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„Personalitate complexă chiar
singulară, am putea spune, în panteonul
culturii româneşti, Nicolae Stoica poate
fi considerat, pe bună dreptate, un
iluminist, un produs al epocii în care a
trăit, Epoca Luminilor.

(...) Preot, învăţător, croni-
car, arheolog, numismat amator, etnograf
şi folclorist, diplomatist, versificator şi
poet - şi am putea continua gama largă
a preocupărilor sale, unele chiar în
premieră pentru teritoriul României de
astăzi (numismat, epigrafist şi chiar
muzeograf), este considerat de
specialiştii care s-au aplecat asupra
operelor sale, fără a greşi, un adevărat
polihistor”. (Dorin Bălteanu).
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 „Poezia este o formă concentrată de memorie şi de creativitate. Este o formă de a
dilua sau de a concentra conţinutul vieţii comune prin discurs, prin limbaj, prin
forme comune, prin reconfigurări”, a spus Emil Hurezeanu în faţa numerosului

public prezent în curtea Bibliotecii Germane „Alexander Tietz”, la evenimentul de lansare a volumul său bilingv „Zärtlichkeit,
Routine/Tandreţe, rutină,/ Gedichte eines Knauserers 1979-2019,/Poemele unui parcimonios 1979-2019”, editat anul trecut la
Ludwigsburg (Germania). „Mă bucur că acest volum ajunge aici la dumneavostră şi că această lansare se întâmplă la Reşiţa sub
auspiciile dezinteresate ale unor oameni atât de vii, inteligenţi şi cu conştiinţă istorică în aplicarea ei acută de azi. Să numeşti
evenimentul acesta «Reşiţa 250 de ani, foc nestins» este extraordinar. Sunt de acord, e vorba despre cuptoare, despre oţelărie,
dar focul acesta nestins nu este numai al cuptorului. Este un foc nestins al încrucişării culturilor, religiilor, al destinelor individuale
şi comunitare în constelaţii mereu reînnoite [...]” (Marian Averescu - resita.ro)
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NICOLAE STOICA de HAŢEG (1751 - 1833)
– un polihistor

al veacului Luminilor –

„…am fost vizitat de domnii vilegiaturişti ai
băilor noastre, persoane de vază şi de cei aflaţi în
trecere, care mi-au exprimat dorinţa lor să le las

*muzeograf, scriitor, publicist, Băile Herculane

ceva scris despre lucrurile demne de amintire din aceste ţinuturi, despre
vechile ruine de aici...”

(Nicolae Stoica  de Haţeg, 1831)

În galeria marilor personalităţi ale Banatului, la loc de cinste se află, fără
îndoială, protopopul cronicar Nicolae Stoica de Haţeg.

Personalitate complexă, chiar singulară, am putea spune, în panteonul
culturii româneşti, Nicolae Stoica poate fi considerat, pe bună dreptate, un iluminist,
un produs al epocii în care a trăit, Epoca Luminilor.

Sigur că această apreciere nu este una fomală, ci este dovedită cu prisosinţă
de întreaga sa activitate desfăşurată cu implicare şi pasiune de la altarul bisericii
şi sala de clasă până la participarea la campaniile militare pe câmpurile de luptă şi
în spitalele militare ale armatei austriece.

Preot, învăţător, cronicar, arheolog, numismat amator, etnograf şi folclorist,
diplomatist, versificator şi poet – şi am putea continua gama largă a preocupărilor
sale, unele chiar în premieră pentru teritoriul României de astăzi (numismat,
epigrafist şi chiar muzeograf) – este considerat de speciali’tii care s-au aplecat
asupra operelor sale, fără a greşi, un adevărat polihistor .

· fiu al Varvarei şi al preotului Athanasie Stoica originar din Haţeg, cel care
avea să devină mai târziu cronicar de seamă al Banatului şi primul cronicar român
al Băilor Herculane, s-a născut la 24 februarie 1751, în Mehadia.

· a început şcoala la vârsta de 6 ani la Mehadia. Învăţând încă de pe băncile
şcolii mai multe limbi, slavonă, română, sârbă, germană, latină, Nicolae Stoica de
Haţeg îşi va dovedi iscusinţa în cunoaşterea acestora fiind folosit de către armata
austriacă în calitate de interpret cu mai multe ocazii, slujindu-l în această postură
chiar pe împăratul Iosif al II-lea.

· la 31 ianuarie 1776 se căsătoreşte cu Natalia, fiica protopopului de
Caransebeş, cu care va avea 14 copii, dintre care numai o parte vor supravieţui.

· a activat ca preot, învăţător, director al şcolilor naţionale neunite române
şi sârbe, protopop de Mehadia. A participat ca preot militar şi tălmaci la războiul

sursa foto:http://
www.sfatulbatranilor.ro/
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austro – turc timp de trei ani, în perioada 1788 – 1791. În plină epidemie de tifos exantematic şi holeră, a lucrat
câteva luni la Spitalul militar amenajat la Cazarma din Bozovici.

· s-a stins din viaţă în 6 ianuarie 1833, în Mehadia sa natală.
Peste tot pe unde a activat, pe front sau în viaţa civilă, şi-a îndeplinit cu conştiinciozitate datoria, dovedindu-

se un bun organizator, activând energic, dar dovedind, totodată, un comportament cald, uman faţă de semenii săi,
atrăgându-şi stima şi prietenia celor din jur. De altfel, cu statura sa uriaşă (cca. 1,90 m, după măsurătorile efectuate
cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate după descoperirea mormântului din curtea bisericii din Mehadia), dar
şi cu sufletul său cald, Nicolae Stoica de Haţeg nu putea trece neobservat, fiind stimat şi apreciat de către cei din
jurul său.

Degaja o energie şi o putere de convingere cu care putea să-i mobilizeze pe cei cu care intra în contact,
reuşind să se facă ascultat şi să lase o impresie de neuitat, fie că era vorba de un simplu soldat sau chiar de
oficialităţi imperiale.

Din însemnările părintelui cronicar Nicolae Stoica de Haţeg cu privire la construirea bisericii din Băile Herculane,
aflăm că în anul 1808, staţiunea de pe Valea Cernei a fost vizitată de arhiducele Ludovic, în suita căruia se afla şi
generalul comandant al Banatului, baronul Frederic Petru Duca de Kádár.

Profitând de prezenţa înalţilor oaspeţi, Nicolae St. de Haţeg şi-a luat inima-n dinţi şi a solicitat să i se aprobe
un iugăr de pământ (aprox. 0,5 ha) în jurul bisericii. Refuzat fiind de generalul comandant Duca, părintele protopop
nu s-a lăsat şi i-a replicat cu curaj acestuia că rugămintea lui nu a fost adresată generalului comandant, ci a fost
adresată arhiducelui Ludovic. Lăsând la o parte momentul de amuzament produs de insistenţa părintelui, acesta s-
a ales cu cererea aprobată, cu o singură condiţie: să îngrădească pământul din jurul bisericii cu „un zid puternic”,
ceea ce s-a şi întâmplat – şi se observă din litografiilede epocă, acel zid construit în jurul bisericii.

 În 1778, Nicolae Stoica de Haţeg reuşeşte să convingă o ceată de 16 lotri şi doi harambaşi „să apuce altă
cale de viaţă”.

Mărturisirile din cronicile părintelui protopop, în care povesteşte cum „vindeca”, ne determină să credem că
poseda şi calităţi bioterapeutice manifestate încă de la vârsta de 26 ani. Aceste calităţi ale lui, mai puţin observate
şi comentate, ar putea face obiectul unui studiu de bioterapie.

Astfel, în anul 1777, trimis fiind, în calitate de curier, la episcopul de Vârşeţ, care zăcea pe patul de moarte de
patru zile, Nicolae Stoica de Haţeg mărturiseşte că „într-o jumătate de ceas mi-a reu’şt să-l readuc la viaţă cu
mâinile mele reci, pentru care, drept mulţumire, m-a numit preot şi paroh la Cornea”. Există mai multe astfel de
exemple povestite în cronicile sale.

 Activitatea de cronicar ne-o mărturiseşte apăsat, printr-o adevărată profesiune de credinţă, vorbind despre
„cauzele care m-au îndemnat la scris”, cuvinte pe care le-am citat în motto-ul prezentului material.

Într-adevăr, scrierile sale se dovedesc a fi adevărate cronici ale epocii în care a trăit, mărturii preţioase pentru
contemporanii săi şi, mai ales, pentru generaţiile care au urmat. O dovadă a aprecierii generaţiilor următoare a fost
tipărirea şi retipărirea operelor sale. Şi nu numai românii l-au apreciat, ci şi istoricii sârbi de la sud de Dunăre, care
l-au citat adesea în scrierile lor.

Opera
· Catehismul mic (în colaborare cu autorul Ioan Raici), Viena, 1776-1777 ediţie trilingvă (sârbă-română-

germană)
· Cartea de mână a dascălilor (traducere), Viena, 1777
· Cântece (culegere de colinde, poezii cu caracter religios culese de N.Stoica de Haţeg, precum şi poezii

proprii), 1778-1795
· Scurtă istorie a Banatului, 1815
· Sârbii în Banat, 1816
· Faptele lui Hercule, 1817
· Viaţa lui Alexandru cel Mare, 1825
· Scurtă cronică a războiului din 1788-1791, publicată de Nicolae Iorga în 1940
· Cronica Banatului, 1826-1827, cea mai importantă operă a sa, publicată în premieră de Damaschin Mioc,

în 1969, la Bucureşti, la Editura Academiei R.S.R.
· Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane, 1829, scrisă în limba germană cu caractere gotice, scrisă, aşa

cum mărturiseşte cronicarul, „...şi seara, la lumânare, fără ochelari, în al 79 -lea an al meu”. A fost publicată în limba
germană la Editura Kriterion, Bucureşti, în 1981 şi în limba română, la  Editura Facla, Timişoara, în 1984.

· Poveşti moşăşti, şcolarilor rumâneşti, 1830, scrisă pentru uzul şcolarilor, publicată parţial de Damaschin
Mioc şi de Costin Feneşan, împreună cu Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane, Editura Facla, Timişoara, 1984.

Întreaga operă a cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg se constituie pentru Banat într-un izvor nepreţuit de
cunoaştere pentru a doua jumătate a sec. XVIII şi prima jumătate a sec. XIX.

De la cronicarul protopop aflăm că staţiunea de pe Valea Cernei, la fel ca întreg culoarul Timiş – Cerna,
începând cu sec.  XVIII, a fost un permanent teatru de război, istoria sa zbuciumată caracterizându-se prin perioade
de lupte între armatele imperiale austriece şi otomane care-şi disputau supremaţia zonei, urmate de perioade de
pace şi relativă linişte, favorabilă procesului de reconstrucţie a Băilor.

Aşa cum ne spune N. St. de Haţeg în: Nicolae Stoica de Haţeg –   „Liturghierul” de Râmnic (leat 7276): „...la
anul 1724 au început Împăratul Carl a drege băile Mehadii...”

În urma păcii de la Pojarevăţ (21 iulie 1718), contele Florimund Claudiu Mercy, guvernatorul Banatului, începe
procesul de reconstrucţie a Băilor. Lucrările au fost executate între anii 1724 şi 1736 de către maiorul inginer  Adam
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Doxat, cel care conducea şi lucrările de fortificare a Orşovei, Ada Kalehului şi a Mehadiei. Succesorul contelui
Mercy, generalul comandant, Andreas Hamilton, primeşte, în 1736, ordinul de la împărat, de a grăbi lucrările de
reconstrucţie. Se construiesc case de locuit, trei cazarme, o capelă şi o ospătărie. Se descoperă zidurile vechi ale
construcţiilor romane şi se folosesc materialele dezgropate la reconstrucţia băilor, „baia francisca (Venera), baia de
şindrilă (Apollo) şi baia hoţilor (Baia romană sau Baia lui Hercule)”. Generalul mai construieşte „un drum mic de
care” pentru accesul la Băile lui Hercule (Baia romană) şi un pod provizoriu peste Cerna.

„Ce uimire şi ce bucurie trebuie să fi avut generalul că zidurile s-au păstrat bine timp atât de îndelungat, mai
ales la Băile lui Hercule, unde bolţile greceşti şi romane s-au menţinut sub cerul liber peste 1300 de ani”. Ca
urmare, Hamilton ordonă „ca mai întâi să se repare, tencuiască şi acopere cabinele de la băile lui Hercule şi să fie
reparate de către tâmplari, lăcătuşi şi geamgii”.

În anul 1805 Nicolae Stoica de Haţeg a construit prin colectarea donaţiilor, prima biserică ortodoxă din Băile
Herculane, situată în locul unde se află astăzi Pavilionul Muzical din Parcul Central. În urma realizării proiectului
arhitectului vienez Wilhelm Doderer, care prevedea sistematizarea zonei prin realizarea celei de-a doua etape a
Centrului Istoric Băile Herculane, etapa Franz Iosef, biserica ortodoxă este demolată şi se construieşte o biserică
nouă, în anul 1864, acolo unde o putem vedea înălţându-se şi astăzi lângă Hotelul Cerna.

Împăratul Iosif al II – lea (1765 – 1790). Vizitele împăratului impulsionează desfăşurarea lucrărilor de
reconstrucţie a staţiunii Băile Herculane

Aşa cum aflăm de la cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg, prima vizită imperială în staţiunea de pe Valea
Cernei este cea a împăratului Iosif al II – lea (1765 –1790, coregent până în 1780, anul în care moare mama sa,
împărăteasa Maria Tereza)

Preocupările Curţii de la Viena urmăreau o rentabilizare cât mai rapidă a Banatului şi din această perspectivă
trebuie să privim programarea celor trei vizite în regiune ale lui Iosif al II-lea, în anii 1768, 1770 şi 1773. Banatul, o
regiune care se afla sub directa conducere a Curţii vieneze, era privit cu o atenţie deosebită de către imperiali atât
din considerente de ordin politico–militar, cât şi din considerente economice, ca o sursă rentabilă de venituri. Vizitele
repetate, la intervale relativ scurte, caracterul lor inopinat şi fără festivisme, trebuie văzute prin prisma interesului
împăratului de a verifica direct, la faţa locului, modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în vizitele precedente. În
vederea unei informări cât mai obiective asupra realităţilor bănăţene, autorităţilor locale chiar li s-a interzis să
repare drumurile înaintea acestei vizite.

Acesta vine în anul 1768 să inspecteze lucrările realizate între anii 1758 şi 1760, adică „baia cea mare” (Baia
Apollo) şi „cele două mici, nr. 1 şi 2” (conform notaţiilor cronicarului, baia nr. 1 ar corespunde Băii Francisc). De
asemenea, împăratul a dispus construirea „unei mici capele rotunde pentru slujba dumnezeiască, cât şi a unui han
cameral corespunzător, cu mai multe etaje, cu camere separate, şemineuri şi bucătării, cu un şopru pentru căruţe
şi un grajd pentru 16 – 20 de cai. De asemenea, lângă Baia de şindrilă (Baia Apollo) urma să fie ridicat un zid de
escarpă, pentru siguranţa băilor”

„În anul 1817, Maiestăţile Lor, împăratul şi împărăteasa, cu o înaltă suită, au făcut o călătorie din Polonia,
prin Transilavania, pe la Haţeg şi Caransebeş. La 29 septembrie, au ajuns prin Mehadia, la Băile Herculane, unde
şi-au stabilit reşedinţa, în clădirea hanului”.

Nicolae Stoica de Haţeg se stinge din viaţă în Mehadia natală, la 6 ian. 1833, rămăşiţele pământeşti aflându-
se la loc de cinste, în avlia Bisericii din Mehadia, alături de ale unui alt mare patriot, generalul Nicolae Cena.

Pe piatra funerară a mormântului său, stă scris:
 „Aici odihneşte Nicolae Stoica de Haţeg, 1751-1833, protopopul Mehadiei, reprezentant al Şcolii Ardelene,

cronicar bănăţean, neobosit răspânditor al culturii româneşti. Mare patriot, iubitor de neam şi dreptate”.
Fiind un adevărat reper moral şi cultural, protopopul cronicar dăinuie în conştiinţa generaţiilor mileniului III din

Banat nu numai prin cărţile sale tipărite şi retipărite de-a lungul anilor, ci şi prin numele său dat unor străzi din
Timişoara şi Băile Herculane precum şi Liceului din Mehadia şi Bibliotecii orăşeneşti din Băile Herculane.

Bibliografie:

- Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane, Editura Facla,
Timişoara, 1984
- Damaschin Mioc, Studiu introductiv la Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului,
Editura Facla, Timişoara,1981
- prof. dr. Sorin-Marius Petrescu – „Un mormânt de preot descoperit la Mehadia,
jud. Cara’ş– Severin”, comunicare la Simpozionul Internaţional „Universul ’tiinţelor”,
ed. a III-a, Iaşi, 2012
- Tiberiu Ciobanu – „Nicolae Stoica de Haţeg cronicarul Banatului”, Patrimonium
– Banaticum – II - 21

În data de 24.02.2021, în Sala de şedinţe a Primăriei Băile Herculane,
a avut loc o evocare a cronicarului protopop Nicolae Stoica de Haţeg, de la
a cărui naştere s-au împlinit 270 de ani. Manifestarea organizată de Primăria
şi Cenaclul „Domogled” Băile Herculane, a avut binecuvântarea
Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului care a trimis o
delegaţie formată din părintele arhimandrit Casian Ruşeţ, părintele protopop
Iosif Frenţ al Protopopiatului Băilor Herculane şi părintele paroh Pavel Găină.

Piatra de mormânt a cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg –
Mehadia, Biserica Ortodoxă cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”; sursa foto: https://ro.wikipedia.org
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Costin FENEŞAN

ÎNCEPUTURILE METALURGIEI LA REŞIŢA*

Dintru bun început, se cuvine menţionată împrejurarea
că metalurgia fierului la Reşiţa n-a însemnat o premieră pentru
Banatul montanistic. Încă imediat după ocuparea Banatului
de către Habsburgi (1716), topitoria de fier de la Bocşa, ale
cărei începuturi datează încă din vremea stăpânirii otomane
şi, poate, încă dinainte de aceasta, şi-a reluat activitatea (1718),
ajungând apoi, după câţiva ani, nu numai să acopere nevoile
noii provincii imperiale, ci şi să-şi exporte produsele în zonele
învecinate. Procesul evolutiv al „uzinei de fier” de la Bocşa a
atins un apogeu în deceniile al şaselea şi al şaptelea al
secolului al XVIII-lea, pe când se afla în administrarea
consilierului provincial Georg Michael Brandenburg, care o
luase în arendă pentru o perioadă de 20 de ani. Mai mult,
datorită asistenţei specialiştilor minieri Cristoph Traugott Delius
şi Franz Xaver Woginger şi beneficiind, în acelaşi timp, de o
conjunctură economică favorabilă – comenzi îndestulătoare
de muniţie din partea Consiliului Aulic de Război de la Viena,
precum şi descoperirea unor bogate zăcăminte de minereu
de fier la Valeadeni şi Ocna de Fier – topitoria de la Bocşa s-a
dovedit insuficientă pentru a face faţă cerinţelor de produse
de fier ale pieţii. De aceea, în 1767 Direcţia Minieră Bănăţeană
a încredinţat lui Delius şi Woginger misiunea de a găsi o soluţie.
După un studiu economic şi de ordin tehnic, cei doi specialişti
minieri au propus fie mărirea topitoriei de la Bocşa prin
construirea unui nou furnal înalt la huta Nepomuk, fie
construirea unei noi „uzine de fier” în apropierea celei existente,
precum şi a zăcămintelor de minereu de fier de la Valeadeni,
[...] Prin decretul aulic din 8 august 1768 s-a hotărât adoptarea
primei variante, adică ridicare încă unui furnal înalt la Bocşa.
Dar, încă la 3 septembrie 1768, Delius şi Woginger s-au
pronunţat împotriva acestei soluţii, pledând în favoarea
construirii unei noi „uzine” cu 2-3 furnale înalte, la Reşiţa. Ca
argumente, ce doi specialişti minieri au invocat, pe de o parte,
posibilităţile favorabile de aprovizionare a noii „uzine” cu lemn
şi minereu de fier (descoperit în părţile Reşiţei în urma
cercetărilor geologice din anul 1757), iar pe de altă parte, prin
facilităţile de aprovizionare cu apa necesară instalaţiilor de
preparare a minereului. La 31 octombrie 1768, Camera Aulică
pentru Monetării şi Minerit s-a declarat de acord cu proiectul
lui Delius şi Woginger.

Dar, cu aceasta, lucrările de construire a „uzinei” de
la Reşiţa încă n-au avut cale liberă, deoarece, la începutul
anului 1769, când Camera Aulică pentru Monetării şi Minerit a
înaintat Consiliului de Stat propunerea de a se ridica la Reşiţa
trei furnale înalte cu o cheltuială
de  56.430 florini, nu s-a aprobat
decât construirea a două furnale
înalte cu o cheltuială de 39,800
de florini. În fine, la 13 aprilie
1769, Direcţia Minieră
Bănăţeană a trimis la Viena, spre
aprobare, planurile noii „uzine”
de la Reşiţa. Prin decretul său din
17 august 1769, Camera Aulică
pentru Monetării şi Minerit
l-a numit pe consilierul
minier Woginger în calitatea
de conductor al lucrărilor

de la Reşiţa în conformitate cu planurile care fuseseră aprobate
între timp. La 25 octombrie 1769, guvernatorul Banatului,
contele de Clary şi Adringen, şi, în acelaşi timp, preşedinte al
Direcţiei Miniere Bănăţene, a aprobat începerea lucrărilor de
construcţie la Reşiţa. Acestea au început efectiv la 1 noiembrie
1769, sub conducerea nemijlocită a consilierului minier de la
Oraviţa, Franz Muller von Reichenstein şi ale lui Joseph
Redange, maistru minier la Dognecea. Potrivit planurilor
aprobate la Viena, la Reşiţa urmau să fie construite două
furnale înalte, o forjă pentru producerea barelor de fier, o forjă
pentru producerea fierului necesar fabricării uneltelor, un atelier
de polisare şi un gater. Lucrările de construire şi amenajare a
canalelor de aducţiune ale apei iazului de acumulare au fost
încredinţate consilierului minier Delius şi maistrului Peter Korb
din Oraviţa. După unele peripeţii, datorate intrigilor a doi
funcţionari minieri de la Bocşa (Adam Johann Rosch,
administratorul „uzinei” şi chirurgul Johann Matsch) împotriva
lui Delius, acuzat că a preferat soluţia construirii Reşiţei în
locul măririi „uzinei” deja existente, timp în care lucrările de
construcţia la noua „uzină” au fost întrerupte în perioada
ianuarie-martie 1770, acestea au fost reluate cu intensitatea
sporită (în primăvara lui 1770, la lucrările de la Reşiţa au fost
angrenaţi pe lângă meseriaşii veniţi de la Bocşa, Dognecea şi
Oraviţa şi 180 de robotaşi români recrutaţi din satele
învecinate). Febra palustră izbucnită în vara anului 1770 a
întrerupt pentru scurt timp lucrările la Reşiţa, dar odată reluate,
acestea au avansat rapid, astfel că, la 29 ianuarie 1771,
maistrul minier Redange a efectuat primele şarje de probă la
cele două furnale înalte, Franciscus şi Josephus. În fine, la 3
iulie 1771, a avut loc inaugurarea festivă a noii „uzine”
Reşiţa. O placă memorială, păstrată până în zilele noastre
(iniţial fixată pe unul din cele două furnale înalte), perpetuează
amintirea când focul s-a aprins pentru prima dată în vetrele de
la Reşiţa: „La porunca augustei Tereza (împărăteasa Maria
Tereza – C.F.) a fost construit acest furnal prin grija lui Muller
(Franz Muller von Richtenstein – C.F.) şi Redange” (1771)

La 8 octombrie 1771, la „uzinele”  Reşiţa au fost date
în exploatare şi primele două vetre de afinare a fierului. În
stadiul actual al cercetărilor de arhivă nu ne sunt cunoscute
cheltuielile făcute de Direcţia Minieră Bănăţeană pentru
construirea topitoriei şi a forjelor de la Reşiţa. În orice caz,
suma de 39.800 de florini stabilită prin deviz, a fost, cu
siguranţă, depăşită.

[...] În ceea ce priveşte subordonarea administrativă
a noii „uzine”, până în anul 1776, când la Reşiţa a fost

construit un oficiu administrativ propriu,
ea a depins, mai întâi, de Oficiul de

administrarea
a fierului de la Bocşa, apoi, pentru scurt timp,

de Oficiul Minier Dognecea.
La oficiul reşiţean

au funcţionat începând cu 1776 un conductor
al „uzinei”, un măsurător de minereu

şi mangal la Ocna de Fier, un topitor-practicant

salarizat din
fondurile miniere, un supraveghetor

al canalelor de aducţiune ale apei
şi un paznic de noapte.

Aşa cum am amintit,
speranţele Direcţiei Miniere

Bănăţene
puse în „uzina” de la Reşiţa
s-au confirmat pe deplin.[...]

(*Fragment din articolul
publicat în

revista in Reflex 7-8-9/ 2001)

Logo-ul manifestarilor aniver-
sare, realizat de

plasticianul Bogdan Piperiu,
la solicitarea dl. Erwin Josef

Ţigla, preşedintele Forumului
Democrat al Germanilor din

Caraş-Severin

Reşiţa , 1771 - 2021
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Cumpăna
(fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la

editura TIM Reşiţa)

O apucă pe strada principală. Nu privea nici casele
de sat înstărit, nici magazinele cu vitrinele colorate
anapoda, nici clădirile sumbre ale oţelăriei, mergea pur
şi simplu, singur, cu geamantanul de carton îmbrăcat în
husă verde, şi avea senzaţia că oamenii ce grăbeau cine
ştie încotro, îşi râdeau de el, de stinghereala lui, de faptul
că nu ştie singurul lucru elementar al oraşului: strada
aceea fără sfârşit ce adună în ea toate bucuriile şi
suferinţele urbei.

Văzută de sus, de foarte de sus, de unde Paul n-ar
fi avut nicicând ocazia să o vadă, strada aceea închipuia
un şarpe imens, moleşit de chinga dealurilor, rămas astfel,
într-o aşteptare tăcută, cu pântecele umflat mestecând
cu zgomot şi flăcări strălucitoare ultima pradă, urmărind
cu atenţie, într-o veghe ce strecurase în oameni o
neînţeleasă nerăbdare, fiecare mişcare, fiecare răsuflare,
gata să se încolăcească posesiv în jurul următoarei
victime. Poate asta o fi însemnând graba oamenilor, un
fel de nelinişte din ochii lor, prezenţa reptilei se simţea
pretutindeni, tutelară, cu drepturi depline, ca o lege a
locului.

Când Paul cuteză să ridice privirile, descoperi
fumegarea precipitată a furnalelor pe ochiul ceţos al
cerului, desluşi zgomote infernale, perdele de foc după
geamurile prăfuite ale unor hale ce nu-i spuneau nimic,
sări speriat într-o parte la ţignalul răguşit al unei locomotive
ce-i trecu impasibilă pe de lături, mult prea sigură de
puterea ei, fugi câţiva paşi de lumea aceea cu care nu
avea nici în clin nici în mânecă.

Nu se dădea cu orice preţ citadin prin definiţie, n-
avea aerul celui venit dintr-un oraş mult mai mare, numele
acestuia, după buletin, o fi stârnind jindul nu ştiu cui, al lui
în niciun caz, chiar voise să scape de el, dar oraşul acesta,
sau ce naiba o mai fi, o comună mai răsărită poate, prin
care mărşăluia topit de căldură, părea construit cu dosul
în sus.

Ninsoarea strălucitoare îl amuză un moment, apoi
o uită, dinspre aleea de plopi venea vârtej de puf cenuşiu,
mirosind a fier. I se lipise de păr, de haine, pe mână, o
senzaţie de scârbă urcă în el şi dori ca totul să se termine
repede, cât mai repede. Clădirea catedralei era îmbrăcată
în schele, în vitrina librăriei aceleaşi cărţi ca la T., oare să
existe totuşi vreo asemănare cu oraşul din care venise?
Dar o mai fi existând T., oraşul lui, nu s-o fi scufundat în
mocirla uscată ce-l mănâncă dedesubt, iar acum
rămăsese singur pe lume, pedepsit să hrănească nesătula
năpârcă prin viscerele căreia orbecăia de atâta vreme?

Vasile BOGDAN Lângă vitrina librăriei zări firma ziarului. Ajunsese.
Uriaş, şarpele tresări zornăindu-şi solzii.

Curios, după aproape douăzeci de ani, poarta
rămăsese la fel de jerpelită. Scoate şi acum acelaşi
scârţâit melancolic sau poate lui Paul i se pare la fel. Ce
s-a întâmplat între timp?

Pătrunse pe coridor. Închise cu atenţie uşa în urmă.
Lăsă jos geamantanul şi, cu degetele tremurând, îşi
cercetă ţinuta, nasturii, netezi cămaşa, umezită la
subsuori, scutură pantalonii prăfuiţi, cu pantofii n-avea
ce face, deveniseră cenuşii, culoarea locului. „E un semn
de adaptare, o să le facă plăcere”, gândi maliţios, de fapt
disperat. Maliţia era pentru alte timpuri, când se ştia
puternic şi inteligent, acum îi rămăsese doar carcasa:
pipernicit şi uşor dolofan, cu ochelarii rotunzi ce-l jenau la
nas. Fără alte semne particulare. Un puşti căruia îi
mersese cândva bine, dar acum şi-a găsit naşul, vor gândi
cei de sus. Dacă-l cotrobăi mai bine n-ai ce folosi, nu ne-
am găsit omul, vor hotărî. Cât de simplu poţi decide soarta
unui om, constată umilit. Dar pentru un simplu „Bună ziua”
merită. Nu era prea mult, dar gândul acesta îi dădu curajul
să urce treptele.

La uşa albă se opri, îşi mai netezi o dată părul,
ciocăni. Niciun răspuns. Apăsă uşor pe clanţă. Nimerise
într-un coridor. „Am zbârcit-o”. Dincolo de uşa cu glazvand
din stânga nu se zărea nimeni, la dreapta holul se lărgea,
o masă rotundă, un fotoliu, o chiuvetă. Şi două uşi, una la
dreapta, alta la stânga. Bătu în cea din stânga. Tăcere.
Deschise la fel de încet, cuprins de toate sudorile. La
closet apa curgea abia auzit. Închise înciudat, apoi,
deodată, îl cuprinse un val de veselie. „Bună ziua”, zise
tare gândind că s-ar fi cuvenit să continue şi cu ce-i venise
în minte: „Nu-i nimeni pe aici, proştilor?”

Uşa din dreapta se deschise brusc. O doamnă bine
făcută, poate puţin prea plină, dar nu lipsită de graţie, îl
privi curioasă.

–  Eu, ştiţi..., îngăimă Paul simţind cum îl ia cu rece
pe şira spinării.

–  Altul care ia plasă, spuse femeia pufnind în râs.
Avea ceva delicat râsul acela, ceva apropiat şi cald.

Paul o privi puţin buimac.
–  O făcui de oaie, constată, mărind hazul

momentului.
–  Nu-i nimic, nu sunteţi primul, repetă femeia. Dar

poftiţi înăuntru. Probabil că sunteţi tovarăşul Vasilescu.

 

Reşiţa anilor ’70 (sursa foto: https://www.facebook.com/
groups)
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–  Da, de unde ştiţi?
–  După geamantan. Poftiţi. Vă aşteptam.
În încăperea mică, dealurile se prăbuşeau pe

ferestre. Două măsuţe, pe una maşina de scris, în colţ un
dulăpior înecat în teancuri de ziare. Un fişet de metal,
sumbru şi masiv, şi o teracotă ocupau tot spaţiul liber. Şi
un fotoliu, jerpelit.

–  Toţi sunt în şedinţă. Aşteptaţi puţin.
 Paul rămase stingher în mijloc, nehotărât unde ar

mai găsi un loc pentru valiză.
–  Aşezaţi-o aici, îi indică femeia locul de sub masa

ei. Nu ne prea lăfăim în spaţiu.
O bufnitură făcu geamurile să zăngăne. Paul tresări.
–  Încarcă lingourile. Nu-i nimic. O să vă obişnuiţi.
Treaba cu lingourile era o noutate absolută. Dar

de obişnuit n-avea de ce. Va pleca. Ce mai, hotărârea
era luată. Pe masa la care se aşezase femeia telefonul
strălucea mat. Dincolo de el, undeva imposibil de departe,
poate, mama. Gândul îl ardea. Avea nevoie de ea, doar
să-i audă vocea. Glasul acela catifelat, puţin asprit de
ţigară. Şi de mirosul ei avea nevoie, atât de indefinit şi,
totuşi, atât de propriu, de ochii mari şi veseli, mereu veseli,
cufundaţi într-o tandreţe fără margini. Şi de mâna ei, cu
pielea încreţită, îmbătrânită prematur de bătutul la maşină,
îndeletnicire căreia i se abandonase în anii de după
pensionare, un gest gratuit, dar care-i mai dădea încă
atâta utilitate în redacţia din T.

–   Tocmai astăzi s-a deranjat telefonul, spuse
femeia şi simţi că năduful din voce e sincer. O să vă simţiţi
bine la noi, o să vedeţi. Dar luaţi loc, vă rog.

Şi după un moment.
–  Am uitat, Sonntag mă cheamă. Colegii îmi zic

Ketty.
–  Vasilescu Paul.
Vocea îi tremura uşor. Îi sărută mâna repezit şi se

aşeză în fotoliu.
–  Termină imediat. O şedinţă de planificare. Cum

e vremea la T.?
–  Cald.
–  Cred că vine ploaia, mă dor toate încheieturile.
Paul privi cerul spălăcit.
–  La noi ploile vin când nu te aştepţi. Aşa-i la munte.
„O fi”, gândi Paul. Nu-i plăcea muntele.
–  Pe Semenic vara e foarte frumos. Şi toate

lacurile... Nu ai timp să te plictiseşti.
Din încăperea de alături răbufniră voci.
–  S-a terminat. De când am trecut la cotidian, au

devenit mai operativi.
Doi indivizi, unul mic şi chel, roşcovan pare-mi-se,

celălalt lungan, brunet, cu o mustaţă pleoştită, ieşiră
preocupaţi discutând ceva. Nici nu îl băgară în seamă.

Se strânse în fotoliu, speriat. Cine erau oamenii
aceştia? Ce căuta aici, printre străini? Va putea vreodată
să se apropie de ei? În ce lume venise? De ce plecase
de acasă?

–  Paul! Unde eşti? Bine ai venit!
Prin pâcla ce-i acoperise privirea, chipul

redactorului şef strălucea de bucurie. Ei da, chiar aşa
părea să fie, bucuros. De ce naiba era bucuros? Şi de ce
tocmai acum, când ar fi preferat să nu-l mai vadă
niciodată?

Îi simţi mustaţa ţepoasă gâdilându-i obrajii.
–  Haide înăuntru. Ce mai faci băiatule?

Mâna  grea a şefului îl ghida prin biroul umbrit de
ramurile unui castan potrivit în dreptul geamurilor largi.
La masa de lângă fereastră desluşi privirile bănuitoare
ale adjunctului. Se ridică anevoie de la masă şi-i dădu
mâna, ce-l strânse al dracului de tare.

–  Îl ştii, Doda?
–  Pe Paul? De când purta pantaloni scurţi. Ce mai

face maică-ta?
–  Mulţumesc bine.
–  Am prins împreună perioada aceea... Ştii... Dar

n-ai cum să-ţi mai aduci aminte, erai prea mic...
Omul, brunet, cu privire aspră pe o faţă rotundă,

constituţie atletică, rotunjit de vârstă, îşi şterse fruntea
asudată cu o batistă mototolită.

–  Lăsaţi amintirile că aveam treabă, îi zori şeful.
Să vină cei din redacţie.

Intrară pe rând, nepăsători, descusându-l cu priviri
lipsite de interes. Doda se trase lângă fereastră scrutându-
l pe Paul, care simţea stânjeneala căzându-i greu, ca o
piatră de moară, pe umeri.

–  Noul nostru coleg. E băiat de condei. O să ne
ajute mult, o să vedeţi.

Cam scurtă introducerea dar mai mult nici că
trebuia. Simţi un nod în gât. Greu mai trecea ziua aceea.

–  Generale, cred că ţi-l dau în primire. Iepure de
câmp să faci din el. Dăscălie. Fără floricele, sobru. Să
tragă la şaibă, că are stofă bună. La treabă băieţi, îi
expedie scurt, fără echivoc.

Cel numit „Generalul”, tocmai mărunţelul chel ce
ieşise întovărăşit de lunganul mustăcios, rămase privindu-
l cu atenţie.

–  Paul al nostru a crescut mare. Mai să nu-l
recunosc.

Îl prinse de umeri şi-l trase spre el cu o afecţiune
stângace.

–  Cam aşa eram şi eu când maică-ta mi-a pus
creionul în mână. N-aş fi crezut că tocmai eu am să ajung
să-l fac gazetar pe fiul ei.

Şeful trase adânc din ţigară. Lăsă foile ce le
frunzărea încruntându-se.

–  Este gazetar, ascultă-mă pe mine. I-am citit nişte
reportaje frumuşele. Are nevoie de vână şi, mai ales, de
ritm.

Nici nu bănuise că omul care îl concediase atât de
repede la întrevederea din restaurant îl ştia atât de bine.
Acum chiar că nu mai înţelegea nimic.

–  Hammer, se întoarse spre omul care stătea
aproape ascuns în spatele teracotei. Acesta ieşi cu o
masivitate surprinzătoare, doar ochii mici, vioi i se citeau
în penumbra încăperii.

–  Îl duci la Blocul „Opt sute” şi-l cazezi. Azi liber,
mâine ne vedem la prima oră.

Dădură să iasă.
– Ketty să-i cheme pe Oţelaru şi Aricescu. Au ceva

la zi.
Se întoarse spre Paul.
– Ai intrat în moară. Dar ai să vezi, dracu nu-i atât

de negru cum pare.
Îi făcu cu ochiul zâmbind sub mustaţă, cu o figură

care dorea să fie simpatică. Mâna, uscată, îl strânse cu
putere. „S-au molipsit cu toţii de atâta tovărăşie”, gândi
Paul, de fapt bine dispus.
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„Am hotărât să dau acest titlu cărţii mele pentru că
îmi închipui că lumea se va intresa mai mult de Biblioteca
Britanică din Timişoara decât de umila mea persoană (...)
Am împărţit cartea în mai multe capitole, începând,
bineînţeles, cu Copilăria...

Dar e timpul să încep cu capitolul prim.

Copilăria
M-am născut în anul 1922 în România, în provincia

Banat, în oraşul Reşiţa, pe malul Bârzavei. Tatăl meu
fusese acolo şeful secţiei de întreţinere a căilor ferate.
Când am împlinit vârsta de doi ani, tata a murit, lăsând-o
pe mama singură cu mine. Ea mi-a dat o educaţie aleasă.
Ei îi pot mulţumi că toată viaţa am avut un singur principiu,
să judec oamenii după cum se poartă şi gândesc şi nu
după culoarea pielii, limba pe care o vorbesc sau credinţa
ce o au. Această atitudine o consider cu adevărat
democratică. Aşa am simţit de când am început să înţeleg
lumea şi aşa gândesc şi astăzi. De altfel şi Banatul,
provincia în care m-am născut, în tot cursul istoriei sale,
a excelat prin toleranţa pe care o avea faţă de toţi locuitorii
lui.  (...). Pe vremea copilăriei mele, trăiau acolo români,
germani, unguri, sârbi, evrei, turci, slovaci, bulgari, cehi
şi croaţi. Desigur nu-i pot lăsa pe dinafară pe bieţii ţigani,
astăzi sinti şi roma, singurii izolaţi cumva de oraş, în sensul
că la Reşiţa trăiau într-un ghetou din afara oraşului. Dar
nici ei nu prezentau o dificultate în ceea ce priveşte
încadrarea lor în societate. Lucrând ca muncitori, au fost
acceptaţi ca parteneri egali în uzină.

Până la vârsta de patru ani am locuit cu mama în
Palatul căilor ferate. După aceea a trebuit să ne mutăm
într-un apartament din centrul oraşului, aflat în casa alipită
bisericii ortodoxe române. Practic, din ziua mutării, îmi
aduc aminte de toată viaţa mea. (...)

La vârsta de şase ani am intrat în şcoala primară
şi am absolvit patru clase la Reşiţa. Cercul meu de
prieteni, să spunem camarazi de joacă şi de şcoală, s-a
lărgit odată cu începutul şcolii şi pe parcursul ei, cunoştinţe
care, aproape toate, au durat numai cât a durat şcoala.
Aş putea aminti aici pe Franz Spindler, deoarece, după o
lungă perioadă de despărţire, ne-am întâlnit în Germania
cu totul întâmplător.

În anul 1932, am fost înscris în clasa I a Gimnaziului
din Reşiţa, director fiind naşul meu, Gheorghe Molin. În
acest gimnaziu am urmat doi ani, după care ne-am mutat
la Timişoara.

(...) Dar să revin la coplăria mea din Reşiţa. Îmi
aduc aminte de oraş, de plăcutele seri de vară, şezând în
grădină şi simţind adierea vântului, de zilele de 1
Noiembrie, Ziua Morţilor, când în faţa noastră, pe dealul
de vis-a-vis, ardeau mii şi mii de lumânări. Reşiţa avea şi
un patinoar unde mergeam în fiecare iarnă să patinez. În
februarie, îmi făcea plăcere să văd, în vremea

A. P. s-a născut la Reşiţa, 19 mai 1922; din 1934, a locuit la Timişoara, unde a absolvit
Liceul C. D. Loga (1940). Absolvent al Institutului „Gh. Asachi” Iaşi. în 1945 fondează
Biblioteca Britanică din Timişoara, sub egida Legaţiei Britanice din Bucureşti; a condus
aceasta bibliotecă până în 1949, cand instituţia a fost închisă iar autorul a fost arestat şi
condamnat politic. Din 1969 A. P. s-a stabilit în Germania.

Reproducem un fragment din cartea lui A. P., pusă la dispoziţia redacţiei, în format electronic, de
directorul Editurii Hestia, poetul şi criticul literar Lucian Alexiu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.

 Editura Hestia
2003

carnavalului, oamenii mascaţi, care se plimbau pe stradă
şi eram fericit când câte unul îmi dădea mâna.

La câţiva paşi, în spatele casei noastre curgea râul
Bârzava. În fiecare vară, de acolo pleca un trenuleţ la ora
16, pentru a permite muncitorilor, care ieşeau de la fabrică
de la ora 15, să se poată pregăti şi să-l prindă. Acest
trenuleţ avea ca destinaţie ştrandul. Reşiţa avea două
ştranduri. Ştrandul U. D. R. şi Ştrandul Muncitoresc.
Ştrandul U. D. R. avea un bazin, iar Ştrandul Muncitoresc
era pe râul Bârzava, care se lărgea la un moment dat,
având şi o insulă la mijloc. Mergeam la amândouă aceste
ştranduri, ba la unul, ba la celălalt. Seara, la orele opt,
trenuleţul se întorcea şi ne aducea acasă pe toţi cei care
am fost la baie.

Şi acum am ajuns la punctul nevralgic al Reşiţei.
Vorbeam de Ştrandul Muncitoresc şi al U. D. R. Reşiţa s-
a dezvoltat practic la marginea uzinelor. Aici îşi aveau
originea S.T. E. G.-ul, adică Staatliche Eisen Gesellschatf
– Societatea de Stat a Fierului, care din 1920 s-a
transformat în U. D. R., Uzinele şi Domeniile Reşiţa. Mai
târziu, după preluarea puterii de către comunişti, a devenit
Combinatul Siderurgic Reşiţa. Era o uzină siderurgică în
care, începând de la cuptoarele înalte şi sfârşind cu
Siemens-Martin, se producea atât fontă cât şi oţeluri
speciale. Din acestea se fabricau bandaje, roţi de
locomotive, roţi de vagoane sau table laminate. Mai exista
şi o fabrică de locomotive, iar mai târziu, o fabrică de
motoare Diesel. Deci la Reşiţa se realiza toată gama
produselor metalurgice. Numai unelte agricole nu se
făceau, pentru acestea existând o altă fabrică, la Bocşa,
oraş aflat la câţiva kilometri de Reşiţa, Uzinele Agricole
din Bocşa. Practic, tot oraşul trăia de pe urma muncii în
uzină, zeci de mii de muncitori din oraş şi din zonă lucrau
acolo, unii venind în fiecare zi cu trenul la Reşiţa. Din
fragedă copilărie îmi aduc aminte de zilele de 1 Mai, când
muncitorii defilau cu steaguri, cu biciclete împodobite cu
hârtie roşie, impresionându-ne pe noi, copiii.

