Taşcu, Vasile Sari, Ion Arieşanu,
Nicolae Mocanu etc.), fiindcă lucrările ei în
volume, notiţele critice, comentariile pe sea-
ma unor publicaţii au antrenat judecăţi de
valoare competente; autoarea are, din 1976,
un doctorat cu aplicaţie pe teoria versului
românesc, ceea ce îi permite încă din acelaşi
an, odată cu volumul Poetici româneşti, să
formuleze observaţii atente, exigente, sigure.
Simultan cu o serie de lucrări filologice (Con-
stantin Diaconovici Loga, Gramatica româ-
nescă. Text stabilit, prefaţă, note şi glosar
de..., 1973; Dicţionar istoric de rime, 1983;
Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, 1996), se
angajează în editarea unor crestomaţii (Poe-
zia lui Eugen Dorcescu..., 2009), publică în
traducere românescă din Roland Jaccard
(1994), Jules Dorsay (1994), Andre Le Gall
(1995), ca totodată să se facă auzită şi în le-
gătură cu actualitatea literară românească.
Olimpia Berca reverberează de pe aceleaşi
coordonate ale judecăţii estetice la tendinţa
segregaţionistă a unor critici care avansează
ideea vanitoasă a unui Centru şi, implicit, i-
deea de Provincie; discriminare refuzată de
însăşi realitatea artistică românescă de astăzi
şi dintotdeauna. Pe această idee autoarea a-
dună mai întâi într-o ediţie online mai multe
eseuri critice sub genericul Departe de cen-
tru, aproape de centru (2009), ca recent (Ed.
Mirton, Timişoara, 2012) să adune sub ace-
laşi titlu noi contraargumente care spulberă
orice vanităţi ’şi exclud orice polemică seri-
oasă. Departe de centru, aproape de centru
reia de fapt cu consecvenţă ideea din Pro-
vincia literară (2008) ’şi chiar din Lecturi
provinciale (2003), de data aceasta adunând
sub 34 de titluri (ele însele remarci obiectuale
emblematice) tot atâtea lecturi atente ale unor
scriitori din provincie (nu însă şi provinciali),
cu predilecţie din Banat. Autoarea se scuteşte
în sumar de o ierarhie suplimentară şi aşază
titlurile în ordinea cronologică a apariţiei lor,
începând de la sfârşitul anului 2008, până la
cronici recente (2012), publicate parcă os-
tentativ în revistele aceleiaşi provincii, cu ex-
cepţia revistei AGERO, de la Stuttgart, un
pol extern de spiritualitate românească (de
pretutindeni), o revistă care singură contra-
balansează Centrul de la Bucureşti. Peisajul
publicistic din provincie, văzut de Olimpia
Berca şi nu numai, adună în actul literar
oameni de varii profesii: medici (Proza lui
Viorel Şerban), bibliotecari (Maria Niţu şi
„holospaţiul” criticii literare), profesori u-
niversitari (Despre limbajul religios), mate-
maticieni (Poezia Corinei Rujan), preoţi
(Ioan Petraş; Poezia lacrimii lăuntrice), jur-
nalişti cu vocaţie publicistică (Viorel Mari-
neasa şi eseul publicistic) etc.

Olimpia Berca nu scrie orice, nu lasă
loc subiectivităţilor facile şi nu scrie despre
orice; fulguraţiile sunt lipsite de consistenţă,
de persuasiune şi rămân să se stingă evanes-
cent după ce sclipesc meteoric spre Centru.

Cartea Departe de centru, aproape de
centru, cu toate că este o sumă de prilejuri
critice, a cărei coerenţă nu rezidă numai în
demersul critic, ci şi în modalităţile argu-
mentării, în subtilitatea comparării faptelor
estetice, este ea însăşi o lectură lipsită de
monotoniile rigurozităţilor reci. Actul critic,
în exerciţiul Olimpiei Berca, nu este o re-
lectură pasageră, ci o nouă iluminare a unor
adâncimi care pot scăpa cititorului grăbit.
Aşa de pildă, Max Blecher este din capul lo-
cului „o existenţă curmată devreme de o boa-
lă teribilă (...), care a lăsat posterităţii câteva
volume determinante pentru configurarea li-
teraturii române moderne” (p. 50). Sub a-
ceastă notă de început se trece direct la sub-
linierea particularităţilor lui lirice: „Poetica
insolită a scrierilor sale, ele însele nu prea
întinse, sinceritatea şi dramatismul tonului
s-au bucurat, totuşi, de atenţie printre câţiva
contemporani (v., mai ales, Geo Bogza şi
Mihail Sebastian)” – argument centrat pe o
antejudecată (p. 50). Discursul critic îşi in-
versează frecvent ordinea şi uneori începe
dinspre judecata de valoare spre argument
şi analiză: „Cu un titlu bine ales, prin ambi-
guitatea sa, productivă în plan estetic (Menu-
etul singurătăţii: unu, doi, trei..., Eubeea,
2007), volumul de versuri, recent apărut, al
cunoscutei scriitoare Nina Ceranu, ce ocupă,
cum se ştie, de altfel, un loc distinct în aria
literaturii noastre de astăzi, ne surprinde” (p.
43). Cel mai adesea, însă, notele critice încep
în maniera cunoscută, cu o succintă prezen-
tare a autorului: „Maria Niţu, bibliotecar la

Biblioteca «Eugen Todoran» a Universităţii
de Vest din Timişoara...” (p. 121). În cazul
unor nume îndelung vehiculate, cum e şi fi-
resc, Olimpia Berca începe cu judecata tim-
pului: „Reprezentant al literaturii anilor ‘60,
Ion Arieşanu are un bogat portofoliu de cre-
ator” (p. 110). Titlurile din cuprins, aseme-
nea celui al cărţii, sunt în chip frecvent ele
însele judecăţi de valoare, embleme lirice,
ori note ale originalităţii: Poezia Anei Caia:
între lut şi văzduh; Ioan Petraş: Poezia la-
crimii lăuntrice; Umbra androginului (Gilda
Vălcan); Dan Floriţa-Seracin – Proza dra-
melor indefinite etc. Ele avertizează cu o
sintagmă de sinteză inspirată asupra conţinu-
tului şi ne pun în relaţie printr-un detaliu util
cu particularitatea scriiturii: Ochiul de scrii-
tor al publicistului (despre Lăcrămioara Ur-
sa, redactor la pagina de cultură a cotidianu-
lui «Renaşterea Bănăţeană»), Viorel Mari-
neasa şi eseul publicistic etc. Alte ori, titlul
este el însuşi un citat sugestiv, o autologie:
Ce nuntă, Doamne, Mire Miezonoptic (când
scrie despre poezia Olgăi Alexandra Diaco-
nu), sau o „metaforă animistă” ca în Gim-
nastica nisipului (Sabin Opreanu, 2007).

Olimpia Berca este un critic de
care trebuie să se ţină seama, deşi
figuri fulgurante monopolizează

paginile critice ale revistelor vanitoase şi cu
osârdie monistă forează un centripetism
valoric care nu îşi consistă nici în fond, nici
în fapt şi cu atât mai mult nu subzistă într-
o geografie valorică. Sumarul cărţii Olimpiei
Berca reconsideră fără rezerve cenaclismul
după criterii critice cuprinzătoare şi pertinen-
te ca modalitate recto cum verso, nu fiindcă
supravieţuieşte unei diacronii care nu este
totodată şi ontologie. Autoarea constată că
cenaclurile, după cum se vede, supravieţu-
iesc şi recurge la un argument entimematic:
Antologia Cenaclul «Pavel Dan» - 50. E
vorba despre o selecţie (întocmită de Eugen
Bunaru) de poezie şi proză, aparţinând unor
membri «emblematici» ai Cenaclului timişo-
rean: Claudiu Bolcu, Dafina David, Ionuţ Io-
nescu, Marian Oprea, Eliana Popeţi, Ana-
Maria Puşcaşu, Monica Stănilă (poezie), A-
lexandru Colan, Cristina Ivan Păcurar (pro-
ză). „Apariţia unor cărţi de acest tip (şi mai
sunt şi altele pe alte meleaguri ale literaturii
noastre actuale) aduce în minte mult discu-
tatele şi mai vechile volume colective” (p. 17).