Adalbert PRIZIBRAM

 

Prolasul (sursa foto:
Helmut Kulhanek,
Cartofilie reşiţeană...,
2013)
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Reşiţa este aşezată, de fapt, pe valea Bârzavei,
având pe ambele părţi dealuri destul de înalte. Aceste
dealuri erau acoperite parţial cu păduri, parţial erau
„goale”; aşa se şi chema unul dintre ele, Dealul Gol. Alt
deal era format numai din argilă galbenă, de unde noi,
copiii, scoteam lutul cu care făceam apoi diferite figuri.
Împrejurimile Reşiţei erau admirabile. Existau o serie de
locuri pentru excursii. Unul era Prolasul, Dealul Prolas,
care era acoperit de tufe de liliac. În luna mai totul era
înflorit. Simţeai mirosul de liliac de departe, cum te apropiai
de acest loc. Nu departe de Reşiţa, era şi peştera
Comarnic, o minunată peşteră cu stalagmite şi stalactite,
păstrată foarte bine până în anii ’45 – ’46, când lumea a
început să o viziteze ce nemiluita, distrugând stalactitele
pentru a le lua ca amintire, barbarie care nu se va putea
repara în milioane de ani. Apoi era Văliugul cu o
hidrocentrală cu baraj care alimenta parţial oraşul cu
lumină electrică. Mai târziu, s-a clădit încă un baraj la
Crivaia, la poalele Semenicului. Domanul, Secul, Izvoarele
Reci erau alte locuri de excursii. Primăverile erau foarte
plăcute la Reşiţa şi îmi aduc aminte cu drag de miile de
licurici care zburau prin tufişuri scânteind în seara
întunecată.

(...) Şi multiculturalitatea populaţiei de care vorbeam
a avut o mare influenţă din punct de vedere al limbilor.
Ca mic copil, până la şase ani vorbeam fluent limba
germană, româna şi maghaira. Limba româna şi limba
germană mi-au folosit mai târziu pentru completarea şi
învăţarea în mod foarte uşor, jucându-mă, a celorlalte limbi
pe care astăzi le vorbesc. E vorba de franceză, engleză,
italiană şi, mai târziu, spaniolă. (...)

(...) Dar şi eu am avut grijă să înveselesc casa
noastră. Din fragedă pruncie am reuşit să fac două
istorioare foarte reuşite, după spusele mamei, eu
neaducându-mi aminte de cele întâmplate până la vârsta
de patru ani. (...)

(...) O altă ispravă a mea: aveam o femeie bătrână
care ajuta prin casă, tanti Iulia care, într-o zi, plângându-
se de durere de cap, se retrăsese în baie şi se culcase
pe jos, fiind cald. Picioarele ei ajungeau aproape de gura
de scurgere. Eu, văzând asta, am alarmat-o pe mama
care s-a dus, a luat-o de acolo şi a culcat-o în camera ei.
Mai târziu, intrând în baie şi nevăzând-o pe tanti Iulia, am
strigat: „Mamă, mamă, tanti Iulia s-a scurs!” Această

istorioară a găsit-o mama atât de hazlie încât a trimis-o
unui ziar, o revistă de teatru, care apărea o dată pe lună
şi care avea o rubrică Ce povestesc copiii. Ei bine, mama
a trimis istorioara, care a apărut în această rubrică. Am şi
astăzi acest exemplar.

(...) Ar mai fi de amintit trei locuri foarte plăcute
unde petreceam de multe ori câteva minute ori câteva
ore, şi anume, la prăvălia Deutsch de delicatese şi
coloniale, cum se spunea pe vremuri, unde, din când în
când, mama îmi cumpăra ananas sau banane. Pe vremuri
aceste produse coloniale erau foarte scumpe. Din relativ
mica pensie pe care o avea şi cu adausul pe care îl câştiga
ca şi contabilă la o mică firmă din Reşiţa, putea face faţă
situaţiei. Tot în oraş se mai afla şi casa Seichenstein, cum
se spunea la Reşiţa,  de fapt, Scheuchenstein. Aici locuia
doamna Seichenstein. Fiii ei fiind mari vânători, au
împodobit casa cu o serie de trofee de vânătoare. Eu
veneam des la doamna Scheichenstein, admirând trofeele
într-o cameră împodobită cu sute de coarne de cerb şi
capete de mistreţ. Tot aici, paralel cu peştii, braoştele,
racii şi iepurii aduşi acasă de domnul Jucu, mâncam
iepure, căprioară, cerbi, gătite de dânsa în mod excelent.
Cum am mai spus, aici am căpătat în plus şi gustul pentru
vânat şi pescuit, mai bine spus pentru produsele de vânat
şi pescuit, eu personal nepescuind şi nevânând niciodată.
Pentru asta iubeam prea mult animalele. Tot în acest colţ
al Reşiţei se afla şi prăvălia Göböliös, care  avea jucării
pentru copii. Am avut norocul să ne împrietenim cu acestă
familie şi astfel, în loc ca mama să îmi cumpere jucăriile
scumpe, am putut petrece ore întregi acolo, jucându-mă
cu jucăriile din prvălie. Acolo am întâlnit şi o rudă a familiei
Göböliös, o oarecare Vera Surányi, cu care mă jucam.
Pe Vera am revăzut-o după 45 de ani la Sydney, în
Australia. Tot din această prăvălie am primit şi prima mea
bicicletă cu două roţi, fiind foarte mândru de ea. Avea
culoarea verde şi mă plimbam cu ea prin toată Reşiţa.
Dar să întindem voalul uitării peste aceste amintiri şi să
revenim la realitate, în anul 1934.

În cursul verii am găsit o locuinţă la Timişoara, în
strada Pavel Chinezu nr. 6, care casă era peste drum de
Cazarma de Artilerie, mai exact Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie.

Cu acest episod închei partea copilăriei mele.

sursa foto: https://www.facebook.com/groups

R e ş i ţ a
i n t e r b e l i c ă .
Vedere spre
Dealul Gol
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AMINTIRI DESPRE REŞIŢA VECHE*

Acum suntem reşiţeni. Unii, prin naştere, alţii prin
viaţa trăită aici. Oare ştiu toţi despre reşiţenii ce ne-au
marcat existenţa?

Tocmai de aceea vă propun să ne aducem aminte.
Mai ştie cineva cine a fost Petru Iacob? Poate trăiţi chiar
în zona aceea şi nici nu ştiţi de ce este cunoscută sub
acest nume.

Uitaţi ce mi-am amintit eu din copilăria mea.
Iacob Petru a fost un om înstărit din Reşiţa

Română. Era proprietarul tuturor clădirilor, de la Palatul
Cultural şi până la hotelul Semenic. Acolo erau o cofetărie,
o farmacie, un magazin alimentar mare, încă câteva
magazine mai mici, o brutărie şi pe partea cu Bârzava
era un podeţ peste râul ce vine de la Doman şi acum e
canalizat, iar peste acest râu era depozitul de băuturi
alcoolice ( MAT) şi încă câteva clădiri în curte.

Comuniştii au naţionalizat totul şi i-au permis
patronului Iacob Petru, să locuiască într-o cămăruţă în
curtea MAT-ului. Este înmormântat în cimitirul 7, cel de
pe strada către Lupac.

În memoria celor din Reşiţa Română (în special),
zona a rămas cunoscută ca ,„Petru Iacob”.

Dealtfel, în stânga bisericii ,„Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, ce era cam pe unde este acum Sala Polivalentă,
existau două străzi. Una pe lângă râu, până unde este
acum semaforul de la Trezorerie. Se numea strada Râului.
Şi încă una, foarte aproape de biserică (în paralel cu ea),
care se numea strada Domanului. Acolo am avut noi casa.
Au dărâmat-o când au făcut Sala Polivalentă. Acolo unde
este acum semaforul, era o casă, care pe vremuri a fost
moară. De altfel, zona era de referinţă şi se numea „Moara
lui Ţagu”. Aşa l-a chemat pe proprietar.

În partea dreaptă a bisericii era strada ,,1950”, care
ducea la „Izvorul mic”. Acum se mai vede ceva apă în
zidul din spatele CEC-ului de la Polivalentă. Iar izvorul ce
încă mai există, după „Blocul K”, se numea „Izvorul Mare”.

Locul unde se despărţeau strada Râului şi strada
Domanului se numea „La Ştholl”, pentru că acolo a fost
restaurantul unui neamţ, Iosef Stholl. În copilăria mea,
birtul se numea oficial „Victoria”, dar toată lumea ştia că
e „la Stholl”. Tot acolo era o piaţă mai mică şi prima staţie
de taximetre din Reşiţa. Werner Hirshvogel şi Traian
Bârleanu erau taximetriştii Reşiţei. Iar noi spălam
parbrizele, ca să ne care şi pe noi din când în când. Asta
era cam pe unde este acum Piaţa centrală.

Acolo unde esta fântâna cinetică era un sens
giratoriu, ce împărţea drumurile către „strada Spitalului”
(din care mai este ceva acum), către Doman, către partea
de jos a oraşului (prin faţa clădirilor administraţiei de azi
şi a ruinei hotelului Semenic), dar şi către podul de fier de
la Cultural.

* Publicat iniţial pe SM şi semnalat redacţiei prin bunăvoinţa
doamnelor Violetta Nobik, Daniela Jianu, Manuela Bălănescu
Obădău, textul a fost pus la dispoziţia noastră de către autor,
cu completările sale. Îi mulţumim şi salutăm reîntoarcerea sa
la Reşiţa, menţionându-i declaraţia care a însoţit transmiterea
textului [P. B.] „de multă vreme reşiţean”.

Pr. Petru BERBENTIA Peste drum de Palatul Cultural (pe vremea aceea
„Cinematograful Cultural”), era o frizerie, iar către „Blocul
K”, care mai este şi astăzi, era un geamgiu, şi 2 sau 3
case. Dacă treceai de Blocul K, mergeai către Poiana
Golului.

În intersecţia din faţa ,„Alimentarei”, către Spitalul
Vechi, unde este acum Hotelul „Rogge”, era o casă cu
etaj de care îmi amintesc cu drag. Acolo erau două bătrâne
ce vindeau seminţe de dovleac, iar noi, copiii, cerşeam
câte 50 de bani sau 1 leu de acasă, ca să ne cumpărăm
seminţe scoase atunci din cuptor.

 Ne trebuiau mai ales iarna, pentru că pe acea parte
a străzii către Doman, coborau trei străzi abrupte, numai
bune pentru săniuş. Era strada Scânteii, deşi toţi o ştiau
ca „strada Iliasă” (reşiţenii vechi ştiu de ce!). Era cea mai
abruptă şi cea mai căutată de doritorii de săniuş.

 Se continua cu strada „Dobrogeanu – Gherea” şi
cu strada „Mărăşeşti”. Erau bune şi ele pentru săniuş,
dar pe „Dobrogeanu – Gherea” era un moş ce tot punea
cenuşă, deşi noi turnam seara apă de la o fântână ce era
acolo, iar la capătul străzii „Mărăşeşti” era casa dirigintei
noastre, doamna Lucia Drăghici, şi ne cam feream!

Trecând podul pe la Palatul Cultural, trecând prin
faţa Casei de cultură, a Bisericii şi a Poştei se mergea
înspre Universalul Vechi.

 Faţă în faţă cu Casa de cultură era Şcoala
Generală nr. 3 (prima şcoală românească din Reşiţa), al
cărei elev am fost. Lângă şcoală era casa de rugăciune
baptistă, iar de la ieşirea de pe podul de fier, la dreapta
începea „strada Oţelului”, cu ieşire în strada principală,
peste drum de Poşta mare, pe lângă Ocolul silvic şi
Librăria „Semn de carte” de astăzi.

 De altfel, la semaforul de la Universalul vechi, la
dreapta se mergea pe o stradă la Gara Flacăra. Iar înainte
de gară (care era la linia ferată ce încă mai există), era
autogara Reşiţei şi un birt al familiei Secoşan, pe care
toată lumea îl ştia drept „La căţeaua leşinată”. Ultimul ce
mai poate povesti despre aceste locuri este domnul
Mircea Secoşan, fiul patronului, care, la cei peste 80 de
ani ai săi, vine anual din Germania ca să revadă locurile
dragi din Reşiţa.

Mai pot să spun că acolo unde este acum
blumingul, erau case şi instituţii: policlinica, cinematograful
„Arta”, Sinagoga evreilor reşiţeni, Liceul nr. 1 (Bastilia),
numit acum „Colegiul National Diaconovici-Tietz”, de pe
strada „Mihai Viteazul”, un restaurant numit „Bar Melody”
şi mai multe case particulare. Îmi amintesc cu plăcere că
acolo era un chioşc de ziare de la care un unchi al meu,
venit de la Bozovici, mi-a cumpărat primul plic filatelic. Şi
astfel, de aproape 60 de ani sunt colecţionar!

Circulaţia spre Muncitoresc se făcea pe acolo, iar
sensul către Cultural se despărţea cam pe unde este
acum pasajul de la CSR.

 Acolo era „Casa pionierilor” cu secţii pline de copii.
Acolo activa domnul Vatzulic, la atelierul foto, sau domnul
Georgevici la „aero-racheto-navomodele”. Mai exista un
cerc de teatru şi unul de „carturi”, foarte căutate. Îmi
amintesc cu plăcere că am fost în tabere gratuite, trimis
de Casa pionierilor, pentru că eram membru al cercului
de aeromodele.

Nu pot uita că prin  1970 acolo mai era şi o şcoală
maghiară.
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Mai sus, după Biserica evanghelică germană şi cea
Reformată maghiară, era piaţa oraşului şi pe unde este
acum parcarea de la „vamă” era „Şcoala de muzică şi
artă plastică” (încă nu exista liceul din Govândari şi nici
mare parte din Govândari). Mă fălesc cu faptul că am
făcut secţia de artă plastică, fiind a doua generaţie a
domnului profesor Petru Comisarschi.

Ceva mai jos de este acum Centrul social „Frederik
Ozanam” era Miliţia, iar în spatele atelierului geamgiilor
din familia Capotă, era o stradă ce ducea la
cinematograful „Victoria”.

Despre Reşiţa veche pot povesti multe, dat fiind
faptul că şi grădiniţa şi primele clase primare le-am făcut
în Stavila  (gradiniţa cred că este şi azi lângă depozitul de
lemne, la baza pasajului ce trece din Margina către Şcoala

de beton). Şcoala generală nr. 5 (cea veche) nu mai există.
Acum e un centru pentru şomaj. Era pe strada Văliugului,
unde am locuit până ne-am cumpărat casa noastră.

Vă mai spun doar că la săparea fundaţiilor
„Ateneului”, am făcut muncă voluntară, ca elev!

Iar unde este acum aula Universităţii era
cinematograful „23 august”, Universitatea fiind de fapt,
atunci, Şcoala profesională (CSR şi UCMR împreună).

Şi povestind aceste amintiri, îmi dau seama că am
îmbătrânit!

De altfel, în urmă cu ceva vreme, împreună cu un
vechi prieten, ziaristul Mario Balint, am vorbit elevilor de
la Şcoala Gimnazială nr. 7, despre Reşiţa veche. Cred că
s-au uitat la noi ca la nişte fosile.

Şi totuşi era frumoasă Reşiţa!

„Nocturnă reşiţeană” - sursa foto:
https://surorilecalatoare.ro
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Domnilor, dacă Diesel-ele navale sunt prea mari pentru
pitici,

Să ne întoarcem la ghiulele!

Motto: „Uzinele Reşiţa sunt cele mai importante uzine
metalurgice din România. (Enciclopedia României

vol.III, 1939, p.864).

Scriu aceste rânduri în 2021, anul în care, la
Reşiţa, marcăm – aş fi vrut să spun sărbătorim - 250 de
ani de industrie. Cu siguranţă se va găsi cineva care mă
va întreba dacă sunt nostalgică. Port cu mine atâta
nostalgie cât îi stă bine omului să nu-şi uite istoria, neamul.
Altfel mi-a plăcut să fiu purtătoarea noului. Când şi dacă
s-ar fi putut,  în avangardă. Am pledat, în scrisul meu,
pentru schimbare. Dar... Dacă n-am fost capabili să
transformăm Diesel-ele navale fabricate la Reşiţa, pentru
că aveau defectul de a fi mari cât un bloc cu trei etaje,
într-unele care să echipeze navele mileniului trei, sau dacă
japonezii n-au importat Diesel-ele noastre pentru
locomotivele lor, dacă n-am fost capabili să aducem
schimbarea, noul într-o tradiţie de un sfert de secol, atunci
să ne întoarcem la ghiulele.

De la ghiulele, la Diesel-ele navale

Nu spun o noutate, TRADIŢIA INDUSTRIALĂ
(chiar aşa cu litere mari) a fost coloana noastră vertebrală.
Aceasta a dat Reşiţei renume. Demnitate. Prestigiu.
Standard de viaţă. Uneori şi aroganţă. Ne-a personificat.
Chiar şi atunci când s-a  născut sintagma „Oraşul cu
poeţi”, tot tradiţia industrială pare să fii fost vinovată.
Nimeni nu ştie dacă „Oraşul cu poeţi” nu a fost o
exclamaţie de uimire pentru valoarea versului într-un
mediu industrializat. Tehnologizat până la simbol. Ca o
„rara avis” care taie cu zboru-i fumul furnalelor. Vreau să
spun că aici totul, nu doar uzina, cercetarea – erau, la un
moment dat, două institute de cercetare -, ci şi fenomenele
culturale au fost în legătură cu tradiţia industrială. Au
preluat-o. Ca în „Fântânile lui Lucaci”. Pentru a o duce la
Bienala de la Veneţia, ori sub cupola Vaticanului.  Alteori
au negat-o.  Deseori au oglindit-o. Cum a oglindit-o la
împlinirea a 230 de ani de industrie la Reşiţa, în iunie
2001, revista Reflex (Nr. 7-8-9/ 2001). Un adevărat
simpozion a pus în valoare, în paginile acestei publicaţii,
o istorie unică. Realizări bogate, de înaltă tehnologie şi

diversitate, cu reputaţie şi dincolo de Europa, încât nu se
întrevedea vreun sfârşit la Reşiţa.

Istoricul Costin Feneşan, deschide acest
„simpozion” cu „Începuturile metalurgiei la Reşiţa”. O
punere într-un context istoric valabil atunci şi oricând care
sună cam aşa: „metalurgia fierului la Reşiţa nu a însemnat
o premieră” pentru Banatul de Munte. La Bocşa exista,
„încă din vremea stăpânirii otomane şi, poate, încă
dinainte” o turnătorie de fier  care a fost reactivată, în
1718, după ocuparea Banatului de către Habsburgi.
Înainte de construirea uzinei de la Reşiţa, Imperiul se afla
în dilemă – extinde topitoria de la Bocşa sau construieşte
o nouă „uzină de fier” în apropiere, la Reşiţa. Camera
Aulică pentru Monetării şi Minerit a optat însă, la 31
octombrie 1768, pentru construirea unei noi „uzine” la
Reşiţa. „La 25 octombrie 1769, guvernatorul Banatului,
contele de Clary, în acelaşi timp şi preşedintele Direcţiei
Miniere  a aprobat începerea lucrărilor de construcţie”,
iar „la 3 iulie 1771 a avut loc inaugurarea festivă a noii
<uzine>” (Costin Feneşan). Anul 1775 a însemnat un
apogeu în producţia de metal realizată la Reşiţa.
„Dezvoltarea spectaculoasă a Reşiţei a determinat, în
1776, colonizarea la <noua> uzină din Reşiţa a 71 de
familii de muncitori metalurgişti din Stiria (mai ales
topitori)”. Apoi, mărirea „uzinei” „a necesitat aducerea de
noi topitori şi forjori care au fost colonizaţi şi de această
dată din regiuni cu tradiţie în prelucrarea fierului  (...) Cât
priveşte produsele, se pare că Reşiţa a început cu ghiulele
şi grenade. Francesco Griselini mărturiseşte că a asistat
la producerea lor. De altfel, la un moment dat Consiliul
Aulic de Război a hotărât să comande la Reşiţa şi Bocşa
100 de mii de ghiulele, calibre diferite, pentru mai multe
fortăreţe de graniţă ale Imperiului. Tot acest consiliu a
„dirijat spre Reşiţa şi Bocşa o comandă de fabricare a
tunurilor pentru fortăreaţa de pe insula Malta”. De altfel,
în 1781, Direcţia Minelor Bănăţeană „a început construirea
instalaţiilor şi atelierelor necesare fabricării tunurilor” la
Reşiţa. Se proiecta astfel înzestrarea flotei imperiale, de
pe Dunăre şi din Marea Adriatică, cu tunuri fabricate aici.
„Între timp însă, concurenţa engleză a scos de pe piaţa
Adriaticii (în special la Triest) şi din Malta „uzinele” de la
Reşiţa şi Bocşa”. Obstacolele se ivesc oricând. Şi astăzi
şi ieri, întotdeauna. În acele vremuri, pe lângă concurenţă
a mai fost şi o criză financiară, războiul austro-turc, cu un
atac otoman în direcţia Reşiţei, respins de trupele
habsburgice la Ţerova (20 septembrie 1788).

De la ghiulele şi proiectile la locomotivele Diesel,
la motoarele Diesel navale, sau la turbine şi hidroagregate,
produse industriale care înglobează înaltă tehnicitate şi
inteligenţă, traiectul uzinelor reşiţene a însumat, în acel
moment, 230 de ani de industrie şi a fost prezentat în
„File din istoria Combinatului Siderurgic Reşiţa” de către
Dr. Gilbert-Rainer Gillich şi Seven Demenyi. Premiere,
succese, împliniri. Să spicuim câteva: 3.07.1771. Se pun
în funcţiune primele două furnale la Reşiţa „Franziskus”
şi „Jozephus”; 1793. Cea dintâi mare afacere de export -
prin vânzarea către Regatul Neapole a 20.000 de proiectile
de tun; 1846. Aplicarea la Reşiţa, pentru prima dată în
România, a procedeului laminării; 1851. La Reşiţa se
laminează prima şină de cale ferată din România, utilizată
la construirea căii ferate Oraviţa-Baziaş; 1854.
Concesionarea de către statul austriac a Uzinelor Reşiţa,
societăţii de cale ferată StEG, consorţiului internaţional
(cu acţionari fracezi şi austrieci); 1862. Se construieşte
prima locomotivă Tender StEG cu 10 roţi cuplate. Pentru
prima dată produse din Reşiţa se expun la o expoziţie

Dorina SGAVERDIA
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mondială la Londra; 1867. Uzinele siderurgice din Reşiţa
participă la expoziţia mondială de la Paris; 1872. Se
construiesc primele locomotive cu aburi, pentru
ecartament îngust, numite Reşiţa, Bocşa şi Hungaria;
1873. La expoziţia mondială de la Viena se expune prima
locomotivă construită la Reşiţa; 1901-1904. Se
construieşte centrala hidroelectrică „Grebla”; 1905.
Construcţia centralei termoelectrice care utilizează gazul
de furnal; 1909. Modernizarea laminoarelor; 1910. Se
pune în funcţiune cel de al patrulea furnal având
construcţie americană; 1920. Înfiinţarea societăţii anonime
„Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa - UDR; 1936.
Înfiinţarea grupului „Reşiţa-Malaxa”; 1948. Construirea
barajului „Gozna-Văliug”; 1.04.1962. Reorganizarea
societăţii „Combinatul Metalurgic Reşiţa” în „Combinatul
Siderurgic Reşiţa” şi „Întreprinderea Constructoare de
Maşini”; 1986. Introducerea în exploatare a calculatoarelor
de proces (furnal şi Oţelăria Simens Martin); 1996.
Sărbătorirea a 225 de ani de existenţă a societăţii; 6.XII.
1998. Se tratează prima şarjă în cuptorul oală; 3.07.1999.
Se elaborează prima şarjă în cuptorul electric.

Locomotivele Reşiţei – un simbol

Pentru inginerul Dan Perian, care, la un moment
dat a scris „Istoria locomotivelor şi a căilor ferate din
Banatul Montan” (Ed.Timpul, 2000), iar la reuniunea din
paginile revistei Reflex se prezintă cu o „Contribuţie la
prezentarea locomotivelor Reşiţei”, fabricarea
locomotivelor cu abur la Reşiţa a fost un simbol al acestei
uzine”, „posibilă în primul rând datorită profesionalismului
şi competenţei de care au dat dovadă generaţii succesive
de oameni”. Îmi amintesc că în vara lui 1974, într-o tabără
de elevi, un profesor din Ardeal îmi spunea că n-a fost
niciodată la Reşiţa, dar şi-o imagina ca pe o locomotivă
pufăind un fum negru şi gros. Probabil că aşa era Reşiţa
în imaginarul colectiv naţional.

Cele dintâi locomotive reşiţene, afirmă ing.
Perianu, au fost construite în 1782-1783 şi se numeau
„Resicza”, „Bogsan”, „Hungaria”. În acea perioadă, zisă
romantică, locomotivele, relativ puţine la număr, erau
botezate, aveau un nume, asemenea vapoarelor.
„Perioada de glorie” a fabricaţiei locomotivelor la Reşiţa
a fost după înfiinţarea Uzinelor de Fier şi Domeniilor din
Reşiţa -UDR, cu un nou avânt în anii 1923-1927 când în
fruntea uzinelor Reşiţa, a fost ing. Constantin Orghidan,
viitorul academician. „În decursul timpului la Reşiţa s-au
fabricat 1461 de locomotive dintre care 271 au fost
destinate exportului”. „Fabricaţia de locomotive cu abur
la Reşiţa a încetat formal în 1961, după aceea a mai fost
comandat doar un lot pentru Vietnamul de Nord”. Cele
mai multe locomotive fabricate la Reşiţa au mers spre
„CFR, dar sunt şi multe locomotive forestiere, iar un număr
mare au fost realizate între 1946-1954 pentru căile ferate
sovietice în cadrul convenţiei de armistiţiu” (Dan Perian).

Construcţia de Maşini din Reşiţa deraiază
după revoluţie

„Care au fost cauzele ce au asigurat
supravieţuirea atât de îndelungată în timp a uzinelor din
Reşiţa”?, se întreabă inginerul Dan Obădău, în acel
moment directorul general al SC UCM Reşiţa SA, în
articolul „Uzina Constructoare de Maşini – tradiţie şi
continuitate”. Şi tot domnia sa răspunde. „Credem că nu
greşim în afirmaţia că succesul lor, atât în plan tehnic cât

şi economic, a fost determinat de capacitatea de inovare
tehnologică cea care le-a permis să realizeze produse
tot mai complexe adaptându-se treptat noilor tehnologii
ale vremii, exigenţelor unor pieţe în expansiune în acea
epocă a „primei revoluţii industriale”. Un moment cu totul
deosebit în lunga cronologie a industriei reşiţene,
consideră inginerul Dan Obădău, l-a reprezentat
înfiinţarea societăţii Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa
(UDR) cea mai mare din economia României în perioada
interbelică. Din primii ani de existenţă, UDR a atras fonduri
prin emisiuni de acţiuni la care au subscris importante
bănci româneşti şi străine, dar şi grupuri industriale
internaţionale de renume cum a fost concernul englez
Vickers & Armstrong Ltd. „Astfel una dintre primele acţiuni
întreprinse de către UDR a fost asimilarea în România a
fabricaţiei de maşini electrice realizându-se în 1922
primele motoare electrice, în 1924 primele
transformatoare şi în 1926 primele generatoare. De
asemenea, în noiembrie 1922 a fost terminată noua
clădire a fabricii de locomotive, la acea dată una dintre
cele mai moderne din Europa...”. „În aceeaşi perioadă
(1924) a început asimilarea în România a utilajului petrolier
de sondă în colaborare cu firma americană Naţional Suply
Co şi realizarea de macaze şi schimbătoare de cale
împreună cu firma Vegele din Manheim (Germania)”. În
perioada 1948-1989, o serie de produse au fost
transferate din Reşiţa. Utilajul petrolier la Târgovişte,
Ploieşti, podurile şi construcţiile metalice la Bocşa, roţile
montate la Brăila, macazele şi schimbătoarele de cale la
Buzău etc. UCMR şi-a crescut în schimb nivelul de
complexitate asimilând, rând pe rând, „fabricaţia de utilaj
termoenergeric, motoare Diesel pentru tracţiune feroviară
(1960), apoi hidroenergetic (1961)”. La începutul celui de-
al şaselea deceniu s-a purces la „construcţia noii platforme
industriale Mociur pe care s-au dat succesiv în funcţiune
turnătoria de oţel cu oţelăria specială (1956), turnătoria
de fontă (1958), de metale neferoase (1959), modelăria
(1960), forja (1966), fabrica de cuzineţi (1978). De
asemenea, 1978-1980 a fost pusă în funcţiune platforma
industrială Câlnicel”. Trecerea la economia de piaţă,
după decembrie 1989, a fost foarte dificilă. Pentru început
a lipsit cadru legislativ,  au fost mişcări sociale puternice,
o privatizare falimentară, dar cu toate acestea, în 2001
încă se mai gândea la păstrarea profilului de fabricaţie:
utilaj hidroenergetic, motoare electrice mari, motoare
Diesel pentru locomotive şi nave, piese de schimb, utilaje
tehnologice complexe, compresoare, cuzineţi.

Hidrocentralele - patrimoniu de arheologie industrială

Cum se vede, o istorie extrem de bogată care nu
merită şi nici nu poate fi uitată. De aceea, eu aş începe
prezentarea următorului subiect abordat în Reflex -
„Amenajarea hidroenergetică Timiş-Nera-Bârzava
Superioară” - pornind de la concluzia autoarei – inginera
Rodica Brebenariu. „Având în vedere atât complexitatea,
cât şi vechimea complexului hidroenergetic (Timiş-Nera-
Bârzava Superioară- n.n.), soluţiile constructive originale,
premierele industriale, precum şi oferta de frumos a
naturii, a gândirii şi muncii omului, spune Rodica
Brebenariu, s-a făcut propunerea includerii parţiale (sau
chiar totale) a acestui obiectiv în patrimoniul de arheologie
industrială”. Ideea mi se pare de mare importanţă într-o
vreme în care valori de patrimoniu industrial, pentru că
despre acestea vorbim acum, dispar văzând cu ochii. Fără
regrete. Fără eforturi de stopare. Urmărind istoricul acestei
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amenajări, autoarea îl prezintă pe etape. Perioada 1901-
1905 când lucrările vizează un areal cuprins între
Borlovenii Noi, Teregova, Brebu Nou, Gărâna, Văliug,
Secu, Cuptoare şi Reşiţa. Perioada 1907-1916, când a
fost întocmit proiectul viitorului baraj a luat naştere lacul
Văliug. Construcţia barajului, septembrie 1907 -
septembrie 1909, a fost coordonată de prof. univ. Adolf
Czako şi realizată în regie proprie de către StEG, cu
excepţia zidăriei. Înaintea celui de-al doilea război mondial,
Acad. Prof. Dr. Ing Corneliu Micloşi a studiat potenţialul
râului Nera. În acelaşi timp, Prof. Univ. Dr. Docent Ing.

Dorin Pavel, de la Bucureşti, a elaborat proiectul uzinelor
hidroelectrice de pe Bârzava Superioară pe segmentul
Klaus-Grebla. În anul 1960, la Secul, în amonte de Reşiţa
s-a dat în exploatare barajul construit pe râul Bârzava.
La scindarea în Combinatul Siderurgic Reşiţa (CSR) şi
Uzina Constructoare de Maşini(UCMR), CSR îşi hotărăşte
autonomia energetică. „Astfel au început lucrările de la
Timiş Trei Ape prin care se asigura transferul debitelor
din bazinul Timişului Superior în bazinul Bârzavei,
realizându-se pentru prima oară în România un transfer
hidraulic în sistem deschis”.

         1971, 200 de ani de foc nestins la Reşiţa.
Cuptoarele oţelăriei duduie. Duduie şi cele două furnale
(cândva au fost chiar patru, dar cu capacităţi mai mici)
străjuite de proaspăta făclie pe gaz metan care ţâşneşte
dintr-un soclu din inox (după sistematizarea zonei nici
nu mai ştiu dacă există, oricum „îngroşa” nota de plată
pentru combustibil). La Hotelul „Semenic” în vitrină
tronează încă din 1968 macheta noului centru civic al
oraşului. Trec zilnic, împreună cu cîţiva colegi, elevi la
un liceu proaspăt înfiinţat dar care încă nu are sediu şi
orele se ţin la o şcoală amplasată vis-a-vis de Casa de
Cultură a Sindicatelor. „Aiureli, când se vor face toate
astea? Poveşti... Uauuu, aşa ceva la noi la Reşiţa? Să
avem teleferic de la Pătru Iacob pe Dealul Golului? Sală
de sport, supermagazin, să fie mutată biserica între nişte
blocuri care încă nu au fost făcute? Ce se va întâmpla
cu casele care sunt locuite? Le vor demola? Le vor
lăsa? ş.a.m.d” Comentarii de copii, dar şi de adulţi.
Plecam încântaţi dar şi nedumeriţi. Oraşul, întins pe
mai bine de 12 km de-a lungul văii Bârzavei, strangulat
în zona Triaj, merita un centru civic modern. Dar se va
face aşa ceva? Şi dacă da, când? Se va renunţa la
denumirea de Pătru Iacob, deşi sunt destui dintre cei
care habar nu au despre cine a fost şi care a fost
menirea nobilă a acelui mecena care s-a gândit la
rezolvarea unor probleme sociale în Reşiţa. Se va numi
sec, centrul civic. Acţiunile de demolare au început în
forţă şi toate casele au fost rase de pe suprafaţa
pământului. Au înflorit poveştile, fondate sau nu despre
maşini ascunse între ziduri, despre arme. Despre bani
nu s-a vorbit, erau, totuşi, în mare parte, case modeste.
Şi zidurile noilor construcţii înalte, cu care Reşiţa veche
nu prea fusese obişnuită, au început să se înalţe rapid,
ca Făt Frumos. Stâlpii şi pomii au fost văruiţi, marcajele
stradale au fost împrospătate, au fost plantate flori în
puţinele spaţii verzi ş.a.m.d.
        Pregătirile pentru aniversare au început, de fapt,
ceva mai devreme şi pentru cultură pentru că, sub egida

Comitetului Municipal pentru Cultură şi Artă (devenit mai
târziuComitet pentru Cultură şi Educaţie Socialistă, pentru
limpezire, să se ştie, de fapt, cine trebuie să educe după
indicaţiile unicului partid,), au început să apară aşa-numitele
plachete cu poezii. Mai întâi „Vibraţii”, în care am debutat şi
care a avut o grafică remarcabilă, aparţinând artistului plastic
Petru Galiş, pe atunci profesor şi diriginte la clasa mea.
Apoi, „Prinos” (ilustrat de Radu Ţigănetea), unde spaţiile
alocate poeţilor au fost ceva mai generoase. Pe atunci se
făcea mare caz de titulatura pe care Mihai Davidoglu o
dăduse oraşului, „Cetatea de foc”. Cred că după 1975, când
am revenit în Reşiţa, l-am redecoperit cu alt supranume,
„Reşiţa, oraşul cu poeţi” şi aşa a rămas. Oraşul cu poeţi,
dar fără furnale. Tot în 1971 au apărut şi două cuprinzătoare
monografii ale U.C.M.R. şi C.S.R şi pe Dealul Golului a
apărut o imensă emblemă care amintea vechimea
industrială a oraşului. Din nefericire Revoluţia din 1989 ne-
a adus liberatea deplină. Inclusiv libertatea de a stinge, cu
ajutorul americanilor, focul nestins la furnale şi la cuptoarele
clasice Siemens Martin de la Oţelărie. Acele focuri care au
existat chiar în vremurile crunte ale celor două războaie
mondiale. Poate „foamea de metal” pentru industria de
război a dus chiar la intensificarea activităţilor. Apoi, rând
pe rând au început disponobilizările de la U.C.M.R. şi C.S.R.
cele două mari combinate metalurgice şi siderurgice care
colectau forţa de muncă de pe o rază de 100 de km. Mii de
foşti angajaţi au trebuit să se descurce cum pot.De la 15.000
de oameni la U.C.M.R. şi 10.500 la C.S.R. s-a ajuns pe
total la circa 2.000. Dar, în timp, s-au întâmplat şi lucruri
bune: centrul civic a fost desăvârşit potrivit machetei din
1968, mai puţin telescaunul şi amenajările de pe Dealul
Golului; aerul este mai curat; apoi Bârzava, „cea frumos
curgătoare” şi a cărei limpezime nu se vedea de petele
imense de ulei şi emulsii deversate de la cei doi coloşi
industriali, a devenit un râu curat care poate fi admirat de
pe aleea ce străbate oraşul de la Teatru până la Triaj. Ceva
din romantism s-a mai pierdut în timp pentru că aleea cu
plopi (cu sau fără soţ) nu mai are plopi, iar scriitorii de acum
nu mai au apetenţa de a străbate această distanţă pe jos
discutând despre enormităţile impuse prin „Tezele din
aprilie”, despre viaţa literară din ţară, din Franţa, din SUA
sau de-aiurea de pe glob; prin montarea liniilor de tramvai
s-a pierdut cel mai frumos circuit moto-cros. Şansa de a fi
la Radio şi TVR Timişoara m-a ajutat să văd feţele sociale,
economice dar mai ales culturale ale oraşului meu de suflet,
oraşului copilăriei mele. Pe de-o parte eram fericit că a
devenit mult mai curat, mai deschis, pe de alta eram siderat
de toate desfiinţările industriale care au dus la reducerea
semnificativă a numărului populaţiei şi decăderea oraşului
din categoria celor cu peste 100.000 de locuitori. Pentru
câteva zile, urmând modelul timişorean, în vreme de
sărbătoare dar şi de pandemie, Reşiţa a devenit ”oraşul
florilor”. La mulţi ani Reşiţa, la mulţi ani reşiţenilor!

Câteva gânduri
despre Reşiţa

Constantin MĂRĂSCU



 14          Reflex 1 - 6/ 2021Eminescu, 1850 - 1889

Când e vorba de istorie, lucrurile sunt şi rămân mereu aproximative. Să nu ne mirăm dacă în multe situaţii,
paleontologia este mai veridică decât istoria contemporană! Istoria literară este tot istorie şi nu poate face excepţie.
Este la fel de mistificabilă şi falsificabilă ca toate celelalte.

Să luăm, bunăoară, la refec societatea „Junimea” şi revista „Convorbiri literare”. Despre „Junimea” istoria
literaturii, îndeosebi cea antedecembristă, susţine că a fost o societate literară selectă, alcătuită din oameni fini şi
subtili, cu ştiinţă, talent şi spirit critic; iar  „Convorbirile” erau  portavocea, goarna cea intens răsunătoare şi răzbătătoare
a acestei societăţi. Să privim acum după cortina celor două, în culise, ca să vedem că lucrurile nu stau tocmai
aşa…

Sufletul „Junimii” a fost Titu Maiorescu, în perioada lui bună, încă nu profund maculată de politică şi
politicianism. În această perioadă el l-a apreciat mult şi l-a susţinut pe Eminescu, afirmând mereu că este dotat cu
un real talent şi cu o cultură „de nivel european”. Lui îi datorăm plasarea Poetului în „Direcţia nouă” şi afirmaţia că
e al doilea poet al ţării, după Alecsandri. La polul opus, revista „Convorbiri Literare” îl avea redactor-şef pe Iacob
Negruzzi, care nu avea ochi să-l vadă şi care, după lectura nuvelei „Sărmanul Dionis” şi hotărârea de a se publica
s-a plans că toţi cititorii vor returna revista…

Junimişti au fost mulţi, mai buni sau mai răi, nu lista contează! Mulţi erau oameni politici şi îşi promovau
interesele politice, multe de un antisemitism şi un filorusism ameţitor; alţii erau bancheri, oameni de afaceri, samsari,
mosieri sau arendaşi; cam toţi il respingeau pe Eminescu, apreciindu-l ca pe un boem lipsit de talent şi incapabil să-
şi fructifice interesele. Altfel spus, la „Junimea” nu se prea putea separa neghina de grâu, pentru că era prea multă
pleavă…

Doi dintre ei trebuie musai pomeniţi în povestirea noastră: Ion Creangă şi Vasile Pogor. Primul era cu totul
de partea lui Eminescu, îl aprecia, ba chiar făcuse un cult pentru el; al doilea era un „apropitar” grobian, care făcea
glume nesărate la adresa Poetului, îl şicana şi făcea tot posibilul să-i deprecieze imaginea şi poziţia.

După înfiinţarea societăţii, Maiorescu a luat iniţiativa organizării anuale, în perioada 20 octombrie – 20
noiembrie, a unor întâlniri a tuturor membrilor, în scopul unei mai bune cunoaşteri şi apropieri. Întrunirile acestea se
desfăşurau la Hotelul „Binder” de pe strada Lăpuşneanu şi se terminau cu adevărate orgii bahice, în luxosul restaurant
de la parterul hotelului. Cum convivii, convocaţi cu adevarate citaţii ca de tribunal, redactate de Negruzzi, nu se
prea grăbeau să intre în „şedinţă”, Maiorescu i-a cerut lui Pogor să cumpere o talangă, pentru a-i chema mai cu
spor. Pogor sau Negruzzi dădeau din talangă, ilustrissimii se adunau şi Maiorescu deschidea, mereu cu cuvintele
„Onorat auditoriu”…

Vasile Pogor le-a istorisit junimiştilor că a cumpărat talanga de la un ţăran, din târg, care l-ar fi întrebat dacă
vrea o talangă pentru oi, sau una pentru boi; la întrebarea lui Maiorescu: „Şi ce ai răspuns?”, Pogor a rostit, fără
sfială: „Cum, ce? Pentru boi, că-i pentru voi!”. Hotărât lucru, nu spiritual academic domnea în selecta societate
literară!

La aniversarea din noiembrie 1881, Mihai Eminescu nu poate veni, dar îi trimite lui Iacob Negruzzi o telegramă
plină de miez:

„Rog pe părintele Creangă

Ca să sune din talangă

Din talanga cea de boi

Ca să auzim şi noi.

Doresc să petreceţi bine

Să nu mă uitaţi pe mine.” Eminescu.

Eminescu şi Pogor şi-au găsit, fiecare, locul binemeritat în istoria literaturii noastre: primul e… Primul, iar
cel de-al doilea e pomenit şi el, dar tot mai rar…tot mai rar!

Reşiţa, 27 aprilie 2021

prof. univ. dr. Liviu SPĂTARU

EMINESCÂNDU-NE...

Eminescu, talanga şi proştii
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Schlafestrunke Vöglein

Schlafestrunke Vöglein finden
Müd sich bei den Nestern wieder.
Im Versteck der Zweig verschwinden:
Gute Nacht!

Lediglich die Quellen schluchzen.
Ruh dem Schweigwald, dem schwarzmüden;
Blumenschlaf im Garten ächzen.
Schlaft in Frieden !

Durch das Schilf auf Lagersuche
Gleitet sanft ein Schwan auf Wellen.
Engleinschutz vor bösem Fluche:
Schlafgesellen !

Zauber diese Nacht belebet.
Alles Harmonie und Traumpracht;
Sich nun stolz der Mond erhebet:
Gute Nacht!

Und wenn...

Und wenn Gezweig ans Fenster schlägt,
Und wenn die Pappeln beben,
Scheinst im Gedächtnis eingeprägt,
Mir langsam zu begegnen.

Wenn Sternenlicht den See belebet,
Die Tiefen sein durchleuchten,
Wär‘s so, als ob mein Weh sich legt,
Gedanken trüb verscheuchten.

Und wenn die schweren Wolken fliehn,
Nun Mondeslicht geleiten,
Ist’s, dass Erinnerungen ziehn,
Die ewig dich begleiten.

Es herbstelt draußen

Es herbstelt und es streut der Blätterregen;
Der Wind peitscht schwere Tropfen an die Scheiben.
Und du liest Briefe, alles alte Schreiben,
In einer Stunde überdenkst dein Leben.

Verbringst die Zeit mit süssen Nichtigkeiten,
Willst nicht, dass jemand an der Tür mag klopfen.
Doch besser noch, wenn draußen Schneematschtropfen
Beim Feuer dösend, Träume einzuleiten.

Und in dem Lehnstuhl in Gedankenfülle
Träum von der Dochia–Fee* im Märchen wieder.
Um mich herum steigt an die Nebelhülle.

Vernehm sodann ein Kleiderascheln bieder;
Ein weicher Schritt, berührt der Bretter Stille,
Und Hände schmal bedecken meine Lider.

*Eine Fee aus der rumänischen Märchenmythologie

Somnoroase păsărele

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -
Noapte bună!

Doar isvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină -
Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce -
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie -
Noapte bună!

Şi dacă...

Şi dacă ramuri bat în geam
Şi se cutremur plopii,
E ca în minte să te am
Şi-ncet să te apropii.

Şi dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul.

Şi dacă norii deşi se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.

Afară-i toamnă

Afară-i toamnă, frunză‘mprăştiată,
Iar vântul svârle‘n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într’un ceas gândeşti la viaţa toată.
 
Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime‘n uşa ta să bată;
Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri.

Şi eu astfel mă uit din jeţ pe gânduri,
Visez la basmul vechiu al zânei Dochii,
În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri;
 
De-odat’aud foşnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii.

Hans DAMA, TRADUCERI din Mihai EMINESCU
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CÂNTECUL CĂPRARULUI
(Vecinului meu Teocrit din Siracuza)

De ploşniţe zac mâncat –
Mă vaiet de pântec.
Dincolo-i loc luminat:
E danţ şi cântec...

Pe ea trebuia acum
S-o ţin în braţă:
Adăst – un câine-n drum –
Nici semn de viaţă.

Dar nu-mi jurase, ai?
Mă minte femeia?
Ori de toţi se ţine scai,
Cum capr-aceea?