Observator atent al faptului literar, O-
limpia Berca se arată a fi un spirit fin, pene-
trant până în structurile temeliilor şi întemeie-
rilor şi de aceea aprecierile ei au argumente
adânci, pornind de pe palierul conştiinţei ar-
tistice („De reţinut din lectura acestui volum
rămâne, înainte de toate, efortul de a menţine
textul la o certă altitudine, ceea ce probează,
fără dubiu, veghea unei educate conştiinţe
artistice”, p. 12), urcând aproape insesizabil
spre palierul tehnicii constructive („Pe acest
fundal, se defineşte, din frânturi epice, desti-
nul personajului, Valentin Opriţa, dublul na-
ratorului”, p. 80), ca să ajungă la cel al con-
cordanţelor limbajului („Textele sacre şi dis-
cursul religios sunt cercetate din patru un-
ghiuri: a – din perspectiva limbii, a gramaticii
sale; b – din aceea a limbajului, ca variantă
funcţională, ceea ce apare într-o situaţie spe-
cifică de comunicare; c – în raport cu origi-
nalul, ca text tradus, şi, în fine, d – în relaţie
cu alte texte ori forme de limbaj..., p. 138)
şi nu în cele din urmă să ajungă în metatext
(„Victoria materiei asupra omului, înlocuirea,
aşadar, a emoţiei sufletului, prin natura ei
evanescentă, cu domnia simţurilor dure, nu
este însă niciodată transpusă în gamă des-
criptivă ori expozitivă”, p. 74). Şi încă o re-
marcă importantă, de data aceasta una care
ţine de deontologia criticului: autoarea ope-
rează cu aceleaşi unităţi de măsură, chiar şi
atunci când e vorba despre Herta Müller, la-
ureata Premiului Nobel pentru Literatură în
2009, propusă consecvent de Germania,
ţara de adopţie, prin Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung (prima dată în 1995,
apoi în 1999 şi iarăşi în 2009), în timp ce în
România, din care a plecat, prozatoarea ar
fi atins cu dificultăţi caudine Centrul. Cei
care au rămas au misiunea să-şi promoveze
valorile în temeiul determinaţiilor eidetice ale
spontaneităţii, nu ale spaţialităţii şi, în plus,
o au şi pe aceea de a spulbera cu demnitate
prejudecăţi vanitoase, ştiut fiind că valoarea
nu se supune taxonomic unei geografii fra-
gile. Este întocmai ceea ce cartea Olimpiei
Berca relevă prin armonia apodictică a ju-
decăţilor într-un mediu scriitoricesc care re-
fuză convenţionalul.

Naţiunea, 5 mai 2012;
Agero, Stuttgart, 5 mai, 2012

Iulian Chivu

Cu Olimpia Berca, despre ubicuitatea Centrului
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Lugojul, climat cultural şi vatră folclorică
(13)

Întrucât Banatul, ca relief, este alcă-
tuit din zonă de câmpie, colinară şi
montană, formaţiile artistice, pre-

cum şi grupurile instrumentale diferă ca
structură de la zonă la zonă, având ca nucleu
de bază un instrument numit coantră.

Astfel, de la izvoarele Begăi, din zona
Făgetului şi până spre Câmpia Panonică din
vestul ţării, până dincolo de Sânnicolaul
Mare, iar la sud până la Banloc şi Jamu Mare,
vom întâlni bande cu nucleu de contraşi,
asociate cu instrumente de coarde, inclusiv
ţambalul, înscriindu-se în zona întâi. Spaţiul
cuprins între Făget, izvoarele Timişului, poa-
lele Munţilor Poiana Ruscăi şi Caransebeş,
până la Valea Cernei, are drept caracteristică
formaţiile instrumentale alcătuite la sfârşitul
secolului al XIX-lea, când aici au pătruns in-
strumentele de suflat ale fanfarelor aparţinând
unor bresle: siderurgişti, mineri, pompieri etc.
dând naştere la aşa-zisele fanfare populare,
asemănătoare cu cele din Moldova, formaţii
care se înscriu în zona a doua.

Zona a treia se află în partea de sud a
Munţilor Banatului şi porneşte dinspre Valea
Timişului către Slatina Timiş, Brebu Nou,
până la Dunăre, la Moldova Nouă, cuprin-
zând Munţii Almăjului şi Valea Nerei. Aici
întâlnim grupuri de instrumente tradiţionale
alcătuite din fluieraşi, cimpoieri şi chiar unii
interpreţi la vioara cu goarnă (Cornereva,
Sicheviţa ş.a.). Odată cu dezvoltarea indus-
triei, instrumentele de suflat au “atras” în
jurul lor şi acordeonul, care, cu timpul, a
devenit un important instrument, în jurul că-
ruia au fost rânduite alte elemente cu coarde
şi de suflat. Dar, în multe situaţii, taragotul
a fost înlocuit cu saxofonul sopran, mânui-
torii acestuia devenind adevăraţi virtuozi ai
instrumentului. Zona intermediară, cuprinsă
între a doua şi a treia zonă, este cunoscută
sub denumirea de “zona gugulanilor”. În a-
ceastă vatră sunt formaţii instrumentale pro-
prii, unde găsim fluierul şi cimpoiul tradi-
ţional, în ocazii deosebite apelându-se şi la
unele bande din Caransebeş. Nicolae Filimon
îi socoteşte pe lăutari compozitori şi execu-
tori, iar Xenopol îi apreciază drept “bibliote-
carul, omul-arhivă al cântecelor mai vechi
pe care ţăranul le-a uitat”. Putem aprecia că
unii dintre ei sunt creatori, alţii compozitori,
şi toţi, într-un fel aparte, transmiţători. Înzes-
traţi cu memorie şi capacitate rapsodică,
lăutarii au jucat un rol important în toate
mediile sociale, având o predilecţie deosebită
pentru folosirea diminutivelor în zicerile lor.
Totuşi, unii lăutari rămân celebri prin elogiul
adus de către folclorişti sau poeţi, cum e ca-
zul lui Octavian Goga4: “Du-l cu tine meşte-
şugul/ Care ne-ntărea soborul;/ Meştere a no-
uă sate/ Lăutare, Laie Chioru!”5

Multe oraşe din Banat, între care
Lugoj, Caransebeş, Oraviţa au
o viaţă lăutărească profesională,

având drept origine mediul rural. Acest fapt
conduce la un slab contact între “margine”
şi “centru” în privinţa cultivării unei muzici
profesioniste. În Lugoj, şi nu numai, popula-
ţia fiind majoritar românească, legătura cu
“mărginaşii” a fost una directă în aducerea
unor lăutari din mediul sătesc, iar influenţele
reciproce între sat şi oraş, mult mai puternice.

Gheorghe Luchescu

Având în vedere atributele de mai sus,
muzica populară dispune de originalitate în
interpretare, fie şi atunci când aceasta se e-
xecută pe instrumente aduse din Apus şi care
înlocuiesc vechile instrumente populare au-
tohtone, cum se întâmplă cu torogoata şi
saxofonul şi chiar întreaga familie de alămuri
atât de apreciată de bănăţeni. Deci nu sunt
instrumente “cosmopolite”, aşa cum afirmau
unii folclorişti, ci folosirea lor de către diverşi
instrumentişti, care le pot imprima un stil
aparte, deformează melodiile, lipsindu-le pe
acestea de seva lor reală. Nimeni nu con-
sideră torogoata lui Luţă Ioviţă un instrument
cosmopolit, nici acordeonul lui Marcel Bu-
dală, când cântă într-un stil popular cânte-
cele pe care le iubesc oamenii satelor.

Între lăutarii lugojeni amintim pe armo-
nicaşul Iacob Bacea din Uliţa Caprei, dar şi
pe Zeica Dragomir (zis Boldu), ale căror me-
lodii încântau sufletele lugojenilor. Majori-
tatea lăutarilor erau autodidacţi şi prea puţini
aveau o anume pregătire muzicală. Ei creau
melodii aşa cum făcea Nica Iancu-Iancovici.
Aria pe care lăutarii bănăţeni de demult o
ziceau pe laută, o cântau din gură cu versuri,
fapt ce mărea spectaculozitatea momentului.
Tot în Lugoj a cântat ţambalistul Sima, care,
pentru calităţile sale interpretative, a fost so-
licitat să cânte ca solist în tarafurile ce se
aflau la Nisa şi Monte Carlo. Improvizaţiile
muzicale erau realizate de către pianistul Liviu
Tempea, lugojean, fost profesor la Academia
Regală de Muzică din Cluj. El interpreta
foarte bine dansurile şi cântecele autohtone.

Atunci când se referă la lăutarii bă-
năţeni, în special la Nica Iancu-
Iancovici, Tiberiu Brediceanu nu

ezită să vorbească despre un anume “stil” al
lăutarilor, numindu-i pe fraţii Alexa şi Carol
Bârcă, dar şi pe Nica Iancu-Iancovici, care
“trăind în mediul bogat al creaţiei populare
ţărăneşti şi inspirându-se numai din doine –
cântece populare de jale – şi din cântecele
pe care ei le ascultă cântându-se pe câmp,
în timpul muncii, seara sau în alte împreju-
rări asemănătoare, lăutarii ţigani nu pot reda
decât cea mai pură şi cea mai autentică cre-
aţie populară românească.” Mai mult chiar,
Tiberiu Brediceanu, a cărui competenţă pri-
vind folclorul bănăţean este una de notorie-
tate, spune că aceştia “au excelat prin expre-
sia fidelă şi originală a muzicii satelor noastre;
unii chiar, cei mai dotaţi, imprimând acestei
muzici propria lor individualitate, au reuşit
să-i dăruiască mai multă fineţe, mai multă
subtilitate, fără ca să-i răpească totuşi câtuşi
de puţin din caracterul ei specific ţărănesc.
Astfel, muzica satelor a fost transportată la
oraş, cu atmosfera satului unde ea a fost
creată. Acesta este marele merit al muzici-
enilor noştri lăutari”6.

Note:
4 În poeziile închinate lăutarului Lae Chioru. 5 Oc-

tavian Goga, Ne cheamă pământul, ediţie îngrijită
şi prefaţată de I. D. Bălan, Bucureşti, 1967, p. 82. 6 A-
pud Vasile Vărădean, Cântecul la el acasă…, Timi-
şoara, 1985, p. 69; vezi şi Viorel Cosma, Lăutarii
bănăţeni, Bucureşti, 1960, p. 68; idem, Folclorul
bănăţean,  în “Dacia”, VI, nr. 9, 1944, p. 2 (“Cânte-
cele şi baladele le prindeau lăutarii, trubadurii poporului
nostru, care le duceau apoi din sat în sat, iar datinile şi
superstiţiile se propagau de la om la om (…), practicile
vrăjitoreşti şi ale descântecelor deveneau tot mai mult
un fel de îndeletnicire a babelor”.)

Lăutarii – exponenţi ai muzicii populare autentice

Alexandru Doroghi

Avem, nu de puţine ori, neferici-
tul obicei de a ne aminti de oa-
menii de marcă ai acestui bi-

necuvântat municipiu, Lugoj, doar la anu-
mite moment aniversare, mai mult sau mai
puţin plăcute. Este bine că nu-i uitam, dar e
puţin că ne aducem aminte de ei doar în
anumite circumstanţe şi nu-i simţim mereu
printre noi, prin tot ceea ce au făcut şi ne-au
lăsat drept moştenire culturală şi spirituală.
Trebuie să conştientizăm un lucru, şi anume
acela că dispariţia lor fizică nu e sinonomă
cu uitarea totală, ci este doar o plecare, tem-
porară, într-o altă lume în care, odată şi
odată, ne vom regăsi cu toţii.

În virtutea acestei idei, mi-am permis o
scurtă aducere aminte, prin care să reiterez
importanţa omului şi artistului plastic de
excepţie, Vladimir (Vova) Streletz, pentru cul-
tura bănăţeană şi naţională. Întreaga activi-
tate a artistului a fost subordonata unei meta-
fizici a peisajului, în care pictura sa aspira
spre rigori constructive în organizarea culo-
rii, este modulată ritmic, fără anumite exaltări
subiective, rafinată ca o lumină blândă şi cal-
dă. Descoperim, totodata, în exprimarea sa,
un anume hieratism al figurilor, dar şi o vagă
aluzie la o anumită ornamentică închipuită.
Culoarea, deşi e răspândită dens, fără însă a
fi resimţită senzual, emană un anume dina-
mism cromatic care, pe măsura trecerii tim-
pului, se prelinge, alunecând aidoma unor
pretinse lacrimi ce încearcă să se elibereze
de cadrul restrâns al pânzei tabloului.

Părăsind, în mod deliberat atelierul,
ca unicul loc de aplicare a diferite-
lor manualităţi de realizare a picturii,

Vova îşi regăseşte propria grădină ca perime-
tru de ocrotire, ca un loc de meditaţie şi de iz-
băvire. Aici, artistul este privilegiat, trăind
un adevărat periplu prin istoria plină de
adâncimi temporale şi spirituale a grădinilor
aflate, mai mereu, în proximitatea elemanta-
rităţii numită aer. Transpune pe pânză pro-
pria-i grădină în ipostaza scuturării ei, a plo-
ilor de petale luate de vânt sau de tornade
închipuite. Ea are, prin aceste scuturări, rolul
purificator pentru o viaţă de artist febrilă,
zbuciumată, dar şi pe acela de îndrumător
pe calea unui drum iniţiatic în care să regă-
seşti sensul vieţii de după viaţă.

Pentru Vova pictura a rămas singurul
refugiu, singura salvare: “primăve-
rile acestea pe mine m-au cam de-

păşit. Întotdeauna m-au depăşit primăverile.
E un lucru foarte frumos. De altfel, renaşteri,
renaşteri, renaşteri continui, la un moment
dat. Cam pe aici stă toată treaba. Pictura
asta este tot un fel de renaştere. Adică, din

tablou în tablou, te duci mai departe şi o
faci, faci pentru că nu şti să faci altceva.”

Aceste vorbe se regăsesc în ciclurile
creaţiei sale: Orizontul cromatic, Grădini,
şi Ierusalim. Ultimile două se evidenţiază
printr-o revoltă ce a cultivat condiţia singu-
rătăţii unui artist aflat în lupta cu nedreptatea.
Şi totusi, această retragere în singurătate a
stimulat speranţa, o speranţă care, pe măsură
ce viaţa i se întuneca, transpărea prin lucrările
ce se luminau spiritual.

Pentru toţi cei care l-au cunoscut:
prieteni, duşmani, pentru confrerii
zonei artistice, Vova va rămâne in-

confundabilul singuratic încătuşat în pictura
sa, cel care a pornit să caute alinare în depăr-
tările pe care le cunoştea demult.

Vladimir Streletz – Vova

Acest tip de pictură este, conform opi-
niei criticului de artă Ioan Iovan “o sceno-
grafie pentru punerea în act, în scenă a na-
turii ca piesă clasică din repertoriul perma-
nent al artei, dar într-o viziune, într-o mon-
tare modern regizată”. (Ioan Iovan, Arta ca
existenţă, pg. 49, Ed. Brumar, Timişoara,
2006).

Tendinţa spre concentrare şi sin-
teza este evidentă chiar şi în peri-
oada de asceză a artistului, surve-

nită după 1990. Motivul acestui ascetism
rămâne un mister, o anume refulare a unei
stări de fapt ce a cuprins societatea româ-
nească, îmbătată de democraţie şi libertate
prost înţeleasă şi care a generat o răsturnare
a scării valorilor morale şi chiar artistice.

Remember



Banat, anul IX, nr. 4, 2012

Banat
21

Înainte de Înviere...
Sâmbătă, 14 Aprilie 2012

E sâmbătă înainte de Înviere
Şi aerul din jur e tot mai sfânt,
Nici nu mai ştiu ce răsărit mă cere
Din poemul meu în care sunt.

Mă strâng în braţe aducerile-aminte,
De-acolo, din căsuţa de sub nori,
Când aşteptam acele trei cuvinte
Să le rostim Duminică în zori.

Iar mi se umple sufletul de rouă,
Robit de Adevărul ei mă las –,
Hristos a Înviat! vă spun şi vouă
Cu bucuria de atunci în glas...

Luaţi Lumină...
Sâmbătă, 14 Aprilie 2012, ora 14.24

Luaţi Lumină şi vă bucuraţi!
E semnul că în lume nu-i târziu –
Hristos a Înviat! Hristos e viu!
În cel care nu crede să nu daţi

Cu pietre şi cu vorbe cât ocara,
Pentru el e prea devreme-acum,
E Ziuă şi petrecerea-i pe drum
Până când o să-l cuprindă seara...

Luaţi Lumină, cea primită-n dar,
Din Mormântul Lui fără de moarte
Şi daţi-o, întreită, mai departe –
Hristos a Înviat! Şi nu-n zadar!

Îţi dau şi ţie, prietene,
lumină...