De unde borangic? –
Ah, ce făloasă!
Mai stă vreun ţap, voinic,
În sihla deasă?

Cum o aştept pe ea
Venin cumplit e!
Doar noaptea cresc aşa
Ghebe-otrăvite.

Ca şapte boli, adânc
Iubirea-nţeapă –
Nu pot să mai mănânc,
Adio, ceapă!

Şi stelele pălesc,
Scapă-n mare luna,
Zori cenuşii mijesc –
De mor, totuna.

„PIA, CARITATEVOLE, AMOROSISSIMA”1

(Nel campo santo2)

Dezmierzi uşor, fecioară,
Pe cap un miel plăpând
Şi vezi lumini şi pară
În ochii lui, pe rând,
Te zbengui, dar îţi cată,
Pioasă, inima,
Fermecătoare fată,
Amorosissima!

Ce ţi-a zdrobit simţirea
Şi lanţul feciorin?
De-ai fi iubit, iubirea
N-o căpătai din plin? –
Tu taci – dar lacrimi poartă,
Curată, faţa ta:
Tăcuşi – de doruri moartă,
Amorosissima?
_______________

1 „Pioasă, miloasă, preaiubitoare”
2 (În cimitir)

VOCAŢIA POETULUI

De curând, când stam sub ramuri,
La odihnă, mai exact,
Auzii tic-tac în dramuri,
Cu măsură şi cu tact.
Indignatu-m-am, – cu-ncetul
Începui să mă complac,
Până când, precum poetul,
Îmi vorbeam doar în tic-tac.

Cum săltau în stihuire
Vorbele-mi, din pas în pas,
Prind a râde în neştire,
Cam la un pătrar de ceas.
Eşti cumva poet, bătrâne?
Nu-ţi sunt minţile la loc?
– „Ba, eşti un poet, stăpâne”,
Ghionoaia dă din cioc.

După tufele pitite
Stau la pândă. Ce aştept?
Cugetări meşteşugite?
Rima-mi brusc le sare-n piept.
Tot ce ţopăie rămâne
La poet în vers, pe loc.
– „Da, eşti un poet, stăpâne”,
Ghionoaia dă din cioc.

Rima nu-i ca o săgeată?
Săgetându-i trupul fin,
Cum începe să se zbată
Guşterul în groaznic chin!
Vai, muriţi, sărmane râme,
Ori vă-mpleticiţi în loc!
– „Da, eşti un poet, stăpâne”,
Ghionoaia dă din cioc.

Iuţi şi-ntortocheate gânduri,
Vorbuliţe-n mers buimac,
Cum daţi buzna, rânduri-rânduri,
În cătuşe de tic-tac!
Râd de asta clici păgâne?
N-au poeţii har şi foc?
– „Ba, eşti un poet, stăpâne”,
Ghionoaia dă din cioc.

Pasăre, îţi râzi de mine?
Dacă stau cu capul rău,
Nici cu inima nu-s bine?
Teme-te de braţul meu! –
Dar poetul – ţese rime
Chiar nervos, mai mult în joc.
– „Da, eşti un poet, stăpâne”,
Ghionoaia dă din cioc.

Friedrich NIETZSCHE
în traducerea lui Simion DĂNILĂ*

Fata cu mielul din cimitirul Staglieno, Genova. Foto

Simion Dănilă (2011)
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PIOASA BEPPA

Firesc să fiu pioasă,
Cât trupul mi-e-nflorit.
De fata cea frumoasă
Şi Domnu-i ispitit.
Pe biet monahu-acela
Oricum îl va ierta,
Când însuşi, ca şi-acela,
S-ar vrea în preajma mea.

Nu sur cum capelanul!
Ci tânăr sănătos,
Ca foarte sur motanul
Zbătându-se gelos.
Eu nu iubesc moşnegii,
El babe iar nu vrea:
Aceasta-i vraja legii
De Domnul dat-aşa!

Biserica se poartă
Firesc cu inima
Şi chipul. Şi mă iartă, –
Dar cine n-ar ierta!
Îi dai cu murmuratul,
Ieşind cu plecăciuni,
Şi-n timp ce ştergi păcatul
Un altul, mic, aduni.

Lăudaţi pe Domnu-n lume
Că fete mândre-i plac,
Şi-această slăbiciune
Şi-o-ngăduie cu drag.
Firesc să fiu pioasă,
Cât trupul mi-e-nflorit:
Bătrână şi hidoasă,
Cu dracul mă mărit!

SPRE ALTE MĂRI

Într-acolo – vreau; şi tare
Cred în mine, -n mâna mea.
Marea-i liberă în zare,
Vasu-mi genovez – pe ea.

Totul nou, mai nou de-acuma-i,
Doarme-amiaza-n timp şi zări –:
Aprig mă priveşte numai –
Ochiul vostru, depărtări!

MISTRALULUI
Un cântec de joc

Vânător de nori, Mistrale,
Mături cerul în rafale
Şi mi-eşti drag, furtuna mea!
Oare nu suntem de-o viţă,
Primul rod pe o mlădiţă,
Ascultând de-aceeaşi stea?

Pe cărări de munte line
Mă reped jucând spre tine,
Când cântări şi şuier scoţi:
Fără vâsle, fără vase,
Salţi prin valuri spumegoase –
Cel mai liber dintre toţi.

La chemarea ta adâncă
Năvălii din stâncă-n stâncă
Până-n ţărmul cel gălbui.
Ura! Cum lucesc vioaie
Diamantele-n puhoaie
Ai venit din munţi haihui.

Repezi pe-ale bolţii arii
Ţi-am văzut eu telegarii
Şi trăsura-n care stai,
Ţi-am văzut ’nălţată mâna,
Parcă fulgera lumina
Când pocneai din bici pe cai –

Te-am văzut că laşi trăsura
Şi te-avânţi în jos de-adura,
Te-am văzut cum drept cobori,
Ca săgeata în genune –
Rază pogorând minune
Peste trandafiri în zori.

Joacă pe spinări de valuri,
Nărăvoase dând în maluri –
Fă – spre slava-ţi – jocuri noi!
Le-om juca – ne-om da silinţa –,
Veselă – ne-o fi ştiinţa,
Arta – liberă la noi!

Pentr-al nostru bun renume
Să culegem flori din lume,
Să ne-ncingă fruntea-n lanţ!
Să jucăm ca trubadurii
Între sfinte şi-ntre húrii,
Între zeu şi lume – danţ!

Cine n-o dansa cu vântul,
Ci se-nfăşură ca-nfrântul
Şi schilodul de moşneag,
Cei ca gâşte virtuoase
Ori stângaci cu frica-n oase
Să nu calce-al nostru prag!

Cui o face pe bolnavul
Să-i stârnim în nas tot pravul,
Să stârpim sămânţa lor!
De pe ţărm să ştim că-i rasă
Răsuflarea ofticoasă,
Ochiul necutezător!

Să vânăm pe cer negreala,
Murdăria, abureala,
Luminându-l! Să urlăm...
O duh liber, ca furtuna
Fericirea-mi urlă-ntruna,
Ca să ne alăturăm. –

Şi ca astă fericire
Să rămână-n amintire,
Ia-i cununa testament!
Către aştrii fără moarte
Urc-o-n slăvi, tot mai departe,
Spânzur-o – de firmament!

* Din două grupaje, Idile din Messina şi Cântecele Prinţului
Vogelfrei, am selectat câteva din cele mai populare poezii
inspirate de cea mai lungă călătorie pe mare a lui Nietzsche:
de la Genova la Messina, în perioada 29 martie-21 aprilie
1882, cu un cargobot sicilian cu vele.
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Corona

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.
 
Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.
 
Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.
 
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der
Straße:
es ist Zeit, daß man weiß!
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit.

Paul CELAN  (1920 - 1970)

Corona
de Paul Celan

Toamna-mi mănâncă frunza-i din palmă: suntem
prieteni.
Vremea din nuci o cojim şi-i învăţăm să se ducă;
vremea se-ntoarce în coajă.
 
În oglindă-i duminecă,
în vis este somn,
adevăr gura grăieşte.
 
Ochiul meu se apleacă spre sexul iubitei:
noi ne privim.
Ne spunem ceva de-ntuneric,
ne iubim ca mac şi memorie,
dormim ca vinul în scoici,
ca marea în raza de sânge a lunii.
 
Stăm la fereastră îmbrăţişaţi, ei se uită din stradă la noi:
e vremea să ştie!
E vremea piatra să purceadă a-nflori,
neliniştea-n inimă să se abată.
 
E vremea, vremea să vină.

E vremea.
 
 

Traducere de Maria Banuş, 1967

Corona
de Paul Celan

Toamna îmi haleşte din palmă propria-i frunză:
suntem prieteni.
Recuperăm timpul din nuci şi-l deprindem cu mersul:
timpul se-ntoarce în coji.

În oglindă-i duminică,
în vis se doarme.
gura adevăr grăieşte.

Privirea-mi coboară la sexul iubitei:
ne privim,
ne spunem chestiuni sumbre,
ne iubim ca macul şi memoria,
dormim ca vinul în scoici,
ca Marea în raza sângerie a lunii.

Stăm îmbrăţişaţi la fereastră, ei ne privesc
din stradă:
e timpul să se ştie!
E timpul ca stânca să binevoiască a-nflori,
ca-n neliniştea neastâmpărului o inimă să bată.
E timpul să se facă timp.

E timpul.

Traducere de Werner Kremm, 2020
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Corona
Ce are titlul poeziei cu poezia?!

Gânduri de traducător pe marginea unei poezii a lui
Paul Celan (1920 – 1970)

Cuvântul din titlu, „Corona”, nu apare nicăieri în
poezia lui Paul Celan.

Poezia a fost scrisă în 1948, la Viena, unde evreul
de origine bucovineană Paul Antschel, aflat pe drumul
consacrării ca scriitor sub numele de Paul Celan (poate fi
citit franţuzeşte sau nemţeşte...), ajunsese ca refugiat.
Plecase din Bucureşti - care nu a fost însă primul său
popas pe calea pribegiei, pornită de la Cernăuţi/
Tschernowitz – prin Budapesta şi Puszta maghiară, mare
parte a drumului parcurgându-l pe jos, timp de săptămâni
şi luni de zile.

Titlul se pare că nu se referă neapărat la o coroană,
are, la Celan, în sfera sa semantică mai degrabă sensul
de grup restrâns de adepţi, de însoţitori de drum, dar şi
de coroană de flori. Sau de lauri? Ba chiar aminteşte
cumva şi de semnul pentru fermata/fermate în muzică,
cândva tot „corona”, sau de „finis coronat opus”, finalul
fericit.

E toamnă la începutul poeziei, cad frunzele (Rainer
Maria Rilke transmite salutări...), poţi să-ţi petreci timpul
cu adunarea frunzelor multicolore, cu care să hrăneşti
apoi toamna într-un cerc al veşnicei reîntoarceri (la urmă,
tot „corona”...). Cuplul iubiţilor din centrul poeziei trimite
la titlul celui de-al doilea volum de poezie publicat de Paul
Celan „Mohn und Gedaechtnis”/„Mac şi memorie”, pe
când „Corona” apăruse în ciclul III din volumul de debut a
lui Celan, „Der Sand aus den Uhren”/„Nisipul din ceasuri”,
apărut tot la Viena în acelaşi an 1948, pe lângă cea mai
cunoscută poezie a acestui autor, „Todesfuge”/„Fuga
morţii”. Cei doi iubiţi stau la fereastră, fiind vizibili dinspre
stradă - întregul demers liric a lui Celan concentrându-se
de-acum asupra percepţiei timpului, invocând metaforic
rezistenţa stâncii şi fragilitatea florii, similară clipei, deci
... a trecerii timpului, „Stein” şi „Zeit” devenind unitate în
diversitate. „E timpul”, concluzionează Celan...

Ar fi desigur absurd să se aventureze cineva până
la afirmaţia că Celan ar fi avut viziunea timpurilor de
corona pe care le trăim azi. Versurile sale conţin totuşi un
aer sumbru şi mistic, ceva de murmur de vraci şi
proorocire de prezicător. Dar Celan, în opera sa întreagă,
a scris pe aceste tonalităţi sumbre şi mistice, deoarece
aceste tonuri deveniseră specifice expresiei sale poetice,
„marca” sa. Pe alte tonuri se pare că nici nu a putut scrie.
Poet fiind, Celan a fost şi un filozof al limbajului, un
învăţăcel al poeticii vizionarului cu tente mistice Friedrich
Hoelderlin şi un adept al filozofiei lui Martin Heidegger
(„Sein und Zeit”), care la rândul său îşi trăgea seva din
Husserl, Dilthey şi Kirkegaard, mergând, după toate
aparenţele, până la Ludwig Wittgenstein.

În 1952, când apare „Mohn und Gedaechtnis”/„Mac
şi memorie”, titlul fiind anticipat în poezia pusă aici în
discuţie, din 1948, cuvântul „corona” avea deja, începând
din antichitatea greacă şi trecând prin cea romană (a nu
se uita: prizonierii de război ai romanilor, înainte de a fi
vânduţi ca sclavi, erau „împodobiţi” cu o coroană de flori
- „sub corona vendere”) o mulţime de sensuri (trecând şi
pe la tonsura unor călugări catolici, dar însemnând chiar
şi o infecţie provocată de sifilis...) şi chiar întorcându-se
în antichitatea greacă: de Ariadna (care, prin ghemul ei

de lână îi salvase viaţa lui Perseu în Labirint, fiind apoi
părăsită de acesta) se îndrăgosteşte zeul vinului,
Dionysos, cel care, după moartea Ariadnei, o transferă
pe bolta cerească, denumind o constelaţie Corona. Găsim
în episodul mitologic similitudini cu viaţa amoroasă a lui
Paul Celan, în speţă pentru relaţia sa cu poeta austriacă
(comparabilă lui Celan. ca importanţă pentru literatura
germană...) Ingeborg Bachmann, cu numeroase suişuri
şi coborâşuri, finalizându-se cu o ruptură definitivă - şi
finalmente fatală pentru I.B.

Celan, în mitologia sa privat-personală, nu s-a dezis
niciodată de soarta poporului evreu din care făcea parte,
în special de Şoah - vezi în poezia noastră „raza sângerie
a lunii”. Sau în incomplet traductibilul „Geschlecht”, care
în germană înseamnă atât „sex”, cât şi „neam” iar prin
accepţiunea de „neam” trimite la poporul evreu şi soarta
sa, pe când prin „corona” la stea – ori, ştim cu toţii de
steaua galbenă a lui David, pe care evreiii erau obligaţi s-
o poarte pe vremea celui de-al III-lea Reich... (Nu
degeaba, filozoful, compozitorul şi muzicologul Theodor
W. Adorno, după ce citise „Fuga morţii”/„Todesfuge” a lui
Paul Celan, exclama: „După Auschwitz, nimeni n-ar mai
trebui să scrie poezie!”).

Poetica lui Celan, pentru care şi această poezie
este o foarte bună ilustrare, îndeamnă cititorul să
găsească infinita multitudine de asociaţiuni, facilitată de
sfera lingvistică foarte bogată a vocabularului utilizat de
acest autor. Iar dacă am preferat să închei traducerea cu
lapidara sentinţă „E timpul.”, cu punct, atunci am avut în
subconştient şi vremurile noastre pandemice, care, cu
toţii, simţim că: „E timpul!” să se termine.

Werner KREMM

DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
CULTURĂ
CARAŞ-
SEVERIN

GALA DE
EXCELENŢĂ ÎN
CULTURĂ
pentru anul
2020, cu
premierea
personalităţilor
şi instituţiilor, în
vederea
pregătirii
evenimentului
,,Reşiţa 250”, la
următoarea
categorii:

Arhitectură - Ioana Mihăiescu; Promovarea patrimoniului -
Marius Hegedus; Arheologie - Adriana Radu; Parteneriate
viabile - Inst. „Gheorghe Bariţiu” Cluj, Fundaţia Activity
Reşiţa, Episcopia Caransebeşului, Fundaţia Ator-Banatul
de Munte, Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin; Susţinerea
culturii - Gabriela Şerban, CEZ Group, Primăria Oraviţa,
Centrul de tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” Oraviţa, Liceul
„General Dragalina”, Oraviţa; Minorităţi Naţionale - Erwin
Josef Ţigla; Literatură - Costel Simedrea; Arta plastică -
Bogdan Piperiu; Muzică - Liceul de Arte „Sabin Pautza”;
Media - Mario Balint; Opera omnia - Sabin Pautza;
Post Mortem - Octavian Doclin, Valeriu Leu
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ANTICAR ŞI SOLDAŢI MELANCOLICI

Anticarul, înrămat în vitrină,
n-a mai plecat acasă din motive de pandemie
globul  terestru are  polii în derută,
distanţele se măsoară în frică
îşi pune anticarul
ochelarii contra singurătăţii
cotrobăie printre lucrurile care
nu vor mai avea trecere
o siclă de vin cu mucegaiul unui veac,
arătat cu degetul,
o maşinărie de fabricat sunete, bună la preţ
numai de-ar jura că imită muzica pământului,
{dar acum, a luat-o razna şi asta},
ciuperci uscate, tămăduitoare
{poate-i leac împotriva fricii},
mănuşi cu monogramă în stilul virusului temut,
peruca, măştile destinate unor amânate carnavaluri,
alte măşti din vremea gripei spaniole,
pălăria bordo, fluturi injectaţi cu ultima secundă,
doi coşari în statuetă,
îşi împart de-a o viaţă acoperişurile oraşului,
mai scunde, mai ţâfnoase...
Destul, îşi spune,
toate acestea nu pot umple cufărul verde
al speranţei
şi cum va străbate parcurile oraşului
colorat în frică?
unii o pun pe răzătoare şi adaugă usturoi
doar, doar vor sufoca virusul
anticarul însă, citeşte-o scrisoare străină,
visează cum prin vitrină, trece-o balerină
de la teatrul de peste drum,
frica îl poartă sus pe un munte,
aerul rarefiat îi dă puteri măiastre,
coboară,
împarte oamenilor
cufere verzi pline cu lucruri anti-virus,
rochii  gofrate, tapiserii fără molii,
vaze cu intarsii despre facerea lumii,
un gramofon care cântă, trăim liberi din nou…
În vitrină pune un afiş,
deschis pentru pribegi, păuni de rasă,
posesori de albume - curiculum –vitae  de succes
înainte şi după epidemie !
Aşează drept pază în prag, doi soldaţi melancolici
luaţi de pe raft şi pleacă
să dea o declaraţie pe proprie răspundere
despre viaţa care-I ameţeşte
de nu mai ştie dacă
numele i s-a desprins de sine
învârtindu-se în derută….
O  piele de şarpe uscată.

Veronica BALAJ Iulian BARBU

Am venit

Am venit în paradis
Să adorm cu capul pe soare
Pe iarba verde din grădină,
Sub umbra frunzelor de tei
Aproape de râul
Ce îmi vorbeşte
Prin glasul lui Dumnezeu.

Tată în ceasul
Cel din urmă
Vântul îmi va aduce aminte
De toamna în care dorul nu are moarte
Sunt cel fără de nume,
Botezat de poezie
Pe malul nemuririi.

Drumul

Peste pod mă strigă timpul
Să străbat prin cuvânt
Drumul înspre casă.

Cu capul în palmă
Stau rezemat de stâlp
Gândindu-mă la clipa
Ce-mi soarbe din destin.

Cărarea din pădure
Mă duce la muza
Care îmi citeşte pe suflet
O poveste desprinsă din proverb.

Rămân la margine de soartă
Cu viaţa ce trece grăbită
Înspre un colţ de orizont.

Gloanţele

Gloanţele ce trec prin vânat
Mă străpung şi pe mine
Ca pe o sită
Dacă printre copaci
Stă ascunsă speranţa.

Tot ce ucide fiinţe vii
Mă omoară numai pe mine
Şi pe ele nu
Pentru că eu pier
În aer, în obiecte şi în ele.

La un moment dat
Mă retrag de peste tot
Rozându-mă dus şi întors
Din faţa morţii.
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Jocuri vechi

Lui NICOLAE DOLÂNGĂ. In memoriam

Aruncam cu pietre în râu,
făceam rotocoale-coleşi,
pietrele luau o traiectorie ciudată,
precum drumurile stelelor înspre ziuă...

Pe degete înfăşuram fire de pipirig
şi mă logodeam cu Luna şi cu Soarele,
cu spicele ce îngălbeneau ogoarele;

cu băuţele
(pietre albe, imaculate)
şi cu bolovanii,
cu Zânele-Nereide
ce primeneau, precum scoicile,
apele, anotimpurile, anii...

De-atunci aud râuri curgând,
poetul strivindu-şi pribegiile

poate pe sub Munte,
poate pe o Vale,

în fiecare pagină de carte,
în lacrima imaculată a insomniilor sale!

Sfârşit de colind
(la Dragomireana)

Lui IONEL BOTA

Mi-s ca aţa
pe mosor,
mă grăbesc
spre râu,
spre dor;

Mi-s ca aţa
de pe ghem,
mă grăbesc
să caut,
să chem.

Mi-s ca aţa
de pe fus,
mă grăbesc
spre vers
nespus...

Poemul fiinţei

Poetului ION CĂLIMAN

Dar nu face, Doamne, prea devreme-amurg,
Să-mi aud povestea-n râul demiurg –
Să-mi aud povestea-n râul demiurg

Dar nu face, Doamne, prea devreme sară,
Lacrima din cântec să nu-mi fie-amară –
Lacrima din cântec să nu-mi fie-amară

Dar nu face, Doamne, prea devreme noapte,
Ciocotul de moară să-l tâlcui în şoapte –
Ciocotul de moară să-l tâlcui în şoapte

Dar nu face, Doamne, prea devreme frig,
Din trunchiul de frasin numele să-mi strig –
Din trunchiul de frasin numele să-mi strig

Dar nu face, Doamne, prea devreme vânt,
Să-mi rostesc poemul, să devin cuvânt –
Să-mi rostesc poemul, să devin cuvânt!

Spovedanie la capătul drumului

Prietenului, istoric şi cercetător
al Văii Almăjului, prof. PAVEL PANDURU

Cum să mai astrâng la fân,
Că şi carul e bătrân –
Că şi carul e bătrân

Cum să mai astrâng trifoi,
Fără furcă, fără boi –
Fără furcă, fără boi

Moşu-i umbră sub pământ,
Muma – legănuţ de vânt –
Muma – legănuţ de vânt

Tata, dus în zări, departe,
N-a trimis o vorbă, carte –
N-a trimis o vorbă, carte

Mama stinge câte-o stea,
Ziua, noaptea, de-o putea –
Ziua, noaptea, de-o putea...

Eu mă-ntreb, zăbavnic, cum
Ceru-a rupt cântecu-n drum! –
Ceru-a rupt cântecu-n drum!

Şi-l răsfiră peste văi,
Să-l audă bunii mei; –
Să-l audă bunii mei...

Iosif BĂCILĂ
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Pleacă mereu ceva
 
Pleacă mereu ceva din zilele mele
şi sunt mereu mai singur printre lucruri,
Aici, în ţinutul tăcerii, ţinutul copilăriei mele.
Ieri mai eram un chip ameţit de iluzii
soarele-l auzeam prin văile mele de ceaţă
unde nu a intrat nimeni, nicicând.
Acum, că au plecat cu toţii din spaţiile reci,
mă uit cum scade lumina agonizând pe ape
lăsând presimţirile serii pe unde am trecut.
Şi simt cum vine vântul bătând înspre mine
şi cum, cu insomnii de toamnă,
mai respir întuneric peste anii mei rămaşi aici.
Tot mai puţin disting căderea brumei
Şi n-am pe cine să-ntreb a cui e palma
Care-mi astupă ochiul somnului de veci.

Doliu cosmic
 
Nici o urmă de tragere în piept
Şi totuşi,
ţinem pe rând de şase
până mai amânăm inhibarea
avem dreptul să nu spunem nimic
iar plăcerea,
o împărţim
în două lumi claustrofobe.

Gerhard CHWOIKA

Anul trecut, la început de martie, Gheorghe Jurma şi Erwin Josef
Ţigla se aflau pe meleagurile moldave pentru a prezenta cartea-
album „Monumentele Mihai Eminescu”, Reşiţa: Editura „Banatul
Montan”, 2018, apărută sub egida Asociaţiei Germane de Cultură
şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa şi a Forumului Democratic al
Germanilor din judeţul Caraş-Severin.
Prima prezentare a avut loc în data de 3 martie 2020 în cadrul
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău, Republica
Moldova, la Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”,
prezentare la care au participat printre alţii Mariana Harjevschi
(director general al Bibliotecii Municipale), Elena Dabija
(directoarea Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu”
din Chişinău), iar în calitate de oaspete de onoare, acad. Mihai
Cimpoi (membru al Academiei Republicii Moldova şi al Academiei
României). Două zile mai târziu, în data de 5 martie 2020, a fost
organizată o nouă prezentare a cărţii-album, de data aceasta la
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, în Sala „B.
P. Hasdeu”.

Pentru a rememora evenimentul din capitala Republicii Moldova,
din Chişinău, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin
şi Biblioteca Germană „Alexander Tietz” împreună cu Centrul
Academic Internaţional „Mihai Eminescu” Chişinău au realizat un
duplex online miercuri, 3 martie 2021, începând cu ora 16.00, care
poate fi urmărit pe reţelele de socializare ale instituţiilor partenere.



Reflex 1 - 6/ 2021                      23

Zoia Elena DEJU

ursita rătăcită

în numele Balanţei
septembriind
învelindu-se în linţoliu
de renunţări târzii

Scorpionul
cu lăbuţa-i  pe taler
pune cerul lunatic
în bătaia cântarului

cumpăna fântânii
în rugăciune de sare
şi drumul însetat
în oglinzile ducerii
la vale

 vămuire

garoafă în gheare
vinete de vampir
un văl  vânat
vămuit în vâltori văratice
şi aruncarea discului
argintat – o, tu
dor oceanic
albind pene de călătoare
peste mediterane
peste sahare

har suspendat

prin vama
singurătăţii mele
steaua destinului
ban aruncat
în răscruci silveste

harul
suspendat în cântări
nerostite
pe dunga orizontului
seminele dogorind
sub neauă...

cum o umbră

cum o umbră răstignită
munţii plutesc
albine rătăcite
prin trifoiul aprins
regăsindu-se
în pajişti de asfodel

un zornăit de perle
oceanice cu tot
alaiul – da, da
pierderea multor

dorite, urâte
ar putea salva
omenirea

ideograme

şi ce poate fi viaţa
decât o încrustare
de nume pe scoarţa
mestecenilor -
târziu
dând peste margini
ilizibile
ideograme

zeul degustând

zeul
degustând
mierea scorburii

în toamna zânatică
inima respiră
apa cea repede
clipa înceată
dor abisal

mă afund
într-un dor de neant
aud
cum stelele
spintecă cerul pe viu
şi pe nimeni nu doare
şi Dumnezeu nu zice nimic
de parcă în fiecare
pierdere creşte
viermele unei noi
lumi

de s-ar îngădui

de s-ar îngădui
un înger slobozitor
la ospăţul neantului

pământul ne-ar putea
ridica uşor
şi stelele ne-ar fi
mai aproape
poate am atinge
cu mâna
dâra de funigei
a Căii Lactee

cu gândul
ochii de peşte
din aripile
heruvimilor

picătură de nectar

un drum cu sandaua
desfăcută cu glezna
în sânge - alături
râul în spume
zdrenţuit de pietre
bazaltice
în coborâre

imagini sparte
sub măciuca vremii

picătura de nectar
a miracolului
aproape de stele
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Ilie Ştefan DOMAŞNEA

Noaptea

Somnul a murit în trezia nopţii pe un caldarâm de stele
tropotul încălţărilor tale plecând omora câte una
până s-a stins în plânsul luminat de întuneric
Şterge-ţi obrajii iubită tramvaiul nu mai circulă
                                 Mărşăluim...

Primăvară

Iarba
Îşi aprinde
Lumânările
În pământ.

Lângă Şapte izvoare

E atâta soare, iubito
Iubito,
Lasă-mă să mă adăpostesc
La umbra gândurilor tale,
Pe genunchii
Munţilor
Ispitei tale...
Peşte, prins de mâna ta, iubito
Lasă-mă
Păstrăv, pe gâtul tău
Să-l prinzi
Şirag de săruturi,
De săruturi

Nisip

La malul mării
Unde şi clepsidra doarme...

Crucile

Crucile se nasc
               Odată
Cu moartea
Ele sunt fericite
Sunt sărutate
               Li se aduc flori
Li se aprind candele
Să vadă noaptea
Să se încălzească de frig
Primesc şi un nume
Şi atunci mă întreb
Ele se nasc
              Cu naşterea noastră
şi nu ne spun nimic
Şi pe când

şi pe unde
şi cu cine
să impart dragostea
şi până când
iubito
de ce taci
tu-mi îngropai nopţile
                 în dragoste
şi acuma fugi
când
        te mai pot iubi....

Cioburile de oglinzi

Cioburi de oglinzi, clipele mele risipite, te miri
unde, unele mai singuratice altele mai zgomotoase altele
cu luciu şters, altele în ceartă cu altele şi toate la un loc
într-o piramidă de nisip (în clepsidra imperturbabilă a
timpului). Voiam să le adun să le recompun - oglindă.

Nu am avut curajul, îmi era frică să nu  greşesc
locul vreuneia. Am chemat un maistru . Le-a privit . Erau
împrăştiate. S-a uitat prelung, m-a privit cu ochii ţintă
dincolo de mine, mi-a răspuns „mi-ar mai trebui o viaţă”…

Însingurat, privind grămada lucind, a aşteptare,
am tăinuit o tăcere de lucru, începând din noaptea în care
stelele se tot jucau cu ele purtându-le în licărul de nesomn
lumina.

Munca

E atâta trudă în sămânţă

Prieten unanim
Lui Tavi

Eram într-o seară
La Rogge

Am închinat un pahar
Şi mi-a spus oftând
Scrie un poem
Despre tramvaiul care a murit
Odată cu şinele
Împlântate
În plămâni
Nu mai avea aer
Şi nici demnitate
Murise odată cu fabricile
La înmormântare nu a fost

Nimeni
Să-i ducă sicriul
Doar câţiva

Boschetari
Care aşteptau pomana
Oficialii se zguduiau
În pahare
Simeţau că moartea lui

Învie în ei
Miile de oameni
Plângeau
În mărgele de suferinţă
Nu mai aveau nici bani
De lumânări.



tăcere

mi-e lacrimă
umbra ne îmbie
cuvinte strecurate prin ţesătura deasă
mai şuieră-ntre gratii

lumea apoi tace
tace şi adoarme
doar viaţa umbrei mai contează

curcubeu

fără unghiuri
când eşti tăcere
exil al aparentei atârnări
întâlniri cu sine care se repetă
într-un şir nesfârşit
micşorându-se până la nevăzut

razele trezite
invadează somnul
în partea mea de Cer

gingăşia gândului

nu mai opriţi timpul mersului înapoi
înnegrind gingăşia gândului
- idee neisprăvită
clipă rostogolită spre vid metafizic -

risipire a esenţei în afară
reverberaţie a zidirilor aparente
încercare perpetuă
de a-mi devora sufletul

istoria sensului
şi viitorul nefăcutului
- puncte precise
în Grădina eternităţii -
fi-vor nouă
ghidaj răspunsului

gânduri biciuite

aluneci pe şiragul boabelor
inutil
gânduri biciuite de haos

veşnicie împrăştiată-n zări
când alergarea îţi este solitară

asculţi foşnet de cuget
care-ţi îngână sunetul febrei
nimeni nu te vizitează
aştepţi întoarcerea sutaşului

nu poţi trece peste viaţă
te adânceşti mai mult în ea
strigându-L

sutaş fără doctor
şi totuşi e Soare

memoria îngropată

bănuială de secole
întru memoria îngropată

istorii paralele
cu adevăruri de nisip
ne aduc iubirea şi ura
fi-vor şterse

tăcere a raţiunii în abisuri
fără acces imediat
timpul a devenit unica lege

secolele înviază spre Unu’
memorie şi preştiinţă

pe câmpia răscumpărării
păpădiile îşi zboară iubirea

Petre-Nicandru JIGOREA

În perioada 15 – 19 martie 2021, utilizatorii serviciilor Bibliotecii
Orăşeneşti „Tata Oancea” Bocşa sunt întâmpinaţi cu un stand
de carte de şi despre dr. Vasile Petrica, scriitor, teolog şi istoric
literar al Banatului, trăitor la Reşiţa. [... ] Membru al Uniunii
Scriitorilor din România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti,
debutează editorial cu volumul Reflecţii şi paradigme teologice,
1998, apoi semnează lucrări importante pentru Banat: Teologul
şi juristul dr. Moise Ienciu (1881-1953), o viaţă uitată într-o
arhivă, 2003; Dr. Ion Sârbu (1865-1922) istorie şi preoţie, 2003;
Prin Liturgică în Pastorală, 2004; Institutul teologic diecezan
ortodox român Caransebeş (1865-1927) – Contribuţii istorice,
2005; Dr. Corneliu Diaconovici (1859-1923) -  enciclopedist şi
ambasador al culturii române, 2009; Savantul Traian Lalescu
(1882-1929) şi cultura Banatului, 2010; Fructul oprit, 2013; Titu
Maiorescu şi Banatul, 2014; Academia Teologică Ortodoxă
Română din Caransebeş (1927 – 1948), 2015; Făclii nestinse,
2018; Damaschin Bojincă (1802-1869), enciclopedist uitat,
2019 (Premiul Special al Juriului - USR Filiala Timişoara,
„pentru recuperarea memoriei culturale”, 2020). Împreună cu
scriitorul şi istoricul literar Gheorghe Jurma realizează un
excepţional volum de referinţă intitulat Istorie şi artă
bisericească. Biserici din Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa,
2000 (G. Ş).
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Laurian LODOABĂ

***

  Sunt tot mai aproape de pământul
             pe care l-am călcat
           ani în şir în picioare
            fără să mă certe

            sunt tot mai aproape
             de trestiile bălţilor
             de cuiburile de lişiţe
                 fără să le ating

           sunt tot mai aproape
           de libelulele albastre
       de nuferii lucioşi de baltă
şi tot mai departe de stafia unui soare rece

           sunt tot mai aproape
       de scoicile care navighează
                prin argila rece
      pe căi ştiute de ele şi neştiute
                 de mine

          sunt tot mai departe
               de sângele tău
         care acum se risipeşte
                    în mine.

Scadenţa vârstei

într-o zi am mai multe vârste
la sfârşitul zilei sunt prizonier
în propriul meu trup

Sub mantia cu solzi de plumb

vântul alintă vârfurile ierburilor crude
fructele şi frunzele smochinului clocotesc
 în ochiul lemnului tot mai verde
în fiecare dimineaţă păsări solare
îmi încântă nervul acustic cu simfoniile lor
e  timpul ca poetul
să-şi ia adio de la grădina cu flori de cireş
de la verdele crud
sub care

doar amintirile mai freamătă.

Ca o pleoapă de plumb

                                       Siminei

închid ochii
peste mine
au trecut capriciile anotimpurilor
ca un tăvălug
au curăţat totul în cale
de la primul sărut
la ultimul
sub un soare tot mai străin
este ultima dată
când văd trandafiri în floare
cum se coc cireşele
zi după zi
printr-o fereastră
prin care soarele
se depărtează de mine
şi lacrimile sunt tot mai dese
îmi este dor de cerul copilăriei
dispărut ca o perdea ruptă
de la geamul în care te mai văd
poate pentru ultima oară
cireşele se pârguie
tot mai încet
cu fiecare an
cu fiecare minut
cu fiecare secundă
şi dintr-o dată  întunericul
a alunecat peste mine
ca o pleoapă de plumb.

Pete de culoare pe Donau Canale

m-am săturat de sărutul morţii
în singurătate
chiar dacă sângerez pentru rodul ceresc
şi umbre se rostogolesc peste mine
din muzeul de ceară
încătuşat
pentru încă o vară
între ziduri pudrate cu grafitti
revăd tabloul cu frunze de ceară
pe strada pustie
ce duce în Prater
şi-mi iau rămas bun
(din capitala imperială)
                                                    Viena /2017

Inima de metal

am la cheia de- acasă
atârnată
o inimă de metal
care bate ca un pendul
când nu eşti în casă
( eşti în verdele crud al grădinii)
vârful inimii de metal
îl simt tot mai aproape
în clipa
când  inimile noastre
se tem să mai bată



Vasile Dan MARCHIŞ

SINGURA AMINTIRE USCATĂ A APELOR

1
Se conturează un nou potop
şi Noe nu-i de găsit
S-a întrebat de el şi pe la
obiectivele cu specific marinăresc
însă nimic...
„Cum aşa, se răsti regele către amirali !
Singura amintire uscată a apelor
aşezată pe ţinuta istoriei drept galon
nu figurează în rândul marinarilor ?
Dacă Noe s-ar crede unul dintre voi
ar fi vai de lume!”
2
Noe străbătând oceanul,
de această dată ca turist
şi scriindu-şi memoriile,
se văzu oprit în larg,
nu de valuri ci de intensitatea muzei.
„Incredibil, tresări regele!
Noe călătoreşte pe ape fără statut oficial !
Văd doar perspectiva să-l convingem
să-şi schimbe atitudinea !
Destinul îl presează să-şi scrie nepreţuitele-i memorii !
Noe va accepta să ne călăuzească
spre un liman salvator
dacă-i vom aranja să facă schimb de experienţă
cu Jules Verne, Daniel Defoe sau Radu Tudoran…!”

SPRIJIN SUPREM

Nu te simţi stingherit
şi prin aspectul că sufletul tău e doar unul
deoarece e unic în felul lui!
Dacă ai putea face din el
două sau trei mai mici
ca astfel cu unul sau două din ele
să însufleţeşti scaunul static sau cel mobil
ori cârja care te-au sprijinit
în singurătatea, osteneala şi durerea ta,
doar acestea vor simţi
 în adevăratul sens al cuvântului
cu sufletul,
ce înseamnă să sprijini pe cineva!

Cântec neauzit

Dacă m-ai fi căutat, mă găseai
Într-o pădure de triluri

Eram aproape, printre priveghetori
Cântam.

Te-am căutat,
Pe o mare învolburată de vise,
Cu cerul coborât peste matcă;

În doruri necuprinse…
Nu m-ai putut auzi

Din pricina valurilor…

Apoi, când după zboruri lungi
peste nvolburate talazuri,

Ne-am întâlnit
Pe o scândură de salvare,

Ameninţaţi de furtuna din zare
Încă nu ai putut intui
Zvâcnirea cea mare.

Cu aripa rănită
De săgeata otrăvită

A golului rostogolitor,
Am vrut să te ating

Pentru a mă cuprinde de sens,
Dar… mi-a fost frig!

Spaţiul nu ne-a încăput,
Tu, nu m-ai văzut;
Erai străin şi gol,

Pe insula ta;
Cu ochii ţintiţi în zare…

La surda, divina chemare!

…In mrejele un cântec străin,
Într-un alt vârtej

De pe Malul păgân,
Cineva te chema, ademenindu-te,

Spre un alt loc
Şi spre alt anotimp...

Am zburat,
ameţită de aerul prea tare,

spre un alt zenit,
Înspre o altă mare,

Să pot să-mi regăsesc
Neîmplinirea
… prin uitare!

Lumina trebuie să vină din tine
Şi te susţine

Prin lepădarea de tină
Şi eliberare de vină!

Maria MÂNDROANE
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Victoria MILESCU

1, WENN DER ENGEL BEISST

Sooft, als wir von den Partys heimkamen
gaben wir uns nicht auf...
im Rhythmus modischer Tänze
im Klirren der Kristallgläser
waren wir manchmal auf der
Yacht der Schwermut glücklich
unter den Lampions die mir
zu Hause wischten mir
die Wangen ab – nur die kalte Bettwäsche
wollte ein fabelhaftes
Feuerwerk sollen wir sein
wie oft inmitten einer allgemeinen Orgie
habe ich mir mit dem Taschentuch
die Wangen abgewischt
von deiner blutigen Brust...

1, CÂND MUŞCÃ ÎNGERUL

De câte ori întorcându-ne de la petreceri
nu ne-am abandonat...
în ritmul dansurilor la modă
în clinchetul paharelor de cristal
eram fericită, uneori
pe iahtul tristeţii
sub lampioane
îmi ştergeam obrajii
acasă – doar aşternutul rece
voiam să fim un foc de artificii
grandios
de câte ori în mijlocul orgiei generale
nu îmi ştergeam obrajii
cu batista
de la pieptul tău însângerat...

2, DIE BLAUE SEEROSE

Deine Tränen gebären
underlaubt, auf meinem Körper
Verse
deine unvollendeten
Gesten
unbedeutende Treffen
die Nächte in denen ich
deinem grünen Atem
zuhöre
gleicht einem Baum, der

mit tiefen Wurzeln
sich in der Tinte meines Körpers
ausruht...

2, ALBASTRUL NUFĂR

Lacrimile tale nasc
fără voie, pe trupul meu
versuri
gesturile tale
neduse până la capăt
întâlnirile fără rost
nopţile în care îţi ascult
respiraţia verde
asemenea unui copac, odihnindu-se
cu rădăcinile întinse adânc
în cerneala trupului meu...

3, DAS LIEBESLIED DER EULE

Ich weiß so viele sonderbare Heilmittel
um die Jugend zu bewahren, die Kraft,
ich kenne Unmergen Tricks, Kniffe
zur Seelen Verführung
in Seidenfallen, im Morgengrauen
erfuhr ich, welches Wort dem Tod sagen soll,
direkt ins Gesicht, ihm Furcht einjagen,
wie vieles habe ich gelernt
wartend auf dich!

3, CÂNTECUL DE DRAGOSTE AL CUCUVELEI

Ştiu atâtea leacuri miraculoase
pentru a păstra tinereţea, vigoarea
cunosc o mulţime de trucuri, de subterfugii
pentru ademenirea sufletelor
în capcane de mătase, în zori
am aflat ce cuvânt să-i spun morţii
drept în faţă, înfricoşând-o
cât de multe lucruri am învăţat, aşteptându-te!

(Din vol. Jenseit der Einsamkeit, editura Dionysos,
Germania, 2021.Traducere de Christian W. Schenk)

Victoria Milescu a
fost distinsă cu
Premiul
EMINESCU pentru
literatură, la
Festivalul
Internaţional de
Literatură „Mihai
Eminescu”,
Drobeta-Turnu
Severin, Orşova,
Băile Herculane,
14-15 ianuarie
2021
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LUPOAICA DE FOC

1

Stă întinsă lupoaica
La poalele cerului

Trupul ei de jăratic viu
E înţesat de iarbă
Şi-acoperit de praful solar

Munţii din pieptul ei
Se înalţă ameninţând
Şi coboară iertători

Prin artere îi vuiesc râurile
Îi fulgeră strălucesc în ochi lacurile

În inima ei infinită
Mineralele se topesc de iubire
La focul cel cu şapte capete

Lupii se joacă în spinarea ei
Vieţuiesc în vintrele ei de cristal
Înainte de cel dintâi şi de ultimul urlet

2

Ei închid lupoaica
Într-un foc subteran

O pun să ridice acolo
Turnuri de fum
Să frământe pâini de cărbune

O îndoapă doar cu jăratic
Îi potolesc setea
Cu lapte de mercur fiert

O pun să se împerecheze
Cu vătraie încinse
Cu sfredele ruginite

Lupoaica se prinde cu dinţii
De o stea bălaie
Şi revine la poalele cerului

3

Prind lupoaica în capcane de-oţel
Întinse de la un orizont la altul

Îi înlătură de pe bot masca de aur
Şi îi smulg dintre coapse
Ierburi tainice

Vasko POPA (1922 - 1991)

Poet sârb de etnie română (29. 06. 1922, Grebenaţ – 7.  01. 1991, Belgrad). Studii de
filozofie la Belgrad, Bucureşti şi Viena. Licenţă în romanistică la Facultatea de filozofie
din Belgrad (1949). A fost redactor responsabil al revistei „Libertatea literară” (1946),
apoi al revistei „Lumina”, al cărei prim număr a apărut în limba română în 1947 la
Vârşeţ. Secretar general al Societăţii de colaborare cultural „Iugoslavia-Franţa” (1951),
redactor al Editurii „Nopok”/„Nolit” din Belgrad (1954-1979). Volume: „Scoarţa” (1953),
„Câmpia neodihnei” (1956), „Cerul secund” (1968), „Ţara verticală” (1972), „Sare de
lup” (1975), „Carne vie” (1975), „Casa din mijlocul drumului” (1975), „Incizie” (1981)
etc. Poezia lui Vasko Popa a apărut în traducere la importante edituri din întreaga
lume (L. A).

Legată întărâtă ogarii împotriva ei
Şi pe toţi pierde-vară
S-o necinstească

O fac bucăţi
Şi-o lasă în seama grija
Cleştilor prădătorilor

Lupoaica cu limba tăiată
Ia apă vie din fălcile cerului
Şi se face la loc

4

Lupoaica se scaldă-n albastrul cerului
Îşi scutură de pe trup cenuşa câinească

În străfundul puhoaielor scurse
Pe chipul ei nemişcat
Se-mperechează fulgerele

Între fălcile ei căscate
Luna îşi piteşte ziua securea
Soarele-n timpul nopţii cuţitele

Bătăile inimii ei de aramă
Domolesc lătratul depărtărilor
Adorm ciripitul văzduhului

Prin prăpăstii
Sub sprâncenele ei stufoase
Stau pregătite trăsnetele

5.