Duminica Învierii, 16 Aprilie 2012

Îţi dau şi ţie, prietene, lumină
Din câtă am primit şi eu în dar
Şi celui ce mă scuipă în zadar,
Ea niciodată nu e prea puţină!

Cu gândul meu de bine la un loc,
Din pace şi cu dragoste creştină
Îţi dau şi ţie, prietene, lumină,
Să n-o ascunzi în viaţă sub obroc.

Duminica din gând să-ţi fie plină
De adevărul ei nemăsurat
Şi nu uita – Hristos a Înviat!
Îţi dau şi ţie, prietene, lumină...

Mă odihneşte gândul
când te scriu...

Duminică, 22 Aprilie 2012

Oricât ar fi afară de târziu
Din ziua ce-a rămas tot mai puţină,
Mă odihneşte gândul când te scriu,
Cum se-odihneşte raza în lumină.

Nimicul din nimic nu mă mai doare,
Când eram copil, şi încă sunt,
Mă întrebam de unde vine oare
În sufletul ce-l port fiorul sfânt?

Şi aerul parcă-mi şoptea fierbinte,
Ca o fecioară neclintită-n duh,
Inspiră-mă, până mai sunt cuvinte,
Şi se umplea pământul de văzduh!

De unde vii şi eu odată, ştiu,
O să mă duc, frumoasă poezie,
Oricât ar fi în lume de târziu
Mă odihneşte gândul când te scrie...

Îţi aduci aminte...
22 Aprilie 2012

Luciei

Nicio frumuseţe, niciun gând curat,
Nicio bucurie fără margini nu-i!
Îţi aduci aminte când ne-am sărutat
Cum se-oprise timpul din vecia lui?

Fremăta lumina dintre noi fecundă,
Malurile noastre murmurau de dor...
Se aude-un tulnic, cine să-i răspundă?
Tu eşti prea departe, eu nu pot să zbor!

Şi e zvon de nuntă, îţi aduci aminte?
Ploaia se răsfaţă peste Munţii mei,
De te cheamă gândul iar dintre cuvinte
Să mai fii mireasă înc’ odată, vrei?

Sunt acasă, la ţară...
25 Aprilie 2012

Sunt acasă, la ţară, mă întrebi ce mai fac?
Aici niciodată nu oboseşte lumina,
Mă plimb prin grădină după bunul meu plac,
Nu am treabă cu nimeni, nici cu vecina,

O biată femeie, mai surdă ca vântul,
Încălzindu-se veşnic lângă cuptor,
Aici îmi scriu în tihnă cuvântul
Când mi se face de linişte dor...

Cel de sus nu mai vine pe şapte cărări
Certându-şi nevasta noaptea la două,
De jos nu urcă fumul de la ţigări,
Mă spăl dimineaţa pe suflet cu rouă;
Am treburi destule pân’ la amiază,
În toată ziua, după-masă, la fel,
Sunt acasă, la ţară, mi-e inima trează
Şi sângele nu se plictiseşte nici el...

Poemul din pâine...
27 /28 Martie 2012

În Apusenii mei, crescuţi din Dor,
Mereu cu freamăt de răscoală sfântă,
O mamă scoate pâinea din cuptor,
Mâinile ei de-o viaţă tot frământă.
Într-un ştergar, ţesut din anii grei,
O înveleşte ca pe-o rugăciune
Şi semnul crucii peste jertfa ei
Cu grijă şi evlavie îl pune.
Îi vine-acasă iar de sărbători
Copchilul cel plecat prin ţări străine,
Suflete-al meu, de ce te înfiori?
Mirosul cald ajunge pân‘ la tine...
Acolo-n Munţii mei, deasupra lor,
Stă duhul şi veghează în lumină,
O mamă scoate pita din cuptor
Şi aerul din jurul ei suspină...

Nicolae
Nicoară-

Horia
Ce este gândul? Cum poate fi în-

ţeles el, ca proces de manifestare
a lumii interioare, a facerii şi pre-

facerii conştiinţei în contactul dur cu realita-
tea? Bineînţeles, că nu reprezintă un lucru
simplu să sondezi adâncimea acestui fun-
dament al ideilor din care izvorăsc toate noţi-
unile şi se zămislesc toate conceptele.

Într-un fel, mintea noastră urmează un
traseu ascendent al manifestării gândirii până
la o anumită vârstă, după care, conform unei
reguli implacabile a naturii, au loc procesele
de regresie, estompare şi ştergere. Din acest
punct de vedere, perioada cea mai prolifică
a gândirii se regăseşte în perioada în care se
desfăşoară procesul educaţional de acasă şi
în diferitele unităţi de învăţământ. Cu toate
acestea, gândirea nu reprezintă doar o reflec-
tare pasivă a realităţii, ci deopotrivă se mani-
festă ca un factor modelator al acesteia prin
intermediul uneia dintre cele mai formidabile
puteri ce sălăşluieşte în om: imaginaţia. Ce
ar fi lumea noastră, dacă nu am putea să vi-
săm, să ne imaginăm lucruri existente sau
nu, dacă nu am putea să avem acest salt în
necunoscutul posibil sau chiar probabil?

Blamată de multe ori, anatemizată de-a
lungul a multe secole, adulată în altele, sau
ignorantă în perioadele de opresiune totalita-
ră, imaginaţia reprezintă acea stare primor-
dială, rebelă, din care se nasc ideile, concep-
tele şi visarea sub toate formele ei. Astfel,
fiinţa umană se poate manifesta ca atare
tocmai datorită acestei facultăţi unice pe care
o posedă şi care o distinge de orice altă formă
de viaţă de pe pământ.

Gândirea conduce voluntar sau nu la i-
maginaţie, generând o ţesătură de noţiuni ce
se prind unele de altele, aducând înaintea
conştiinţei trecutul, prezentul şi posibilităţile
din viitor. De fapt, nici nu putem gândi altfel
decât prin imagini ce se succed uneori liniştit
şi candid, iar alteori vulcanic, spasmodic,
erupând în mod necontrolat până acolo încât
conduc la zguduirea profundă a întregii fi-
inţe. Nicio altă fiinţă nu trăieşte în spaţiul i-
maginaţiei aşa cum o face omul. Având posi-
bilitatea de a formula prin intermediul limba-
jului această stare de visare, conceptele gân-
dite de o persoană ajung să călătorească prin
spaţiu şi timp generând noi şi noi idei în pro-
cesul propagării prin societate şi univers.

Din gândire se nasc revoluţii, lumea este
schimbată conform unor forme mai evolu-
ate, trecutul este abandonat, iar porţiile vi-
itorului sunt deschise pentru noi posibilităţi
de extindere a individului şi societăţii, deo-
potrivă. De aceea, dictatorii urăsc gândirea
liberă şi în dorinţa lor absurdă, încearcă să
suprime această forţă căreia nimeni nu i se
poate opune pe deplin. De aceea, o adevărată
democraţie permite dialogul şi comunicarea
ideilor, fiindcă numai prin cumularea gândirii
individuale societatea poate progresa. Cineva
poate avea sugestie pozitivă într-un domeniu,
altcineva un plan ingenios pentru depăşirea
unei situaţii de criză sau o altă persoană poate
avea o viziune deosebită pentru viitor. Fiind-

Octavian Lupu

Puterea gândului
în modelarea realităţii

că indiferent cât de mult ne deranjează sau
nu părerile altora, evoluţia individuală este
interdependentă de cea colectivă.

Nu pot să am suficiente cuvinte pentru
a aprecia darul gândirii şi al imaginaţiei, al a-
cestei fântâni din care pot să izvorască neste-
matele unei concepţii înalte despre lume şi
univers. Cu o forţă ce este comparabilă cu
cea a atomului, ideile pot preschimba realita-
tea înconjurătoare transformând-o în paradis,
aducând fericire şi împlinire tuturor oameni-
lor de pe pământ. În acelaşi timp, gândirea
poate fi negativă, plină de angoasă şi teamă,
poluând prin atingere orice lucru cu care
vine în contact. Ea poate zămisli monstruo-
zităţi distructive, poate aduce la existenţă în-
chisori ale spiritului şi poate ridica teroarea
în mijlocul prosperităţii. Acţiunea ei este ne-
utră moral, aşa cum sunt şi forţele naturii,
putând acţiona spre zidire, dar şi spre distru-
gere. Prin imaginaţie putem ridica o lume
armonioasă, dar tot prin ea putem aduce la
existenţă arme de distrugere, ce vor provoca
suferinţă şi multă durere pe pământ.

De aceea, cultivarea gândirii repre-
zintă una dintre cele mai nobile
lucrări pe care o avem de reali-

zat de-a lungul întregii vieţi. Printr-o exprima-
re aleasă, plină de simţire, gândirea se purifi-
că pe ea însăşi, se preschimbă în forme tot
mai înalte de interpretare a realităţii. Prin-
tr-o gândire ce filtrează tendinţele negative,
omenirea poate progresa în cunoaştere şi
ştiinţă, îndepărtând acele forme care o ţin
în sclavia lucrurilor de nimic. Dar acest lucru
presupune efort şi educarea permanentă a
modului de a gândi, ceea ce nu este simplu
atunci când te-ai obişnuit să te laşi în voia
simţurilor şi când ai delegat altora cultivarea
minţii prin abandonul în faţa televizorului,
calculatorului sau a telefonului mobil. Similar,
gândirea nu se va dezvolta când te vei măr-
gini să fii doar un receptor de informaţii, con-
sumând fără a produce, privind fără a expe-
rimenta, mărginindu-te la ceea ce au spus
alţii şi prea puţin încercând să exprimi ceea
ce ai tu de spus. De aceea, modelarea reali-
tăţii poate deveni benefică doar atunci când
forţa imaginaţiei este lăsată să se exprime li-
ber şi în acelaşi timp direcţionat către propul-
sarea unor valori eterne din patrimoniul gân-
dirii universale. Numai astfel, lumea în care
trăim va deveni mai bună, iar darul de nepre-
ţuit al conceptualizării va propulsa fiinţa u-
mană spre viitor.

În ceea ce mă priveşte, întotdeauna am
dorit ca forţa gândirii să îmi propulseze vizi-
unea asupra existenţei către nivele tot mai
înalte. Chiar dacă sistemul educaţional nu
mi-a oferit multe elemente fundamentale, to-
tuşi prin efort personal am căutat să am o
înţelegere tot mai amplă a lumii în care am
avut şansa de a mă naşte. Depăşind stadiul
noţiunilor „moarte” expuse într-o programă
de învăţământ, am căutat să îmi formez pro-
pria mea părere asupra lucrurilor pe care le
întâlnesc în viaţa de zi cu zi, dar şi a celor
care sub o formă sau alta mi-au fost aduse
la cunoştinţă. În acest sens, cred că orice
persoană trebuie să pornească pe această
cale miraculoasă a descoperirii de sine prin
cultivarea gândirii, exprimării şi acţiunii, a-
dică a modelării deopotrivă a realităţilor in-
terioare şi exterioare. Nu este vorba de o ca-
le mistică, ascunsă, ci pur şi simplu de des-
cătuşarea puterii ce a fost pusă în noi prin
condiţia de fiinţe umane trăind pe acest pă-
mânt.

Bucureşti, 23.01.2012
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Reporterul nu este numai un in-
vestigator scrupulos, ci şi un fin
observator al detaliilor, un cunos-

cător al vieţii şi naturii umane, un incomod
iscoditor al intimităţilor (indiscreţiilor) co-
locutorilor, ci şi un prozator cu experienţă,
conectat la cotidian, notând, cu un desăvârşit
simţ al semnificativului, gesturi şi atitudini,
reacţii, particularităţi de comportament şi de
limbaj, ticuri, stereotipii, mimică, detalii în-
cadrând trecutul şi prezentul, istoria şi geo-
grafia, anotimpurile şi fizionomiile, într-o ţe-
sătură narativă densă, într-o pastă scriito-
ricească bine condusă şi structurată, demnă
de laudă. Pe alocuri, textul este impregnat
cu proiecţii subiective pline de poezie nostal-
gică, atinsă de adieri diafane, respirând fru-
museţea frustă, simplă a vieţii, salvând ba-
nalitatea onticului prin contactul cu metafi-
zicul, în descrieri cu har: „Se ducea cu pas
egal, păşea cu indiferenţă şi, cum se înde-
părta, se împuţina cu fiecare călcătură“
(p.8); „Moise Pantea era un bărbat atins de
dor“ (p.9); „E o zi blândă de noiembrie la
Şanoviţa; un loc unde şesul se termină, par-
că e tras de o mână nevăzută spre dealurile
domoale ce se zăresc aproape. Un soare ro-
şiatic risipeşte o lumină aprinsă, orbitoare
de după-amiază; culoarea cerului, de-un alb
lăptos, dă bolţii o şi mai mare amplitudine“
(p.32); „ Din Şanoviţa până la drumul prin-
cipal e de străbătut o distanţă scurtă. Fâşia
de asfalt, mai puţin circulată, din loc în loc
scapă, parcă pe furiş, din chinga dealurilor.
Cu cât înaintezi, în goana maşinii, dealurile
se văd tot mai mici. Parcă ar intra, dureros,
în pământ…“ (p. 34); „Ziua asta de sfârşit
de săptămână, abia ieşită din crăpăturile zo-
rilor, umple un bulevard de singurătate, în
lipsa obişnuitei forfote“ (p. 41); „ E o linişte
agresivă, în plină zi, la Curtea. Fâşia de asfalt
zace prinsă în chinga razelor de soare, care
au acaparat tot cerul. Pe o bancă, aşezată sub
nişte pruni umbroşi, stau de vorbă trei bărbaţi
vârstnici. Unul dintre ei este chiar Samson
Rădulescu, grăbitul. Dincolo de drum, este
casa în care a trăit Maria“ (p. 66); „Ceasul
de pe perete, cu dangătul lui ca de clopot,
dă neobosit ora exactă. Din ecoul lui risipit
creşte o tăcere care umple, valuri-valuri, în-
căperea. Părintele stă înfipt în speteaza scau-
nului, stins, cu palmele strânse dârz pe mâ-
nerul bastonului, captura lui de război. Încă
îl stăpânesc plecările definitive ale soldaţilor
care nu au mai ajuns acasă. I-a acoperit ce-
rul. Prima ploaie şi toate câte au urmat sunt
lacrimile neştiute ce unesc necuprinsele de-
părtări“ (p. 197).

Multe istorioare dramatice auzite de la
veteranii chestionaţi consemnează Dumitru
Oprişor despre frontul adevărat, dar acestea
se continuă, aproape în fiecare caz, cu cele
despre frontul vieţii, „ cel de fiecare zi“, în
care existenţa omului se întâlneşte cu poves-
tea: „Nici frontul de fiecare zi nu se străbate
uşor. Bătăliile vieţii se duc pe câmp deschis“
(p. 128); „La Pietroasa, Fărăşeşti, Crivina,
Poieni Sat, oriunde aici, Munţii Poiana Ruscă
pentru băştinaşi nu sunt peisaj. Rămâne locul
unde vieţuiesc. Nu uşor, dar ei au puterea
să ducă existenţa, adesea, până-n poveste.
Bunăoară, urcând muntele, odată ajuns în
vârf, unde-i un platou imens, vezi cu ochiul
liber, când e senin, până departe. Locul a-
cesta seamănă, prin măreţie, cu camera dintâi
(soba mare, odaia de oaspeţi – n.m.I.C.)
din orice casă. Numai că odaia lor este lângă
cer. Petru Hobean nu gândeşte asta, dar în
acest loc a aflat şi spune:

– Auzi, domnule, în viaţă nu ştii nici
când te naşti, nici când mori. Eu nu m-am
supărat, nu m-am sfădit cu nimeni, poţi să
întrebi pe aici. Omul la nervi mai scapă şi
câte-o vorbă. Nu-i zice nimic, lasă-l, că totul
se-ntoarce. Soldatul infanterist, după ce s-a
terminat războiul, niciodată nu şi-a mai folosit
braţul cum ar trebui, dar a străbătut, paşnic,
frontul vieţii. E de neclintit în convingerea
sa că nu a greşit. Restul e doar poveste“ (p.
24-25).