Lupoaica se ridică pe labele din spate
La poalele cerului

Se ridică împreună cu lupii
Împietriţi în vintrele ei

Se ridică încet
Între amiază şi miezul de noapte
Între două vizuini de lup

Se ridică cu greu
Dintr-o vizuină îşi eliberează botul
Din cealaltă coada cea lungă

Se ridică cu un urlet sărat
Care i s-a oprit în gâtlejul uscat

Moartă de sete se ridică
Către un punct limpede din vârful cerului
Spre-adăpătoarea cometelor

Traducere de
SLAVOMIR GVOZDENOVICI

LUCIAN ALEXIU
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Mihai POSADA

/ ALZHEIMER /

între cerul gurii mele şi cerul
gurii Tale se cască pustia încet
cum se scutur din ramuri
cuvinte învăţate în vremi
îngereşti de la Mama

/ LUME ÎMBRĂŢIŞATĂ CU PLEOAPELE /

de pe gura aburindă a muribunzilor
oglindă fumegândă
apăsat călcând
buza învineţită a poemului
uşoară moartea senină se ridică
fecioară la cer

/ EROSTANATH /

în faţa ta
se aliniază planete
legiuni de muguri
gata să izbucnească
vărfurile sânilor tăi
gata să străpungă
oglinda subţire
pragul
celuilalt tărâm

/ ÎMBRĂŢIŞAŢI /

oh, sânii tăi grenade
antipersonal dezamorsate
cu dinţii
dacă ne-am despărţi
o clipă din strânsoare
o clipă doar
de am slăbi-ncleştarea
ce ne ţine îmbrăţişaţi
am deveni puzderii
devoraţi de vulturii de mare
în apele primordiale
resetaţi
fărâmituri de carne sfâşiată
hrăni-vom goelanzi
analfabeţi, eliberaţi

/ ALĂPTARE /

în somn absorbit
cum în pământ se ascund
apele ploii

toate le uiţi şi minunea
continuă în fiecare
dimineaţă a lumii mama
te învaţă cu bucurie
cuvintele laptele graiului

/ ECHINOX /

sunt zile când îţi vine să te sinucizi
ştiu, şopteşte îngerul, dăruindu-mi
o primăvară

/ TUTUROR /

dintru ale Tale întru ale Tale
poeţii spun cuvântul şi mor
bogăţia lor – cuvântul glăsuit
în dăruire şi nemuritor

/ CIUPERCĂRIA /

privesc tronul zeului
pustiu acoperit cu praf
de stele sfărâmate
nu l-au măcinat
nici stihii nici
vântoase dar
tronul e gol între spaţii

fetele fac filosofie
eprubetele clone-copii

nu mă alungaţi
din furnicarul urban
şopti îngerul
poeţilor cine
vă va învăţa
cum se plânge?

Centrul Cultural Croat Caraşova, 27  martie 2021 - Lansarea volumului
de versuri intitulat Karaševsko ogledalo vrišti / Floarea mea de
cireş, avându-l ca autor pe poetul Mihai Şera(x), originar din Caraşva,
a reprezentat un prilej al evocărilor sentimentelor de preţuire a locurilor
natale, sentimente dăruite în limba croată şi în limba română. http://
www.dri.gov.ro/

(x)
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Ion RĂŞINARU

Rânduri din recreaţie

*
Poezia
este un soi de contradicţie
între silaba atotputernică
şi sufletul vulnerabil
al poetului.

Poezia
este un fel de asemănare
între o virgulă şi genele tale.

*
Vino,
pe valea cu anini
să anini un dor de dor
ca o revărsare de izvor
peste sete.

*
Amintiri curg
ca umbrele vara
şi nu ajung nicicând
iubirea – RARA –

*
Hăituit de miazănoapte,
izgonit din miazăzi
îmbrac straie de pribeag.

Prin noian de gânduri grele
emigrez la tine-n prag.

*
Seara fără ochii tăi
e ca sticla fără vin.

*
Eşti tandră şi eşti plăpândă
ca o rimă înflorită
în grădina Eminescu.

Mai tristă decât liniştea morţii:
Absenţa ta.

*
Când mă priveşti
de după perdea,
pari o icoană
făcătoare de minuni.

*
Păşeşti desculţă
pe nisipul fierbinte
şi marea suspină.
Privindu-te
devin parte a mării.

*
Privighetoare,
tu care aprinzi trilul
mai înalt decât bradul,
învaţă-mă
să ridic versul meu, dogitul,
la înălţimea inimii ei.

*
Roata lumii s-a oprit
la un zâmbet de masa mea.

Roua din ceaţă
decojeşte mâna ridicată a rugă
în aşteptarea
unei veşti din partea inimii.

*
Mă joc
de-a v-aţi ascunselea cu soarele.

El se ascunde după nor,
eu îl caut în inima ta.

*
Respiraţia ta
îmi sună în ureche
ca un roi de albine
în exod spre scorbura din mine.

*
Ninge şoptit
pe lobul ferestrei
cu parfum
de aduceri aminte.

*
Ieri pe ringul serii
am dansat ca licuricii.
Astăzi cortina a căzut.

Mâine ne vom regăsi
într-o singură amintire.

*
Sunt insulă fără porturi
în care acostează
numai dorul.
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SETEA DE-A VISA A REGELUI GOL
 

Să fie visul meu cel care
pe la armindeni pute aşa grozav,
de văd după colţ cum istoria
simbolic tot strâmbă din nas
şi copacii straniu se revoltă
cu crengile la pământ?
Sau poate numai spaima mea,
disperarea de-a  nu mai putea
visa cu ochii larg deschişi,
cum cleştele sufleteşti înroşite
acum prin laminoare bocnă
intră încet în putrefacţie,
cum intri pe vârfuri în oglinzi
de Murano, cum eu pe vremuri
în dorinţa ce furase chipul tău.
 
Istoria strâmbă din nas şi atât.
Nu pare a-i păsa de vocea mea
ieri buruienos şi sălbatic troscoel,
azi abia gâfâind de-un parfum
ce vrea s-o supună cu brio
la o sterilizare stereo,
să nu mai poată răzbi de sterilă
prin cercul de cretă al unei
provincii parfumate cu neant
de cea mai bună calitate.
Vocea care nu dă niciun semn
că s-ar putea cumva auzi
nici în propriu-i auz.
 
Captiv în cercul de cretă, vai,
lăcătuit cu lacrimi de nedescifrat
nu mă pot ţine măcar de-o frunză
şi nici de-un singur fir de iarbă
care să nu fie iarba fiarelor,
pentru că şi auzul lui s-a obişnuit
să vorbească fără a se auzi.
 
Toi cei care strâmbă din nas,
deodată cu prea mândra istorie,
cum că visul meu pute ca nişte
şosete lipite de tavanul groazei
şi setea de-a visa a regelui gol
a intrat în putrefacţie acum în marile,
nemaivăzutele congelatoare din Dubai,
obsesiv ne arată că nu le pasă ce-i aia
să i se pară că visezi ca regele gol,
cu ochii deschişi cu cleşti înroşite
la nişte laminoare private Gerilă,

să bâigui ceva despre un suflet
sufocat cu perna singurătăţii
de făcătorii de bine cu forţa,
cum îi mai strânge ţeasta visul
de care fug bezmetic până şi câinii
speriaţi amarnic de regele gol
şi setos de a visa orice, ceva
ca o aură de sânge închegat,
întărâtând aplauzele mulţimii
şi câinii cei mai flămânzi
şi turbaţi ai unei istorii care
sălbatic şi totuşi indescifrabil
strâmbă la tine din nas.
 

Reşiţa, 1 mai 2014 – 10 octombrie 2020

DESFRUNZIRI

S-a desfrunzit de tot
al meu desfrâu poetic.
Până şi piscina cu pioneze
stradivarius se dezice de mine,
strigând din toate enciclopediile:
nici în vitraliile sparte
ale carantinei nu poţi
să  fii ca omu, ruşine!
De parcă însăşi moartea
s-ar deghiza în toamnă
şi s-ar opune să mă nasc
din polenul gata ruginit,
pe care-l pune râzând pe ram
să-mi lumineze echinocţiul,
tot căutându-mă pe unde nu-s.

Reşiţa, 30 ianuarie 2018 – 10 octombrie 2020

DEODATĂ DESFRÂUL

Pe cardul de cumpărături
deodată scriu, aşa cum
zurliu m-aş simţi întâia oară
impotent în patul desfrunzit
al unei preadesfrânate,
demult uitate metafore.

Reşiţa, 5 septembrie 2019 – 10 octombrie 2020
              

 

Nicolae SÂRBU



ghilgameş

„s-au dus rând pe rând prietenii mei
prietenii mei care au vânat cu mine lei”

s-a dus şi raul boactărul de la kuhntop supermarketul de la marginea oraşului
dar eu încă îl văd lac de sudoare vara la bustul gol în ghereta lui magică ridicând paleta roşie verde
încă îl văd tremurând îngheţat în ghereta lui magică iarna în palton de soldat din al doilea război mondial
cu cizme nemţeşti şi căciulă rusească de pe vremea comuniştilor ce bucuros era el să ridice paleta
roşie verde ce important se simţea el să ne-arate acces liber acces interzis sens şi nonsens
îl salutam de fiecare dată şi de fiecare dată ne saluta zâmbind
acum în locul lui a fost aşezat un semafor cu baterie
dar zâmbetul său încă mai stăruie în ghereta abandonată

s-a dus şi măciuceanu proful de istorie
s-a dus în istoria pe care ne-a predat-o nouă celor de la capătul ei
s-a dus şi olga profa de română frumoasa profesoară cu un tic dumnezeiesc
s-au dus s-au dus şi radu cârneci şi brumaru şi chirvasiu şi mihalcea
şi doclin poetul care iubea poeţii şi poezia poetul din oraşul cu poeţi
s-a dus din subterana lui în subterana lumii

ieri s-a dus şi arcadie profesorul de sport din primară prietenul meu care a vânat cu mine idei
jumătate neamţ jumătate rus când germania a invadat uniunea sovietică i-au dat numele adolf şi l-au botezat

catolic
jumătate rus jumătate neamţ când uniunea sovietică a invadat germania l-au numit arcadie şi l-au botezat

ortodox
dar adevăratul său nume este cel adunat pe o carte de fabule poezii epigrame arcadie in arcadia cum se zice
astăzi vineri 13 mănânc polonezi cu muştar beau bere ursus şi mă gândesc la el că a uitat să mănânce a uitat
să mai bea a uitat să mai fie şi cât îi mai plăcea să cânte să ne-ncânte cu acordeonul său weltmeister
după un pahar de răchie şi un recital de fabule cum apăsa cadenţat pe câte o morală nepieritoare
cu aerul că schimbă lumea această lume mereu în schimbare în care vii hotărât să rămâi
dar eşti totdeauna pe picior de plecare
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Nicolae SILADE
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Costel SIMEDREA

COLIND

Sub steaua ce le-a dat de veste
Mergeau cu pas neostenit,
Prin noapte ca printr-o poveste,
Trei magi, trei crai din răsărit.

Se îndreptau spre locu-n care
Se naşte prunc, să ne mângâie,
Şi-n dar, cu bucurie mare,
Aur îi duc, smirnă, tămâie!

În cinstea celui ce-o să vină
Şi steaua blând torcea în cer,
Fuior de pace şi lumină!
Cânta pământul leru-i ler!

Iar razele, din steaua sfântă,
Coboară-n case şi aprind
Lumini, şi-atunci lumina cântă
Întâiul preacurat colind!

AŞA A FOST

A fost o scriere pe ape,
Cu pas uşor şi preacurat,
Făcut anume să ne scape
De îndoială şi păcat,

A fost şi o crucificare,
Ca sângele vărsat să spele
Spre mântuire, spre iertare
Poverile atâtor rele.

Apoi a fost o înălţare,
Ca fiecare să-nţeleagă
Că, fără viaţă viitoare,
Această viaţă nu-i întreagă!

Dar mai presus de astea toate
A fost, din morţi, o înviere,
Ca să-nţelegem că se poate
Şi cine crede-n EL, să spere...

NU-S EU POETUL

Dacă-Ţi închin un acatist,
O să Te-nduri şi îmi vei spune
De este, totuşi, o minune
Că m-am născut şi că exist?

Şi pentru ce m-ai fost lăsat?
Să tulbur marea armonie
Ce ar fi trebuit să fie,
Zi după zi, cu alt păcat?

Ori şi aşa, chiar păcătos
Cu mine ai un plan? Ai vrea
Cuvântul cu umina Ta
Să-L duc la oameni, cu folos?

......
Fiindcă versul nu-i al meu,
E de demult, din veşnicie,
Însă abia acum îl scrie,
Cu mâna mea, chiar Dumnezeu!

STRĂINUL DIN NOAPTE

Cineva, în noaptea rece,
Bate în fereastra mea.
Ce să fac? Să-i spun să plece?
Cine-o fi şi ce o vrea?

Tac, să creadă că-i pustie
Casa mea întunecată,
Să plece, să nu mai vie
Pe la poartă să îmi bată

O fi, ducă-se-pustie,
Vreun hain de lotru care,
Pentr-un strop de sărăcie,
Vrea să-mi sufle-n lumânare.

Dar când raza unei stele
A căzut în palma Lui,
I-am văzut rănile grele,
Urmele adânci de cui

Şi-am sărit ca ars la poartă,
Să-i descui, să-L chem în casă
Cu speranţa că El iartă
Nesimţirea mea trufaşă.

Ştiu ce rău l-am supărat
Însă casa mea sărmană
E-a Lui, El a vindecat
Rana lumii cu-a Lui rană!

ASTA-I ALTCEVA...

STRĂINE!

Când n-ai în tine strop de Românie,
Ori numai şerpii veninoşi  îi porţi,
Când eşti făcut din ură şi mânie,
Când în pământul ei tu nu ai morţi

Când ţi-s străine florile plăpânde,
Şi nu-i ştii ierbii firul pe de rost,
Când crezi că tot se cumpără, se vinde,
Nu eşti de-aici şi nicicând nu ai fost

Când moartea căprioarei ţi-e străină
Şi codrul ei nu-ţi este ţie frate,
Când nu spui „Tatăl nostru” după cină
Şi nu ştii-n  turlă clopot de ce bate

De-i sărbătoare ori îngropăciune,
Când în cuvântul dor n-ai loc de casă,
Când doina noastră mai nimic nu-ţi spune,
Te du de-aici, străine, şi ne lasă!
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Corneliu MIRCEA

CE ÎNSEAMNĂ
 „A FILOSOFA”?

         Abia s-a luminat de ziuă şi, iată, redevin prizonierul
binecunoscutului ritual cotidian, repetând aceleaşi gesturi,
frecventând aceleaşi locuri, întâlnind aceleaşi feţe, oriunde
m-aş fi aflând: în birou, în clasă, în atelier, pe stradă, în
tramvai, devorat de roboteala uniformă a fiecărei zile. Viaţa
mea – cum îmi place să o numesc, convins că sunt
stăpânul ei şi că ea îmi aparţine întru totul – stă sub semnul
urgenţei. Trebuie să mă deplasez acolo, trebuie să fac
lucrul acesta, trebuie să ajung, trebuie să mă odihnesc
puţin, trebuie să mai urc o treaptă pe scara socială, trebuie
să îmi procur cele necesare traiului, trebuie să-mi sporesc
agoniseala, trebuie să cumpăr, trebuie să dau examenul
acela, trebuie să ajung, da, să ajung fără întârziere, mereu
în ritmul acesta, trebuie, zi după zi, fără a-mi prea bine
seama că s-a lăsat întunericul şi că urmează o nouă
noapte. Mereu mă pomenesc la capătul zilei, obosit,
pregătit să o iau de la capăt mâine, când scenariul acesta
anost se va repeta, când nimic nu va fi altfel, când voi
face aceleaşi gesturi şi voi saluta aceleaşi feţe, grăbite
fiecare să alerge pe culoarul propriu într-o paralelă şi
tăcută consimţire, fără a mai privi – decât arar – în urmă,
înaintând fără zgomot în acest prezent etern, înconjurat
de proiecte mărunte care se vor împlini, desigur, pentru a
fi preluat apoi din nou  de fluviul nesfârşit al zilelor care
trec, se scurg, una după cealaltă, fără întrerupere,
purtându-mă spre lumina unui orizont plin de promisiuni.
Tânjesc, desigur, să ajung acolo,  sperând că tainicul
înţeles al vieţii mele se va deconspira cândva. Mă îndrept
spre ochiul lucitor pe care-l presimt la capătul acestui
drum, privind înainte,  spre viitorul necunoscut. Şi alunec
pe apele timpului, ceas de ceas, lună de lună, an de an,
împăcat şi neliniştit deopotrivă (aşa cum au făcut-o toţi
predecesorii mei, milenii de-a rândul), până când, fără
veste,  filmul acesta tern – în care figuram ca unul dintre
actori – se rupe. Simt în această clipă că nimic nu mai
are sens, că zidurile măruntelor certitudini se prăbuşesc,
lăsându-mă consternat în faţa unui singure, stranii şi
sfidătoare întrebări: Cine sunt? Pentru ce toate acestea?
Ce sens are existenţa aceasta?

Şi mă opresc  din alunecarea fără noimă, stânjenit
şi surprins de ciudăţenia situaţiei în care m-am pomenit,
pe marginea prăpastiei interogative, devorat de tot mai
sfidătoarea întrebare: Cine sunt, de fapt? Ce sunt  toate
acestea? Ce este tot-ceea-ce-este?

         Cine sunt? O ştiu prea bine. Port un nume, m-am
născut într-un anume loc  pe acest pământ, într-un ceas
distinct al istoriei,  aparţin acestei societăţi, am un destin

bine definit. Cine sunt, totuşi?– răzbate mai grav
întrebarea din străfundul fiinţei mele, făcându-mă să
înţeleg că identitatea pe care o am e înşelătoare, că viaţa
mea are un sens adânc, despre care nu ştiu nimic, fără
a-mi da seama că păşesc pe un drum misterios, pe care
îl surprind acum în strania şi tăcuta sa închegare. Cine
sunt, aşadar? Ce sunt toate acestea? Ce este tot-ceea-
ce-este? răsună în mine răscolitoarea întrebare,
unificându-mă pe nesimţite cu acest tot de care aparţin,
fără îndoială, de vreme ce îl sesizez acum (dar care mi-a
şi lipsit deopotrivă atunci când scopurile mărunte ale
acestei vieţi îl ascundeau privirii mele spirituale).

 La ce mă refer, de fapt, vorbind despre totul
acesta? La întregul a toate sau la fiinţa a toate: la existenţa
însăşi, înţeleasă nu ca un concept abstract şi iluzoriu, ci
ca existenţă „vie”, reală, care mă conţine şi conţine
întreaga lume, acum, în clipa în care o sesizez şi gândesc
ca atare, conferindu-i o identitate pe care homo sapiens
a surprins-o, de altminteri, de milenii, nimind-o Zeu:
Dumnezeu.

Mă opresc aşadar din goana fără noimă de până
acum şi mă întorc, fascinat de întregul sacru pe care l-
am zărit, spre viaţa mea întreagă, înţelegând că ea are,
de fapt, un sens profund, care mi-a scăpat până acum.
Da, abia acum înţeleg cu adevărat. Ce înseamnă oare a
înţelege? A lega între ele (inter-lego) fragmentele unui
adevăr ascuns până acum privirii mele gânditoare, pentru
ca, „legându-le” şi contemplându-le adevărata înfăţişare,
să ajung la înţelesul lor: să devin, într-un cuvânt, înţelept.

Înţelept? Nu ştiu dacă termenul acesta e cel mai
potrivit. A fi înţelept înseamnă, astăzi, a avea un echilibru
anume; a fi cumpătat, prevăzător, chibzuit, stăpân pe sine,
graţie unei înţelegeri adânci a celor ce sunt. Or eu mă
întrebasem, perplex, despre sensul a tot-ceea-ce-este,
trezindu-mă parcă din somnul  existenţei mele cotidiene
care se desfăşura, până la punerea supremei întrebări,
nestingherit. Deşi eram cufundat în peisajul polimorf al
acestei lumi, captat de sumedenia scopurilor „pământeşti”
(bunăstare materială, ocuparea unei poziţii cât mai înalte
în ierarhia socială etc.), din clipa în care m-am întrebat:
Cine sunt, de fapt? Ce sunt toate acestea? Ce este
existenţa însăşi? Ce este Dumnezeu? m-am deschis
parcă spre altă esenţă şi dimensiune, a unei „realităţi”
noi, despre care îmi dau seama că nu ştiu nimic. De aceea
doresc să înţeleg - să o înţeleg -, legând toate cele câte
sunt între ele (inter-lego).

 Dorinţa de înţelegerea (care conferă
înţelepciune) a fost numită de vechii greci filosofie, φιλεω
însemnând, cum prea bine se ştie, a fi iubitor de, a îndrăgi,
a iubi, iar σοφια - înţelepciune. Cuvântul ca atare s-a fixat
însă după apariţia primilor iubitori de înţelepciune,
Pytagora fiind cel dintâi gânditor care l-ar fi folosit, după
mărturia lui Diogene Laertios. Străvechiul termen óďöéá
însemna, la începuturi, abilitate (manuală), pricepere,
iscusinţă (muzicală), pentru ca mai târziu să dobândească
sensul de înţelepciune. Adjectivul substantivat σοφος
însemna abil, prudent, instruit, ingenios, înţelept. Philo-
sophos se traduce aşadar prin iubirea de „cel înţelept”.
Dar, aşa cum specifica însuşi Pytagora, „nici un om nu
este înţelept, ci numai Zeul”. Enunţ surprinzător de
asemănător cu una din memorabilele sentinţe heraclitice:
„Unul, singurul înţelept, nu vrea şi totuşi vrea să fie chemat
cu numele de Zeus”. „Înţelept e Zeul” va sublinia şi Socrate
într-unul din dialogurile lui Platon; „numele de înţelept
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(σοφον) - spunea el - e vrednic numai de Divinitate (θεω
μονω), pe când acela de filosof (φιλοσοφον) e mult mai
potrivit iubitorului de înţelepciune”. Căci „nici unul dintre
Zei nu filosofează”, „niciunul nu râvneşte să devină
înţelept”  de vreme ce este (εστι γαρ).

 Heraclit a scrutat orizontul semantic al acestui
cuvânt (σοφος), folosind chiar termenul consacrat - filosofi
- atunci când a vorbit despre bărbaţii iubitori de
înţelepciune - φιλοσοφους ανδρας - care trebuie să fie
informaţi „despre foarte multe”, adăugând altundeva că a
fi înţelept (το σοφοí) înseamnă un singur lucru: să ai
putinţa de a cunoaşte ceea ce guvernează (εκυβερνησε)
toate prin (mijlocirea) tuturora (παντα δια παντων). Prin
urmare, acele „multe” pe care trebuie să le ştie bărbatul
iubitor de înţelepciune nu rămân suspendate, ca simple
şi haotice informaţii, ci se referă - dacă voi încerca să leg
cele două gânduri ale efesianului - la toate (sau la totul -
το παν -, cum spune el altundeva), guvernat  prin
(mijlocirea) tuturora, cu alte cuvinte prin (mijlocirea) totului
ca atare. A spune că înţeleptul trebuie să le cunoască pe
toate (παντα), guvernate prin (mijlocirea) tuturora, deci
prin ele însele, luate în întregul lor, înseamnă a trece de
la înţelegerea curentă (şi comună) la o altfel de
cunoaştere, prin care toate (παντα) sunt înţelese ca întreg,
ca tot (το παν), gândite prin ele, raportate la ele şi
guvernate prin ele. Zeul pe care îl invocase Heraclit are
ceva în comun cu σοφος („înţeleptul”), mai exact, cu
faptul-de-a-fi-înţelept care presupune cunoaşterea multor
(lucruri), dar nu oricum, ci cunoaşterea a toate  guvernate
prin (mijlocirea) tuturora, altfel spus, cu întregul cârmuit
prin sine însuşi.

Dar cuvântul σοφος mai poate fi înţeles, ţinând
cont de unele sugestii etimologice, şi altfel: din rădăcina
σαπ (sap) - a avea gust, savoare - legată fără îndoială de
latinescul sapiens (înţelept) derivă atât adjectivul σαφως
- „în mod clar” - cât şi adjectivul substantivat σοφος -
„înţelept” -, ultimul termen conţinând în structura sa
sintagma φως  - lumină. Luând în considerare acest fapt,
un gânditor ca David Armeanul spusese: „numele de
înţelepciune ar trebui de fapt să fie derivat de la lucrurile
divine, deoarece se spune înţelepciune (sophia) pentru
cea care este păstrătoare (sophia tis ousa), adică
păstrătoare a luminii (e tò phossaozousa)”; afirmaţii care
sunt, evident, în consonanţă cu semnificaţia străveche a
termenului σοφος, aşa cum a fost înţeles el de Pythagora,
Heraclit, Socrate, Platon. Este limpede, prin urmare, că
adjectivul substantivat sophos nu însemna, pur şi simplu,
„înţelept”, în sensul actual al acestui cuvânt. Anticul σοφος
definea în mare măsură pe Zeul tainic, clarvăzător şi
atoateştiutor, mai puţin pe omul înţelept - iubitor însă de
sophos, dornic de a se apropia de „înţelepciunea” divină
ce presupunea înţelegerea deplină, clarvăzătoare şi
iluminantă.

 Iubitorul de înţelepciune (philo-sophos) tinde prin
urmare spre acel sophos de care e atras irezistibil (şi pe
care îl caută). Scopul philo-sophiei ar fi atunci obţinerea
„înţelegerii clarvăzătoare” de sorginte divină. „Lămurirea”
filosofică ar trebui să conducă spre  edificarea ultimă,
revelatoare şi, într-o măsură anume, mântuitoare.

De aceea întrebarea pe care mi-am pus-o ceva
mai înainte Cine sunt, de fapt? Ce este ceea-ce-este?
Ce este Dumnezeu? nu seamănă cu întrebările curente
pe care mi le pun zilnic. Este de altă esenţă; deschide alt
orizont. Punând-o, mă despart de înţelegerea comună şi

pătrund într-un alt spaţiu, al altei „realităţi” pe care o
purtam, desigur, în mine, de vreme ce m-am întrebat
despre ea, dar pe care o sesizez cu luciditate de abia
acum, în clipa de cumpănă a trezirii, clipă în care constat
că, fără veste, lucrurile din preajmă îşi pierd orice înţeles,
că mă înstrăinez subit de peisajul acestei lumi pe care îl
surprind deodată în profunda sa unitate, că devin eu
însumi parte din întregul  măreţ şi tainic pe care, încercând
să-l definesc, îi pot spune, simplu, Zeu, Dumnezeu,
prezenţă pură sau absolută, prezenţă pe care, trăind-o
ca atare, mă despart de mine însumi, cel de odinioară,
transformându-mă în interioritatea vie, imponderabilă şi
deschisă prin care mă regăsesc ca tot (ca existenţă pură
sau ca esenţă divină).

  În fond, nici nu a fost vorba despre o simplă
întrebare, ci, mai curând, despre o
trăireinterogativăparoxistică, îngemănată cu un sentiment
de perplexitate în faţa genunii întredeschise înainte-mi.
„Genune” – spun pentru că prezenţa pură pare fără de
sfârşit. Devin lucid, surprinzător de lucid: mă identific în
tot ceea ce este şi mă ştiu parcă dintotdeauna, dar
prezenţa pe care o surprind în esenţa şi puritatea ei pare,
aşa cum spuneam, stranie, lipsită de sfârşit. Iar din
adâncu-i irumpe suprema întrebare: pentru ce toate
acestea? Ce este ceea-ce-este? Ca şi cum nu eu însumi,
ci prezenţa însăşi – sau Altcineva care e totuna cu
prezenţa-ca-întreg – s-ar întreba, prin gândul meu, despre
sine.

Spun Altcineva pentru că trăirea interogativă,
iscată ca un fulger pe cerul aparent senin al vieţii nu se
mai referă doar la mine – această fiinţă individuală –  şi
nu doar la lumea concretă şi reală din jur ci, aşa cum
subliniam, la tot-ceea-ce-este, la prezenţă în totalitatea
ei, la Zeul însuşi – la Dumnezeu – sau, cu termenul care
a făcut cea mai prestigioasă carieră filosofică în gândirea
europeană, la fiinţa ca fiinţă (to on he on), cum precizase
Aristotel. Această fiinţă mă conţine aşa după cum conţine
lumea din afara mea, lume pe care o constat şi gândesc,
dar este totuşi altceva – sau Altcineva – Zeu, Dumnezeu,
fiinţă pură şi absolută (spunând „pură şi absolută” mă refer
la fiinţa ce conţine orice fiinţă determinată, prezentă sau
posibilă, fiinţă atotconţinătoare).

 Şi mai adaug ceva: în clipa chiar în care mi-am
pus întrebarea cine sunt?, am afirmat implicit că sunt şi
că iau parte la ceea-ce-este, mai mult, că fac parte din
„ceea-ce-este”. Sunt, prin urmare, un individ anume,
inserat într-un anume loc şi timp al unei societăţi anume,
dar aparţin în egală măsură prezenţei pure pe care verbul
sunt o scoate în evidenţă, aşa cum o face de altminteri
ori de câte ori mă întreb despre orice lucru aflat în preajmă:
ce este? (Ce este lucrul acesta?). Este la fel de adevărat
însă că prezenţa determinată pe care verbul fundamental
este o pune în evidenţă, în toate formele sale, nu se
confundă cu prezenţa pură despre care mă întreb. Şi pe
care o gândesc.

O  gândesc – spun, pentru că, aşa cum constat,
nu rămân în starea de perplexitate interogativă, ci privesc
cu ochii gândului în adâncul genunii care s-a întredeschis,
preluând trăirea întrebătoare în vizorul raţiunii şi
transformând-o în meditaţie contemplativă.
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Paşi furişaţi prin pandemie

Înafara casei, ba chiar  şi înlăuntru, înaintez prin
teamă. Impusă de o particulă invizibilă. De temut şi pe
care trebuie să o evităm ca pe cel mai aprig duşman.

Suntem în stare de  urgenţă.
Nu mi-am imaginat vreodată cum este să te strecori

ca un vinovat prin senzaţia de teamă. Parcă am vrea să
capturăm ceva nepermis, să recurgem al un gest de furt,
ne uităm cu  frică în stânga şi-n dreapta, să nu fie cineva
prea aproape de noi. Credem că putem fi apăraţi de pericol
prin adoptarea fricii.  Da, exact, am făcut pact, de voie de
nevoie, cu frica. Ne recomandă mulţi specialişti şi
propovăduitori iscaţi din apele tulburi ale pandemiei, să
nu ne fie frică. Să fim siguri pe noi. Se vântură poveşti
întru susţinerea sinelui nostru. Un exemplu ar fi povestea
cu Ciuma, care se abătuse distructiv asupra Europei, şi
că aceasta, sarcastică, ar fi spus, cuiva: eu am omorât
doar 2000 de persoane, dar s-a întâmplat să fie 4000,
pentru că  restul au murit de frică. Sună macabru, îmi dă
frisoane această matematică nouă care adună zilnic
numărul celor răpuşi de această, deocamadată, nebiruită
virulenţă a virusului. Nu cred că folosesc cuvinte prea
dure şi care nu se potrivesc cu realitatea.

Ciuma a trecut şi prin orşul nostru de pe Bega. A
mărşăluit distructiv. A răpus unul din şase locuitori. Între
februarie 1738 şi martie 1739. Cam lungă vizită a ciumei
pe aici. Călugării mizericordieni, nu prea mulţi fiind la
număr, s-au implicat  în salvarea, tratarea  bolnavilor  cum
se pricepeau şi ei, dar au fost răsplătiţi doar cu un  grăbit
drum în veşnicii. Nici călugării mizericordieni nu au stat
pe margine. Au primit aceeaşi răsplată. Când s-a încheiat
epidemia, pe la 1740, locuitorii oraşului,recunocători
cerului, au făcut ce-au putut şi-au comandat la Viena un
monument drept mulţumire adusă Sfintei Treimi. În stil
baroc. Legat de eveniment a rămas numele lui Iohann
Nepomuk Preyer. E o coloană pe un postament
triunghiular, transportată pe ape. De la Viena, pe Dunăre,
pe Tisa şi Bega. Lasă, când scăpăm de pandemie, trec
prin Piaţa Unirii şi pun nişte flori la picioarele Sfintei Treimi.
Şi a sfântului Nepomuk, dacă-o fi fost canonizat aşa cum
se aude că s-ar fi întâmplat.

Noi, contemporanii, nu cred că va trebui să ridicăm
o statuie în amintirea virusului Covid 19. Mai bine să
râmână în cărţile de medicină ca un virus dispărut brusc.

Acum, avem specialişti de înaltă clasă ştiinţifică,
medici, epidemiologi, microbiologi, laboratoare de
cercetare în domeniu. Hai să fim optimişti, îmi zic. Dar
frica revine. E un balaur care se iţeşte de unde nu te
aştepţi. Pare că o văd bântuind pe doamna cu coasa prin
vechea cetate a oraşului. Nici în vremea ciumei nu-şi
alegea prea minuţios clienţii. A secerat fiinţe care-şi doreau
să trăiască şi fiinţe care nici nu începuseră a conştientiza
că sunt pe lume, adică, laolaltă, copii, femei vesele,
disperate, credincioase, umile ori iubitoare de plăceri,
bărbaţi chipeşi, alţii, băutori, familişti, aventurieri... La
nimereală a fost slobozită secera morţii.  Am o prietenă
care a scris un roman intitulat chiar aşa, Ciuma. S-a
documentat, s-a străduit să reînvie atmosfera perioadei
respective, dar asta nu o calmează nici pe ea, autoarea
paginilor imaginate, în faţa fricii reale, grave.

Noaptea izvodeşte ornamente fantaste pe pereţii
luminaţi doar de becul din stradă. Ca urmare, gândurile
se prind şi ele în desenul  aiuristic, abracadabrant şi cu
limite imprevizibile.

Mă pomenesc încolţită de întrebarea: oare ce-a fost
în vechime sub locuinţa mea? Întrebarea face volute, se

preface şuier în urechile mele, îmi trece prin faţa ochilor
ca o pasăre speriată de glonţ. Mă irită.

Încerc un excurs în trecut. Pe acest teren unde-i
construită locuinţa mea, era pe vremuri unul din zidurle
Cetăţii Timişoarei. De aceea se şi numeşte Bulevardul
Circumvalaţiunii, de la cuvântul circumvalum, care
înseamnă în latină a înconjura. Ce frumos! Istorie şi
farmec veturst.

Şi totuşi... Oare pe aici, pe sub  sufrageria mea, au
tropăit santinele care apărau intrarea în oraş prin poarta
denumită a Vienei, după drumurile care se aflau în
apropiere? Mai era Poarta Transilvaniei. Nu putea fi aici,
aceasta este spre Lugoj. Nici Poarta Petrovaradin sau,
mai târziu denumită, a Belgradului. Nu, nici asta nu poate
fi. E clar. Se numea Poarta Vienei, dar întrebarea mea
este care din cele trei variante ale cetăţii reconstruite or fi
fost sub casa unde  locuiesc eu? Prefer să fi fost Cetatea
modernă, refăcută de la 1723. Poarta de pe vremea
turcească e prea veche să fi rezistat... Ştiu că zidurile
erau foarte groase, pe două rânduri. Late cât să încapă
trecerea a două căruţe pe lateral. Ce-o fi fost, ce-o fi fost
sub locuinţa mea? Imporatnt mi se năzare c-ar fi doar un
lucru: ca nu cumva, vreun străjer al cetăţii să fi înjunghiat
fix aici, sub casa mea, pe cineva care voia să intre
calndestin în cetate.

Uite cu ce-mi bat eu capul în miez de epidemie, de
noapte  şi  de frică!

Ei, dar, mă întorc şi zic. Fragmentul din  realitatea
mea interioară îşi are importanţa sa şi toate mi se potrivesc
perfect. Nu pot fi indiferentă. În perioada asta de izolare,
unii ascultă muzică, scornesc jocuri, spectacole on-line,
foarte bine, admirabil, eu nu pot face mare lucru. Iată,
mai scriu o scrisorică electronică, mai  un poem, dar să
fiu relaxată, nu se poate.

Sunt absurde coordonatele care ne înconjoară. Pe
de o parte suntem avertizaţi, informaţi despre cât de
periculos este să ne lăsăm pradă fricii, însă, la  fel de
periculos este şi dacă ne punem orgoliul la bătaie şi
îndrăznim să fim normali ca înainte. Adică, sfidăm regulile,
ieşim din case când avem chef sau treburi. Pe de altă
parte, vin unii să susţină că trebuie relaxare interioară,
calm, fără frică să fim. Aiurea. Dacă aş privi numai pe
geam şi tot aş înţelege că lucurirle nu sunt chiar atât de...
calmante şi la locul lor.

Ca urmare, aproape toţi de pe mapamond căută
soluţii de autoapărare. Şi constructorii teoriilor
conspiraţioniste, de fapt, tot aşa ceva caută. Există multe
atitudini. Încerc să-mi găsesc una echilibrată. Iată,  am
descoperit că zâmbetul face bine, deşi nu credeam că
pot exersa aşa ceva în plină harababură globală. Citesc
şi zâmbesc la vederea unei imagini primite pe facebook.
Ţi-o relatez. O glumiţă pornind de la evidenţa că realitatea
are colţi... Desigur, oamenii încearcă precum le stă în fire
să se  dezamorseze din acest corset al fricii. Alţii tremură,
fac pronosticuri norocase... Eu îţi ofer o nostimadă.
Imaginează-ţi mica secvenţă video, în care un pisoi şedea
în două labe, poziţie de drepţi în faţa unui poliţist care-i
scria amenda cu motivarea, vous avez été vu dans le
jardin des voisines. Bietul, nu replica. Adevărat, depăşise
limita de dominciliu şi fusese văzut în grădina vecinului.
Am citit că, şi pe vremea ciumei, chiar la noi, în oraşul
acesta al nostru, s-a practicat carantina. Una dură. Nu
am inventat-o noi şi nu avem a reproşa nimănui că ea
există şi astăzi ca metodă de prevenţie.

Ei, dar poza cu măştile purtate de doamne şi domni
pe timpul gripei spaniole este formidabilă. Datată 1919.
Sper să o pot ataşa să ţi-o trimit. Doamnele erau elegante.
Poate că, intuitiv, oamenii au păstrat şi au ştiut rolul
esteticului în viaţa lor. Indiferent de situaţie.

 

Veronica BALAJ
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Frumosul, în oricare formă, poate fi salvator.
Omenirea a ştiut totdeauna să nu renunţe la dramul

de frumoas care este intrinsec existenţei,  eşafodajul lumii
în  general. Ca şi raţiunea. Ce  să zic, am ajuns, iată şi la
filozofie.

Măşti şi singurătate în diferite culori
Ce grozav, ce emoţionant, ce spectaculos ar fi fost

dacă pe vremea potopului, Noe ar fi grăit în vreun fel care
să rămână pentru istorie!!! Am fi avut ce învăţa. Am şti ce
înseamnă privilegiul de-a trăi momente de nemaiîntâlnit.
Unice. Am şti cum anume este mai potrivit să reacţionăm
când lumii îi este dat să încerce, să experimenteze pe
propria-i piele repetabilitatea ciclică a istoriei umanităţii.
Şi câte altele ar  mai fi de luat în calcul. Ne-am fi sprijinit
pe informaţii certe. Aşa, stim doar că a  existat un Noe,
un potop, o încercare peste care omenirea a putut trece
doar după o severă selecţie... {Doamne fereşte, azi!}. Se
va continua descoperirea unor fragmente din arca lui Noe,
se vor mai face varii comparaţii, ani şi epoci laolaltă, se
vor imagina scene petercute demult iar viaţa, viaţa va
merge înainte... Atât. Acum ne este dat să parcurgem de
unii singuri, noi, contemporanii, un traseu existenţial plin
de angoasă, de pericol, derută.

De la familia mea de peste ocean vin veşti mai
calme. Să fim rezonabili!! Să luăm lucrurile aşa cum sunt!!
Căutând soluţii. Au dreptate. Ţin cont că nci la ei nu se
găsesc măşti în farmacii decât ici-colo. Costă aproape
20 dolari cu tot cu  taxe.

M-am găndit să trimit câteva de la noi, că deh, ne
descurcăm, am auzit că de mâine se vor aduce la un
chioşc din Piaţa Dacia. Aş cumpăra câteva şi le-aş expedia
prin poştă, dar doamna de la vamă pe care am sunat-o,
m-a sfătuit să fiu atentă, foarte atentă. Ea una nu poate
să mi le primească spre expediere. S-ar putea să fiu
acuzată de zădărnicirea combaterii bolilor. Cum să trimit
măşti din sărăca Românie, într-o ţară  bogată? Cu
strângere de inimă am renunţat. Apoi, am devenit
rezonabilă. În ochii celorlalţi. N-am zădărnicit combaterea
epidemiei.

În ţară e vânzoleală cu izolete, cu sirenele
Smurdului. Nu m-am mai uitat demult cum arată cerul. O
mai fi având nori? Sau e acoperit de frică? Fireşte, nici
eu nu fac excepţie. Tremur, mă rog, mă sperii, mă uluiesc,
am insomnii. A doua zi o iau de la capăt, mă feresc de
ceilalţi, eu, care mă plângeam de singurătate, acum
trebuie să o accept. Şi nu oricum, ci ca pe o punte de
salvare. Ei, da, viaţa este  grozav de imprevizibilă. Auzi,
să crezi că singurătatea poate fi un ajutor!!! Pentru mine
sună ciudat. Doar sunt o sociabilă recunoscută, cu dorinţa
de comunicare, de relaţionare. Sunt om la rang de trăire
maximă. Acum, însă, am devenit re-zo-na-bi-lă.

Singurătatea mea se ascunde sub mască. Aşa este
recomandat, aşa  face o lume întreagă. Se fereşte de
privirea celuila  ,de cuvântul rostit direct, sincer, la vedere.
Acum, cuvintele stau sub mască. Pare aberant.

Cuvinte sufocate pe jumătate!
Până acum o lună, dacă auzeam aşa ceva, am fi

spus că este ilogic, nebunesc de-a dreptul. Recunosc
marca realităţii. Specială, inimitabilă. Grozavă-i realitatea!!
Ne atacă, ne buşeşte la pământ adesea, ne dă cu tifla
când e vorba de planurile noastre prea nepotrivite cu
mersul dumneaei, şi totuşi, continuăm s-o iubim. Noi toţi,
cei cu mintea întreagă ne supunem. N-avem încotro. N-a
putut nimeni urni realitatea în direcţia pe care o vrea decât
puţin, niţel. Doar cât durata iluziei că stăpânim liberul
arbitru.

Viaţa însăşi e un joc de-a flacăra izbucnită nu se
ştie de unde, nu se ştie când.

Dar să continui totuşi periplul prin lumina zilei sub
protecţia unei măşti. Ce să  ascundem? Trăirile?! Sunt
explicite prin chiar purtarea acestei bucăţi de textilă pliată
puţin, care acoperă obraji, gura şi, mai ales, nasul. Eu
mi-am cumpărat două bucăţi de la un tânăr vecin  care a
primit la serviciu mai multe, şi,  acum, le vinde să facă un
mic ghişeft. M-am bucurat foarte mult de reuşită. N-am
făcut mofturi privind culoarea. Este de un verde gâlbui,
cam greţos, total dezagreabil. Cine mă vede odată mă va
recunoaşte siiigur după mască. E xclus rujul! Hai, puţin
rimel, dar nu creion contur. Aş semăna cu o paiaţă. Sau
cel puţin aşa cred. N-am experimentat încă.

Singurătatea mea este voioasă, se lăfăie prin casa,
prin privirle mele, prin suflet. Dă cu măturoiul peste orice
încercare de-a mă asocia cu cineva. Intempestivă,  are
forţa  unui jet de apă  desprins din vreo cascadă. Alteori,
se preface în animal fantast, are gheare, colţi coloraţi care
mai de care. Ascuţiţi de-mi dă sângele când mă încumet
să mă iau la bătaie cu ea. Îi mai strig una, alta, dar nu se
sinchiseşte.

La tv se numără de două ori pe zi morţii din pricina
virusului Covid 19. Ce nume are şi ăsta! În limba română,
nu ştiam să fie vreun semnificant denumit astfel. Şi totuşi,
cât de puternic se arată! Şi-a găsit rapid un teritoriu al
semnificaţiei cum nici istoria limbajului de până acum n-
a reuşit.Nici un lingvist nu i-a cercetat până acum
semnificaţia. Uf!! Las’că va fi bine! Suntem din stirpea lui
Sisif.

Ataşez o fotografie de la 1918, cu două persoane
purtând mască în timpul gripei spaniole. Păi,nu ştiam oare
că istoria se repetă în anumite bucle ale spiralei? Doamna
din poză e mult mai elegantă decât suntem noi azi. Vezi
şi tu imaginea şi poţi să mă contrazici dacă ai argumente.