Autorul şi intervievaţii (preopinenţii) săi
ajung la concluzia că lumea şi oamenii au
încă nevoie de poveşti, care să-i mai smulgă
din cotidian, dincolo de neîmplinirile acestuia:
„Nefericita întâmplare arată cât de mult are
lumea nevoie de poveşti“ (p. 113), dar nicio-
dată povestea nu poate fi rostită (retrăită)
până la capăt şi în toate încheieturile sale de
profunzime şi semnificaţii, decât de către
cel care a trăit-o şi a suferit-o: „ Nicio poves-
te, niciodată, nu va fi rostită întreagă. Rămâ-
ne o parte nespusă şi ea aparţine doar celui
care a trăit-o“ (p. 49). Acel „nespus“ pare a

fi haloul de ambiguitate, care întreţine inte-
resul şi creează suspansul spunerii, acea vrajă
a destăinuirii, care, în absenţa ascultătorului,
martorului, auditorului, îşi pierde farmecul:
„Simte că dintr-o clipă-n alta ne despărţim
şi după şederea asta de câteva ore, străbă-
tând, iarăşi, frontul, el cu ochii minţii, eu
ascultându-l, ştie că rămâne doar cu el“ (p.
56-57), ca şi cum dincolo de poveste n-ar
mai exista nici măcar omul, ci numai vraja
poveştii: „El nu mişca nici măcar o pleoapă,
eu nu ştiam ce să-i spun“ (p. 129).

Este firesc să devenim captivii po-
veştii, atâta timp cât în ea sunt
adunate situaţii autentice de viaţă

şi atâtea întâmplări de mare dramatism, ori
evoluţii deosebite de destine omeneşti. Ne
oprim la două exemple. Rebeca Popescu,
din Fibiş, mama ostaşului Pavel Popescu,
mort pe front şi îngropat într-o groapă co-
mună, porneşte pe un drum al aflării adevă-
rului, precum Vitoria Lipan din cunoscutul
roman sadovenian Baltagul. Ea călătoreşte
din miezul Banatului până pe linia frontului,
să-şi găsească singurul copil, deşi nu plecase
la drum lung niciodată. Culmea, ca şi perso-
najul din roman, îl găseşte pe Pavel Popescu
la Bălţi, lângă Târgu Frumos, obţine apro-
barea deshumării, dar trăieşte o cruntă deza-
măgire: soldatul Popescu Pavel nu a mai pu-
tut fi identificat nici măcar de propria mamă.
Femeia se întoarce singură în sat, unde ridică
o troiţă închinată fiului său. Iar soldatul
Gheorghe Rouă, cel care a vrut de la viaţă
„împăcarea cu sine…“, a fost şi a rămas un
idealist, un artist (sculptor în lemn) aproape
anonim. Spune: „Eu am luat războiul ca pe
o nenorocire a lumii. Am fost trimisul neştiut
al celor care nu cred în astfel de porniri, pâ-
nă la urmă lumeşti şi ele…“ (p.145). În mij-
locul acestei „nenorociri a lumii“, soldatului
Gheorghe Rouă i se întâmplă şi ceva teribil
de emoţionant. Îl lăsăm să povestească, aşa
cum a consemnat reporterul-scriitor: „Între
caii aduşi pe linia frontului i se pare că o ve-
de pe Lola. Iapa lui de-acasă. De unde şi pâ-
nă unde să ajungă aici? Se freacă la ochi,
convins că are vedenii de atâta ger uscat,
dar cu cât se uită mai atent, semeniştea de-
vine evidentă, şi pentru că nu înţelege ce i
se întâmplă, poate şi de teamă că îşi pierde
firea, se duce aproape şi strigă: «Lola!». Iapa
s-a ridicat în două picioare şi, nechezând, a
venit şi i-a pus botul în piept, el liniştind-o
cu greu. A îmbrăţişat-o şi au rămas aşa până
a înţeles că iepei i s-a mai potolit respiraţia
şi a mai simţit că i se aprinde mantaua, de la
suflul cald al Lolei. Iapa fusese rechiziţionată
şi trimisă, cu o herghelie întreagă, în război.
De atunci nu s-au mai întâlnit“ (p. 151).

Din fiecare reportaj-povestire pot fi se-
lectate episoade emoţionante, reacţii ome-
neşti în diferite ipostaze. În povestirea În-
tâmplări din inima pustiului, veteranul Iosif
Marcu îşi aduce aminte cum pe front, la O-
dessa, mai mulţi camarazi de arme au com-
pus un cântec ostăşesc, pe care îl intonează
cu mândrie, concluzionând: „…cum am stat
în pământ, în gropi, am făcut istorie…“ (p.
71), pătruns de un vibrant simţ patriotic,
care ne lipseşte atât de mult astăzi! Veteranul
Gheorghe Purice rămâne toată viaţa „prizo-
nierul“ unei frumoase poveşti de iubire pen-
tru o tânără ucraineancă, iar scriitorul, ca
fin cunoscător al sufletului omenesc, îi scrie
femeii, în numele celui care nu a uitat-o nici
după 70 de ani, următoarele rânduri de un
lirism aparte: „Vezi, femeie, câtă furtună şi
dor poţi semăna în inima bărbatului? Du cu
tine bucuria că eşti atât de iubită; împlineşte-
te, mai şi visează când eşti în impas, că
oricum vremea trece. Nina Glagcenko, aşa
a făcut şi bărbatul acela tânăr, pe care l-ai
cunoscut la un bal, chiar dacă era război.
Nu te-a uitat! Îţi mai aminteşti? Jora (aşa îi
spunea ea – n.m.I.C.) îl chema. Nina Glagcen-
ko, dacă mai exişti, dă-i un semn. Nu te sfii.
Nici ţie, nici lui Jora nu vă aparţine adevărul
că iubirea nu are vârstă!“ (p.101).

O interesantă povestire-parabolă,
având în centru motivul creaţiei
şi al creatorului (care simte ca pe

o povară datoria eliberării preaplinului su-
fletesc, a consemnării faptelor şi întâmplă-
rilor) este cea de-a 24-a din reuşitul volum
al scriitorului Dumitru Oprişor, purtând titlul
sugestiv Tablou fără ramă. Povestirea pare
a cuprinde germenele unei viziuni epopeice
asupra unui eveniment de importanţă covâr-
şitoare pentru omenire, în general, cât şi
pentru individ, potenţial deschizătoare de noi
orizonturi, proiecte şi împliniri literare pentru
autor.

În săptămâna 22 – 29 aprilie, în
Caransebeş s-au desfăşurat mai
multe manifestări religioase, cultu-

rale şi artistice, numite simbolic Zilele Cre-
dinţei şi Culturii în Caraş-Severin, ediţia a
VI-a, în cadrul cărora a avut loc şi Festivalul
de Poezie în Grai Bănăţean “Credinţă şi Lu-
mină”, ediţia a III-a, care s-a desfăşurat în
Sala de Festivităţi „Episcop Elie Miron Cris-
tea” a Centrului Eparhial Caransebeş, sâm-
bătă, 28 aprilie, ora 10. Festivalul a fost or-
ganizat de Episcopia Caransebeşului, în cola-
borare cu Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănă-
ţean şi Parohia Ohaba Mâtnic, desfăşurându-
se după un program bine stabilit.

Deschiderea s-a făcut printr-o rugăciu-
ne minunată, urmată de cuvântul Pr. Daniel
Alic, de la Episcopia Caransebeşului, şi al
Pr. Preot Claudiu Petru Ciorogariu, de la Pa-
rohia Ohaba Mâtnic, urmaţi de prof. Ion
Ghera – preşedintele Asociaţiei Scriitorilor
în Grai Bănăţean, care, prin cuvintele rostite,
ne-au cucerit şi ne-au transmis o parte din
atmosfera caldă şi blândă a festivalului.

Prezentarea şi lansarea numărului 100
al Revistei “Tăt Bănatu-i fruncea” a Asocia-
ţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean a fost făcută
de prof. dr. Ion Căliman – vicepreşedinte al
Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean şi pre-
şedintele Colegiului director al Revistei “Tăt
Bănatu-i fruncea”, care a descris conţinutul
revistei, având grijă să transmită şi ascultăto-
rilor bucuria realizării revistei, precum şi,
mulţumirile sale, colaboratorilor.

Recitările de poezie religioasă au debutat
cu montajul literar Învierea, prezentat de
elevii din Ohaba Mâtnic, versuri Ion Ghera,
îndrumător prof. Loredana Stan. Au urmat
recitările autorilor  Adriana Weimer, Daniela
Radu, Cornel Boteanu, Nicolae Gheju, Dana
Nicolescu, Gheorghiţă Brebenar, Ion Albu,
Ion Ghera, Ion Căliman, Ionel Iacob-Bencei,
Ionel Peia, apoi recitări în grai bănăţean,
deschise de Molea Elena, cu poezia Nepotu
şi socoata, de Dorina Şovre, şi Muntean Ti-
berius, cu poezia Mince şî prostâie, de Ion
Curea, ambii de la Grădiniţa P.P. 4, din Ca-
ransebeş, coordonaţi de prof. Maria Bîrză;
în continuare, elevii de la Şcoala cu clasele
I-VIII „George Gârda” din Mănăştiur au pre-
zentat un montaj în grai Primăria, bat-o vi-
na, de Ionel Iocob-Bencei, coordonaţi de prof.
Aurica Crista. Un alt moment artistic a fost
prezentat de elevii şcolii din Prisaca, coordo-
nator prof. Marioara Magda.