Te las, merg să văd la tv ce mai este nou, cum să
mă feresc de amenzi date inconştienţilor care neagă
prezenţa virusului, câţi au mai fost infectaţi şi, în semn de
apărare, sting lumina şi nu ies din casă nici dacă m-ar
chema la poartă vreo mare iubire. Virusul nu cunoaşte
îngăduinţa.

În colecţiile Muzeului
Banatului Montan
Reşiţa regăsim un
suport de cuţite
reprezentând o statuetă
feminină cu postament
circular dantelat,
sprijinit pe trei picioare
rotunde aplatizate,
[care constituie]
obiectul lunii
februarie 2021. Este
realizat din metal turnat
şi argintat, cu
dimensiunile de
11,5×13×36,5 cm.
Datarea aproximată a
acestei piese ar fi între
sfârşitul secolului al
XIX-lea şi primul
deceniu al celui
următor. Silueta
statuetei este înfăţişată
uşor curbat pe spate,
cu privirea aţintită spre
stânga sus (...) Produs
al Towarzystwo Akcyjna
Roman Plewkiewicz i
Spółka (Minodora
DAMIAN)



Reflex 1 - 6/ 2021                      39

 

Gabriela BANU

Filosoful, motanul
şi neantul

Motto: Neantul ar fi
O.K. , dacă ai avea

haine potrivite pentru
el... (Woody Allen)

Octombrie sosise ca o vară retardată, deşi
frunzele arămii, răcoarea acră a dimineţilor şi ziua scurtată
de o noapte feroce arătau că timpul avansase, iar
Pământul se rotea  tot în neştire, târând după el
anotimpurile. Profesorul Ioan Conţescu se întorcea de la
cursul de filosofie cu anul întâi – ce figuri de fete de mahala
şi de rockeri expiraţi apăreau, inevitabil, la început! Ele –
machiate ţipător, cu decolteuri „decoltate”, nişte sorcove
pline de ifose; ei – bărbi de două zile, plete neîngrijite,
aspect care striga „uită-te la mine!” El chiar le spunea,
mai pe ocolite, elegant, că va fi o mare deosebire între
cel/cea din anul întâi şi cei din anii terminali – dacă s-ar
vedea într-o oglindă a timpului, nu s-ar mai recunoaşte...
dar ieri a avut o surpriză, de sub o mustaţă tip lipitoare s-
a auzit un glas: „numai să nu se spargă oglinda asta,
dom profesor, şi să ne căutăm printre cioburi – nasul într-
unul, urechea în altul...” „Şi sânii? dacă nu încap într-un
singur ciob?, ce fac?”, răsărise un glăscior ironic, însoţit
de un zâmbet drăcesc, din marginea amfiteatrului. A trebuit
să ridice mâna, să ceară linişte ca să spună, foarte scurt:
„e o oglindă a timpului, arată trecutul şi prezentul  şi viitorul,
în principiu nu se poate sparge”... N-a continuat, ideea
era prea crudă pentru tinereii aceştia, oglinda spartă a
timpului era aducătoare de moarte – s-a spart ea, s-a
crăpat şi viaa, exact pe ciobul viitorului...

Era un bărbat „bine”, deşi încărunţit – aşa
şuşoteau studentele când îl întâlneau pe hol – dar  avea
un chip acoperit cu o „coajă”  sfoiegită, admiraţia fetelor
mergea spre statură şi poate, spre statut – prof  unviersitar,
e o chestie -  iar barba îi creştea neuniform, ca o rarişte,
pe acolo va fi trecut drujba Domnului la ce i-or servi ţepii
de care m-a văduvit, păcătosule. Era motivul pentru care
îşi lăsase doar un cioc de care se agăţau gurile rele ca
să-l împodobească cu apelativul ţap, că nimeni nu scapă
de invidioşi vi nemulţumiţi mai ales printre studenţii picaţi,
şi degeaba îl aranja în fiecare zi, pe cioc adică, porecla
tot îi rămăsese. Dimineaţa, când se privea în oglindă,
constata mereu surprins, amintindu-şi „rădăcinile”:  am
un nas cam borcănat – nu s-a lipit de mine nicio genă de-
a romanilor, cu profilul acela drept, frumos cu adevărat ...
Stră-stră-bunicul pare să fi fost grecotei, însurat c-o
franţuzoaică rătăcită prin Brăila, aşa că amestecătura asta
va fi pocit un pic trăsăturile de statuie antică, noroc că
trupul arată „ca un stânjenel” aşa-i spusese Constanţa
când s-au cunoscut mai bine şi au mers împreună ca să-
i cumpere lui un parapalac, venise toamna, altă toamnă
nu asta de acum roasă de singurătate... Atunci, de mult
însă el zâmbise şi răspunsese mucalit bine că nu e ca un
stânjen, ce mult face diminutivul, hmm, vremuri de demult,
acum când se privea în oglindă, nu într-a timpului, nu –
într-una ordinară -  îşi critica urechile – clăpăuge, mari,
ca de cocker – râdeau băieţii la şcoală când eram puşti şi

nici acum n-am scăpat de privirile răutăcioase... Se
cerceta zilnic cu o curiozitate ce putea fi luată drept
cochetărie de cineva care nu ştia că de fapt obiceiul i se
întipărise pe creier  încă de când o cunoscuse pe nevastă-
sa, Constanţa, Dumnezeu s-o odihnească, uite că iar mi-
am amintit de ea.

Se suise în autobuzul aproape gol şi observă că
două controloare nu cereau biletele, ci se uitau ca toată
lumea să poarte mască. L-au descoperit pe unul care
tocmai voia să muşte dintr-un covrig – vă rog să vă puneţi
masca – dar acela, cu un zâmbet prefăcut naiv, i-a întins
covrigul spunând: ţine-l matali o ţârică... În clipa aceea, o
femeie din ma’ină s-a repezit la „infractor” şi l-a apucat
de-un smoc de păr, că atât avea bietul: vrei să ne
îmbolnăveşti de toate boalele, nenorocitule! S-a iscat un
tărăboi de zile mari, aşa că Profesorul pândi deschiderea
uşilor şi coborî în grabă, parcă el era vinovat de toată
tărăşenia. Nu-i plăceau isteriile, nici războiul ăsta ce părea
fără obiect, cine să creadă într-un virus care nu se vede,
norodul nu are credinţă pentru lucruri mai mari, dar şi
doctorii ăştia depăşiţi de situaţie, ce să spună? Pune
mască şi roagă-te la Cel de Sus, ultima parte era a popii.

A coborât cu un gust amar - şi el făcea parte din
umanitatea asta, dar de ce parte? Un diavol de microb
să reuşească să scoată din oameni cele mai tenebroase
trăiri, impulsuri necontrolate, vorbe otrăvite? Să împartă
societatea în două felii – mascaţii fundamentalişti şi ne-
mascaţii „je m’en fiche-işti” pe care primii îi acuză „de
răspândirea virusului”, ca pe vremea holerei când ardeau
toate oalele bolnavului uneori cu leşul într-însele, casa o
ferecau şi tot se molipseau pe capete, până ce boala se
ducea pe pustii. Sigur, e contagios, dar nici holera, nici
ciuma şi nici tifosul n-au divizat lumea sănătoasă aşa cum
a făcut-o epidemia asta cu ochii traţi spre tâmple...

 Păşea pe strada cu tei uriaşi care-şi îngemănau,
ici şi colo, coroanele, mai ales vara, acum doar crengile
se împerecheau golaşe sub cerul siniliu, şi lăsându-şi
privirea să hoinărească pe trotuarul de vizavi constată cu
parapon, încă o dată, că din trei în trei case copacii
fuseseră „eradicaţi” de securea „apropitarului”, era nevoie
de loc pentru macara, ca să înalţe, în locul căsuţelor,
ciment peste ciment... „Modernizare, afaceri, să-i ajungem
din urmă pe occidentali... Probabil întâi cu relele... Şi astea
or să se vadă într-o oglindă a timpului, deja au apărut
căsoaie goale, au plecat la muncă aiurea, copiii la Harvard
şi nu se mai întorc, nevestele la căpşuni sau invers,
bărbaţii pe şantiere, se duce dracului familia, casa cea
mare şi casa cea mică, asta e. Dar şi eu voi apărea,
desigur, în oglinda timpului – cum oare? Îţi arată şi trecutul,
şi viitorul? N-am găsit încă un răspuns mulţumitor, dacă
m-aş privi acolo, aş zice că în spate zăresc trecutul, şi în
faţă... unde să mai încapă şi viitorul, că prezentul e tare
„expandat”... Iar studenţilor le-am mai spus şi despre ce
cred cei din tribul acela amazonian, cum că trecutul e în
faţa noastră, fiindcă-l cunoaştem, asta a fost discuţia la
seminarul despre timp, să vedem cum ne legăm de neant,
s-au mai legat atâţia, doar cu gândul, că trupul le-a rămas
în dimensiunea noastră, săru’ mâna, doamna Monica, ce
mai faceţi. „Ce să fac, domnule, şi acuma tremură carnea
pe mine, azi-noapte a sărit gardul un nemernic şi i-a furat
băiatului bicicleta, eu am auzit doar la urmă, l-am trimis
pe bărbatu-meu, dar ia hoţul de unde nu-i, am fost şi la
poliţie, cum să nu mergem, şi ne-au lămurit buştean –
păi ştiţi dumneavoastră doamnă, câte biciclete se vând
la colul străzii, şi pe internet?”, îmi pare rău, aveţi grijă,
poate vă luaţi un câine.

S-a oprit „La Costel” ca să-i ia lapte lui Sofocle,
motanul negru ca smoala şi răsfăţat ca un copilaş, nu se
gândise să-şi ia şi câine, poate era bine, dar profesorii
sunt săraci nu atrag tâlharii, cine mai ştie. Locuia singur,
rămăsese văduv şi pisicul era singura lui alinare. „Cel
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puţin eu nu sunt ca ăla cu „pisica imaginară” – pe care o
chema pis-pis, o hrănea, o scotea să-şi facă nevoile...
Ca până la urmă să ajungă să se certe cu vecinul, că i-a
furat pisoiul imaginar... Eh, literatură... Cu asta mă mai
alin, de când m-a părăsit Constanţa tare greu am dus-o,
sufleteşte vorbind...  E drept, mai vine când şi când nopţile
şi mă vizitează în vis... Şi eu mă duc imediat la cimitir şi-
i aprind o lumânare – creştineşte, ce dacă sunt doctor în
filosofie? Acum a fost mai greu, cu interdicţiile – i-am făcut
un coliţişor în casă, lângă icoană... Ateii au un orizont
tare limitat...

Fuseseră ani luminoşi alături de soţie şi nu putea
să-şi reteze speranţa într-o reîntâlnire viitoare - prea se
grăbise cu plecarea. Se mutaseră de  la bloc unde-i
aruncase demolarea,  se strânseseră unul într-altul în
două camere că la atât aveau dreptul, unde să mai pui
tratate de filosofie sau clasicii literaturii, aşa că  imediat
după Marea schimbare, cum s-o numeşti altfel, au găsit
o căsuţă în care au încăput de minune mobilele cu „suflet”
din prima locuinţă, scoase acum de prin magazii,
sufrageria cu masa de nuc sculptată, bufetul cu tăblie de
marmură  roz, biblioteca cât peretele, moştenire cu oarece
însemne masonice  pe margini, dacă echerul şi compasul
puteau fi socotite aşa... Trecuseră însă prea puţini ani
fericiţi şi acum rămăseseră în carne şi oase doar el,
interiorul şi pisoiul, Constanţa îi însoţea din eter, gândi
profesorul întristat. „Ei, gata cu gândurile negre, azi trebuie
să-mi pregătesc cursul despre „Neant”...

De  cum intrase în casă, Sofocle i-a ieşit înainte,
cerşind „lăptic”, mângâieri, atenţie... Miorlăia jalnic, „ca
un actor de mâna-ntâi – ia mai taci, tragedianule!” A primit
tot ce a cerut, apoi şi el şi-a pregătit ceva de mâncare; a
intrat în biroul „tapetat” cu rafturi adăugate lângă
biblioteca-de-la-Adam-şi-Eva, sau poate numai de la
potop... Sus, deasupra, până-n tavan, aşezaseră, încă
din vremurile când trăia şi Constanţa, tablouri şi icoane –
aveau o mulţime, locul devenise neîncăpător... „Ilfoveanu
trebuie mutat, nu are lumină... Icoana pe sticlă cu sfânta
Maria, dar de la tuşa Sorina, o s-o pun mai bine în dormitor,
la căpătâi...”

Se întinse pe canapeaua învelită cu un macat
stacojiu ce se potrivea de minune cu covorul oval, fond
verde putred sau de China, deşi acum nu-i mai plăcea
să-şi amintească de cuvântul ăsta,  smălţuit cu flori roşii
ce răsăreau din rotocoale cafenii, era momentul lui de
siestă – „sfânt pentru sudamericani, un moft pentru noi”
– dar era un moft folositor durerilor lui de spate, aşa le
mai potolea, numai cinsprezece minute erau de ajuns,  îl
obseda visul de dimineaţă, căuta febril... ochelarii, nu cei
obişnuiţi nu, ochelarii cu care se putea scruta neantul şi
cosmosul – telescopul cu oglinda lui perfectă şi luneta cu
lentila cea mare incorporate în zgaiba aceea de pe nas,
tot ce trebuia ca să dibuiască hăurile şi astrele şi Luna
da,  ochelarii cu care voia să se ducă în foişorul din fundul
curţii, dar asta era o altă poveste care încă nu-şi avea
decât locul ales, construcţia mai dura, nu mai vorbesc de
aparate, poate de asta visase nişte ochelari miraculoşi
care să înlocuiască tot ce avea el nevoie pentru ca să
spioneze cerul şi pe Dumnezeu, şi paradisul unde sigur
se afla sufletul Constanţei, şi desigur să afle ce era cu
neantul...

S-a trezit din picoteală şi s-a ridicat, nu prea
repede, vertebra a patra scrâşnea nemulţumită, dar şi-a
făcut datoria până la urmă şi iată-l aşezat la masa plină
de cărţi, dosare, notiţe... În faţa lui, fotografia Constanţei,
la cununia lor... O privea de fiecare dată când se aşeza la
lucru, o mângâia cu un deget, apoi îşi începea treaba...
Avea pe birou şi tastatură,  şi monitor, era un filosof
modern să nu cumva să-i aud pe detractori că mă
consideră expirat. Şi motanul. „Ia să te văd, băiete – ştii
tu ce e acela neantul? Unde este? Cât este – dacă este?

Ca să vezi dilemă, sau trilemă, cine ştie... Sigur, tu ai zice
că neant este non-motan, de pildă” – Sofocle torcea
aprobator. „Dar aşa ceva nu le pot spune studenţilor mâine
– ce-ar zice dacă le-aş spune că „neant”  înseamnă non-
student? Şi nici n-ar fi adevărat, „neant” înseamnă
„nefiinţă, nimic, nonexistenţă”...

În timp ce-i „expunea” pisoiului teoria, îşi nota
punctele principale ale discursului pe care urma să-l
prezinte a doua zi. Dar tu ce zici:  găurile negre – sunt
sau nu sunt neant?, că poate mă întreabă vreunul. Siigur,
băiete, nu sunt, stai liniştit – tu nu vii de acolo, chiar dacă
eşti de culoarea lor.

Dar să vezi ce-au spus filosofii de-a lungul
vremurilor despre neant. În secolul al XVII-lea, Leibnitz a
zis că nu există, pentru că nicăieri nu găseşti non-
existenţa. Normal, dacă suntem parte a Universului cu
aştri şi comete, unde să mai încapă şi neantul? S-ar lovi
de traiectoria ăstora. Şi acum, să-ţi spun ce zice popa:
neantul nu există pentru că Dumnezeu s-a creat pe Sine
şi apoi Cosmosul. Mai ţii minte cum i-a luminat părintele
Dorin pe nişte ăia cu pretenţii care scriseseră pe pomelnic
„trei luni de la trecerea în nefiinţă”? „Dragi creştini”, a spus,
„nu există nefiinţă decât pentru atei! Dacă aţi venit să-l
pomenim, înseamnă că sufletul lui este în viaţa de apoi,
şi aşteaptă dreapta judecată!” Numai că eu trebuie să
vorbesc mâine şi unor credincioşi, şi unor neduşi la
biserică, desigur... Ia stai un pic! Dar poate că neantul e
la stânga Tatălui ceresc... Fiindcă nicăieri  nu scrie că la
stânga Lui şade cineva, toţi stau de-a dreapta Tatălui, şi
sfinţii şi îngerii... La stânga e gol, e... Nimicul! Sau poate
o fi Dumnezeu ciung de mâna stângă, cum spune un ateu
genial? Oricum ar fi, să lăsăm blasfemia deoparte – iartă,
Doamne! - şi să reţinem doar golul de la stânga... Mda,
numai că Sartre de pildă, scrie „Fiinţa şi neantul”, dar se
ocupă mai mult de prima,  e o părere a mea, deşi uneori
intensitatea gândirii întrece cu mult cantitatea, şi să vezi
cum taie fiinţa în felii ca să pună la microscop istoria
omului şi libertatea individului, un chiţibuşar şi ăsta de n-
are pereche”.

Dar cel mai bine ar fi să apropii Neantul de ceva
din istorie, sau din zilele noastre..., aşa or să priceapă
poate mai bine. Se sculă şi dădu drumul la televizor  - ce
noroc pe mine!, uite un film despre curtea regelui Soare
cu muşchetari şi hrube care pe vremea aceea erau chiar
neantul pentru amărâţii intraţi acolo. Păi dacă râvneau la
tronul regelui, ia uite, comploturile croiau drum larg
candidaţilor la „foncţii”, iar Măria sa acolo şedea izolată,
departe de  baroni (locali?, aşa le zice acum, când au
pierdut titlul de nobleţe...), de bastarzii lui, de fraţi, veri şi
nepoţi, de toţi care voiau să dea năvală la pişcotul regal...”

Melodia suavă a telefonului mobil îi spintecă şirul
gândurilor, era Sanda,  menajera, ce faceţi dom profesor,
eu când să mai viu pe la matale, vino miercuri că până
atunci mai termin din problemele mele, o să vă aduc neşte
zacuscă făcută de mine, bine, mulţumesc, sănătate, ne
socotim când vii, la revedere, „uite, măi Sofocle, ce de
piedici se ivesc în calea filosofiei! Dar să vedem: punem
semnul egal între trădare şi molimă? Între Bastilia şi
neant? Ca să vezi colea încurcătură - şi arătă spre ecranul
televizorului, au găsit un ambasador „fake” ştii ce-i aia,
nu?, vrea să se apropie de suveran dar îl opresc la zece
paşi distanţă, la „punctul cu var” vorba fotbaliştilor şi nu-l
lasă să sărute mâna Măriei sale, că l-au şi descoperit cu
pumnalul la cingătoare, nu mai iese pe uşa din stânga,
nici pe cea din dreapta pe unde intrase, îl duc printr-o
uşiă mică, asta e, n-a fost destul de viclean. Neantul îl va
mânca! Nu acela de-a stânga Tatălui, nici vorbă, ci Bastilia
cu hrubele ei pline de lanţuri, de şobolani şi de nefericiţi
care nu mai vedeau lumina zilei în veci, că de aia era
comparată cu prăpastia cosmică de care vorbim noi aici...
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 Dar nu. Noi trăim alte vieţi - epidemii, războaie
cu drone şi microbi, Bastilia e muzeu şi oricum, neantul
de acolo e o fărâmiţă din cel pe care trebuie să-l explic.
Ia fii atent, Sofocle, că merită, uite ce-mi trecu prin cap,
nu un glonte ca nefericiţilor ăia de pe front, nu: poate că
pandemia e începutul Apocalipsei, dispar milioane de vieţi,
ne ferim să mai trăim, ne încuiem în case, vine şi acolo,
ni se spune să ne continuăm viaţa în virtual – cultură,
învăţământ, credinţă – numai copiii nu se pot face aşa...
şi când pandemia va ataca şi mâna, şi creierul şi credinţa
celor care au proiectat virtualul fără copii atunci va fi
sfârşitul, amin. Şi acum, două întrebări pentru isteţii de
anul întâi: pandemia intră în Apocalipsă? Şi a doua, foarte
complicată, numai pentru credincioşi, ceilalţi nu simt ideea,
oare s-a scârbit Dumnezeu într-atâta de creaţia Lui, de
jucăria Lui, de pruncul întrupat în miliarde de chipuri-atomi
ai Creaţiei?, sau mai putem spera, ne înjumătăţeşte ca
să ne întărească?, cine mai apucă. Sigur, mai e şi
posibilitatea ca virusul să fie creaţia diabolică a unor
sceleraţi, poate le dă Dumnezeu peste mână, sau poate
nu, că ştii cum scrie în cărţile sfinte: liberul arbitru conduce
omul spre credinţă, dacă omuleţii au vrut Apocalipsa,
atunci s-o mănânce sănătoşi, deşi eu sper, cred, că nu
lasă Domnul să se întâmple aşa ceva, vom vedea”.

Luă încet motanul şi-l aşeză pe o pernuţă
albastră, pe scaunul de lângă el, apoi se duse în bucătărie
după un pahar de apă. Pe masă se lăfăiau nişte mere
roşii de ziceai că sunt pictate dacă nu le gustai, spălă
unul, îşi luă un cuţitiş şi începu să taie felii subiri aşa cum
îl învăţase Constanţa – e şi elegant, şi sănătos, să nu-ţi
rupi vreun dinte... Apoi se întoarse la cursul lui de filosofie,
şi-i spuse lui Sofocle, fără să ţină seama că acesta
începuse să sforăie încetişor:

Deci, la curtea regelui Soare neantul era Bastilia...
În zilele noastre, putem spune că neantul ar putea fi
dispariţie – bolnavi de covid duşi cu izoleta, soţi care îşi
iau lumea-n cap, copii furaţi, fete în căutare de trai bun...
Dar în toate cazurile astea neantul este pentru cei părăsiţi,
doar la stânga relaţiei, ca să nu zicem a Tatălui... Cei
care dispar, apar în alte locuri şi nu toţi sunt nefericiţi.
Oare în cosmos cum o fi? De cercetat...   Eh, istorii... Să
revenim la bobocii mei de mâine”... Îl săltă uşor pe motan
de pe scaunul alăturat şi-l aşeză la el pe genunchi, fără
că acela să dea vreun semn de neplăcere – era obişnuit...

Dar ca un făcut, nu se mai putea concentra. Sorbi
din cafeaua nelipsită de pe birou şi iar îşi lăsă gândul să
hoinărească. Oare şi neantul avea viruşi? „Obligatoriu,
cu „ne-  în faţă”, mormăi el şi-şi zîmbi închipuindu-şi cum
naveta spaţială făcea fel şi fel de looping-uri ca să
ocolească norii de ne-viruşi... Sigur, nu se vedeau, dar
armata îi învăţase să alerge, să sară, să zboare în zig
zag dacă voiau să se ferească de duşman... oare o fi de
la  Doamne Doamne, sau îşi băgase codiţa Ne-curatul?
Hotărât lucru, era nevoie de o minune – aici pe Pământ,
şi în Ne-cuprins, şi se gândi la Maica Tereza pentru nevoile
noastre de acum, iar pentru Neant ne-minunea trebuia
să aibă puterea să binecuvânteze ne-planeta, ne-aştrii,
pulberile de ne-stele... ca să nu se strice rânduiala...

Ia uite, dormi tocmai când voiam să-ţi spun ce
zice Woody Allen despre neant: cică ar fi O.K. , dacă ai
avea haine potrivite pentru el... Altul,  filosof, un cârcotaş,
a zis că dacă n-ar fi fost decât neantul, tot s-ar fi  plâns
oamenii... Cred şi eu, ar fi fost plictisitor... Ca să nu-ţi
spun că de când cu fluctuaţia cuantică, a apărut ideea că
neantul ar fi... instabil! Dar nu e sigur... Sigur este că noi
– inclusiv tu şi cu mine – existăm, deci ori nu există neant
– ne-am întors în secolul XVII! – ori suntem un experiment,
într-o buclă spaţio-temporală...

- Da, Sofocle! – sărise de pe scaun şi-l trezise pe
negruţ: dacă e aşa, vom putea să creăm şi noi un univers
în laborator!

Motanul îl privea cu ochi mari şi nu se mai lăsa
prins în braţe, se ascunsese sub fotoliu... Dar proful nu
băgă de seamă supărarea aceluia – o să-i treacă repede...

Zău? Zici că l-am creat deja? O fi, dar să ştii că-
i lipsesc legile civilizaţiei... Ia să fim serioşi încă un pic –
pe urmă ne jucăm cu nuca şi-i mai dau o porţie de pateu:
sunt mulţi filosofi care susţin că Dumnezeu a făcut
Universul, pentru că funcţionează atât de perfect în toate
componentele lui, încât nu poate fi decât mâna divină.
Ştii tu cât de greu este să faci să funcioneze un sistem de
sisteme? Să luăm un exemplu, nu mai departe decât un
pisoi de pildă: se naşte cu instinctul suptului – explică-i tu
asta! Să ieşi din burtica mamei şi să „ştii” să te hrăneşti,
să te lipeşti de mama care te ocroteşte... te naşti cu
sistemul nervos aproape format! Adică cu creieraş, cu
terminaţii nervoase, cu tot ce ai nevoie pentru viaţă... Are
dreptate popa:  nu este viaţa minunea lui Dumnezeu? Şi
dacă uit o clipă că sunt prof de filosofie, să ştii că şi eu
sunt de partea lui... Dar în situaţia mea, trebuie să ţin
seama şi de alte păreri. Uite, de pildă, să vedem cum
„introducem în ecuaţie” şi lumea virtuală, că sigur o să
vină o întrebare... pe de o parte, pentru cei credincioşi,
pot să le spun că eu cred că internetul şi toate celelalte
nu sunt incompatibile cu credinţa, deci poate exista  o
parte care merge în raiul virtual... Dar Neantul înghite
hackerii!, ar fi grozav să le spun asta, dar nu e prea
„filosofic” şi probabil se vor bucura cu toţii ca de o glumă...
ţinuse „prelegerea” în picioare, gesticulând, încât Sofocle
nu mai ieşise de sub fotoliu.

- Hai, vino înapoi, promit să nu mai sar de pe
scaun – cel puţin o vreme... Vino să-mi spui ce crezi: s-ar
putea să existe mai multe Universuri? Da? Şi David Lewis
spune la fel, dar crede că numai într-unul există viaţă.
Poate în celelate să fie şi un strop de ne-Cuprins de care
ne întrebăm noi acum? Iar Bergson e şi mai categoric –
ăsta susţine că ideea neantului absolut este absurdă, ca
un cerc pătrat – iar te-a luat somnul, leneşule... ţie ce-i
pasă? Osia lumii trece printre atâtea sălaşuri
necunoscute, iar eu mă străduiesc să dau de unul mai
special... Ce bine mi-ar fi prins să întâlnesc oarece
vânzători de sămânţă celestă... Poate ei se vor fi întâlnit
cu un col de hău cosmic...

Rămăsese cu privirea pierdută la fotografia
Constanţei – o admira cum rămăsese învăluită în spuma
prăfuită a voalului, parcă era o fantasmă, dar avea ochii
atât de vii, privirea atât de caldă... Parcă niciodată nu-l
privise cu atâta intensitate: voia să-i spună ceva? Da,
îndemnul ăsta absurd, să-şi găsească pe cineva... Nu.
Nu-i trebuia nimeni – îi ajungeau filosofia şi motanul.
Acestuia a vrut să-i pună numele Socrate, dar nu
răspundea la chemare, niciodată, cu o încăpăţânare
teribilă. Ba odată chiar i-a întors coada când l-a chemat!
Îi spusese istoria vieţii filosofului – oare nu-i plăcuse?
Chestia cu cucuta?... Cine ştie... Dar dacă l-a strigat
Sofocle, a ciulit urechile... Ştia şi Constanţa, cea din
fotografie, întâmplarea, i-o spusese de atâtea ori...

Privi spre fereastra – acum întunecată,  pe care
vântul o jupuia fără milă; dădea spre curtea mică, îngrijită,
cu un cireş impunător şi  dedesubt, cu multe flori care se
pregătiseră de iernat. Se culcaseră pe pământ ca să
reziste vântului aducător, poate, de ploaie. Sau de praf.
Era mulţumit, putea evada, privind spre cer. Era visul lui
să cerceteze bolta, să se piardă în tării noaptea, privind
luna şi Aldebaranul, cum îl învăţase poeta aceea că se
mai numeşte Luceafărul.  „Cerul e sus? Sau jos?”, îi trecu
prin cap.  „Sau printre noi?, sau poate trebuie să învăţăm
să ajungem la el. Altfel, de ce s-ar spune că există şapte
ceruri? Şi între ele, ce? Treabă complicată neantul ăsta”...

 O căldură dulce îl cuprinse, apoi o toropeală care-
l făcu uşor ca un fulg, şi... gravitaţia dispăru... Cu Sofocle
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în braţe, simţi cum se înalţă sus, mai sus – deasupra
cireşului, a clădirilor... Ajunsese să calce pe nişte nori de
vată, răsărise şi luna şi el căuta... neantul? Dar nicăieri
nu se zărea non-existenţa: spaţiul era plin de stele, mai
trecea şi câte o cometă... Nu era frig, nici cald, albastrul
întunecat se lăsa luminat de lună... Oare am nimerit într-
o buclă  spaţio-temporală? Oh, ce bine-ar fi s-o întâlnesc
pe ea, draga vieţii mele... Să simt o adiere peste frunte, o

şoaptă – dacă sufletul o putea să şoptească... M-aş
mulţumi şi cu adierea..., dar în clipa următoare simţi cum
şuviţa din partea dreaptă parcă i se mişcă... O fi adevărat?

Şi deodată, o prăbuşire fără zgomot, fără durere,
fără şoc, numai clipa zguduitoare: se trezi pe scaun, cu
auzul sfredelit de sonerie: era Marinică, poştaşul, venit
cu revista de filosofie...

Acasă. Acasă însemna arestul obligatoriu, liber
consimţit. Era necesară întoarcerea în pântecele cald,
aproape matern, în mirosurile ştiute, în cicăleala Pacăi,
monotonă. Drumul ăsta avea să-l facă – şi-l făcea zilnic –
ca să-şi odihnească trupul chinuit de neodihnă, chiar dacă
trebuia să-i asculte femeii lui înjurăturile, pufăiturile, ca
să se calmeze, apoi sfaturile:

— Potoleşte-te, bărbate, că mâine, poimâine, faci
şi tu şaizeci de ani şi nu-ţi mai stă bine...

— Şi ce dacă am şaizeci de ani?
— Eşti de pomina lumii, omul lui Dumnezeu! Să

ştii că eu îmi iau mâinile după tine! Mi le iau!
— Oricum, ai nişte mâini greleee… Şi nu minţea

deloc: mâinile Pacăi, pline de inele, cu degete boante,
atârnau, când nu avea nimic de făcut cu ele, ca două
aripi de vultur frânte, de-a lungul corpului ei robust, parcă
mai lungi decât s-ar fi cuvenit. O singură dată, într-o
hârjoană de-a lor, îl pocnise din greşeală peste gură de-
l podidise sângele şi-i crăpase buza de sus, de era gata-
gata să-i pună două copci. Noroc că era „bun de carne”,
că se vindecase într-o săptămână şi rămăsese doar o
cicatrice ca un fir de aţă, cât ai fi tras o linie.

— Râzi, te distrezi, dar să ştii că nu glumesc. M-
am săturat, zău, crede-mă! Şi n-o fac fără durere în suflet,
dar mă consolez că s-a-ntărit aluatul şi nu mai poate fi
frământat. Asta e!

— Spune-mi, Paca, o întrerupea el, ce mă fac dacă
şi tu mă abandonezi? Cine-mi mai poartă de grijă?

— Fufa aia, cine să-ţi poarte…
— Paca, Paca, fiindcă aduseşi vorba: de ce nu vrea

să fugă cu mine-n lume? Îi e frică? Spune-mi, că mintea
ta organizată şi intuiţia ta feminină nu dau greş…

— Mă cap-sec, în primul rând că nu te iubeşte,
sau nu te mai iubeşte, apoi ar mai fi alta, că-şi pierde
statutul de femeie respectabilă, care de bine de rău îi ţine
de cald… Şi Paca mergea mai departe cu monologul:
Cine va fi ea, plecată de la bărbat pentru un ins instabil
emoţional cum eşti tu… şi mai bătrân… Şi ce garanţie
prezintă unul ca tine, care-şi bea şi bruma de luciditatea
ce i-a mai rămas? Oricum, asta ai moştenit…

— Paca mea, ştii bine că eu nu sunt un beţiv… Şi
dacă-mi cauţi cu cine semăn, n-am a mă plânge de
înaintaşii mei…

—Ştii ce? Mai bine să nu vorbim! Casa nouă cere
vatră nouă… Te muţi cu ea, plecaţi unde credeţi voi şi mă
lăsaţi-mă dracului în pace, că m-am săturat. De dilemele
tale, în special!

— Până acum nu m-am plâns…
— S-o fi săturat şi bărbatu-su, nu crezi? Mi-e teamă

că într-o seară de uitare de tine, o să-ţi crape ăla capu’!
— Paca, tu mă alungi din viaţa ta?! Asta să înţeleg?

Da? Nu răspunzi? Deci e adevărat? Te dau afară din
serviciu! Să ţii minte asta!

— Pagubă-n ciuperci.
— Nu-ţi pasă?
— Cu calificarea mea…
— La anii tăi, te mai angajază dracu’! Poate să dai

foc la cazanul cu smoală, în iad. Pe când eu două lucruri
ţi-am cerut: să-mi faci din când în când ciorbiţă de pui
acrită şi s-o comanzi la termene pe Piţa…

— Eşti dement!
— Am să te pârăsc, Paca dragă, dacă se-ntoarce

Piţa, că una ai promis când ne-am luat şi alta faci acum…
Ştii bine că înainte de a ne duce la popă am fost la ea, să
te ungă cu mir pe frunte, cu mirul ei, vezi bine, plămădit
cu ce era mai bun, şi i-ai promis să ai grijă de mine. Ştia
că sunt un sensibil şi a avut grijă să te lege cu jurământul
ăsta…

— Mai întâi că minţi de îngheaţă apele… Pe soacră-
mea am cunoscut-o târziu de tot, când iubirea noastră
avea ochii săriţi.

Aşa era. Nu avea amnezii, dar dorea s-o provoace;
săraca Piţa avea două care de pământ peste ea...

— Şi dacă nu te potoleşti, continua Paca
triumfătoare – se vedea după cum îi tresărea pieptul
bogat, lăsat slobod sub capotul de mătase – o să-i ţii de
urât cât de curând, pe unde-o fi poposit, copil prost ce
eşti!

— Te bucuri să mama mea a murit şi că a ta
trăieşte! Te bucuri!

— Ei, mă bucur… Asta numeşti tu bucurie că te
sfătuiesc de bine?! Mai bine maturizează-te, că de-o ţii
aşa cu băutura n-o să prinzi faza asta,  de senectute, şi e
păcat! continua ea fără să-l mai asculte.

— O iubesc, Paca!
— Iubeşte-o, dar nu mă mai lua confidentă. E

poziţia cea mai tâmpită. Şi rolul cel mai ingrat.
— E feria quinta şi ea s-a ascuns ca o chintă roială,

recită el cu ochii în tavan.
— Şi nici n-o să-ţi mai dea niciun semn de viaţă. O

să vină şi Joia furnicilor, şi Joia mare şi Joile oprite şi
gândul ei la tine va fi tot mai îndepărtat. Înţelege că nu te
mai vrea! Las-o în pace! S-a speriat şi ea în tot războiul
ăsta. Cu arsenalul tău… că în asta eşti diabolic! Mereu o
supui la altă caznă! Tu pe care o iubeşti o sufoci cusursa foto: https://costyconsult.wordpress.com/
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dragostea, până i se face lehamite. Şi frică. Dragostea ta
pentru o femeie e condamnarea ei la moarte… Câteodată
mă bucur că nu mă mai iubeşti. Serios, mă bucur! Cel
puţin mă laşi să trăiesc. Într-o căsnicie, indiferenţa e cea
mai de râvnit. Nu dragostea, nu greaţa, ci indiferenţa.
Pacoste ce eşti!

— Te-ai aliat cu ea? Asta mi se pare cea mai
cumplită trădare: când soţia se aliază cu amanta…

— Na, drace! Trăii s-o aud şi pe asta!
— O să mai auzi multe, simpatică doamnă! Unele

nici nu le gândeşti… Numai jujeul mă mai poate potoli.
Că încă nu m-aţi învârtit voi două destul… Ce-ţi spun eu
ţie despre aşa ceva… De unde să ştii tu ce-i un jujeu?
Porcilor li se pune belciug să nu mai râme, şi jujeu să nu
mai poată ieşi prin gard… Lor şi câinilor. Dar pe câinii în
călduri nu-i opreşte nici moartea. Asta e popreala cea
mai de soi, înainte de puşcărie şi de dus pe tărâmuri
umbroase… Însă porcii nu ajung acolo, ei o sfârşesc în
stomacurile noastre hulpave. Porcii-porci, da… Asta-i
altceva.

— Eşti şi filozof… Un belciug ţi-ar trebui să nu mai
scurmi în destinele oamenilor…

— Dacă m-am încurcat cu două ignorante… aşa-
mi trebuie! Şi tu şi aia, două proaste de bubuie. Să vă
luaţi dracului de mână şi să vă aruncaţi în Dunăre! Dacă
Dunărea nu s-o fi săturat de scârboşeniile lumii de pe
unde vine ea... mai are nevoie şi de voi! Oare la ce
rezonează inima ta, femeia lui Dumnezeu, că poate mâine
o să mor şi plec dincolo cu dilema asta? Casă nu ţi-am
făcut, şi nu te-ai împotrivit. Să te fi văzut şi eu că ai o idee
fixă, în afara fumatului şi a băuturii, pentru care eu să mă
dau peste cap să ţi-o îndeplinesc. Măi femeie-lichen, fiinţă
parazită, spune-mi ce crez ai pentru care merită să faci
umbră pământului?

— În orice caz nu unul ca al tău, de a fi iubit de
cineva mai tânăr…

— Şi ce-i rău în asta? Te deranjează că nu vreau
să fiu un om mort înainte de vreme? E vreun necaz, supăr
pe cineva că sunt viu? Te supăr pe tine? Pe mumă-ta, pe
frati-to, universul ăsta suprapopulat cu imbecili e supărat
că un ins, măcar unul, mai are mintea dedată la...

— Dacă mă superi?!… Nuuu! Dar pleacă din viaţa
mea! Du-te! Nouă şi cu-a brânzii zece! Să te văd unde…

— Ai vrea tu să rămâi singură!
— Unde nu am norocul ăsta! Dar ştiu bine că aia

n-o să vrea să stea-n gazdă. Nu lasă ea casă, apă caldă,
duş zilnic, mobile, bijuterii, pentru un provizorat… Acum
ai bani, şi-i cheltuieşti cu nesocotinţă, dar când o să te
pască pensia, cu ce-i mai alimentezi orgoliile? Acum
suplineşte lipsa lor cu tinereţea, dar vine vremea când
smacurile vor fi mai scumpe şi e nevoie de mai multe ca
să dreagă riduri, ten pătat…

— Tu vrei să mă sperii, scumpeteo, aşa-i? Ei, află
că nu mă mut! O să-ţi stau în coastă până o să te aduc la
exasperare. Voi fi ghimpele tău permanent. Mie îmi
convine să vin aici, să te stresez cu prezenţa mea...

Paca îl lăsa, cum rămăsese şi ultima dată, cu capul
pe masă, şi-şi vedea de ale ei, ori ieşea pe terasă, sastisită
de prea lungile dialoguri, de repetarea temelor…

*

Stătea acolo, cu ochii strânşi, apăsaţi de ochelari,
până le dispărea lumina, ultima, trecută din negura de
dindărătul lentilelor, în negura din noapte.

— Aprinde, Paca neichii, o lumânare, aprinde ceva,
să văd şi eu pe unde calc, pe unde mă duc în iad, că raiul
l-am ratat… Până m-oi plimba printre stele, cu torţa cerului
în mâini… pentru a ajunge la înfricoşătorul judeţ al lui
Dumnezeu, am nevoie să-mi dai un pic de lumină…

— O să spargi şi ochelarii ăştia, omule! E a treia
pereche. Într-o zi o să te pocnească vreunul în ei şi-o să-
ţi umple vederea cu cioburi…

— O să văd lumea în roşu. Şi ce-i rău în asta?

Paca era acasă, dar nici nu-i păsa de el.

Molia de noapte (a minţii), şi-a prins aripile deschise,
ipotetic, pentru un zbor spre „lumina europeană a  zilei”, 
cu două ţepuşe, aparent finisate cu un baiţ de mândrie
patriotică superficială.

Prima:
- Cca 200 de mii de „întârziaţi” au aşteptat ore multe 

ca să pupe capacul de sticlă infectă al unei lăzi poleite.
Dacă „pupăcioşii” ar fi lucrat doar o oră din timpul

risipit la pelerinaj, s-ar fi adunat două sute de mii de ore/
muncă, echivalentul a peste douăzeci de ani de zile, adică
timpul în care s-a transformat un maidan din Reşiţa în
cartierul modern, Lunca Bârzavei. E puţin? Am făcut mai
mult în 30 de ani?

A doua:
- Pentru un joc de amatori s-au  pus în mişcare, la

ore târzii, 30 de mii de copii şcolari ca să lălăie Imnul
Naţional, să facă galerie, şi să vadă derapajele verbale şi
comportamentale ale adulţilor, în tribunele Arenei
Naţionale.

În aceeaşi seară România-primitivă a comprimat opt
secole: 1215- Cruciada Copiilor / 2019-(Goool!)aniada
Şcolarilor, ca o replică întârziară a unei ţări  buimace,
asupra tentativei norvegiene, de câştigare a unor puncte
simbolice, de departajare sportivă... Făceam clăbuci la
gura Presei când două păpuşele de grădiniţă au reuşit
câte-o tumbă în faţa Prim-Ministrei, cu vreun an în urmă.

   Aceste două aspecte să aibă legătură cu golul de
sub podoaba capilară, în general, sau pentru  că  semi-
calotele de sub frizuri  vibrează la ritmuri politice diverse?

   18 oct. 2019

 FELICITARE, BUCHET TUTTI-FRUTTI

N-am reţinut ce căutau Cei Doi prin vadul Iordanului,
dacă exclud vreo secetă prelungită, ori vreo invazie de
acarieni. A doua zi, de uşurare şi de somn fără
scărpinături, s-au retras la vreo umbră, au înţepat un
burdufel cu zer de capră fermentat şi au încercat un
chefuleţ. Reuşita o fi fost de pomină, iar pentru a asigura
urmaşilor un trai de împliniri măreţe şi chefuri profi,
următorii şi-au scăldat odraslele tot în Iordan, şi i-au
chemat afară tot cu numele  Spălătorului: IOAN.

Până la urmă s-a dovedit că şi alte râuri, bălţi, cazane
ori ligheane sunt bune, dar mai trebuie câte ceva:
Sănătate, Viaţă lungă, câte un smoc de Trifoi cu patru foi,
Obiceiul sănătos al muncii, Seriozitate, Perseverenţă şi
toate cele bla-blaurile pe care le credeţi necesare pe mai
departe, după caz.

Felicitări, La mulţi ani, Ioană, Ioane!

Petru COMISARSCHI

Pamflet

ROMÂNIA
POSTREVOLUŢIONARĂ -
2019
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Dorina MĂGĂRIN

De dimineaţă s-a trezit cu bucurie în suflet, bucuria
unui vis împlinit. Se spune că atunci când venim pe lume
fiecare dintre noi, Dumnezeu îl dă în paza unui Înger, iar
dacă cel care vine pe lume este mai nevolnic, Dumnezeu
care este unic, dar în acelaşi timp întreit în: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, îl dă în grija mai multor protectori. Mărunţica
care deschise ochii şi ieşise pe balcon inspirând miresme
de conuri de brad şi caprifoi, se aşeză liniştită în
balansoarul care avea cadrul din bambus şi începu să se
legene, bucurându-se ca în anii copilăriei de baia de soare.
De la vecina care avea apartamentul la etajul întâi se
auzea o melodie plină de voie bună, Srce je moje violina.1
Doamna sărbătorea împlinirea vârstei de 105 ani şi
cântecul care se revărsa peste liniştea dimineţii o făcea
şi pe tânăra vecină să îşi simtă inima la fel, o vioară. În
urmă cu o zi avusese parte de ajutorul oferit de cei trei
Arhangheli, dar cei doi nu ar fi făcut nimic fără cel dintâi
şi care a fost Întâiul, vă las pe Domniile Voastre să
decideţi!