Programul a continuat cu un moment

muzical, intitulat sugestiv „Muzică, dulce
muzică”, în interpretarea cantautorului prof.
Vasile Gondoci.

Momentele de recitare şi-au urmat
cursul cu poezia Învăţătură, de
Ion Căliman, prezentată de e-

leva Anisia David, de la Liceul Teoretic „Tra-
ian Vuia” Făget, care, a recitat şi poezia Ţu-
lăie baba Lenca, de Marius Munteanu, co-
ordonată fiind de prof. Elena David şi prof.
Angelica Brezovan.

Scrierile în grai bănăţean au fost puter-
nic reprezentate, deoarece, autorii – membrii
ai Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean au
prezentat câteva din creaţiile scrise (poezii
sau proză), printre participanţi numărân-
du-se: Petru Andraş, Dimitrie Acea, Ioan
Jorz, Adrian Gerhard, Nicolae Gheju, Ion
Albu, Sergiu Boian, Ionel Peia, Ionel Iacob-
Bencei.

Un alt minunat moment muzical a fost
susţinut de cantautoarea Didina Curea, iar
elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII „George
Gârda” din Mănăştiur au recitat poezii: Ţăran
Sergiu – Din lacrimă de înger, de Dorin Ene,
Martinovici Orlando – De eşti creştin, iar
Stănescu Francesca – De n-ai credinţă, co-
ordonaţi fiind de prof. Aurica Crista.

Domnul prof. univ. dr. Ioan Viorel Bol-
dureanu a luat cuvântul, vorbind despre scri-
erile dialectale, explicând sensurile unor
cuvinte, dar şi, prezentându-ne un fragment
dintr-o scriere în grai bănăţean, care face
parte din creaţiile sale, urmat de un recital
de poezie în grai bănăţean, în interpretarea
copiilor de la Parohia Berzovia.

Toţi participanţii implicaţi în realizarea
minunatului program au fost felicitaţi şi răs-
plătiţi cu diplome şi mape, ce conţineau ex-
traordinare cărţi religioase, înmânate perso-
nal de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul
Caransebeşului, iar Asociaţia Scriitorilor în
Grai Bănăţean, reprezentată de preşedintele
acesteia – prof. Ion Ghera, a oferit DIPLO-
MA DE ONOARE Preasfinţitului Părinte Lu-
cian, Episcopul Caransebeşului, precum şi
domnului prof. dr. Ion Căliman.

Cuvântul de binecuvântare a ma-
nifestării, a aparţinut Preasfinţi-
tului Părinte Lucian, Episcopul

Caransebeşului, care a prezentat importanţa
conservării graiului bănăţean, a explicat sem-
nificaţia religioasă a numelui Festivalului
“Credinţă şi Lumină”, prezentând şi eveni-
mentele care au prilejuit desfăşurarea mani-
festărilor din această săptămână luminată.

Întâlnire de suflet
la Caransebeş

Adina  Iova

Zilele Credinţei şi Culturii în Caraş-Severin şi
Festivalul de Poezie în Grai Bănăţean “Credinţă şi Lumină”

Foto: Adriana Weimer

O carte catharsis, o terapie necesară

Banat
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Constantin-Tufan Stan

Nicolae Ursu

În urmă cu doi ani, în 2010, s-au îm-
plinit 200 de ani de la prima ates-
tare documentară a vechii Reuniuni

Române de Cântări şi Muzică din Lugoj, cea
mai veche corală românească, născută sub
oblăduirea bisericii ortodoxe, cu un rol major
în afirmarea conştiinţei naţionale, conserva-
rea şi promovarea tradiţiilor culturale româ-
neşti bănăţene. Cu câteva mici, dar meritorii
excepţii, pe plan local, regional şi naţional
(cu aportul unor destoinici parlamentari, So-
rin Stragea şi Dorel Covaci), evenimentul a
trecut neobservat la Bucureşti, numele lui
Ion Vidu şi al venerabilei sale corale, lăsate
moştenire, netrezind nici cea mai mică emoţie
sau reacţie, de firesc omagiu1, ca să nu mai
vorbim de obligaţia morală a autorităţilor
centrale, care diriguiesc destinul culturii, de
a cinsti, onorific, corul şi dirijorul său, Remus
Taşcău, un simbol al artei interpretative ro-
mâneşti şi europene. Marelui Vidu, membru
fondator, în 1920, alături de George Enescu
şi Tiberiu Brediceanu, al Societăţii Compozi-
torilor Români, îi datorează, poate, Regatul
Român alipirea Banatului. Cine altul, decât
doinitorul Banatului, cu vraja cântecelor sale,
ar fi reuşit să cultive şi să întreţină, neostoit,
dorul românilor bănăţeni pentru fraţii de
Preste deal, acolo, „la nana-n vale”?

Iată cum pregăteau muzicienii bănăţeni
şi bucureşteni, dar şi oficialităţile, în 1956,
sărbătorirea Corului din Chizătău, cea mai
veche corală românească ţărănească, care,
în 1957, urma să împlinească 100 de ani de
existenţă, la apelul-iniţiativă lansat de Nicolae
Ursu, de o uimitoare luciditate, cu un desă-
vârşit profesionalism, probitate profesională

septembrie 1957, de existenţă a corului de
ţărani, azi Căminul Cultural al satului Chiză-
tău, raionul Lugoj. În acest scop, ar fi nece-
sar de luat următoarele măsuri din timp:

– Organizarea unui comitet de iniţiativă
şi a unei comisii tehnice care să se ocupe de
realizarea acestei probleme.

– Redactarea unui volum omagial, co-
memorativ, în legătură cu istoria şi activitatea
corului, tipărirea şi desfacerea lui cu acest

Opera, Filarmonica şi Şcoala Medie de Mu-
zică.

– Asigurarea, prin bugetele raionului
Lugoj, a regiunii Timişoara şi, mai ales, prin
[cel] al Ministerului Culturii, Direcţia Gene-
rală a Aşezămintelor Culturale, a sumelor ne-
cesare pentru organizarea şi susţinerea fes-
tivităţilor programate pentru două zile, dem-
ne de însemnătatea istorică ce o reprezintă
pentru întreaga cultură a ţării noastre acest
prim factor artistic de 100 ani.

Persoanele propuse pentru comitetul de
iniţiativă, comisia tehnică şi juriul de concurs
ar fi următoarele:

– Actualii şi foştii dirijori încă în viaţă
ai corului şi căminului cultural: învăţător, di-
rector şcolar Ioan Cărăbaş, Şuman Constan-
tin, Ghiţă Opriş, Ioan Gârda, Iuliu Putici,
Gheorghe Onae, preot pensionar Sever Şe-
peţian.

Preşedintele Sfatului Popular local şi al
gospodăriei colective, preot Teodor Şchiopu,
fostul preşedinte al corului, medic dr. Ioan
Şepeţian, Lugoj, sprijinitorul corului, şeful
secţiei culturale raionale Lugoj, şeful secţiei
culturale regionale Timişoara, prof. Dimitrie
Stan, dirijorul Corului Casei de Cultură „Ion
Vidu” din Lugoj, compozitorul Nicolae Ursu,
Timişoara, membru în biroul filialei com-
pozitorilor bănăţeni, scriitorul Gabriel Mano-
lescu, originar din Chizătău, secretarul literar
al Teatrului de Stat, membru al filialei scriito-
rilor bănăţeni, şi alţi tovarăşi, conducători
de partid şi de stat din raion şi din regiune.

Compozitorul Sabin Drăgoi, Bucureşti
Compozitorul Tiberiu Brediceanu,

Bucureşti
Compozitorul Zeno Vancea, Bucureşti

Compozitorul Filaret Barbu, Bucureşti
Muzicologul George Georgescu-Breazul,

Bucureşti
Folcloristul Tiberiu Alexandru, Bucureşti

Aceste propuneri de organizare şi
de persoane s-au făcut de către
subsemnatul, de acord cu per-

soanele de iniţiativă locală şi cu consimţă-
mântul prealabil al secţiilor culturale din
raionul şi regiunea Timişoara.