De cele mai multe ori trec ani în şir fără să se
întâmple mai nimic, cu zile anoste, copii fidele ale celor
duse, dar vine o zi în care te găseşti în mijlocul oceanului,
deşi credeai că treci doar un pârleaz. Aşa s-a simţit şi
Alcesta uneori şi cel mai rău era când trebuia să ia decizii
de una singură. Împinsă de la spate de mai mulţi prieteni
ca să publice, dar mai abitir înghiontită de Odrin, fiul ei,
şi-a tipărit prima carte. Ce folos că ar fi publicat dacă nu
ar fi avut şi o lansare pe măsură. Cartea ieşise de la tipar
înaintea Sfintelor Paşti şi autoarea şi-ar fi dorit ca lansarea
acelui volum de debut să aibă loc pe data de nu ştiu cât
aprilie, în aula unei anumite instituţii, dar nu a fost să fie.
În primul rând, distinsul domn, cel care a avut amabilitatea
să se aplece asupra manuscrisului şi să-i facă prefaţa,
nu era în oraş la acea dată. Preabuna doamnă care a
scris pe coperta patru detalii despre conţinut nu putea să
vină, dumneai locuind în cel mai vechi centru siderurgic
din ţară şi pentru că avea o mare dragoste pentru animale,
dânsa fiind mamă surogat pentru vreo douăzeci-treizeci
de animăluţe din familia canidelor şi cea a felidelor, n-o
lasă inima să-şi părăsească copilaşii pe căldurile de-afară,
cu temperaturi ca la Ecuador, după ce timp de vreo şase-
şapte săptămâni au avut parte doar de ploi ca la tropice.
Editorul era şi el prins cu tot felul de activităţi, dar ceea ce
era cel mai important pentru Alcesta, vlăstarul ei, care şi-
ar fi dorit să fie prezent la lansare, nu ar fi fost în oraş în
acea perioadă fiindcă de la o vreme devenise pasionat
de sporturile care-ţi dau adrenalină, ar fi fost plecat într-
un oraş-stat situat pe Riviera Franceză, oraş cu ieşire la
Marea Mediterană, pe străzile căruia avusese şi ea
plăcerea să colinde, să se bucure de priveliştea oferită
de la înălţimea palatului fortificat, princiar. Aşadar, doamna
care îşi vedea visul pierdut, a renunţat la ideea de a mai

Nihil sine Deo

face vreo lansare. Totul i se părea asemeni unui reflux şi
dacă soarta decisese într-un anumit fel, de ce s-ar fi
încordat ea să facă altfel, când împotriva destinului nu te
poţi pune! O voce interioară îi spunea:

Ascunde-ţi ochii-n palme
Şi te-ndreaptă
Spre alt Profet decât spre cel de ieri –
Ce-ţi pasă dacă nu ştii ce te-aşteaptă
Când ce te-aşteaptă nu-i scris nicăieri?2

La început îşi dorise ca evenimentul să aibă loc
de ziua ei, dar atunci Odrin ar fi fost plecat în delegaţie
într-un stat din Europa Centrală. A amânat şi-a decis ca
evenimentul să aibă loc în luna aprilie, apoi în luna lui
Florar, dar nici atunci nu s-a putut ţine, aşa că... „Adio,
lansare!” Asta până ce s-a adresat unui domn deosebit
pe care l-a cunoscut în urmă cu vreo douăzeci ani, pe
vremea când tocmai se angajase la institut, iar dumnealui
venea destul de des acolo, rugându-l să-i facă o recenzie
la acel volum. Răsfoind scrierea tipărită, ilustrul domn a
întrebat-o dacă a avut parte şi de o lansare. Alcesta i-a
răspuns de-ndată şi cu o oarecare părere de rău că nu s-
a ivit ocazia, dar, surpiză, domnul care se remarca prin
tonul blând al vocii i-a spus:

- Doamnă,... trebuie să faceţi lansarea! Merită să
vă bucuraţi de acest prim volum!Uitaţi, dacă îmi permiteţi,
am să mă ocup de lansarea cărţii dumneavostră! O s-o
facem la librăria... într-un cadru restrâns, familial, unde
vă puteţi invita prietenii, colegii şi-o să vedeţi că va fi
bine!...

A avut loc lansarea cărţii. Moderator a fost bunul
samaritean, care a venit însoţit de neasemuita fiică şi de
frumoasa-i soţie, domn care a mărturisit că cel mai mult
i-a plăcut povestirea Privind-o pe... În rândul din faţă, dintre
auditoriu ieşea în evidenţă Micuţa Prinţesă. Stătea cu
dezinvoltură pe-un scăunel. Avea multe trăsături comune
cu cele ale tatălui, de parcă ar fi fost copia în miniatură a
aceluia, îmbogăţită de nişte ochi sprinţari, o privire limpede
şi curată ca apa unui izvor de munte, nişte spâncene
frumos arcuite, un ten alb şi curat, care emana seninătate,
şi-un păr superb, de culoare castanie, valuri-valuri, prins
în coadă. Semăna atât de bine şi cu Regina Mamă!
Tânăra Prinţesă era reuşită din toate punctele de vedere,
iar gustul pentru frumos îi era cultivat de părinţi ori de
câte ori se ivea vreo ocazie. Alcesta a fost impresionată
peste măsură de acest gest al bunului profesor. Cine ar
veni la un eveniment la care altcineva ar fi personajul
pricipal, decât dacă acel cineva te respectă, te apreciază
pentru ceea ce eşti cu adevărat şi în adevăratul sens al
cuvântului.

I s-a dat cuvântul ilustrului critic şi istoric literar,
autorul antijurnalelor, care a spus că povestirile doamnei...
prevestesc un povestitor care n-ar vrea să dispară căci
multe nume rezonante au publicat câte-o carte, mulţi au
publicat prin reviste şi-apoi au abandonat scrisul. Destui
au avut un debut fulminant, dar aşa cum au apărut, tot
aşa au dispărut şi nimeni nu a mai auzit vreodată despre
ei. Magistrul spunea că vorbeşte despre o poetă şi-o
prozatoare care a publicat mai demult în mediul on-line şi
prin reviste, dar care de data aceea apare editorial, că în
carte se întâlnesc personaje imaginare şi reale, şi a
adăugat:

- Azi, prin cartea doamnei Alcesta îl avem printre
noi, în sală, pe George Suru. Unde e George Suru?...
George Suru mi-a fost profesor de română la Şcoala din
Zăgujeni.

Doctorul în literatură comparată l-a avut profesor
pe George Suru? Alcestei i-au dat lacrimile fiindcă autorul
volumului de poezii Când dragostea e pasăre cîntătoare
i-a fost fratelui său nu doar mentor, ci şi un neasemuit
prieten. Cât de mult l-a preţuit fratele ei pe poetul cărăşan,
cât a suferit când acesta şi-a început marea călătorie!
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Sfioasa doamnă s-a gândit la iţele invizibile care îi leagă
pe unii oameni.

A luat apoi cuvântul un alt critic literar recunoscut,
sociolog de profesie. Şi când a  vorbit domnia sa, Alcestei
i-au dat lacrimi deoarece autorul eseurilor Vocaţia sintezei
a menţionat despre debutul publicistic al Alcestei în revista
„Destine Literare”, debut care a fost un fel de refulare a
femeii din realitatea imediată, situaţie care nu se prezenta
nici alb, nici roz-bombon, nici galben-verzui, nici albastru
sau violet deoarece pe-atunci mama îi era în fază
terminală. Toate zilele şi nopţile de când începuse declinul
mamei sale păreau trase la indigo, iar Alcesta, depăşită
de cele mai multe ori de evenimentele care se derulau ca
pe o bandă rulantă, încerca să depăşească momentul
delirului scriind poezii.De parcă i-ar f i răspuns
antevorbitorului, magistrul care a luat cuvântul, a punctat
că povestirile autoarei sunt născute din suferinţă, că
fiecare ne plătim talanţii în faţa vicisitudinilor vieţii şi că
domnia sa garantează că Alcesta nu se va număra printre
cei care vor abandona scrisul, nu se va înscrie printre
dezerori.

Toţi cei trei Arhangheli au vorbit minunat despre
ea şi da, tot ceea ce a avut loc a fost un regal care a
mângâiat-o şi i-a umplut sufletul de bucurie căci l-a avut
alături pe cel pe care l-a aşteptat ani în şir, pe fiul ei,
Odrin, pe nepoţi, pe buna prietenă Iunia şi pe Mimi, venită
tocmai din Ţara lalelelor şi a morilor de vânt, un cuplu
special, soţ şi soţie, trei colege, pe Miruna, prietena cu
părul de foc, de la care lua cândva ore de franceză, o
prietenă însoţită de frumoasa-i fiică şi pe Natalia şi Zaira,
cărăşence de-ale ei, de care o legau zeci de amintiri,
scriitori consacraţi din Banat, prieteni, adevăraţii prietenii,
nu cei de circumstanţă au făcut-o să se simtă minunat în
compania celor trei maeştri care i-au dat botezul literei
tipărite şi au făcut-o să se simtă specială pentru toţi cei
care au ţinut să-i fie alături. Pe Zaira a cunoscut-o pe
vremea când copiii lor erau precum mâţişorii sălciilor şi a
impresionat-o povestea aceleia despre familie. Ani de-a
rândul locuise în oraşul a cărui semnificaţie latină însemna
izvor rece, supravieţuise într-o familie în care tatăl,
muncitor la uzinele metalurgice, se dedase băuturii, iar
mama, muncitoare şi ea la întreprinderea textilă din acel
oraş, după ce a încercat cu disperare să-şi păstreze
familia unită, rezistând ca o martiră la certurile şi bătăile
la care a fost supusă, într-un final a introdus divorţul şi s-
a luptat ca o leoaică să-i facă un viitor Zairei, care a ajuns
să urmeze facultatea de drept. În facultate, proaspăta
studentă s-a îndrăgostit de un coleg. Păcatul ei a fost că
s-a îndrăgostit de un om fără suflet, de-un egoist căci
deşi au fost căsătoriţi mai bine de trei ani, tânărul soţ,
când a aflat că urma să devină tătic, i-a spus că nu este
pregătit să devină părinte, iar Zaira l-a părăsit fără să stea
vreo clipă în cumpănă. Şi-a asumat naşterea, creşterea
şi educarea Nataliei.

Finalul evenimentului a fost marcat de Alcesta.
Deşi şi-a propus să nu se emoţioneze, cu o noapte
înaintea evenimentului respectiv nu a putut dormi. Avea
emoţii la fel de mari ca atunci când avusese loc susţinerea
doctoratului, doar că atunci a fost singură, nu a avut pe
niciunul dintre cei dragi alături, iar acum îi avea alături pe
toţi. Fără să vrea, când i s-a dat cuvântul, pentru o clipă a
păstrat tăcerea. Simţea că o îneacă plânsul. Cu vocea
tremurândă a povestit despre încercările sale de a publica,
despre îndemnul prietenelor, despre bunăvoinţa celor
cărora li s-a adresat pentru începerea şi finalizarea tipăririi.
A primit aplauze, a primit buchete. Atât de multe flori mai
primisese doar atunci când lucra în învăţământ căci în
fiecare an, la jumătatea lunii iunie se lua vacanţa de vară,
se făceau serbări şcolare, se dădeau premii, iar copiii
veneau şi îi aduceau multe, foarte multe buchete. A fost
o profesoară îndrăgită de copii, aşa îi plăcea să creadă.

La evenimentul care avut loc în acea zi de vineri, 14 iunie,
a putut să îşi dea seama că, şi persoanele care îi erau
dragi, ţineau la ea la fel de mult. Mănunchiurile de flori,
tot unul şi unul. Superbul buchet de trandafiri Neue-Revue,
cu un parfum intens, primit de la Odrin, cel de la Crina,
prietena lui de-o viaţă, un buchet de trandafiri albi, alături
de nişte fire firave de-un mov deschis, de Lisianthus, flori
care se asortau atât de bine cu rochia în care era
îmbrăcată tânăra. Toate florile au fost de un colorit aparte,
ispititoare, asemeni inimilor celor care i le-au dăruit. În
ziua aceea a fost împresurată de paradisul  florilor şi al
Îngerilor-Oameni sau al Oamenilor-Îngeri.

Spuneam la început că Dumnezeu ne dă pe
fiecare în grija unui Înger. Doamna care trecuse de vremea
tinereţii şi-avea fruntea brăzdată de câteva cute, şi părul
nins de-atâtea flori de tei, era convinsă că mama ei, din
locul ce-l avea printre astre, de-acolo, din răsăritul-răsărit,
a ajutat-o ca acea lansare să aibă loc aşa cum ar fi trebuit
deoarece mama Alcestei fusese născută pe 6 iunie..., iar
Alcesta a avut lansarea cărţii în luna lui Cireşar, nu în
Mărţişor, nu în Florar. Şi tot aşa cum spuneam la început,
în dimineaţa următoare, Alcesta s-a trezit cu bucurie în
suflet căci a avut parte de momente deosebite şi a fost
pentru prima dată, după ani de singurătate, când a putut
să se bucure alături de cei dragi. A plâns de singurătate
când şi-a susţinut doctoratul, dar în după-masa acelei
zile a plâns de bucurie.

Cu o noapte înainte de marcarea evenimentului,
avusese insomnii. Se gândea: Cum va fi? Va fi bine? Sigur,
va fi bine! Îl voi avea alături pe fiul meu. Totul e să nu mă
emoţionez. Dar cum să nu se emoţioneze când cei care
i-au dat binecuvântarea erau nume de vază într-ale
scrisului, cum să nu se tulbure când fiecare orator a vorbit
atât de frumos şi cum să nu se emoţioneze când în urmă
cu o zi i-a văzut pe toţi cei care îi erau cu adevărat
apropiaţi. La festivitatea absolvirii şcolii de asistente a fost
singură. Nu i-a păsat că în jurul ei erau colegi veniţi cu
soţiile, cu soţii, cu părinţii, că fiecare avea pe cineva, rude,
prieteni, doar în momentul în care a urcat pe podium,
alături de ceilalţi colegi i-au dat lacrimile. Toţi au primit
buchete de flori de la cei care veniseră să-i vadă, toţi şi-
au făcut fotografii ca să aibă pentru aduceri aminte, doar
la ea nu a fost nimeni. Singuri venim pe lume şi singuri
plecăm. Şi-a primit garoafa roşie pe care au primit-o toţi
absolvenţii şi-atât! Kokkino garifalo, kokkino garifalo...3,
atât de frumos cântată de Giannis Parios şi Haris Alexiou.
Când i-a povestit trăirile acelea fiului său, Odrin s-a întristat
şi i-a spus:

- Mamă! Aş fi vrut să vin la absolvire, dar m-am
gândit că sunt angajat doar de o săptămână şi nu dă bine
să mă învoiesc, mai ales că lucrez la o multinaţională, nu
ca tine, la stat.

I-a dat dreptate. Era aşa cum spusese el. Ştia
asta. La patron nu se acceptă învoirile, dar dacă lucrezi
altundeva, li se acceptă tuturor? La susţinerea doctoratului
nu putea să visese să fie asistată de careva din familie.
Ai ei locuiau mult prea departe, erau costuri, dar a avut
parte de multă bucurie când a ajuns acasă fiindcă a fost
aşteptată într-un mod aparte de fiul care mai ieri alaltăieri
se trezea cu noaptea în cap să se aranjeze înainte de-a
pleca la şcoală. Pe-atunci era supărată de faptul că
dimineaţă de dimineaţă tânărul îşi dădea cu gel pe păr şi
pleca, fără să ţină cont de vreme, fără să-i pese de frig.
Când l-a atenţionat că o să-i cădă părul, liceanul de-atunci,
care stătea în faţa imensei oglinzi din camera lui şi se
dichisea, i-a răspuns maică-sii:

- Dacă acum, când sunt în culmea gloriei, nu arăt
bine, când vrei să arăt? La treizeci de ani, la patruzeci,
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atunci nu o să-mi pese dacă voi fi chel!...

A fost impresionată de primirea făcută de Odrin.
El nu mai era puiuţul care avea nevoie de susţinerea şi
încurajarea mamei atunci când hotăra să facă un lucru.
Alcestei i-au dat lacrimile şi sărutându-l pe frunte i-a
mărturisit:

- Odrine, am făcut doctoratul în primul rând pentru
mine, apoi pentru tine. Vreau să fii mândru că sunt mama
ta, aşa cum şi eu sunt mândră de tine!...

- Eu sunt mândru de tine, mamă, cu sau fără
doctorat, i-a răspus tânărul, îmbrăţişând-o tandru, tânăr
mult mai înalt decât maică-sa.

În acea zi din iunie a fost cu totul altceva. L-a
avut alături pe Odrin şi lucrul acela era tot ceea ce conta
pentru ea. Se simţea oare mai slabă-n puteri şi avea
nevoie de susţinere? Întotdeauna a fost o persoană fragilă,
dar săritoare, sensibilă la bucuriile şi necazurile altora.
Acea zi memorabilă a trecut şi a doua zi, când s-a trezit,
a mângâiat toate florile din priviri. Erau atât de fragede,
de vesele, păcat că li se întrerupsese ciclul vieţii, că
fuseseră făcute buchete-bucheţele pentru a fi vândute.
Culorile florilor erau deosebite, dar parcă nu aveau
sfioşenia celor de altădată, pe care le primea de la elevii
săi, la serbările şcolare. Acelea erau flori de ţară, culese
din grădiniţele fiecăruia, flori naturale, aşa cum le-a lăsat
mama-natură, nu crescute în seră, netratate cu tot felul
de chimicale. Văzând-o nostalgică, Odrin a întrebat-o: 

- Mamă, eşti fericită?
- Cum să nu fiu fericită, Odrine? Sigur că sunt!
Dar fiul ei a continuat cu întrebările. Părea că şi-

a făcut o listă:
- Cine a fost domnul care a vorbit prima oară?

Mi-a plăcut foarte mult. Cine au fost ceilalţi? M-au
impresionat fiecare. Felicitări, mamă!...

Maică-sa l-a lămurit:
- Domnul care a vorbit înaintea celorlaţi este… A

venit însoţit de Micuţa Prinţesă şi de Regina Mamă. Pe
doamnă o ştiu... Ceilalţi domni…

Ne bucurăm de întâlnire, cu bucuria întâlnirii...,
spuneau cei care veneau rând pe rând şi au umplut
încăperea. După, Alcesta a simţit nevoia să trimită câteva
mesaje celor dragi, celor care au susţinut-o, să le
împărtăşească ceea ce simţea. N-au lipsit nici
răspunsurile. Astfel a citit primul mesaj:

Suntem în prima zi de odihnă reală din lunile
acestea, la băile din..., şi credeţi că exact despre lansarea
încântătoare de ieri vorbeam acum?! Nicio notă
discordantă, vorbe pe alese, oameni minunaţi şi da:
angelizaţi de contextul şi atmosfera propusă. 

Am întrebat-o pe Ada cum de a stat aşa cuminte
în primul rând şi încă fără telefon: mi-a fost drag de
doamna şi am simţit cât este de emoţionată şi am vrut să
o ajut cum pot!

Veritas puerorum... Ce mai pot spune decât că
sunt fericit fiindcă, după un strop de trudă dăruită
dumneavoastră şi celor dragii inimii dumneavoastră, am
făcut o sumă de apropiaţi sufleteşte mai bucuroşi decât
erau înainte şi le-am dat hrană pentru rememorări ce
durează, practic, «in saecula saeculorum». Sau, cu o
vorbă dragă lui George Călinescu: «sempitern (semper
aeternus)»!

De la una dintre măicuţele de suflet, frumoasă şi
radioasă ca o zi de primăvară, ca un strop de rouă pe
petala unei flori, un fel de rara avis, o fântână miraculoasă
aflată în mijlocul deşertului, prietenă care îi povestise
atâtea şi atâtea despre bucuriile şi neajunsurile vieţii,

trecut şi prezent ori amintiri despre viitor, a primit următorul
mesaj:

Scumpa mea,

Eşti totală! Mă bucur mult. Vezi, ţi-am spus că
eşti un geniu al percepţiei, dar văd că eşti şi un geniu al
redării în scris a acestor percepţii - latura cea mai grea -
pe care foarte puţini o posedă. Îmi place faptul că te-ai
afirmat ca scriitor modernist, uneori naturalist, şi ca o
doamnă de excepţie, bine cunoscută la forurile pertinente.
O persoană pe a cărui cuvânt se poate clădi solid.

Trebuie să mulţumeşti Proniei, care te-a dăltuit şi
chiar şi, «loviturilor vieţii» care  te-au întărit şi te-au călăuzit
pe un drum solid al tău, şi pe un drum generos pentru cei
din jurul tău, noi toţi, pe care îi susţini.

 Dumnezeu să te binecuvinteze şi îi mulţumesc
pentru faptul că mă primeşti pe lângă tine ca un mic aliat,
cu picioruşe strâmbe şi tremurătoare. Am în vedere o
prezentare de carte, în stilul meu romantic şi plin de suflet,
fără multe artificii filologice savante. Momentan sunt într-
o pasă de oarecare slăbiciune, prea solicitată deoarece
au fost câteva zile foarte agitate fiindcă m-am pregătit să
fiu cap de listă de ziua mea...

Aceeaşi doamnă îi spunea că a admirat condiţiile
de lux în care Alcesta a fost găzduită în Ţara prieteniei,
că şi ea ar fi primit-o cu braţele deschise, dar în condiţii
de emigrat oarecum căpătuit, însă lipsurile ar fi fost
completate cu veselie, emisiuni la televizor şi poveşti.
Regreta faptul că nu s-au putut întâlni deoarece îşi
schimbase numărul de telefon ’i pârdalnicul de nepot,
când era acasă răspundea la telefon doar persoanelor al
căror număr îl cunoştea, altfel era băiat de treabă, genial
în unele lucruri şi prost bâtă în altele. Apoi…

Zi: «babă uitucă» şi pe deasupra şi cu capul în
nori, în norul horoscoapelor ca să aflu ce mai face taurul-
cocoş. Un fel de viaţă, pe care o duc de mulţi ani, suferinţă
şi extaz... Mă scald mereu în aceeaşi apă de lac, băltită,
dar cu ceva nuferi...

Mesajul era însoţit de o fotografie din care se
vedea că doamna rămăsese cu aceeaşi privire sprinţară,
aceeaşi faţă senină, ca seninătatea florilor de cireş şi de
măr din luna lui dor-călător.

Toate au trecut, frumoasele magnolii se bucurau
din nou de primăvară, laolaltă cu porumbeii şi gâzele. La
teatru se juca: Sunt o babă comunistă şi Billy Mincinosul.
Alcesta îşi dădea seama că în urmă cu mai bine de
jumătate de an a făcut parte dintr-un act sacru, dar scrisul
prin el însuşi este un act sacru, iar atunci când scrii te
închizi în tine, te fereci într-un sanctuar de unde, totu’i,
nu poţi să nu vezi corcoduşii încărcaţi de ninsori,
magnoliile, steluţe vii, albe, roz şi mov, înşirate de-a lungul
aleii, plăpânzii mâţişori ai sălciilor, cerul pictat într-un
albastru cald, o mare nesfârşită de păpădii şi smocuri de
flori albastre, verde, verde, verde, mirosul sevei care
zvâcneşte precum sângele prin vene, mii de toporaşi albi
şi liliachii. Rămăsese ancorată în trecutul himerelor, sub
vraja amintirilor, al livezilor cu flori de cireş primenite, al
albinelor răspopite şi nostalgia unui zile-talisman.

Timişoara, 12 aprilie 2021

 
Note:

1 (Src.) Inima mea este vioară
2 Ion Minulescu, O, nu te-apropia de mănăstire!
3 (Gr.) Garoafa roşie
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AURĂ  DE AMINTIRI  PE STRADA CASTANILOR
 
     Primesc zilele trecute pe Facebook: „Dragă Sârbu, mă
lupt cu bătrâneţea şi cu amintirile. Amintiri plăcute şi
despre D-ta”. Asta după ce întrebasem, în acelaşi mod,
ce mai face domnul inginer, fost director şi primar de
renume. Eram nu doar curios, dar şi foarte indignat să
văd cum, pe aceeaşi reţea socială, se strecoară şi multe
răutăţi, neadevăruri şi chiar infamii privindu-l pe acest
personaj cu o biografie de-a dreptul fabuloasă între
reşiţeni. Despre care crezusem că se află undeva în
Germania, aproape de soţie şi de cei doi copii. Dar Marian
Apostol, care îi este vecin, mă asigură că domnul căutat
de mine se află la casa lui, pe Strada Castanilor, din
Reşiţa. Mai mult, mă bucură şi cu numărul de telefon al
domnului Mircea Ioan Popa. Pe care, bineînţeles, nu
întârzii să-l sun.
     N-a mai fost în Germania de şase ani. El este aici,
între noi, român, reşiţean, cum a fost şi a rămas mereu,
de peste 60 de ani. Cum va rămâne până la sfârşit. Are
84 de ani şi trebuie să se gândească şi la asta, îmi zic în
sinea mea. Ne exprimăm amândoi bucuria de a ne reauzi
şi ne mulţumim reciproc pentru gândurile de bine. Dar
simt că e greu să reiei o conversaţie după atâta vreme.
Ce să spui mai întâi? Cărui succes şi cărei amintiri să-i
dai prioritate, când vrei să-l feliciţi pe un om care atâtea a
înfăptuit şi atâtea a şi pătimit? Poate de emoţie, fac
impoliteţea şi mă refer la sigurătatea învingătorului. Am
zis-o şi nu îmi mai pot lua vorba înapoi. Dar domnul Popa,
promt şi firesc, aşa cum a fost totdeauna, mă scoate din
încurcătură. Nu simte sigurătatea la care mă refer. Nici
nu se gândeşte la aşa ceva. Are un program cotidian
riguros, e mereu ocupat cu ceva, aşa cum era pe când
lucra. Acum are în sfârşit timp pentru citit. Cam 400 de
pagini pe săptămână. Muzica, mai ales cea clasică, a
fost şi a rămas o veche şi pasionantă slăbiciune. Desigur,
şi sportul, atât cât se mai poate la vârsta asta, la aparatele
de acasă. Pentru mişcare. Că începuse cu alergările încă
din timpul şcolii, la Cluj. Nu mai e nici ca atunci când îi
speria pe unii reşiţeni cum dimineaţa, cu obiceiul statornicit
ca, înainte de schimb, să facă mai întâi o lungă plimbare,
traversând oraşul pe jos, până la bazinul de înot, unde
făcea câteva ture pentru înviorare.
   E drept că nu se poate abine nici azi de la câte o
plimbare prin oraş cu maşina, să vadă şi să laude pe
acelaşi facebook cum se mai schimbă în bine oraşul. Că
edilii, ca de altfel toţi cei care lasă ceva durabil în urma
lor, trebuie şi lăudaţi. Nu doar invidiaţi şi criticaţi, înfruntaţi
şi împiedicaţi. Ştie asta din propria-i vastă experienţă. Cu
multe, foarte multe împliniri. Dar şi cu destule amărăciuni.
Iar eu îmi amintesc de lansarea de carte din holul Teatrului,
de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Când aceasta mai
era de cultură şi mai era a sindicatelor. Când am fost
invitat în prezdiu şi am lăudat omul care a ţinut să lase
mărturie a vieţii sale, ca parte din istoria Reşiţei. Era anul
2008 şi Mircea Ioan Popa îşi publica, la editura TIM, cele
două volume de „Viaţă şi memorii”.
   Da, întâi o viaţă trăită din plin. Având în minte versurile
lui George Coşbuc: „O luptă-i viaţa, deci te luptă/ Cu
dragoste de ea, cu dor...”  Dar şi înţelepciunea dintr-un
aforism al poetului latin Horaţiu: „Viaţa n-a dat nimic
muritorilor fără multă trudă”.  Iar copilul născut în 1936 la
Cluj,  crescut cu multe lipsuri, prin mai multe locuri din
Ardeal, a ştiut ce-i aia trudă, recompensată mai târziu, la
maturitate, cu împliniri la care nici nu visase. Aşa şi-a
format un caracter ferm, activ, pragmatic, perseverent.
Doar că uneori intempestiv, prea repezit, stârnind şi multe

adversităţi. Îi amintesc acum că, dincolo de lucrurile bune
şi articolul prin care i-am sărit în ajutor, de care ne amintim
cu plăcere, chiar şi noi am avut câteva clinciuri. Pe care
el le recunoaşte bărbăteşte ca pe ceva firesc, în atâţia
ani de cunoştinţă şi colaborare.
  Nu doar sărăcia şi vremea de război şi greutăţile din
anii de după i-au marcat copilăria şi adolescenţa. Îşi pierde
prea de timpuriu tatăl, despre care scrie cu matură
afecţiune, încercând să-l îneleagă ca om şi să nu-i judece
pripit slăbiciunile. Aşa cum reînvie retrospectiv chipul
mamei şi munca ei îndârjită pentru a asigura cele
necesare traiului familiei. Plus sora, de care era foarte
apropiat şi ca vârstă. Îl marchează însă foarte tare
ameninţarea că, datorită unei pete de la dosar,  poate fi
oricând dat afară din şcoală şi ulterior din facultatea de
mecanică. Un unchi fost ţărănist era deţinut politic. Dar a
avut norocul să găsească şi oameni înţelegători, care l-
au înţeles şi ajutat să nu-şi frângă din start visele şi elanul.

Nicolae SÂRBU

 

   La Reşiţa nu a ajuns numai datorită renumelui industrial
al oraşului.La oţelăria de aici şi-a întocmit  proiectul de
absolvire a ultimului an al Facultăţii de mecanică, unde el
a ales specialitatea turnătorie. Soţia, cu care se cunoscuse
şi se căsătorise la Cluj, era deja profesoară în oraşul unde
se stabiliseră şi părinţii. În stilul său deschis şi sincer,
chiar curajos în a recunoaşte asemenea aspecte mai
delicate ale vieţii personale, Mircea Popa ne dezvăluie
faptul că nu era bine primit în familia socrilor. Motivul?
Unul de care azi nu prea ne place să ne amintim. Aceştia,
etnici germani fiind, pur şi simplu nu aveau încredere în
români. Fie el chiar un tânăr inginer, cu certe calităţi şi
bune intenţii. Cu care s-au trezit ca ginere fără voia lor. Şi
mult a trebuit ca, susţinut de soţie, să lupte tânărul
însurăţel cu asemenea prejudecăţi. Mai ales că, sub
diferite forme, le mai întâlnea şi în uzină. Unde  adesea
mult lăudatele dinastii muncitoreşti deveneau  caste de
rubedenii, cercuri închise de promovare a unor interese
de grup, nu tocmai principiale.
   Era 10 aprilie 1969. Avea aproape 11 ani de producţie,
când  pentru el vine acea zi uluitoare, de-a dreptul
incredibilă. În care biografia inginerului Mircea Ioan Popa
intră brusc pe alte coordonate, capătă un ritm mai
trepidant, o aură senzaţională. Ministrul Ioan Avram, fost
şi el director la Reşiţa, îl cheamă inopinat la Bucureşti şi
îl anunţă că este numit director general al Uzinelor
Constructoare de Maşini din Reşiţa. Luat total pe
nepregătite, încearcă să opună rezistenţă, spunând că,
la 33 de ani, nu are experienţă pentru o funcţie de o
răspundere enormă. Pe scurt şi categoric, ministrul nu
acceptă argumentele lui. La guvern, îl confirmă Ilie Verde,
iar la Reşiţa îl instalează pe funcţie ministrul adjunct Opriş,
precedentul director. Iar de la 1 septembrie devine director
general al Grupului de Uzine Reşiţa, care pe vremea aia
cuprindea: U.C.M. Reşiţa, U.M.Timişoara, U.C.M.Bocşa,
I.C.P.E.H.Reşiţa, numărând cam 35 000 de salariaţi.
Ulterior a fost cooptată şi U.C.M.Caransebeş.

Mircea Ioan Popa
(sursa foto: https://
expressdebanat.ro/
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   E greu să ne imaginăm azi cum a reuşit un inginer de
numai 33 de ani să facă faţă unei asemenea răspunderi.
La un moment dat, pe la colţuri se şoptea că directorul
general a înnebunit şi vrea să ducă uzina reşieţană spre
capitalism. Cu migală inginerească, Mircea Popa ne
prezintă sintetic, în cartea sa de memorii, mulţimea de
probleme care trebuiau să-şi găsească rezolvare.  E
destul să parcurgi lista cu membrii consiliului de
administraţie al Grupului de Uzine Reşiţa şi rămâi uimit
ce nume sonore ale tehnicii coordona şi cu ce personalităţi
colabora tânărul director general Mircea Popa.
  Iar marile surprize aveau să continuie. Mai întâi în 1971,
la festivitatea de aniversare a două secole de siderurgie
la Reşiţa, când împreună cu Mihai Bâru (strungar la secţia
motoare Diesel), Constantin Savu (director general la
Centrala siderurgică Reşiţa), Petru Sfercoci (maistru
principal la secţia furnale) a primit titlul de  Erou al Muncii
Socialiste. Devenind astfel, în ţară,  cel mai tânăr deţinător
al unei asemenea înalte distincţii. După care, peste numai
trei ani, a urmat marea surpriză întoarsă pe dos. La o
plenară a C.C. al P.C.R. se discutau formal, pentru că
hotărârea politică fusese deja luată, angajamentele
unanime de a se realiza cincinalul în patru ani şi jumătate.
Atunci Mircea Ioan Popa a afirmat clar şi voia să
demonstreze că aşa ceva la Reşiţa. Nicolae Ceuşescu i-
a întrerupt discursul şi a declarat pauză la dezbateri. Cum
se proceda de obicei când secretarul general al partidului
era  nemulţumit şi nervos, că a avut cineva curajul să-l
contrazică.
   Pentru un asemenea afront, a fost trimisă la Reşiţa o
brigadă complexă de control. Să stabilească ea
posibilitatea celor patru ani şi jumătate. În mod normal,
un exemplar al procesului verbal cu constatările şi
propunerile în urma controlului trebuia să rămână la
directorul general. Ceea ce nu s-a întâmplat. Bănuind că
se procedează incorect, cu hotărâri luate anticipat,
netransparent, dl Mircea Popa îşi prezintă demisia. Deşi
ministrul Avram, cel care îl numise, îi spune că din funcţie
nu pleacă atunci când vrea el, considerând că legea se
aplică tuturor şi peste tot, predă atribuţiile directorului
general adjunct Ion Sbierea şi se duce în concediu. După
care, de la 1 mai 1974, îşi reia locul de simplu inginer de
exploatare în secţia productivă de unde fusese promovat.
    Dar n-a fost să fie să rămână multă vreme în uzină,
cum îl avea drept strălucit exemplu pe inginerul Polidor
Sulea. Şi tot aşa, după ce ajută la construirea noului bazin
de înot, fără a avea posibilitatea de a se mai „târgui” cu
primul secretar Buşui privind o nouă sarcină, de la 1 martie
1977a fost instalat în funcţia de prim-vicepreşedinte al
Consiliului Popular municipal. Unde, în stilu-i caracteristic,
a început bătălia pentru a face din târgul Reşiţa un oraş.
Nu e cazul să consemnez acum toate schimbările
esenţiale care s-au produs atunci. Când s-au pus bazele
principalelor artere de circulaţie şi a dispărut balta din
Triaj, pe unde părea că înotau maşinile după fiecare
ploicică.
   Să amintim în treacăt şi ocolirea complexă de la Nera
şi  podul adiacent de peste Bârzava. Sau noul aranjament
al Pieţii 1 Decembrie 1918, având în centru fântâna
monumentală a maestrului Constantin Lucaci. Care s-a
construit prin asumarea răspunderii din partea lui Mircea
Popa şi prin complicitatea tacită a  câtorva colaboratori.
Atunci când, în anul 1983, am scris articolul „Generaţiile
de azi vor trece, aceste lucruri rămân”, în apărarea
primului-vicepreşedinte, era vorba doar de un monument
în centrul pieţii. Niciunde nu se vorbea de fântâna care s-
a construit cumva pe şest, fără aprobare nominală. Dacă
acestea i se transmiteau insinuant lui Ceauşescu, totul
se putea solda cu urmări destul de grave pentru Mircea

Popa. Dacă ştia anumite lucruri, Ilie Matei îl putea trimite
în justiţie, pentru deturnare de fonduri. Inclusiv sculptorul
Lucaci a recunoscut că, atunci, Mircea Popa a riscat mult.
Ceea ce se poate spune şi despre lărgirea la patru benzi
a tramei stradale, când s-a făcut cam fără aprobări de a
rupe din botul dealului şi a face ziduri de sprijin.
   Discuţiile tensionate şi contradictorii cu Ilie Matei, noul
prim-secretar la judeţului, mai ales cele privind
inaugurarea pieţii, l-au făcut să-şi ia concediu şi să ia
hotărârea de a pleca de la primărie. A terminat lucrările
aici, a fost inaugurarea de la 23 August 1984, dar cu
gândul categoric la plecare. Astfel că, de la 1 noiembrie
1984, este din nou în uzină, ca şef de atelier la turnătoria
de fontă şi neferoase Mociur. Cu mândrie faţă de ceea
ce a realizat ca edil al oraşului şi cu mari emoţii pentru
faptul că unele lucrări nu aveau aprobările în ordine. I se
îmbolnăveşte soţia şi se pensionează pe caz de boală.
Stimulată de turnătoria ordinară a unei profesoare,
Securitatea face un mare caz de o glumă între colegi a
copilului său. Dar lucrurile mergeau bine în secţia din
Mociur, unde face, din acelaşi impuls constructiv, un mare
depozit şi o mare cantină pentru muncitori. Prin
îmbolnăvirea inginerului Moldovan, este silit să ia
conducerea secţiei. Producţia se realiza şi putea spune
că-i mulţumit [că se întorsese] la ceea ce numea
dragostea dintâi. Aşa că în 1988 refuză de două ori să
treacă la conducerea C.S.R.
   Ceea ce nu mai poate la 21 ianuarie 1989, când Iosif
Szasz, noul prim-secretar al Comitetului judeţean de
partid,  l-a convocat şi l-a instalat ca director tehnic şi de
producţie la marele Combinat Siderurgic al Reşiţei. În
mare parte, rezultatele proaste se datorau indisciplinei.
De tot hazul este scena unui control în schimbul de noapte,
când îi surprinde pe muncitori dormind. Îmi amintesc că
şi eu făceam, într-o perioadă, anchete de noapte prin
uzine, pe aceeaşi temă a somnului la locul de muncă.
Descopăr la el şi în această scenă un cumpătat har de
povestitor, nu fără un oarecare umor, care îşi alege cu
grijă faptul esenţial de povestit. Aşa cum a fost singura
dată când recunoaşte că a făcut „spionaj industrial” la
nemţi. Obsedat de aliajul din care se fac turbinele, nu s-a
putut abţine să nu şterpelească, pe talpa pantofului, câteva
mostre de şpan, căruia i-au analizat acasă compoziţia.
Emoţiile prin care a trecut acolo sunt redate cu artă.
Trădând cel puţin un om care citeşte foarte mult.
   În această funcţie l-au găsit evenimentele din decembrie
1989. Cu marile mişcări revendicative de la începutul lui
1990, când fiecare muncitor voia parcă să-şi pună
directorul său. La începutul volumul al II-lea al cărţii sale,
Mircea Ioan Popa reia şi articolul meu „Cine-i dezbină pe
siderurgişti?”, publicat în ziarul „Timpul” din 10 februarie
1990. Atunci când deja Mircea Popa trimisese la minister
demisia şi cererea de pensionare.
  Dar un om energic şi activ, obişnuit mereu să facă ceva,
nu poate sta deoparte, pensionar la 54 de ani neîmpliniţi.
A încercat cu două firme particulare şi mai ales cu una
din ele a rămas foarte dezamăgit. A încercat şi o apropiere
de Partidul Social-Democrat condus de Sergiu Cunescu.
Ştia de acest partid şi de la Traian Cercega, care lucra la
modelărie, după ce făcuse puşcărie. A rămas uimit de
felul cum a fost privit. Cu această nouă deziluzie, hotărăşte
să rămână în afara vieţii politice de partid şi să candideze
ca independent pentru primăria Reşiei.
   Sunt sigur că numai câteva din multele probleme şi
încercări, legate de cele trei candidaturi şi legislaturi, au
ajuns pentru dl Popa la capitolul memorii. Uimitor este
faptul că, de fiecare dată, fără să-şi facă propriu-zis o
campanie electorală, Mircea Ioan Popa a câştigat
categoric. Era un fenomen la nivel naţional. A fost primar



Reflex 1 - 6/ 2021                     49

timp de 12 ani. În anul 2000 s-au  înscris în competiţie nu
mai puin de 22 de candidaţi la funcţia de primar. O dovadă
clară că reşiţenii credeau mai mult în faptele vizibile şi
crectitudine, decât în promisiunile şi diversiunile
politicianiste. Care multe au inventat şi continuă să
inventeze despre acest reşiţean cu o biografie exmplară
şi oarecum senzaţională. Nu voi insista asupra unor
realizări anume, în aceşti ani foarte grei. Încercând aici
să surprind ce mă face să mă gândesc la singularitatea
şi singurătatea invingătorului. Care, ajuns la vârsta de 84

de ani, trăieşte azi printre noi, înconjurat de   amintiri cu
strălucire de metal preţios.
    Discret, undeva pe Strada Castanilor. Stradă pe care,
la fosta grădină de vară Mureşul, ca atâţia alţii am dansat
şi eu, într-o seară cu plăcută răcoare şi muzică
sentimentală, pe când tocmai venisem la Reşiţa. Şi chiar
dacă nu sunt aşa glorioase ca ale lui Mircea Ioan Popa,
capătă prin simplă apropiere şi amintirile mele un fel de
aură. (13-22 iulie 2020)
 

Marian APOSTOL

AM UN VIS...

În care văd cum mii de drumeţi, obosiţi de gălăgia
oraşelor, parcurg zilnic zeci de kilometri pe Via
Transilvanica, bucurându-se de aerul curat, de lumina
soarelui şi de linişte, oferite cu multă generozitate de
natură.

Prin ţara gugulanilor, către castelul de apă al
Banatului

După ce, în şiruri neîntrerupte, trec munţi şi
dealuri, podişuri şi câmpii, ei ajung în locurile pline de
mister, farmec şi poezie din ţinutul gugulanilor, în Terra
Banatorum, sălăşluit cândva de uriaşi şi de monştri cu 50
de capete. Uitând de avatarurile vieţii cotidiene, drumeţii
calcă cu sfială poalele „muntelui sacru şi sfânt” în care
se află peştera unde cândva locuia, poate chiar mai
locuieşte, marele preot al lui Zamolxes. Aici… drumurile
lor se întretaie cu ale vânătorilor de comori, care mai caută
încă faimoasa comoară a lui Scorillo, tatăl lui Decebal,
bine păstrată de aceste locuri.

Dar pentru că sunt animaţi de alte valori decât
cele materiale, călătorii îşi continuă drumul, sub privirile
îngăduitoare ale zeilor, spre înălţimile molcome ale
muntelui Semenic, castelul de apă al Banatului – din care
izvorăsc râurile Timiş, Nera şi Bârzava, iar emoţiile şi
gândurile ce le însoţesc paşii încarcă cu energie pozitivă
locurile prin care trec, alimentând astfel speranţele şi
bucuria locuitorilor. Munca acestora capătă sens, iar viaţa
le prinde „cheag” într-un spaţiu care încetează să mai fie
un capăt de lume, devenind chiar centrul acesteia.
Cabanele, pensiunile şi locuitorii ce le ies în cale sunt
gazde primitoare pentru drumeţi, care devin astfel parte
din eterna frumuseţe a Banatului Montan.

Mituri, legende, obiceiuri
Satele multietnice, Gărâna (Wolfsberg), Brebu

Nou (Weidental),  Văliug (Franzdorf) ş.a, aflate de-a lungul
traseului, scot de sub praful timpului întreaga
zestre folclorică locală şi se încarcă cu alte fabuloase
mituri, legende şi obiceiuri care sunt plimbate prin toate
colţurile lumii trezind curiozităţi ce-şi căută răspunsul în
acest spaţiu, ocupat de muze şi transformat într-un loc
ideal pentru creaţie.

Pe lângă numeroasele pensiuni existente, marii
beneficiari ai acestui aflux necontenit de călători sunt

sătenii, care, reînviind spiritul de altădată al locuitorilor
de origine germană, vin în întâmpinarea călătorilor cu
servicii de cazare şi gastronomie locală, ce se transformă
în importante surse de venit.

Îi văd pe drumeţi cum îşi odihnesc picioarele în
această adevărată grădină a Edenului, ce-şi astâmpără
setea cu apa dintr-o minunată salbă de lacuri, ascultând
fermecai ritmurile de jazz, rock sau folk, care în perioada
festivalurilor dau glas pădurilor şi munţilor din Banatul
Montan.

Lacul blestemat
Apoi, purtând în suflet amintirile unor seri de

neuitat, călătorii alunecă molcom pe Valea Bârzăviei către
,,blestematul” lac Secu, unde, după cum povestesc
băştinaşii, trăiesc monştri acvatici care-şi astâmpără
foamea atacând oameni. Tot aici, localnicii se jură că au
văzut şerpi uriaşi, iar despre blestem... spun că s-ar trage
din înghiţirea satului Secu şi a bisericii din sat de apele
care acum se odihnesc deasupra lor.

Argumente suficiente să rămâi... sau să pleci! Cei
care rămân se bucură de prezenţa unor pensiuni
atrăgătoare, de superbe locuri de campare şi zone de
agrement, care-i conving că „blestemul” nu a reuşit să
tulbure frumuseea lacului şi a locurilor pe care le scaldă.