Prof. Nicolae Ursu, compozitor,
Timişoara, str. Tegle, nr. 1.

14 I 1956"4

Note:
1 Ca reacţie publicistică, amintim două singulare,

dar onorante voci, care au rezonat la epocalul eve-
niment, prin semnarea unor recenzii la volumul
apărut cu acel prilej, închinat istoricului venerabilei
reuniunii lugojene: Viorel Cosma (Monografia celui
mai vechi cor românesc, în „Melos”, Bucureşti, de-
cembrie 2010, p. 23) şi Doru Popovici (Un volum
valoros: De la Reuniunea Română de Cântări şi
Muzică la Corul „Ion Vidu” de Constantin-Tufan
Stan, în „Actualitatea muzicală”, Bucureşti, 12,
decembrie 2010, p. 9).

2 Pentru detalii privind tribulaţiile părintelui Sever
Şepeţian la publicarea manuscrisului închinat
istoricului Corului din Chizătău, vezi articolul
subsemnatului, Despre plagiat şi plagiatori, „sine
ira et studio”, apărut în „Banat”, Lugoj, VIII, 2, 3,
4, 5, 6 (86, 87, 88, 89, 90), 2011, 23.

3 Într-o nefastă şi păguboasă tradiţie românească,
în zilele Revoluţiei din 1989, muzeul, încropit cu
atâtea eforturi şi sacrificii în anul 1957, a fost van-
dalizat, majoritatea pieselor expuse, între care şi
câteva nepreţuite cupe din argint, de o inestimabilă
valoare istorică, adevărate documente ale spiri-
tualităţii româneşti pe aceste strămoşeşti meleaguri,
dobândite în vremuri tulburi, sub administraţia
Statului Ungar, dispărând fără urmă. Nicio persoană
fizică sau organizaţie nu a sesizat vreodată organele
abilitate, pentru iniţierea unei investigaţii şi recu-
perarea obiectelor de patrimoniu. Şi documentul
„Pro memoria”, descoperit de preotul Ioan Covaci
în turla bisericii din Chizătău, în anul 1975, semnat
de Trifu Şepeţian în 31 august 1851, care atesta e-
xistenţa Corului din Chizătău, „pe patru voci me-
lodios cântătoare”, predat în acel an Muzeului Mi-
tropoliei Banatului (prin preotul-muzeograf Mircea
Lăutaş), a fost sustras, pentru a îmbogăţi, probabil,
o meschină şi ilicită colecţie particulară din ţară sau
de aiurea.

4 O copie dactilografiată a adresei semnate de
Nicolae Ursu se află în Arhiva Muzeului Banatului
din Timişoara, Fondul Nicolae Ursu, inv. 2.027.

Sub influenţa asociaţionismului eu-
ropean, începând cu secolul al XIX-
lea, se vor înfiinţa numeroase aso-

ciaţii şi societăţi culturale româneşti în Ardeal
şi Banat, cu scopul de a promova cultura şi
spiritualitatea naţională. Fenomenul asocia-
ţionismului cultural va continua şi în România
Mare, chiar dacă obiectivele vor fi, de multe
ori, altele. Din păcate pentru destinul demo-
craţiei româneşti, după instaurarea regimului
comunist, rând pe rând, toate asociaţiile şi
societăţile culturale vor fi desfiinţate şi patri-
moniul lor confiscat. Pentru a promova valori
culturale şi spirituale într-o societate puternic
ideologizată, sub iniţiativa inspirată a unor
deschizători de drumuri, se vor înfiinţa aso-
ciaţii profesionale. Printre acestea se numără
şi Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologie
din România înfiinţată în 9 iunie 1949.

Din iniţiativa unor cunoscuţi şi
apreciaţi profesori lugojeni, în
noiembrie 1950 s-a constituit fi-

liala Lugoj a acestei societăţi, alegându-se şi
primul comitet de conducere: prof. emerit
Dan Popescu (preşedinte), Gheorghe Opres-
cu (vicepreşedinte), Ana Dumitrescu (secre-
tar), I. Georgescu (responsabil pentru secţia
de istorie) şi Liviu Roman (responsabil pen-
tru secţia filologie).

Activitatea acestei filiale desfăşurate pe
parcursul a şase decenii este prezentată cu
meticulozitate şi rigoare de domnul Simion
Todorescu, publicist şi pasionat iubitor de
istorie. Domnia sa a avut inspiraţia şi tena-
citatea de a pune cap la cap programe, pro-
cese-verbale, rapoarte de activitate, comuni-
cări şi referate susţinute de membrii filialei,
mărturii, fotografii şi alte documente de ar-
hivă. Rezultatul, o monografie a filialei Lugoj
ce prezintă un scurt istoric al activităţii
desfăşurate în perioada 1950-2010 şi 17 fişe
biografice însoţite de scurte comunicări pre-
zentate cu diferite ocazii de cunoscuţi mem-
brii ai filialei. Astfel cititorul iubitor de istorie,
în general, şi de istorie locală, în special, are
posibilitatea să cunoască activitatea unei
societăţi profesionale ce-şi propune prin sta-
tut să cinstească şi să promoveze momente
semnificative ale istoriei românilor şi să
evoce personalităţi demne de admiraţia şi pre-
ţuirea contemporanilor şi a posterităţii.

Lucrarea domnului Simion Todorescu
este şi un binemeritat omagiu adus regreta-
tului profesor emerit Dan Popescu, preşedin-
tele filialei lugojene din momentul constituirii
şi până la trecerea în eternitate.

Fără a avea pretenţia unei cercetări ex-
haustive, demersul ştiinţific al domnului Si-
mion Todorescu merită toată consideraţia şi
preţuirea şi poate fi un îndemn pentru con-
tinuarea cercetărilor de către domnia sa sau
de către alţi pasionaţi de istorie.

Dumitru
Tomoni

Filiala Lugoj
a Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România

Trifu Şepeţian

şi o surprinzătoare competenţă managerială,
în plină epocă proletcultistă, la care au achi-
esat corifei ai muzicii româneşti, cu acordul
tacit şi sprijinul necondiţionat al mai marilor
zilei, prilej de meditaţie şi învăţătură pentru
prezent:

„Către Ministerul Culturii,
Direcţia Generală a Aşezămintelor

Culturale, Bucureşti

La 8 septembrie 1957 se împlineşte un
veac de la înfiinţarea primului cor de plugari
din Ţara Românească, în satul Chizătău, ra-
ion Lugoj, reg. Timişoara, eveniment artistic
de mare şi deosebită importanţă pentru răs-
pândirea culturii şi artei în masele populare
româneşti la mijlocul veacului trecut.

Subsemnatul, în calitate de compozitor
şi muzician, pe jumătate originar din satul
respectiv, după o prealabilă consultare şi a-
probare verbală a tuturor factorilor de răs-
pundere culturală din ierarhia administrativă
a Sfatului Popular şi a Ministerului Culturii,
precum şi a unor tovarăşi din Comitetul
Regional PMR Timişoara, îmi permit a face
următoarea propunere:

Pentru sărbătorirea a 100 de ani, la 8

prilej. Descendentul dirijorului întemeietor,
preotul pensionar Sever Şepeţian, a alcătuit
această monografie a satului şi a corului
special pentru acest prilej2.

– Scoaterea unei medalii sau insigne co-
memorative.

– Organizarea, în cadrul filialelor uni-
unilor de compozitori şi scriitori bănăţeni, a
unui concurs literar şi muzical pentru un cân-
tec coral de masă legat de acest eveniment.

– Adunarea materialelor documentare
(piese muzicale), fotografii, ziare, articole
vechi etc., privind corul şi satul Chizătău, şi
organizarea, în cadrul căminului cultural, a
unui mic muzeu local3.

– Restituirea pieselor muzicale şi istorice
privind Corul din Chizătău, care au fost îm-
prumutate, din încredinţarea şi pentru Con-
servatorul „Gheorghe Dima” din Cluj, de
fostul inspector al Artelor, Mărcuş Ştefan
(decedat), spre a fi expuse la expoziţia din
Cluj şi Bucureşti în iunie şi octombrie 1953.

– Organizarea unui concurs regional de
coruri ale căminelor culturale bănăţene, cu
acest prilej, cu participanţi delegaţi ai cămi-
nelor culturale din toată ţara şi cu colaborarea
instituţiilor artistice de stat din Timişoara:

Legitimaţia de student a lui Nicolae Ursu

şi jubileul Corului din Chizătău
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