Patimile renaşterii unui oraş
Cei care aleg să plece urmează drumul pădurii

către mirif icul sat Târnova, unde beneficiază de
ospitalitatea târnovenilor pe care-i recompensează
generos. Mergând mai departe, drumeţii ajung în Reşiţa,
oraşel care, din punct de vedere industrial, se spune că
era considerat cândva giuvaerul de pe coroana imperiului
austro-ungar. Giuvaer sau nu, Reşiţa a fost pentru o lungă
perioadă mecanicul-şef al industriei româneşti. Acum
înaintează, încet, încet, către strălucirea de altădată. O
stralucire care, din păcate, nu mai poate fi dată de
motoarele diesel, cele navale, locomotivele sau oţelul
reşiţean, ci de superbul patrimoniu cultural industrial,
precum şi de relaţia cu muntele, lacurile şi pădurile ce
înconjoră acest frumos oraş.

Seri şi dimineţi reşiţene
Seara văd terasele Reşiţei pline de turişti, care

îşi refac energia cu o masă bună şi cu un binemeritat
pahar de vin sau de bere, prilej pentru noi cunoştinţe şi
fotografii, pentru povesti şi impresii despre toate cele
văzute şi trăite pe traseu. Se retrag apoi către locurile de
cazare, curate şi primitoare, unde-şi spală echipamentele,
le usucă şi se pregătesc pentru o nouă etapă. Dimineaţa,
o mare de rucsacuri pune stăpânire pe terase, iar purtătorii
lor îşi beau cafelele şi mănâncă micul dejun, după care
urcă spre poiana din Dealul Golului. Din înaltul acestuia,
aflat „deasupra de Reşiţa”, se imortalizează ultimele
imagini ale unui oraş trezit la viaţă datorită spiritului
neastâmpărat al celor care se încăpăţânează să creadă
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în el, chiar şi atunci când mulţi alţii au încetat să mai
creadă. Iar ei, oamenii cu rucsacurile în spate, aduc o
motivaţie în plus pentru ca oraşul să rămână treaz până
târziu în noapte... şi să se trezească foarte devreme. Iar
acest lucru se întâmplă zilnic, în cea mai mare perioadă
a anului!

Chemări irezistibile
Fotografiile, poveştile, impresiile circulă pe

internet ajungând instantaneu în cele mai îndepărtate
colţuri ale lumii. Ele trezesc noi curiozităţi şi, asemeni
femeilor fatale din mitologie - sirena şi harpia –, lansează
chemări irezistibile pe Via Transilvanica şi în Banatul
Montan, iar cei care vin se vor transforma la rândul lor în
avocaţi la fel de eficienţi pentru „drumul care uneşte”.

Visul meu continuă însoţind călătorii către peştera
Comarnic, lacul Buhui şi mai departe... până la albia

MAMA

(gânduri de copil)

Azi, de ziua ta,
Vreau să-i mulţumesc
Şi-un cântec duios
Eu îi dăruiesc.

Pentru tine, mamă,
Stele strălucesc,
Iar tu pentru mine
Eşti astru ceresc!

Nu am diamante
Ca să-ţi dăruiesc,
Ci îţi spun din suflet
Mamă, te iubesc!

(2010)

MANIFEST

Unde e iubirea dintre noi?
Unde e credinţa şi nădejdea oamenilor?
Copiii nici nu mai cred în lumea basmelor.
Ce ne-a dezbinat şi ne-a împărţit în două?
(Ori Enigma Universului
pentru om nu e mereu nouă?)
Nici de sărbători nu mai zâmbim
Şi nici să iubim nu mai ştim.
Rănim suflete şi despicăm în bucăţi aripi
Ce nu ne aparţin.
Inima noastră a devenit o cutie neagră.
Omului i-a pierit autenticitatea,
Şi ne-am pierdut unicitatea,
Dar oare identitatea?
Omule, deschide ochii,
Nu lăsa Universul să piară,
Dă viaţă tuturor lucrurilor,
Nu strivi farmecul lumii,
Admiră dansul fulgilor de nea,
Ascultă muzica ploii şi a vântului
Şi priveşte jocul stelelor.

(2020)

fluviului Danubius, în Drobeta Turnu-Severin, unde, în
urmă cu 155 de ani, Principele Carol, însoţit de I.C.
Brătianu, a sosit cu vaporul pe Dunăre şi a păşit, pentru
prima oară, pe pământul Principatelor Române.

Beneficiile unui drum de anduranţă
Acesta este visul meu despre Via Transilvanica,

un drum inspirat de potecile pelerinilor din Spania
(Camino) şi cele de anduranţă, din Statele Unite, India
sau Japonia. Astfel de drumuri au influenţat culturi, au
format comunităţi şi au contribuit la dezvoltarea zonelor
pe care le străbat. Via Transilvanica este un proiect
curajos, gândit de oameni curajoşi, care ne ajută să
redescoperim noi repere şi să vorbim despre cine suntem
cu adevărat, de la firul de iarbă aflat pe malul Dunării…
până pe crestele munţilor.

Debut

Claudia BOJESCU

15 ani de la EXPLOZIA de la Mina Anina. S-a întâmplat în 14

ianuarie 2006. Au trecut 15 ani şi nimeni nu a spus un cuvânt.

Au vorbit doar colegii de la Tv Banat şi Radio Reşiţa de

aceasta tragedie. Au tăcut autorităţile, au tăcut cei din Anina,

au tăcut până şi ortacii. Undeva, într-o crâşmă cu fum şi preţuri

mici, probabil un fost ortac a vărsat pe podea câteva picături

de băutură spunând „Dumnezeu să-i ierte”.  Au trecut 15 ani

şi conform obiceiurilor din popor, nici pomeni nu se mai fac.

Eventual, se mai dă un corn şi un măr sau vreun leu, unui

cerşetor ce stă la uşa bisericii într-o zi de duminică, şi atât.

(sursa text şi foto sus: https://www.infocs.ro/14 ianuarie 2021)

Anina – 15 ani de uitare peste soarta
oamenilor şi a oraşului

Tunel pe Semmeringul bănăţean
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Gheorghe GRIGURCU
(n. 16 aprilie 1936)

Ideea

„Mîncăm sandviciuri de realitate” (Ginsberg)
dar nu ne putem sătura

multiculturali cu fălcile-ncleştate
pe cîteo idee

cum un os cum un sîmbure
pe care-l scuipăm discret.

(România literară, 35/ 2019)

Crişu DASCĂLU
(n. 11 mai 1941)

De la o vreme

Aşa după cum
în fiecare dimineaţă
mă spăl pe ochi
cu lumina din soare
şi îmi doresc de asemenea
luminile adevărului

De la o vreme
singura pe care o caut
e cea a ochilor tăi
lumina luminilor,
tu, îngerul nopţii

     (România literară, 3-4/ 2019)

Radu  ULMEANU
(n. 25/26 ianuarie 1946)

http://levurelitteraire.com/

„Culturile literare au inclus întotdeauna elemente
multimediale şi combinaţii cu alte arte: de la
ritualurile dionisiace ale Greciei antice la festivalurile
folclorice, arta emblematică, montajele moderniste
sau hipertextualitatea postmodernistă. Produs al
ultimelor trei decenii, noile tehnologii digitale şi
mediatice au deschis noi perspective asupra
textualităţii şi interacţiunii între creator şi receptor.
Ca profesor şi director fondator al programului de
doctorat în Studii Mediatice, Arte şi Text, mă
interesează o serie întreagă de forme hibride, de la
poezia concretă la naraţiunea grafică, literatura
electronică, teatru-montaj sau film digital ”.

(România literară, 35/ 2012)

Marcel CORNIŞ-POPE
(n. 14 februarie 1946)

Calendar

”As some of the commentors (including myself) recog-
nized at that time Terra is a complex visual work, which
resorts to textual and image permutation to redifine the
relationship between art, technology and - to some ex-
tent - life. (...) Beyond its methaphysical-symbolic sug-
gestion Terra seems to promise new beginnings in the
permutational potential of language, both verbal and vi-
sual. The building blocks (images, letters) come alive in
a way that reminds us of avantgarde procedures (...) While
not entirely new (Dascãlu’s own techniques of mixing
image and text and creating an iconographic image of
each page with variations in font and display of words
across the page enchoed similar efforts from Dada to
concrete poetry), Terra reignited the Romanian interest
in graphic and hypertextual poetry”.

(Marcel Corniş-Pope, 2016)

[Dascãlu’s Terra]



Martin OLARU - 70

Se spune că, atunci când
este vorba despre oameni de seamă,
ne place să ştim cât mai multe despre
activitatea lor, pentru a le înţelege mai
bine personalitatea, măreţia, precum
şi moştenirea pe care aceştia o lasă
în urmă.

Unul dintre aceşti oameni de
seamă ai  Banatului este, fără
îndoială, prof. univ. dr. Martin Olaru.

Născut în 14 ianuarie 1951 la
Forotic (comună în judeţul Caraş-
Severin, Banat, formată din satele
Brezon, Comorâşte,  Forot ic ş i
Surducu Mare), Martin Olaru este
absolvent al Facultăţii de Biologie-
Geografie a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca (1971 –
1975), iar din 1985 este doctor în
geografie, urmând cursurile doctorale
la Facultatea de Geograf ie a
Universităţii Bucureşti, cuteza „Munţii
Banatului.  Studiu de geograf ia
turismului”, conducător ştiinţific prof.
univ. dr. emerit m.c. al Academiei
Române, Nicolae Al. Rădulescu.

În perioada 1977 – 1994 dl.
Martin Olaru frecventează cursuri de
special izare ş i perfecţ ionare în
domeniul muzeografiei, organizate de
Ministerul Culturii. De altfel, din 1975
până în 1994, îl găsim  la Muzeul
Banatului Montan din Reşiţa ca
muzeograf principal, şeful Secţiei
Oficiului Judeţean pentru Patrimoniu
Cultural Naţional Reşiţa, Caraş-
Severin. În această per ioadă
desfăşoară o laborioasă activitate de
cercetare ştiinţifică, fiind şi fondatorul
şi coordonatorul publicaţiei „Studii şi
cercetări de Geologie, Geografie şi
Biologie” (1978).

În perioada 1994 – 2015
urmează paşii  univers itar i
funcţ ionând ca lector,  apoi
conferenţiar, profesor şi, din 2007
până în prezent , conducător de
doctorat la Universitatea de Vest din
Timişoara, Departamentul de

Geografie, Învăţământ universitar, educaţie şi cercetare.
Prof. univ. dr. Martin Olaru semnează ca autor, coautor şi

coordonator de cărţi şi de lucrări; elaborează aprox. 65 de articole
ştiinţifice şi lucrări publicate;este expert în strategii de dezvoltare locală
şi regională, planificarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare turistică,
turism rural şi agroturism, ecoturism.

Între volumele care poartă semnătura dlui. Martin Olaru amintim:
„Bibliografia Banatului. Ştiinţe naturale”, Reşiţa, 1978; „Turism în Munţii
Banatului. Resursele turistice naturale şi antropice”, Timişoara: Hestia,
1996; „Munţii Banatului. Dezvoltarea şi amenajarea turistică”. Timişoara:
Hestia, 2000.

Pe harnicul cercetător Martin Olaru îl găsim şi ca membru în
colective de redacţie a unor importante reviste ştiinţifice precum:
„Geographica Timisiensis” a Universităţii de Vest din Timişoara, „Analele”
Universităţii de Vest, seria Geografie, „Analele” Universităţii din Oradea,
seria Geografie, „Terra” S.G.R. Bucureşti, „JETA” – Universitatea
Bucureşti, „Review of Historical Geography and Toponomastics”
Universitatea de Vest Timişoara, „Human Geographies” Universitatea
Bucureşti etc. De asemenea, îl găsim membru în diverse comisii de
evaluare şi acreditare a contractelor de cercetare ştiinţifică, de elaborare
Laudatio pentru conferire de titluri, în comisii de examinare, de etică şi
de teze de doctorat. Nu în ultimul rând, membru în comisii municipale,
judeţene şi regionale, precum şi a comisiei Naţionale a Monumentelor
Bucureşti.  Relevantă este activitatea în proiecte şi granturi de cercetare
în etape: 2004-2006 „Evaluarea potenţialului de dezvoltare şi planificare
a tur ismului din Regiunea de dezvoltare V Vest  în context
transfrontalier”;2006-2008 „Evaluarea potenţialului geodemografic şi al
resurselor de muncă din regiunea de dezvoltare economică V Vest în
vederea optimizării strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor
locale”; 2007-2010 Elaborarea de sisteme integrate de valorificare
turistică a satului românesc tradiţional cu scopul menţinerii specificităţii
regionale [Elaboration of Integrated Systems of Touristic Valorification
of Traditional Romanian Village, In Order To Maintain The Regional
Specificity (SISAT)]”, 2009-2011 „Evaluarea disparităţilor teritoriale din
Regiunea de dezvoltare Vest cu scopul stabilirii modelului teritorial şi a
strategiilor de creştere a coeziunii şi competitivităţii teritoriale” [Evaluation
of territorial disparities in the West Development Region in Order to
Establish Strategies for Growing the Regional Competitivity and the
Cohesion (VESTPROSPECT)]; 2008-2011 Membru în grantul „Crearea
bazei de date şi a hărţilor tematice ale domeniului schiabil din Carpaţii
Meridionali, folosind tehnica SIG. Analiză, evaluare şi prognoză în
perspectiva schimbării climatice globale”.

Iată, o activitate complexă, importantă prin responsabilitate şi
efort susţinut, o activitate căreia dr. Martin Olaru i-a făcut şi îi face faţă
cu cinste.

Şi, ca un bănăţean neaoş, ca un veritabil fiu al Foroticului, Martin
Olaru se străduie să scoată la iveală şi să aşeze la loc de cinste oameni
şi fapte, obiceiuri, tradiţii ale locului său de baştină. Este foarte implicat
în viaţa satului, iar contribuţiile sale la ridicarea prestigiului comunei
Forotic sunt remarcabile şi deosebit de necesare.

La ceas aniversar, se cuvine să-i transmitem inimosului
cercetător Martin Olaru, dascăl şi fiu al Banatului, calde urări de sănătate
şi putere de muncă! La mulţi ani!

Gabriela ŞERBAN

 52          Reflex 1 - 6/ 2021



Reflex 1 - 6/ 2021                        53

„(...) Cele două sate, Cărbunari şi Ştinăpari, din ţinutul
bufenilor (olteni migranţi în Banat după 1717), ocupă
un spaţiu cu multe particularităţi geografice, geologice
şi etnografice, fiind aşezate într-un pitoresc platou
calcaros din Munţii Locvei. Ele şi-au găsit imaginea
în această carte urmând o veche tradiţie a scrisului
istoric bănăţean (...)” - Martin Olaru, prezentare pe
copeta a IV-a a volumului.

Un geograf cercetător!
Şi un geograf... ocrotitor!
Şi un geograf păstrator !

La ceas aniversar, textul meu va fi nu doar
omagial, ci şi o depănare de amintiri comune. Fiindcă pe
profesorul Martin Olaru,  absolvent al Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geografie
(specializarea Geografie), l-am cunoscut în vara anului
1975, când a fost repartizat la Muzeul judeţean de istorie
din Reşiţa (acum Muzeul Banatului Montan). Abia se
înfiinţase noua secţie: Oficiul pentru Patrimoniul Cultural
Naţtional. A fost încadrat ca muzeograf geograf şi
împreună cu Doru Stanca (filolog) au depus o muncă plină
de ardoare pentru identificarea, evidenţa şi conservarea
patrimoniului mobil şi imobil din judeţul nostru. A publicat
imediat şi o bibliografie a geografiei Banatului. Urmată,
apoi, de o serie de volume, care însă vor fi menţionate în
finalul articolului.

Am trecut împreună (alături de dr. biolog Georgeta
El Susi-conservator, Horia Chioariu-pictor şi semnatara
acestor rânduri-conservator) prin multe momente dificile.
De pildă, ani petrecuţi pe teren, pentru coletarea icoanelor
si cărţilor vechi din parohii şi păstrarea lor în Expoziţia de
pe lângă Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa. Apoi,
verificarea deţinătorilor particulari şi de stat. Dar, paralel,
Martin Olaru a ştiut să îmbine această activitate cu
cercetarea ştiinţifică şi cu activitatea editorială. Când
aproape nimeni nu ştia ce înseamnă turism cultural, el a
studiat acest domeniu precum şi alte secvenţe din
geografia turismului şi a publicat articole şi volume încă
din anii de muzeografie.

La zece ani după obţinerea titlului de doctor în
geografie (1984, Universitatea Bucureşti), Martin Olaru
s-a îndreptat spre activitatea didactică: lector, apoi
conferenţiar, apoi profesor universitar la Universitatea de
Vest din Timişoara (Departamentul de Geografie).
Domenii de interes: geografia turismului, dezvoltare
locală şi regională, planificare teritorială, geografie
regională.Activitate didactică: Geografia turismului,
Introducere în planificare teritorială, Turism rural şi
agroturism, Geografia regională a României, Coordonare
de teze doctorale. Practică de specialitate (despre aceasta
din urmă ne relata  unele interesante proiecte
transfrontaliere). A fost şi este conducător de doctorate
şi membru în diferite comisii de susţinere a doctoratelor.

Prin cele prezentate mai sus, am clarificat primele
două menţiuni din subtitlul  medalionului aniversar. Închei
cu al treilea: PĂSTRĂTOR! Fiindcă profesorul Martin
Olaru, atât cât a activat la muzeul reşiţean, dar şi în
prezent, a fost şi este preocupat intens de arhivarea scrisă
şi fotografică a mărturiilor istorice şi culturale din Banatul
de Munte. Participă activ, deseori prin intervenţii, la diverse
evenimente ştiinţifice şi artistice şi imortalizează momente
semnificative. S-a implicat intens în editarea monografiei
comunei sale natale Forotic (jud. Caraş-Severin) şi la
ridicarea unor monumente dedicate diferitelor atestări
documentare.

Voi încheia cum am început: cu anii de... tinereţe
muzeologică ! Deoarece se cuvine să menţionez că,
alături de meritele ştiinţifice, Martin Olaru a fost un vrednic
coleg şi coordonator. A rămas acelaşi prieten de nădejde,
dar şi un apreciat colaborator pentru comunităţile culturale
din  Banatul Montan.

Îi dorim LA MULŢI şi BUNI ANI, alături de familie
şi de prieteni! Binecuvântaţi cu armonie, sănătate,
inspiraţie, creativitate! AD MVLTOS ANNOS, Magister !

Dana Antoaneta BĂLĂNESCU

Bibliografie (selectiv):

Bibliografia Banatului. Ştiinţe naturale, Caiete
Banatica 6, Reşiţa, Muzeul de istorie al judeţului Caraş-
Severin, 1978
CARAŞ-SEVERIN, Monografie, Bucureşti, Editura
Sport-Turism, 1981 (capitolele: Relieful, Clima, Reţeaua
hidrografică, Vegetaţia, Flora şi Fauna, Protecţia
mediului înconjurător, Turismul)
Caraş-Severin. Harta turistică cu text, Bucureşti,
Publiturism, 1984
Turismul în Munţii Banatului. Resursele turistice
naturale şi antropice, Timişoara, Editura Hestia, 1996
Investor’s Guide Banat. The Counties of Arad,
Caraş-Severin and Timiş, Timişoara, Editura
Eurostampa, 1996
Resort of National Interest in the Romania
Carpathians. Nature. Local Communities, Tourist
faciliries, Policies for sustainable tourism, Bucureşti,
Editura Universitară (pag. 213-222, 247-277), 2009

Victor Tăutu,
Alexandru Sîrbu,
Cărbunari şi
Ştinăpari.
Monografie,
Timişoara, Editura
Eurostampa, 2020
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Dan DOMAN - 70

DAN DOMAN, pe numele de toate zilele Valentin Dan Tiberiu Pomârjanschi, s-a
născut la 25 februarie 1951 la Reşiţa. A copilărit în oraşul natal, în casa bunicilor din
cartierul Valea Domanului, cartier de la care şi-a luat mai târziu pseudonimul literar.
Absolvent al UBB Cluj-Napoca, a lucrat mulţi ani ca geolog la o firmă de prospecţiuni
geologice şi geofizice din Bucureşti.

A publicat mai multe volume de haiku şi fotohaiku, printre care: Hoinar in
munţi / A Wanderer in the Mountains, Europolis, Constanţa, 1996; Umbra muntelui
miroase a răşină, Limes, Cluj-Napoca, 2009; o cărare prin ierburile toamnei / a path
through autumn grasses, Limes, Cluj-Napoca, 2012; noi şi o stea/ we and a lone
star, Bucureşti, 2018; urmele paşilor tăi / the traces of your footsteps, Editura Societăţii
Scriitorilor Români, Bucureşti, 2020.

De asemenea, a publicat romanele pentru copii:Laura în Ţinutul Pădurilor,
Allfa, Bucureşti, 2001 (ediţia a doua, revizuită şi completată, Eikon, Bucureşti, 2018),
De ce îndrăgeşte Laura dinozaurii? Şi Laura şi Zaranzania, Eikon, 2018, precum şi
un volum de povestiri, Dinozaurul care a inventat kickboxingul, Editura Societăţii
Scriitorilor Români, Bucureşti, 2020.

Multe haikuuri de-ale sale au fost incluse in antologii româneşti şi internationale, printre care: Haiku World. An
International Poetry Almanac de William J. Higginson, Kodansha International, Tokyo-New York-London, 1996; Knots. South-
East European Haiku Anthology de Dimiter Anakiev şi Jim Kacian, Prijatelj, Tolmin, Slovenia, 1999, Surîsul crizantemei.
Antologie a haikuului românesc de Ioan Găbudean, Ardealul, Târgu-Mureş, 2004.

Premii literare (selectiv): premiul pentru debut în revista Albatros la Festivalul internaţional de haiku de la Constanţa,
1994; mai multe premii ale doilea la Ito En New Haiku Contest, Japonia; premiul întâi la concursul de haiku al ziarului Mainichi
Daily News pe anul 1997, coloana în limba engleză, stilul liber.

Fotohaikuul, o nouă formă a poeziei vizuale (I)

Încă din perioada clasică a poemului haikai a
apărut haiga, acea artă născută din asocierea dintre
pictură, poezie şi caligrafie, adusă la perfecţiune de pictorii
şi poeţii japonezi. În ultima sută de ani haikuul s-a răspîndit
în întreaga lume, iar tendinţa artiştilor plastici de a adăuga
imagini poemelor a dus la naşterea unor specii artistice
de graniţă, care pot fi grupate sub numele generic de haiku
şi imagine sau, mai general, poezie şi imagine. Alături de
haiga tradiţională (pictură în tuş şi haiku) avem astăzi o
haiga modernă, incluzând acuarele sau pictură în ulei şi
haiku, artă digitală-haiku etc., darşi alte specii poeticede
mici dimensiuni cum ar fi senryű, tanka, soji, cinquain
sau quintil, cinqku, cristalline, cherita, toate asociate cu
imagini. Lor li se adaugăfotohaikuul, diaporama-haiku
(unde diapozitive şi haikuuri sînt asociate cu sunetul în
Power Point), video-art haikuul şi altele. Unii autori includ
şi fotohaikuul în categoria generală de haiga, dar cei mai
mulţi creatori au tendinţa să-l considere un gen aparte.

În anii ’70 ai secolului trecut, poeta şi fotografa
americană Ann Atwood a publicat la Editura Charles
Scribner’s Sons trei culegeri de haiku şi fotografie: Haiku:
The Mood of the Earth (1971), Haiku-Vision in Poetry and
Photography (1977) şi Fly with the Wind, Flow with the
Water (1979). După informaţiile de care dispun, acestea
sînt primele cărţi de fotohaiku publicate.

Ulterior, în anii ’80-’90, Ann Atwood a publicat
împreună cu poetul german Günther Klinge alte cărţi de
poezie haiku însoţită de fotografii: Im Kreis des Jahres
(1982), Lebe den Tag (1983), The Wandering Moon (1995)
şi Der Wandernde Mond (1997).

Pionierul fotohaikuului în România şi probabil unul
dintre primii autori de fotohaiku din lume este Jules Cohn-
Botea, care în anul 1995 a publicat un astfel de poem
vizual. Ulterior, în anul 2001, el  a scos  la Editura Verus,
Bucureşti, o carte cuprinzînd haishin şi tanka, intitulată
Imagini în boabe de rouă /Images in Dew Beads. Din
prefaţă aflăm despre originea termenului  haishin pentru
fotohaiku: „Prof. Florin Vasiliu, în revista Haiku din iunie
1995 unde a fost publicat primul haishin şi care îmi
aparţine, întăreşte această idee, subliniind că «haishin

Dan DOMAN

nu este o fotografie însoţită de un haiku, ci este un poem
în care imagine şi text se contopesc într-o expresie de
iluminare a cititorului». De altfel denumirea de haishin îi
aparţine, compusă din hai, de la haiku şi shin, de la
shashin care înseamnă fotografie.” Precizez că este vorba
de revista Haiku, serie nouă (2), anul VI, nr. 11, 1995,
care apare la Bucureşti.

Alte fotohaikuuri au fost publicate de Jules Cohn-
Botea, Florin Vasiliu şi Dumitru Radu în aceeaşi revistă,
în numerele 13 (1996) şi 16 (1997), tot sub numele de
haishin.

În anul 1999, Museki Abe (Mitsugu Abe)
înfiinţează site-ul său în limba engleză “Photo-Haiku”, care
devine celebru, deschizînd seria site-urilor de fotohaiku
de pe internet. După zece ani de la înfiinţare, Museki Abe
a anunţat închiderea concursurilor de haiku în limba
engleză, inclusiv a Photo-Haiku Gallery şi a World Tempos
Journal, care au fost retrase de pe internet la 30 aprilie
2009.

În anul 2000, Michael Dylan Welch a folosit
conceptul de haiku şi fotografie în Open Window, Brooks
Books, o elegantă carte pusă pe site-ul lui. Alţi autori
timpurii de fotohaiku, dar şi de haiga în limba engleză
sînt Ray Rasmussen, soji (Gary Barnes), Carol Raisfeld.

Primul site francofon de fotohaiku, Photo Haďku
Francophone, a luat naştere în anul 2002, pînă atunci
existînd doar site-uri anglofone (Dominique Chipot, 2006).
Pe hîrtie, între 1999 şi 2004, asociaţia Les Adex din Franţa
a publicat patru cărţi cu haiku-uri de Anick Baulard,
ilustrate cu fotografii de Jacques Baulard.

Japonezii au făcut un fel de copie a conceptului
de fotohaiku şi noul produs este denumit shahai (Gabi
Greve, Darumamuseum, Japonia, 2005). Altă denumire,
provenind din aceleaşi cuvinte japoneze utilizate şi de
Florin Vasiliu în 1995, haiku şi shashin, este haisha, dar
ea aminteşte foarte mult de cuvântul dentist, ha-isha. De
reţinut este faptul că dacă haiga este o creaţie japoneză,
fotohaikuul a fost creat prima dată în Occident şi japonezii
doar l-au preluat, adoptând în cele din urmă şi numele de
photo-haiku. Asta dacă nu-l includ în mod arbitrar în
categoria de haiga, diminuîndu-i valoarea de poezie
independentă.
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La noi în ţară s-au organiat expoziţii de fotohaiku
la Bucureşti, Bacău, Constanţa, ocazional la Timişoara,
începând cu trei expoziţii individuale de fotohaiku ale lui
Jules Cohn-Botea, la Bucureşti (în 2008, 2010 şi 2013).
Jules Cohn-Botea a fost, probabil, mulţi ani singurul
creator solid de fotohaiku de la noi. Ceva mai târziu au
început să fie publicate şi alte cărţi de fotohaiku. Făcînd
un scurt bilanţ editorial, în România au apărut, în douăzeci
de ani, nouă cărţi de fotohaiku, aparţinând lui: Jules Cohn
Botea, în 2001 şi 2014; Dan Doman, în 2012, 2018 şi
2020; Lavanei Kray, din Iaşi, în 2017 şi 2018; Mihaelei
Cojocaru, din Constanţa, în 2017; precum şi prima carte
colectivă a membrilor Societăţii Române de Haiku, în
2019. Am văzut referiri şi la o plachetă de fotohaiku a
Andanei Călinescu din Bucureşti, din 2019. E mult, e
puţin? Fără să răspund la întrebare, observ, totuşi, că
după ştiinţa mea, în ultimii patru ani au fost publicate şase
cărţi şi o plachetă de fotohaiku, pe când în primii
şaisprezece ani nu au fost publicate decât trei cărţi.

Fiindcă se mai fac unele confuzii, voi puncta în
continuare câteva asemănări şi deosebiri dintre fotohaiku
şi haiga, două arte apărute în momente istorice diferite şi
coexistînd în prezent.

Aparent, fotohaikuul este foarte asemănător cu
haiga, dar el diferă mult de aceasta fie şi numai prin faptul
că spaţiul gol din pictura haiga, yohaku, este înlocuit în
fotografie prin culoare. Oricât ai goli de viaţă o fotografie,
nu poţi să scoţi din ea cadrul natural, pământul, apa, cerul,
subînţelese în albulyohaku.

Fotografia dispune în schimb de alte mijloace de
exprimare decât pictura în tuş, cum ar fi: lumina şi
contralumina, clarobscurul, umbrele, armonia sau
contrastul culorilor calde şi reci (ca în pictura în culori),
granulaţia (zgomotul de imagine, considerat în mod curent
drept un defect), selecţia planurilor apropiate şi
îndepărtate, redată prin jocul clar-neclar, efectul estetic
al neclarităţii din planurile defocalizate (denumit din 1996
cu termenul de origine japoneză bokeh) etc. Alte mijloace

de exprimare sînt comune fotografiei şi picturii haiga:
compoziţia, prezenţa liniilor şi a formelor, textura,
monocromia (cu varianta fotografiilor alb-negru),
încadrarea, perspectiva.

Apoi, caligrafia haikuului îşi găseşte un loc de
prim-plan în haiga, ideogramele sau literele fiind scrise
în spaţiul gol yohaku şi completând pictura, pe când un
text adăugat pe o fotografie acoperă porţiuni de imagine.
Şi mie, ca şi altor realizatori, mi se pare preferabil ca
haikuul să fie notat de obicei alături sau sub fotografie,
urmînd ca cititorul modern, având experienţa decupajelor
şi a montajelor de film tot mai sofisticate, să recreeze în
mintea sa ansamblul. Să nu uităm că fotohaikuul a luat
naştere şi încearcă să-şi cîştige locul într-o lume în care
cinematografia, televiziunea, videoclipurile, reclamele
stradale şi la TV, instalaţiile, performance art, graffiti sunt
ceva cotidian.

Ramele adăugate imaginii (din care cea externă
înglobează poemul) încep să fie tot mai răspândite,
conferind eleganţă fotohaikuurilor şi aducând, în plus,
alături de alegerea fontului literelor, o notă personală, de
lucru creat cu propria ta mână, care la fotohaiku nu este
aşa de evidentă datorită realizării fotografiei prin mijloace
mecanice.

Legătura dintre fotografie şi poem poate fi directă
sau sugerată. Asocierea haikuurilor cu imagini, la fel ca
şi a haikuurilor între ele, ar putea urma în mod liber
aceleaşi principii care guvernează legarea versurilor în
cazul poemului renga (azi renku). Între strofele acestuia
poate fi o legătură poetică de tip mireasmă (nioi-zuke,
Bashô), adică îndepărtată, aluzivă, dar şi o legătură directă
între lucrurisau o legătură de sens. Desigur, în fotohaiku
cele mai obişnuite sînt legătura directă între imagine şi
poem şi cea de sens. Legătura de tip mireasmă, mai
subtilă, presupune conexiunea versurilor şi a imaginilor
mai degrabă prin acordul stării sufleteşti sau al emoţiei
decît al ideilor, şi e nevoie de un cititor care se formează
în timp pentru a aprecia astfel de poeme.
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veşti de acasă –
dincolo de curcubeu
Munţii Semenic

news from home –
beyond the rainbow
the Semenic Mountains

Ultimul soare –
lunga zi de vară

încet dispare

the last sun –
the long summer day

slowly disappears

Dan DOMAN

Poveste cu un minutar

A fost odată un minutar numit Tempus. El era foarte minuţios. Nu treceau bine şaizeci de secunde, că
minutarul ţac! pac! sărea la altă linie. O dată minutarul Tempus a sărit cu totul din ceas şi a luat-o la fugă pe mijlocul
străzii.

— Puneţi mâna pe ăla de fuge! strigau oamenii după el.
Dar nimeni nu a putut să-l prindă pe Tempus. De aici şi vorba: Fugit irreparabile Tempus.

Poveste cu un bătător de covoare

A fost odată un bătător de covoare slab, înalt şi foarte înfumurat. El bătea covoare, preşuri, draperii… De
fapt, el bătea tot ce găsea: ouă, frişcă, maioneză, câini, pisici, elefanţi, tigri. Dar cel mai mult îi plăcea să bată apa
în piuă. Săreau nişte stropi, iar în razele soarelui apăreau adevărate curcubeie atunci când bătătorul de covoare
bătea apa în piuă.

Aşa că vara bătătorul de covoare se angaja să bată apa în piuă la mare, cu echipa de entertainment de pe
malul piscinei, spre bucuria copiilor care dansau, în timp ce o cântăreaţă blondă cânta Somewhere Over the Rainbow.

Poveste cu un drăcuşor de fată

A fost odată un drăcuşor de fată. În fiecare dimineaţă ea uda florile din balcon. Între florile acelea îşi avea
plasa un păienjenel adus de spate, care era îndrăgostit lulea de drăcuşorul de fată. Dar păienjenelul adus de spate
nu era niciodată băgat în seamă. Cu toate acestea, el ţopăia de bucurie când o vedea pe drăcuşorul de fată. După
ce era făcut ciuciulete, păienjenelul adus de spate râdea pe sub mustaţă şi îşi urma firul gândurilor. Iar drăcuşorul
de fată, care era îmbrăcată sumar, intra în casă, unde făcea nu ştiu ce alte drăcii.

Poveste de pe baltă

Au fost odată doi gemeni, Picurica şi Picurel. Ei erau foarte asemănători. Când ploua, Picurica şi Picurel
săreau mereu în sus, apoi cădeau înapoi în baltă. Ei erau atât de asemănători, că nimeni nu-i putea deosebi pe unul
de altul. Picurica şi Picurel semănau ca două picături de apă. De fapt, Picurica şi Picurel chiar erau două picături de
apă.

Poveste cu gărgăuni

Era odată una care avea obiceiul să-şi dea ochii peste cap. Apoi îi aduna de pe jos, îi punea la loc în cap şi
începea să-şi arunce ochii roată. Multe figuri ştia să facă femeia aceea cu ochii! Dar câteodată parcă era oarbă:
ochii săi erau duşi în fundul capului, unde cercetau ce se mai găseşte pe-acolo: tot soiul de neuroni şi sinapse între
neuroni. Mai găseau uneori şi nişte ciudăţenii, că femeia aceea avea gărgăuni în cap şi gâdilici la limbă.

Poveste cu un marinar de apă dulce

A fost odată un marinar de apă dulce. El nu bea nici rom, nici ţuică, nici votcă, nici whisky, nici vin, nici bere,
ca ceilalţi marinari. Marinarul de apă dulce nu bea decât apă de izvor, la care mai adăuga şi puţin zahăr, că aşa îi
plăcea lui să fie apa, dulce.
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George VULTURESCU - 70
Poet de largă respiraţie, George
Vulturescu se simte bine în poeme
ample unde plasmuieşte cu
dezinvoltură stări, personaje şi
situaţii. Egocentric, asemeni unui
regizor demiurgic el îşi rezolvă prin
poezie propriile obsesii şi nelinişti.
Universul său poetic are în centru
câteva elemente naturale esenţiale
din care poetul încearcă şi
reuşeşte printr-o alchimie doar de
el ştiută, să descătuşeze taine. Un
exemplu este piatra, prezenţă
obsesivă în aproape fiecare poem,
simbol pe care încearcă să-l
reinventeze perpetuu: „Smintit stau
pe o piatră din Nord şi aud/ nisipul
vălurindu-se sub coaja ei” sau:
„Mâine e doar piatra/ şi ea nu aude
corbii/ numai dalta morţii lucrând...”

Poemele lui George Vulturescu au
un ritm interior ritualic şi o
muzicalitate aproape funebră.
Imaginează tărâmuri tragice,
uneori apocaliptice şi personaje
stranii asemeni orbului Row, cel
care vede Pietrele Nordului, o altă
obsesie lirică a autorului: „În ochiul
lui Row pasărea îşi sprijină/ aripile
pe grunjul întunericului/ şi alunecă
pe tăişuri, alunecă/ cuţit pe cuţit.
Dacă ai striga/ pasărea s-ar
destrăma precum soldaţii de/
teracotă ai dinastiei Qin//(...)”
Ioan MATIUŢ (Arca, 1-2-3/ 2015)

„În poezia română, George Vulturescu [...] deţine recordul de frecvenţă a vocabulelor cuvînt şi poem în raport cu
cantitatea de text. Prin aceasta e un optzecist, dar altceva, prin modul de tratare a convenţiei; pentru optzecistul de
serie, poezia e convenţie de semnalare a convenţiei, în acest caz este chiar existenţialul: Mai întîi albul paginii/ apoi
ceaţa ei prin care orbecăieşti/ centimentru cu centimetru îngheţînd/ în jurul tău pînă cînd totul/ devine banchiză pe
care aluneci/ care alunecă/ trăgînd după tine/ năruind cu sine catapeteasma nopţii. Existenţial concentrat în cuvînt,
poezie şi sine - fiinţe confruntate cu mecanicul creat de omul de serviciu al civilizaţiei în unităţile sociale numinte
cafenea, stradă, oraş, odaie sau cu inertul naturii, ilustrabil simbolic prin nămol, mîl, mlaştină, putrefact. Aşa concepută,
poezia e risc existenţial (...)” - Marian POPA, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 2, 2009.

n. 1 martie 1951 • Fondator şi redactor şef al revistei Poesis, Satu Mare (1990 - în
prezent) • iniţiator şi coordonator al Festivalului „Zilele Culturale - Frontiera Poesis”
• doctor în filologie • distins cu Ordinul Meritul Cultural (A - literatură) în grad de
ofiţer
Bibliografie (selectiv):  poezie: Frontiera dintre cuvinte, 1988; Poeme din Ev-
Mediul odăii, 1991;Oraşul de sub varul pereţilor, 1994; Tratat despre Ochiul Orb,
1996; Gheara literei, 1998; Nord, şi dincolo de Nord, 2001; Stânci nupţiale, 2003;
Monograme pe Pietrele Nordului, 2005; Alte poeme din Nord, 2007; Aur şi iederă,
2011; Grota şi literele, 2012; Negură şi caligrafie, 2014; Printre vânătorii de orbi,

O singură pâine

Moartea este pâinea de zi cu zi a poetului
asta e pâinea lui din care nu rămân firimituri
pentru că porumbeii ştiu şi
zboară peste pâinea morţii

nu-l ponegriţi pe poet că se ghiftuie
cu pâinea morţii
poemul lui vede cum morţii se hrănesc
din moartea morţii
cu peştii ei morţi, cu ghinda ei uscată, cu
copitele cailor de sub potcoavele ruginite
ale morţii

De ce adunaţi zeci de pâini
ia poetul are una singură care-i ţine de foame
şi nu se termină niciodată?

Brutarule, când ai frământat aluatul ei
ai pus şi oţetul – în loc de apă – cum s-a mai făcut?

Oţetul va fi apa moartă a poetului

Voi, care-mi veţi ţine oglinda la gură
nu vă miraţi că am spart-o, încă din viaţă,
în mii de cioburi
ca să-i rămână morţii cât mai puţin
din respiraţia mea

2021 • critică literară: Saeculum. Metafizică şi polemică, 1995; Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar:
1700-2000, 2000; Cronicar pe Frontiera Poesis I-II, 2007, 2012; Complexul Ghilgameş - Eseu despre motivul prafului
în opera lui M. Eminescu, 2015; Orbul din poemele luminii, 2016; Lucian Blaga. Ipostazele „harfei de-ntuneric”, 2020;
Conturul secret al literei (interviuri cu 13  poeţi), 2009.
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Judecând doar după numărul de
concurenţi (169) care au primit
provocarea şi au trimis la Reşiţa, fiecare,
6-7 poezii considerate de ei ca fiind
reprezentative pentru actualul lor stadiu
al propriei evoluţii artistice, se poate
afirma că ”Premiul Memorial Rolf Bossert”
(poetul, considerat azi ca una din figurile
proeminente ale generaţiei sale în
întreaga literatură germană, s-a născut la
16.12.1952 la Reşiţa, părăsind lumea
noastră în 17.02.1986 la Frankfurt am
Main), s-a impus deja în lumea literară de
expresie germană şi chiar dincolo de
aceasta, printre vorbitorii de germană
care se îndeletnicesc, profesional sau ca
hobby,  cu scrisul. Căci cei 169 de
concurenţi provin din nouă ţări, din
Germania (127), Austria (31), Elveţia (4),
Anglia (2) şi câte unul din Olanda, Polonia,
Portugalia, România şi Spania. Astfel,
laureaţii singurului premiu literar pentru
scrieri în limba germană, care se acordă
anual în România şi care se finanţează
pe cale privată (ca urmare a unei iniţiative

Premiul Memorial Rolf Bossert, ediţia a II-a, 2021

din anul 2019 a poetului Hellmut Seiler,
originar din România şi trăitor în
Germania, şi cu ajutorul unui ”Cerc al
Prietenilor lui Rolf Bossert”), se face public
anual de Ziua Mondială a Cărţii, 23 aprilie.
Premiul memorial Rolf Bossert este dotat
cu 1000 de Euro (colectaţi anual exclusiv
din donaţii),
Anul acesta, juriul (alcătuit, în ordine
alfabetică, de subsemnatul, de poeţii
Horst Samson, Hellmut Seiler, de
cercetătoarea Dr. Olivia Spiridon şi
avându-l drept preşedinte de sociologul
şi scriitorul prof. dr. Anton Sterbling - toţi
originari din România şi toţi  buni
cunoscători / unii chiar prieteni apropiaţi /
ai lui Rolf Bossert) a stabilit-o drept
laureată pe Britta Lübbers. Coordonarea
muncii  juriului, întregul proces al
colectării, jurizării şi sistematizarea celor
aproximativ 1100 de poezii trimise la
concurs, precum şi a punctajelor (creaţiile
au fost notate de la 1 la 5, cinci fiind
punctajul maxim) a realizat-o neobositul
animator cultural Erwin Josef Ţigla.

Laureata Premiului memorial Rolf Bossert pe anul 2021 s-a născut la Meppen (un orăşel din landul federal german
Saxonia Inferioară, cu 35.000 locuitori), a studiat germanistica la Bonn şi la Oldenburg şi activează ca ziaristă free-
lancer şi ca autoare la Oldenburg. A publicat, până acum, poezie doar în diverse antologii.

Opera ei este dominată de puternica nostalgie după „Heimat”-ul ei din Prusia Orientală

Înmânarea premiului se va face în perioada 27-29 august 2021 în cadrul celei de-a 31. ediţii a „Zilelor Literaturii Germane
la Reşiţa”, perioadă în care va fi prezent la Reşiţa şi laureatul „Premiului Memorial Rolf Bossert” pe anul 2020, Alexander
Estis din Elveţia - dacă condiţiile şi restricţiile pandemiei vor permite acest lucru.

Traducere şi prezentare:
Werner KREMM

BRITTA LÜBBERS

Arhiva din poşetă

În poşeta mamei
Erau acul şi aţa
Leac pentru aproape orice prin care
Pe vremuri trecea o fisură

În poşeta mamei
Sfântul Cristofor purta
Copilul Terestru prin nopţi de poliester
Cu stele de mentă

În poşeta mamei
Creşteau dune nisipoase în căptuşeală
Urma cât un deget de nisip
De la Kurşskaia kossa1

În poşeta mamei
Pluteau adrese
În Apa de Aur de Gdansk2

Ca prin formaldehidă

Carpaţi

Ai umblat ca somnambulul prin Bucureşti
Ai stat cocoţat pe balustrada balconului
Deasupra străzilor întunecate şi amuţite
N-aveai motive de trezire

Şapte poezii în memoria lui Rolf Bossert

Ai cărat cu tine ţigări
Din Timişoara
Pe când noi stăteam la nişte beri din Boemia
Şi discutam despre puterea nucleară rusească

La televizor o fată plutea pe deasupra bârnei
Printre paralelele inegale de parcă
N-avea nici urmă de oase în trup
Atâta era de mlădioasă

Tu puneai marfă de contrabandă
Pe picup, noaptea pe la trei
Timpuri Noi, noi fumam iarbă crudă
Cu gust a fân şi a nisip pişat de pisici

Acum stăm călare
Între ieri şi azi
La Wacken fac rock Hteththemeth
Scena, noii metalişti

Există o ştampilă pentru oricine
Între degetele mâinii locul
Unde era împlântată ţigara Carpaţi
Ca un horn de furnal din Reşiţa
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Cowboy

Dacă soarele apune
În spatele hornurilor de furnal
Vecinul meu fumează
Pe balcon

Stă în poziţia lui Liberty Valance3

Înainte de a călări
De-a curmezişul turmei de vite
Târându-şi privirea până la parcare
Peste acea preerie stearpă

Pune şaua pe bicicletă
Călăreşte la schimbul de noapte
Tuburile de neon îi sunt stele
Tendoane şi muşchi

De pune de-o parte
Bucăţile mai bune
Le-adună-n vane
Unde se-aglomerează
Ziua şi orele

Sâmbăta-i liberă
Când merge la Lidl
Apucă din ladă
Tot ce-a descompus
La un  preţ atât de insignificant

De-am putea

Am putea face rachetostop
la intersecţia spre Calea Lactee
şi-am putea chiar să stopăm sateliţii
(direcţia 19,2 grade est)
Cu laba bandajată
Ţinută-n sus, ca degetele autostopiştilor

Am putea să pescuim
scoici din conserve
cu usturoi
uzând de degete
gălbejite de nicotină
colierul nostru de chiştoace
ar zdrăngăni la gât

Am putea să radem
slană de pe ferestre
precum o lalea de ger

Am putea sa ne plimbăm
cu stămoşii-n tramvai
peste afişajele bling-bling
luna şi-a extins ceafa de luptătoare

Pe 27 septembrie am putea
să scriem o poezie despre toamnă
şi s-o arătăm rudelor mai sărace
înţolite în treninguri urâte şi jerpelite

În metrou

Hades fără public
Linia 1 traversează Stixul

Peştişori argintii şterg
Gresia nostalgiei

Afişele cheamă la Opere
Pe care nimeni nu doreşte să le vadă

Femeia fără însuşiri4

intră-ntr-un compartimet gol
Îşi aranjează mască la nas şi gură
Primăvara goneşte
Florile de cireş din Wuhan

Doi panda mascul şi femelă
Se iubesc întâia oară carnal
Subacvaticul îşi recuperează
Cahlele albastre de teracotă

Monumentul sovietic Treptow

Cu ochii recuperatori de soare
am înconjurat Insula Tinereţii
Tovarăşi, tovarăşi
Strigă bărbatul cu şapcă
şi păr de morsă pe buza superioară
Pe fiecare post de pază un pom
şi făină de oase sub tufe
Doi joacă tenis, soarele nu-şi bate

Niciunul din miile sale capete
El luminează ca pentru sine
Zumzăie cei încărcaţi cu genţi
zgomot de motoare, parcă Stuka
Drone pentru foto se înalţă, Holy Stone
Fac douăsute de poze, fake
prin colorare sepia, în altă parte
mor orhideele

Mragowo5

Deasupra noastră
A pălit cerul à la Agnes Miegel
Cu cicatricea sa ca secera lunii

Mă-ntreb
Cum sună zgomotele tancurilor
Când şterg urmele
Cizmelor fetelor
În zăpadă

Casa era intactă ca-n fotografie
În grădină se tolăneau punkişti
Ascultând Marusha

Taximestristul se sprijinea de maşină
Schimbăm cu el nihilităţi
Dar nimic nu cântărea mai greu
Ca o icoană

Seara am mâncat Barszcz czerwony
Acele rădăcinoase străine, familiare totuşi

1.Peninsulă din Marea Baltică, în fosta Prusie orientală
2.Lichior specific Gdansk-ului, cu foiţe de aur în el
3.După filmul în alb/ negru a lui John Ford din 1962 ”The Man
Who Shot Libertz Valance”, un western, având în rolurile
principale pe John Wayne, James Stewart şi pe Lee Marvin în
rolul lui Liberty Valance
4. Aluzie la romanul ”Der Mann ohne Eigenschaften” / „Bărbatul/
Omul fără însuşiri”, principala operă, neterminată, a lui Robert
Musil (6.11.1880-15.04.1942)[...]
5. Orăşel din fosta Prusie Orientală (azi în Polonia), situat în
zona de est a Lacurilor Mazure, ctitorie (sub numele de
Sensburg, nume păstrat până după cel de-al Doilea Război
Mondial) a Ordinului Cavalerilor Teutoni din anul 1348
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Sensul pierdut1

Opera lui Stefan Zweig se află azi într-un con de
umbră, iar noile generaţii se pare că îl consideră, printr-
un consens tacit, un scriitor clasat. Argumentele pro şi
contra ar merita cântărite atent, dar o atare analiză ar
depăşi scopul însemnărilor de faţă. Totuşi, nu mi se pare
lipsit de interes şi nici de legătură cu Lumea de ieri2 –
cartea care mă preocupă acum – amănuntul că, după o
statistică oficială a Ligii Naţiunilor, în anii 30, Stefan Zweig
era scriitorul cel mai tradus. Constatarea îl surprindea pe
el însuşi, prilejuindu-i câteva reflecţii pertinente à propos
de enigmele creaţiei şi receptării. Nu e mai puţin adevărat
însă că situaţia îi asigura un confort material şi spiritual
care, pentru majoritatea artiştilor, continuă să rămână o
aspiraţie. Sentimentul de stabilitate, care, cel puţin în
aparenţă, excludea posibilitatea oricărei surprize,
ameninţa să devină însă monoton. „N-ar fi mai bine pentru
mine” – se întreabă atunci, imprudent, artistul – „să survină
ceva deosebit, ceva nou, ceva care să mă facă mai agitat,
mai încordat, ceva care să mă facă mai tânăr, provocându-
mă la o luptă nouă şi poate şi mai plină de riscuri?” Iată
ce înseamnă „a ţi se urî cu binele”… Destinul ia în serios
acest neastâmpăr, mai curând retoric, provocându-l
realmente la o luptă ale cărei riscuri artistul nici nu şi le-a
imaginat. El pierde lupta, iar ca unică mărturie a ei rămâne
această carte plină de raţiune, cumpătare şi nostalgii.
            Lumea de ieri este ultima operă a lui Stefan Zweig.
El o scrie în exil, dintr-o suflare, cum se zice, în timp ce,
în jurul său, se năruiau toate reperele existenţiale pe care
le crezuse de neclintit. Momentul  e definit cu pregnanţă
în prefaţa cărţii: „Din tot trecutul meu nu mai am, aşadar,
decât ceea ce port în spatele frunţii. Toate celelalte sunt
pentru mine inaccesibile sau pierdute.” Ceea ce îl
determină să îşi asume această întreprindere este
conştiinţa datoriei de a depune mărturie şi, pe de altă
parte, sentimentul de siguranţă – singurul rămas accesibil
– pe care i-l dă scrisul şi arta: „Fugi, fugi în desişul cel
mai ascuns al fiinţei tale, în opera ta, acolo unde eşti numai
eul tău palpitând, un obiect al acestui joc infernal, acolo
unde numai stropul tău de inteligenţă mai poate acţiona
raţional, într-o lume ce şi-a ieşit din minţi.” Dincolo de
acestea însă, mi se pare a desluşi un mobil mai profund,
mai dramatic, acţionând poate din subconştient. Este cel
pe care îl identifica Eugen Simion când, în studiul său
Întoarcerea autorului, formula următoarea constatare:
„Creatorul modern îşi scrie biografia nu ca să dea un
model de urmat, îşi scrie viaţa ca să-i poată descoperi un
sens într-o lume care şi-a pierdut sensurile.” Căutarea
sensului, deci, sau, mai exact spus, aspiraţia de a regăsi
un sens pierdut, acesta este resortul intim care
declanşează elaborarea cărţii. Dar este vorba oare, la
urma urmelor, de o autobiografie în accepţia uzuală a
termenului? Nicidecum. Căci, dacă André Maurois

LECTURI  ŞI
PRIVELIŞTI
d e
Radu CIOBANU

avertiza în prefaţa Memorii-lor sale că acestea „sunt istoria
vieţii unui om şi nicidecum aceea a unei epoci”, Stefan
Zweig ar fi putut uza de aceeaşi formulare, dar cu semn
schimbat: Lumea de ieri este istoria unei epoci şi
nicidecum a unei vieţi. Dar prin aceasta nu e mai puţin o
istorie în căutarea sensului ei pierdut.
          Sunt evocate aici, de fapt, două epoci separate de
întâia conflagraţie mondială ca de un sinistru memento
din care nimeni n-a învăţat ceea ce se cuvenea învăţat.
Stefan Zweig a fost un desăvârşit exponent al spiritului
european. El evocă ambele epoci cu deplină implicare,
solidar cu destinul continentului, şi nu e nimic nefiresc
aici la un artist care a declarat nu doar o dată că patria sa
spirituală este Europa. A crescut şi s-a format în această
stare de spirit – căci despre o stare de spirit e vorba – în
Viena cultural-artistică a Epocii Belle, în atmosfera aceea
de  Wiener Gemütlichkeit, definită prin toleranţă, eleganţă,
distincţie şi efervescenţă spirituală, unde a dobândit de
timpuriu ceea ce el va numi „bunul cel mai de preţ al inimii”
sale, deprinderea convieţuirii: „Nicăieri nu era mai uşor
să fii european.” Evident, fiind iniţiată în anii cumpliţi ai
autoexilului, pe un alt continent, nefamiliar, rece şi puţin
terifiant prin ceea ce chiar un scriitor al locului, Alejo
Carpentier, va numi mai târziu, în Harpa ’i umbra, „lipsă
de măsură”, - evocarea frumoasei epoci care se întâmplă
să coincidă cu adolescenţa, cu tinereţea, cu primele
afirmări ale artistului, beneficiază de un regim eminamente
nostalgic şi uşor idealizant: „Pe atunci încă se mai alegeau
flori ca embleme de partid.” Acest „pe atunci încă…” spune
totul despre ireprimabila nostalgie agravată de  prezentul
sumbru al naratorului.
           La data acestor evocări Stefan Zweig era totuşi
scriitorul cel mai citit, biograful celebru al atâtor oameni
iluştri, artistul cu experienţă îndelungă şi solidă şi ştie să-
şi păstreze luciditatea în ciuda poziţiei dramatice în care
se află. Idealizarea nu depăşeşte niciodată condiţia unor
discrete accente de culoare, de atmosferă, evocarea în
ansamblul ei rămânând permanent în limitele obiectivităţii
atâta cât i-a fost omeneşte cu putinţă. Efortul de
obiectivare e vizibil în primul rând în strădania sa de a
reduce la strictul necesar referirile la propria persoană.
Cât despre referirile la familie, la relaţiile, evenimentele,
scenele de familie, care au îndeobşte o pondere atât de
mare în genul memorialistic, aici lipsesc aproape cu
desăvârşire. Acesta e, printre altele, şi unul dintre motivele
pentru care Lumea de ieri nu poate fi percepută ca o
autobiografie. Pornind de la un episod autobiografic,
schiţat însă cu maximă parcimonie, anii de liceu, să zicem,
Stefan Zweig se înalţă deodată, ca de pe o pistă de
decolare, oferindu-ne pe nesimţite panorama
învăţământului din La Belle Époque, sub toate aspectele
sale. Cu cele bune şi cu cele rele. Cu nostalgie, dar fără
menajamente. Astfel se conturează tabloul epocii văzut
ca o lume a statorniciei, aşa cel amintit al Vienei, aşa cel
al condiţiei femeii şi al relaţiilor dintre sexe, al vieţii
universitare, al Parisului, în cele din urmă. În evocarea
anilor postbelici apoi, uşoara propensiune idealizantă
dispare, iar nostalgia intră într-un sever regim de
austeritate. Beneficiind de perspectivă, scriitorul distinge
acum în Les Années Folles ceea ce sesizase atunci când
trăise efectiv aceşti ani: configurarea primelor semne
premonitorii ale dezastrului care avea să se declanşeze

1 Secvenţă din volumul în pregătire Memoriali’ti prin vremi.
2 Stefan Zweig, Lumea de ieri. Traducere de Ion Nastasia.
Prefaţă de Victor Ernest Maşek. Bucureşti, Ed. Univers, 1988.
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nu mai departe decât peste vreo zece ani, fără ca nimeni
s-o bănuiască pe atunci.
           Ceea ce conferă pondere şi substanţă acestei
reconsiderări a trecutului din perspectiva dezrădăcinatului
este însă meditaţia, comentariul, reflecţia nu rareori
aforistică ce îmbogăţeşte şi înnobilează pagina, pornind
de la elementul istoric concret. Cu mult folos am putea
insista asupra contactelor scriitorului cu mari personalităţi
ale timpului, asupra radiografiei lucide pe care o face
nazismului, a consideraţiilor pe care le face asupra
spiritului german, sau a călătoriilor sale. Astfel, una dintre
cele mai frumoase pagini – frumoasă inclusiv sub aspect
stilistic, graţie traducerii lui Ion Nastasia, care-i păstrează
nuanţele şi savoarea – este aceea prilejuită de pelerinajul
la mormântul lui Tolstoi de la Iasnaia Poliana: „Nici cripta
lui Napoleon sub arcul de marmură al Domului Invalizilor,
nici sicriul lui Goethe în cavoul princiar, nici acele
monumente funerare de la Westminster nu te zguduie
precum acest mormânt emoţionant de anonim, sublim în
tăcerea lui, acest mormânt aflat undeva în pădure,
înconjurat numai de şoaptele vântului şi care nici vorbă
nu rosteşte, nici mesaj nu transmite.”
            Ca un laitmotiv revine apoi, într-un fel sau altul,
de-a lungul întregii cărţi, mărturisirea artistului că „în ciuda
a tot ceea ce mie şi tovarăşilor de destin ne-a fost dat să
cunoaştem din repertoriul umilinţelor şi suferinţelor, nu
pot totuşi să mă lepăd cu totul de credinţa din tinereţe că,
în ciuda tuturor opreliştilor, lucrurile se vor îndrepta din

nou.” Este însă – se simte! – o mărturisire retorică, Stefan
Zweig manifestându-se aici asemenea celui ce, singur în
beznă, fluieră pentru a se convinge că nu se teme.
Lucrurile nu se vor mai îndrepta niciodată în sensul gândit
de el, cel care, în realitate, nu mai avea nici o speranţă. E
perceptibilă această dezesperare în nostalgia perpetuă
pe care se întemeiază evocarea, în tonul amar pe care
ea îl dobândeşte nu o dată, în creditul pe care îl acordă
aserţiunii lui Freud după care „civilizaţia şi cultura noastră
reprezintă numai un strat subţire, care poate fi perforat în
orice clipă de forţele distructive ale subumanului.”
Considera libertatea personală bunul cel mai de preţ de
pe pământ şi lucrarea spirituală bucuria cea mai deplină
care îi este dată omului, dar nu era pregătit pentru o
înfruntare de asemenea proporţii şi durată cu subumanul.
Resursele sale de încredere şi speranţă s-au epuizat în
ceasul al unsprezecelea, exact înainte de ivirea primelor
semne ale zorilor. Îşi încheie cartea în 1942, în Brazilia,
de unde percepţia Europei devenise pentru el cu totul
evanescentă şi ireversibilă. A fost probabil motivul decisiv
care l-a determinat ca la numai două săptămâni după
aceea să se sinucidă împreună cu soţia. Lumea de ieri
dobândeşte astfel toate atributele unui dramatic testament
moral. Şi, dincolo de toată bogăţia de idei pe care o
cuprinde şi de toate cheile în care poate fi citită, ea rămâne
mărturia tulburătoare a căutării sensului pierdut într-o lume
la a cărei prăbuşire scriitorului îi fusese dat să asiste
neputincios de două ori.

Am cunoscut-o personal la lansarea unui roman
(27.10.2017, Uniunea Elenă din România, eveniment în
care erau implicate, prin organizarea mea, şi surorile
Alexandra şi Maria Cazacu-pictură şi muzică. În vara
anului 2020, am reluat legătura cu  Marina Costa, primind
de la ea cinci volume de proză. Din lectura acestora, am
sesizat, cu  entuziasm,  că scriitoarea continuă genul
literar, cunoscut mie prin Ioana Postelnicu, Vintilă Corbul,
Radu Theodoru. M-au impresionat, de asemenea, ampla
documentare, atât la romanele istorice cât şi la cele cu
subiecte contemporane. Pentru cele din urmă, se cuvine
să remarc, în plus, dialogurile dinamice, eroii bine
conturaţi, situaţii realiste, chiar dacă, se strecoară, uneori,
nostalgii din lumi apuse.

Inchei cu un fragment din textul Marinei Costa,
recent postat pe o reţea de socializare:„Fiecare scriitor
are motivele lui de a scrie – unii visează faimă, alţii bani,
unii au în minte poveşti care vor afară, să fie scrise şi
împărtăşite cu alţii, la fel cum, cu sute de ani înainte, erau
povestite din foc de tabără în foc de tabără sau din
iarmaroc în iarmaroc… Alţii, pur şi simplu, vor să lase
ceva în urmă, nepoţilor şi cunoştinţelor.”

dr. ist. Dana A. BĂLĂNESCU

Portret literar

Marina COSTA

Marina Costa (pseudonimul literar al Leliei-
Elena Vasilescu) s-a născut la data de 7 aprilie 1968, în
Bucureşti. Absolventă a Facultăţii de Management din
cadrul Academiei de Studii Economice, a devenit doctor
în economie mondială în anul 1996, specializându-se
în afaceri europene. A publicat câteva lucrări în domeniul
profesional, printre care Managementul proiectelor cu
finanţare internaţională.

Debut literar: în anul 1978, cu Poem
interminabil, în revista Pasiuni, a Liceului de Filologie-
Istorie „Iulia Hasdeu”.

Debut editorial: romanul Pribegii mărilor, Editura Betta,
Bucureşti, 2016.
Alte volume publicate: Vieţi în vâltoare, Editura Betta,
Bucureşti, 2017; Prietenii dreptăţii, Editura Astralis,
Bucureşti, 2018; Echipajul, Editura Amanda Edit,
Bucureşti, 2018; Soarta mercenarului şi alte destine,
Editura Hoffmann, Caracal, 2019; Alte vâltori ale vieţii,
Editura Betta, 2019; Farmecul mării, Editura Amanda Edit,
2019; Drumuri şi doruri, Editura Amanda Edit, 2019.
Ocrotiţi de sirene, Editura Betta, 2019, A doua cursă,
Editura Amanda Edit, 2019.
A publicat poezii în revista „Pasiuni” (1978), în antologia
bilingvă româno-turcă „Din universul poeziei române
actuale” (2018) şi în antologiile „Poeţi în ARENĂ” (2018),
„Poezia iubirii” (2019), „Anotimpuri” (2020), toate apărute
la Editura Betta, şi proză scurtă în antologiile „Sub cupola
Unirii”, Editura Betta 2018,„Amprente pe cerul înstelat”,
Editura Astralis 2018, „Noi am sărbătorit Centenarul Unirii
- 2018", Editura Amanda Edit 2018, „Raţia de libertate”,
Editura Betta 2019, precum şi în revistele „Arena literară”,
„Astralis”, „Contraste culturale”, „Agora artelor”, „Boem@”
şi „Convorbiri literar-artistice”.

PREMII: premiul I la concursul naţional de proză scurtă
„Nicolae Velea” 2018; Premiul Special Fănuş Neagu la
concursul naţional de proză scurtă „Nicolae Velea” 2019;
menţiune la concursul naţional de proză scurtă „Nicolae
Velea” 2020; premiul I pentru proză la Concursul
Internaţional Metafore – Ana Podaru, 2020,; premiul III la
concursul de proză scurtă Să ne zidim în cuvânt, din cadrul
festivalului SIMFONIILE VERII,  2020, şi Menţiunea I la
acelaşi concurs;  premiul II la concursul de proză scurtă
Capriciile toamnei, 2020; premiul Elena şi Ştefan
Mihăilescu al Şcolii Gimnaziale Potlogi la concursul de
poezie Brâncoveniana 2020.

Aprecieri critice: Ana Dobre, Eliza Roha, Geo Călugaru,
Victor Atanasiu, Camelia Pantazi Tudor, Victoria Milescu,
Mihaela-Mariana Cazimirovici, Bianca Timşa-Stoicescu,
Cleopatra Luca, Ion Roşioru, Vasilica Ilie, Nică D. Lupu
ş.a.
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Ieşisem în dreptul uşii, cu Larissa lângă mine,
stârnind interesul temnicerilor noştri:

- Parcă nu cu fătuci ca ele purta împăratul război!
îl auzii pe unul dintre cei doi soldaţi austrieci care ne
păzeau, comentând în limba mea maternă.

- Asta nici mie nu-mi place, Vasile, îi răspunse
celălalt.

- Nici cu voi nu mi-e ruşine! am intervenit eu. În
loc să vă luptaţi cu turcul de-l aveţi în spinare şi hotărăşte
ce domni vă dă şi ce domni vă omoară, v-aţi dat de partea
austriecilor să purtaţi bătălii în ţări depărtate!

Nu şi-au exprimat atât mirarea că mă aud
vorbindu-le limba, cât pentru ce spusesem:

- Ce treabă are turcul cu noi? Împăratul Austriei
ne-a luat cătane!

- Ce-i aia cătane? am întrebat eu.
Îl înţelegeam mai greu decât pe Vasile.
- Oşteni. De unde eşti şi cum ai ajuns aici?
- M-am născut la Genova, din părinţi moldoveni,

de la curtea domnului de atunci, ucis de turci. Domniţa
Lena a reuşit să fugă de ei, şi a ajuns aici, însoţită de ai
mei. Voi cum de-aţi jurat credinţă Împăratului Austriei?

- Fiica domnitorului Ghica? întrebă Vasile. Am
auzit de el. S-a împotrivit să dea austriecilor Bucovina
noastră.

I-am confirmat, deşi nu ştiam ce era Bucovina.
- Moldova ta este peste munţi de Ardealul nost’,

îmi explică celălalt. Doar graniţa austriacă o desparte
acum de Bucovina lui, care a fost odată parte a ţării tale.
Toţi supuşii suntem datori cu oastea la împăratul. Eu sunt
Iosif. Pe tine cum te cheamă?

- Roxana. De ce n-am auzit de Ardeal?
- Aveai de unde, dacă ai tăi erau moldoveni? Tu

şi surata de lângă tine, cum aţi ajuns în miezul luptelor?
Mi-am amintit că purtam uniforma de infirmieră.

Am răspuns scurt :
- Pe mine regimentul m-a salvat de la moarte,

după ce am rămas orfană. Ea şi-a urmat fratele, ofiţer al
Republicii. Cineva trebuia să aibă grijă de răniţi.

- Ai vreun drăguţ printre ei?
Întrebarea mă surprinse, aducându-mă la cruda

realitate.
- Cei doi comandanţi de batalion sunt unul fratele

şi unul mândrul ei. Eu…, dacă am avut vreunul, mi-l
omorâţi voi în zori! am izbucnit eu din nou în plâns.

Înţelegând despre cine era vorba şi prin ce
treceam, m-au lăsat pradă durerii mele. Nu peste mult
timp le-a venit schimbul. Alţi soldaţi ne-au luat să asistăm
la execuţie. Erau de faţă trădătorii genovezi şi toţi
austriecii.

Pe câmpul de luptă fusese înălţată o
spânzurătoare. Colonelul Alessandro Savieri a urcat
treptele, spunând:

- Pe mine mă puteţi ucide, nu însă şi republica!

Marina COSTA

EVADAREA

(fragment din
romanul Ţinuturi
însângerate, în
curs de apariţie)

L-am văzut zbătându-se în gol, apoi am leşinat.
M-am trezit înapoi în baracă. Larissa mă stropea cu apă.

- Revino-ţi, să ne punem mintea la contribuţie.
Duminică, fiind ziua Domnului, nu au loc execuţii, dar
poimâine dimineaţă le va veni rândul lui Romeo şi
Giuliano. Tu văd că ai trecere la ăştia. Nu ştiu cum i-ai
vrăjit şi în ce limbă, dar ai putea să întorci asta în avantajul
nostru, să reuşim să evadăm.

În orele următoare, am croit la cale planul, printre
reprize îndelungi de plâns şi momente când parcă vedeam
aievea scena execuţiei. Ne-am rugat pentru reuşita
acestuia. Nu degeaba Fecioara Maria îmi trimisese fraţi
de neam să ne păzească. Cu ajutorul ei şi al tuturor
sfinţilor, poate voi reuşi să-i înduplec pe cei ce vorbesc
aceeaşi limbă cu mine şi ziceau că „nu cu fătuci purta
împăratul război”.

Nu le-am spus nimic celorlalţi. De ce să le dăm
speranţe deşarte, dacă nu am fi izbutit? Din moment ce
fusesem deja condamnaţi la moarte, mai mult decât
moartea ce ne-ar putea aştepta în cazul unui refuz? Însă
dacă aş fi păzit eu prizonieri moldoveni sau bucovineni,
oare nu i-aş fi făcut scăpaţi, cu gândul că avem acelaşi
sânge şi nu o cauză pentru care luptau i-a adus sub arme,
ca pe noi, ci datoria militară a ţării supuse?

Vasile a venit să ne aducă masa. Am înţeles de
la el că în seara aceea erau de serviciu unii numiţi horvaţi.
Nu mi-a fost uşor, însă l-am convins să ne ajute. Sâmbătă
noapte puteam evada de sub paza lui şi a lui Iosif. Planul
l-am făcut împreună.

Ne-au lăsat o barcă solidă pe malul râului.
- Pe cealaltă am găurit-o, să nu vă urmărească.

Atât am putut face. Aveţi grijă, că de strajă sunt horvaţii şi
or să tragă după voi! m-a prevenit Vasile. Din toată armata
noastră, sunt cei mai viteji şi mai nemiloşi.

- Vă mulţumesc din inimă. Să vă ocrotească
Domnul după sufletele voastre şi după mila pe aţi arătat-
o!

Creaţii literare la început de Primăvară!

În perioada februarie – martie 2021 în judeţul Caraş-
Severin s-au derulat două frumoase proiecte transfrontaliere
de creaţie literară: unul  dedicat Dragobetelui, sărbătoarea
iubirii pentru românii de pretutindeni şi, cel de-al doilea,
dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, intitulat „Femeia – eterna
poveste”.

Iniţiatoarea proiectelor a fost prof. Maria Radu din
Reşiţa, iar organizatori: Casa de Presă şi Editură „Libertatea”
din Panciova (Serbia), „Foaia românească” din Jula (Ungaria),
Liga Judeţeană a Pensionarilor Caraş-Severin, Biblioteca
Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, Banat TV şi agenţia
de turism „Ferdinand&Maria” din Reşiţa (România). Juriul a
fost format din oameni de cultură din Serbia, Ungaria şi
România – Eva Iova (Ungaria), Valentin Mic, Mariana Stratulat
şi Eufrozina Greoneanţ (Serbia), Clara Maria Constantin şi
Gabriela Şerban (România).Premiile au constat în diplome,
cărţi şi călătorii.  La ambele concursuri jurizarea s-a efectuat
pe două secţiuni: copii/ tineret şi adulţi.

La concursul dedicat sărbătorii Dragobetelui:
secţiunea tineret: Premiul I  - Alexandra Georgiana Maleta,
Coştei; premiul II – Cristina Jasmina, Oraviţa, premiul III -
Mădălina Spirtic, Oraviţa; menţiune - Melita Voin, Coştei.

La secţiunea adulţi, premiul I - Adriana Petroi, Serbia,
premiul II - Tatiana Petrică, Serbia, premiul III - Maria
Rogobete, Lugoj. Menţiune - Valentina Jivcov, Serbia

La concursul dedicat zilei de 8 Martie: secţiunea copii
şi tineri, premiul I - Alexandra Maleta, Serbia, premiul II -
Iasmina Cristina, Oraviţa, premiul III - Sara Pekurar, Serbia.

La secţiunea adulţi, premiul I - Alina Mihailov, Serbia,
premiul II - Ioana Mihăescu,Reşiţa,premiul III - Roxana
Novacovici, Caransebeş. (Gabriela ŞERBAN)
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CRONICA LITERARĂ DE ZENOVIE CÂRLUGEA

(1.) POEŢI DE LIMBĂ ROMÂNĂ DIN SERBIA ÎN
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Colecţia „O sută
şi una de poezii” - 2020: Vasko POPA, Radu Flora,
Slavco ALMĂJAN, Petru Cârdu, Nicu CIOBANU

1.0.Recenzând lucrarea istoriografică de sinteză
O istorie a liricii româneşti din Serbia (Editura Academiei
Române, Bucureşti – Casa de Presă şi Editură
„Libertatea”, Pančevo, 2018), subliniasem cu toată
convingerea şi cu argumente indimenticabile că dl. Florian
Copcea este un foarte bun cunoscător al vieţii românilor
din Serbia, în toate domeniile (multietnicism, plurilingvism,
multiculturalism). Mai mult chiar, istoricul şi criticul literar
severinean - după cum atestă atât lucrările publicate cât
şi angajarea în activităţi transfrontaliere de real impact - ,
făcând dovada unui luminat şi generos profesionalism,
militează pentru completarea tabloului general al literaturii
române cu valori infranşisabile din spaţiul ex-iugoslav.

Numai de-am aminti lucrările editate în anii din
urmă („Scriitori români din Serbia, Lexiconul poeţilor
români din Serbia”, „Scurtă istorie a poeziei româneşti
din Voivodina”, „Biserica românilor din Serbia de nord –
est”, „Istoriografia românilor din Serbia de nord – est”,
„Timoc. Dicţionar de evenimente”, „O istorie a liricii
româneşti din Serbia” ş.a.), la care am adăuga serialele
de tablete publicate ani de-a rândul (2014-2019) în
hebdomadarul „Libertatea” al românilor din Voievodina
(„Avatarurile românilor din Serbia”, Editura Libertatea,
Panciova, 2016; „Pierduţi în istorie”, Editura Hoffman,
Caracal, 2020), şi tot am realiza că avem a face cu unul
din puţinii scriitori români de azi devotat cauzei fraţilor
noştri din spaţiul ex-iugoslav, îndeosebi culturii şi
spiritualităţii românilor din Banatul sârbesc.

„Nimeni din afara comunităţii minoritarului român
– preciza prefaţatorul Nicolae Ciobanu în prefaţa Istoriei...
amintite - nu ne-a înţeles mai bine şi nimeni nu s-a dăruit,
continuu, prin scris, cu mai multă sinceritate şi devotament
cauzei românilor din Serbia precum a făcut-o domnul
Florian Copcea, prin acţiunile sale de promovare, de a
spulbera întunericul de prin cotloanele cunoaşterii, de a
ne fi alături...”

Foarte bun analist al problematicii multiple şi
diverse cu care s-au confruntat şi încă se confruntă
comunitatea românilor din Banatul sârbesc, ilustrând o
conştiinţă de curat şi militant românism, - căci, dincolo
de relieful atât de variat al problematicii, gazetarul
dovedeşte observaţie penetrantă, spirit lucid, ba chiar spirit
critic lipsit de partizanat şi aplicat la varii aspecte din istoria,
cultura, literatura şi spiritualitatea românilor din
Voievodina, - criticul şi istoricul literar Florian Copcea a
adus la cunoştinţa opiniei publice româneşti şi factorilor
noştri politici drama unei comunităţi rămasă în afara
graniţelor după Marea Unire (Tratatul de la Trianon,
Versailles - 4 iunie 1920), dar şi istoria vitregă pe care
bănăţenii scindaţi au trăit-o în afara Patriei de origine,
rămânând deopotrivă expuşi atât constrângerilor prin
anexarea Banatului de Răsărit de către regatul sârb cât
şi indiferenţei politicianiste cu care comunitatea respectivă
a fost (şi încă este) tratată de Statul Român.

Dovedind, aşadar, un fervent spirit de solidaritate
cu comunitatea românilor din Serbia, oriunde s-ar afla
aceasta, dl Florian Copcea a militat cu atâta generozitate
şi evidentă dezinteresare pentru drepturile acestei
comunităţi, pentru mai buna şi dreapta preţuire a valorilor
şi profilului identitar, pentru discernământ în evidenţierea
acţiunilor şi meritelor şi nu prin răsturnarea scării de valori
sociale şi culturale, de care nu sunt străine nici oficialităţile
de la Bucureşti atunci când tot felul de indivizi şi organizaţii
se erijează în „reprezentanţi” ai comunităţii românilor din
Serbia („asociaţii aşa-zise culturale româneşti în Serbia
de Nord-Est care au mulţi chibiţi în capital de pe
Dâmboviţa” – v. tableta Cârtiţele, 11 februarie 2017). Însuşi
titlul culegerii de articole Pierduţi în istorie... este unul
incitant, rechizitorial şi de cauză solidară cu cei „de dincolo
de istorie” („români fără de ţară”), faţă de care gazetarul
nu disperă, dimpotrivă, îşi exprimă convingerea că viitorul
va fi de partea lor, dar nu aşteptându-l într-o pasivitate
incriminantă ci militând pe toate căile pentru răzbirea
adevărului, valorilor adevărate, spiritului identitar.

Astfel de adevăruri sunt nu numai foarte crude
pentru românii din Serbia şi destul de rechizitoriale pentru
o anumită acţiune diplomatic-guvernamentală, dar ele
constituie şi „degetul pus pe rană” întru tămăduirea
acesteia – sub acest aspect dl Florian Copcea rosteşte
răspicat „adevărul care doare”, de unde spiritul său
combatant şi foarte incisiv în „tămăduirea” unei cauze
comunitare, a românilor „pierduţi în istorie” din spaţiul ex-
iugoslav.

1.1.Memorabilă este şi iniţiativa istoricului şi
criticului literar FLORIAN COPCEA de a edita, sub
auspiciile Editurii Academiei Române, în colecţia „101 de
poezii”, nu mai puţin de 10 volume de poezii ale unor
cunoscuţi poeţi români din Banatul sârbesc. Aflat în plină
desfăşurare, acest demers editorial este nu numai
binevenit dar şi real cinstitor pentru marele Tablou de valori
al literaturii române, care trebuie să-şi revendice deplina
integralitate aducând „acasă” atât literatura din marea
diasporă cât şi pe cea transfrontalieră, mai mult sau mai
puţin rămase în legături organice cu cultura din Patria-
mamă...

Au apărut până acum, în amintita serie editorială,
antologii din poezia lui Vasko Popa, Radu Ciobanu,
Slavco Almăjan, Petru Cârdu şi Radu Ciobanu,
realizate de Florian Copcea, care semnează deopotrivă
prefeţele, nota asupra ediţiilor şi selecţia reperelor critice.
În realizarea Bibliografiilor, i-a venit în ajutor scriitorul Nicu
Ciobanu. Urmează să apară cât de curând, în aceeaşi
colecţie, poeţii Ioan Baba, Pavel Gătăianţu ş.a.

Iată câteva scurte considerente privind autorii
editaţi până acum, nume bine cunoscute din literatura de
azi a Banatului românesc.

VASKO POPA (29 iulie 1922 – 5 ianuarie 1991).
Absolvent al Liceului din Vârşeţ şi licenţiat al Facultăţii de
Filozofie din Belgrad. Iniţiator al mişcării literare române
din Voievodina. Preşedinte al Secţiei de Presă a Uniunii
Culturale a Românilor din Belgrad, sub egida căreia apare
săptămânalul „Libertatea” (1945). Primul preşedinte
(1946-1947) al Cercului literar „Lumina” şi redactor-şef al
revistei „Lumina”. Mentor al mai multor scriitori români
din provincia autonomă Voievodina. A debutat în „Biruinţa”
din Vârşeţ (1939), continuând să publice în „Borba”
(Belgrad) şi „Knjizevne novine”. Debut editorial cu placheta
de poezii „Kora/ Scoarţa” (Belgrad, 1953). A scris în
română şi sârbă, primind mai multe premii şi distincţii.
Tradus în limbile: albaneză, macedoneană, maghiară,
română, slovenă, bengali, bulgară, cehă, engleză,
franceză, neogreacă, olandeză, hindi, germană,
norvegiană, poloneză şi turcă.

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţă şi
Artă din Serbia (1972) şi al Academiei „Mallawre” din Paris
(1977). Membru fondator al Academiei de Arte şi Ştiinţe
din Voievodina (1979).
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Opera poetică (în limba română): Câmpia
neodihnei, 1964; Versuri, 1966; Versuri noi, 1976, Sare
de lup, 1983; Poezii, vol. I-II, 1993; Inel celest, Bucureşti,
2000; Cerul din pahar, Lumina, 2002. Este autorul altor
zeci de volume de poezii în limba sârbă.

Au scris despre opera sa: Radu Flora, Costa
Roşu, Ioţa Bulic, Simeon Lăzăreanu, Ioan Baba, Ştefan
N. Popa, Goico Teşici, Gligor Popi, Catinca Agache, Ion
Rotaru, Ionela Mengher, Cornel Ungureanu, Ecaterina
Ţarălungă, Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, Răzvan Voncu,
Liubiţa Raichici, Mariana Dan, Brânduşa Juică, Carmen
Dărăbuş, Virginia Popovici, Florian Copcea ş.a.

Reformator al poeziei din Serbia dintru început,
cu volumul de debut, depăşind proletcultismul epocii şi
reuşind o „sincronizare” cu poezia europeană printr-un
discurs poetic „plin de forţă şi nobleţe clasicistă” (Mihai
Cimpoi). „Poezia lui Vasko Popa, subliniază prefaţatorul,
a spart tiparele tradiţionaliste, a demolat romantismul
revoluţionar aflat în vogă în perioada debutului său
editorial, obligându-l să îşi disimuleze trăirile prin cultivarea
metaforei şi printr-o «subtilă dezagregare a simbolului»
(Nichita Stănescu).” Inclus în Istoria sa la „Avangardişti”,
alături de Mihai Avramescu, Vasko Popa a avut de
înfruntat contestările unor publicişti care au considerat
poezia acestuia „deviere” de la linia angajată a literaturii
socialiste, de la realismul socialist. O resurecţie privind
mitul lupului întâlnim frecvent în poezia sa, dovadă
grăitoare că tradiţia populară este filtrată în spiritul destul
de acut al unui modernism sincronizant cu poezia
europeană. Spiritul licantropic al poeziei lui Vasko Popa
exprimă, de fapt, condiţia creatorului în memorabile definiri
de artă poetică (vis-avis de „hăituielile obşteşti” – Sarea
lupilor), precum în volumul Uspravna zemlja / Ţara
verticală (1972), unde, reiterând simbolistica sfântului
Sava, poetul vorbeşte de fapt despre propria-i condiţie,
în ideea redempţiunii, a mântuirii/ salvării sale prin poezie:
„Înfometat şi-nsetat de sfinţenie/ Părăsi pământul/ Şi pe
ai săi şi pe sine/ intră în slujba/ Domnilor înaripaţi (...)/
Trăieşte înconjurat de lupii săi/ Mai presus de ani, mai
presus de moarte! (Viaţa Sfântului Sava). Sau această
asumare a destinului într-o mai tranzitivă cursivitate din
poemul Făurirea Sfântului Sava: „Lupii cu spinarea în
flăcări/ Îl cheamă/ Din munţii asediaţi/ (...) Lupii-l salutară
printr-un urlet nemărginit/ De pe curatele/ Creste ale
munţilor.” Simbolul licantrop tinde să devină, printr-o
profundă asumare, eponimie a unei stări de graţie care
nu refuză „trezvia” faţă de provocările vieţii: „Îşi vede capul
de lup/ Şi-n frunte înscris semnul/ Noii constelaţii promise”
(Sfântul Sava la izvorul său).

Motivul lupului va fi reluat în volumul Vucja so/
Sarea lupilor (1975), dominat de sentimentul morigerator
al apartenenţei la un destin aparte, reverberând
organicismul unei tradiţii şi, deopotrivă, un program poetic
manifest „în imemoriala limbă maternă a teiului”: „Eu cad
pe brânci în faţa ta/ Şi urlu slăvindu-te/ Cum în vremile
tale/ De glorie şi vezi// Şi te implor vechi zeu al meu şi
şchiop/ Reîntoarce-te în vizuină.” (Sarea lupilor, 1). Iată
imaginea poetului care trebuie să facă faţă „hăituielilor
obşteşti” şi care-şi găseşte refugiul în această atitudine
de licantropie securizantă: „Mă prosternai în faţa ta/ Printr-
un rânjet fă-mi semn să mă ridic/ Lupule şchiop”...(Sarea
lupilor, 2). Şi imprecaţia, ruga, în umilinţa condiţiei impuse:
„Întoarce-ţi privirile spre mine/ Lupule şchiop” (Ib., 3). Se
insinuează astfel un fel de comuniune sufletească şi
spirituală, capabilă a exprima o suferinţă sublimată în artă
poetică: „Reîntoarce-te în vizuină/ Lupule şchiop (...)//
Dormi până când propriul tău trib/ nu te trezeşte printr-un
urlet/ De dincolo de cer// Reîntoarce-te în vizuină/ În vis
te voi urma îngrijindu-te/ Lupule şchiop” (Ib., 7).

Acelaşi complex tematic de-a dreptul obsesiv,
definind foarte bine şi în varii contexte laitmotivice, spiritul
licantropic al lui Vasko Popa („motiv central al operei
vaskopopiene” – Catinca Agache), atitudinea sa de frondă
împotriva literaturii şablonarde, confiscate ideologic, în
poeme ca: Lupoaica de foc, Rugăciune pentru păstorul
lupilor, Ţara lupilor, Laudă pentru păstorul lupilor, Urmele

lupului şchiop, Bastardul lupilor, Sub semnul lupilor,
Origine lupească, Ochi de lup, Tatăl lupilor vitreg, Umbră
de lup etc. Iată un citat grăitor din poemul Sub semnul
lupilor: „O noapte întreagă lupii au jucat/ În jurul pomului
amirosind a carne de om// Tu te-ai fi-nţeles de minune/
Cu-aceşti codaţi dansatori/ Îmi spune bunica// Mă holbez
la colţii ei de lup/ Şi mă străduiesc să dezleg înţelesul
râsului ei// Alerg în grădina din spatele casei/ Mă urc în
părul troienit/ Şi-nvăţ să urlu asemenea lupilor”...

Dacă „Ţara verticală” încifra metafora unei
comunităţi etnice rămase în picioare în faţa tăvălugului
ideologiei titoiste, alt volum, precum Kuca nasred druma/
Casa din mijlocul drumului (1975) este structurat pe altă
metaforă a „rezistenţei” etnice, în care laitmotivul „zidului”
decantează bogata semantică a mitologenului în poeme
ca Zidul („Ochi în ochi cu zidul// Piept la piept cu zidul//
Faţă-n faţă cu zidul”), Zidirea, De vorbă cu zidurile, Tei
reîntorşi acasă etc.

Alte metafore-simbol structurante depun mărturie
privind acelaşi complex al unui eu poetic aflat mereu sub
opresiune, într-o incomodă stare existenţial-sufletească.
Spaţiul acesta „carceral”, al vieţuirii într-un univers
mărginit, al sufletului „în-cutiat” revine cu toată forţa în
volumul Mala kutja/ Cutia mică (1984), din care
antologatorul reţine poeme foarte expresive în acest sens,
atingând condiţia onto-gnoseologică a fiinţei, dar şi pe
aceea existenţial-politică, precum: Cutia mică, Admiratorii
cutiei mici, Meşterii cutiei mici, Proprietarii cutiei mici,
Chiriaşii cutiei mici, Duşmanii cutiei mici, Victimele cutiei
mici, Examinatorii cutiei mici, Binefăcătorii cutiei mici,
Prizonierii cutiei mici, Ultima ştire despre cutia mică... Iată
un fragment din Prizonierii cutiei mici, un fel de
„descântec” faţă de o stare imposibilă şi  generală, cu
vădite aluzii anti-ideologice (de fapt aici stă marele secret
al acestei poezii „sociale”, în ambiguitatea metaforei-
simbol, când de o tranzitivitate aiuritoare, când de o alură
intranzitivă care depăşeşte orice oprelişti, lăsând ca
mesajul să se disipeze de la sine, în imediatitatea unui
orizont de aşteptare: „Deschide-te cutie mică (...)// Lumea
întreagă s-a şifonat/ În măruntaiele tale încă/ Nu mai
seamănă cu sine// Rugina cheia ţi-o va mânca/ Lumea
aceasta şi pe noi cei din interiorul tău/ Şi chiar şi pe tine
până la urmă// (...)/ Deschide-te cutie mică”.

Se poate vedea, din cele de mai sus, spiritul
estetizant al poeziei vaskopopiene, „universul ei tensional,
surprinderea sentimentului în momentul lui de implozie”,
„tentaţia de cristalizare în simbol”, „o fisurare în stea a
geamului spart” (Nichita Stănescu). Tindem a crede că
Nichita înţelegea exact spiritul de frondă al confratelui sârb
şi pe acest aliniament al unui nonconformism programatic
sufletele celor doi poeţi au empatizat, într-o reciprocitate
submersivă şi, totodată, subversivă...

„Cu tot estetismul aparent, scria Miodrag
Pavlovič, sensul dezvelit al acestei poezii este agresiv,
prin mesajul său atât de avântat în lume, că pare că strigă
de pe estradă.”

Avem astfel în autorul Ţării verticale un poet
reformist sub aspect vizionar şi stilistic, inconfundabil, pe
deplin exprimat în plan onto-existenţial, dar şi în condiţiile
socio-istorice date, care „de la început s-a impus prin
maturitatea poetică, asediată de probleme, sincronizate
în profunzimea lor cu problemele epocii” (Ivan V. Lalič).

Nu ştiu dacă poezia lui Vasko Popa a fost
abordată şi din această perspectivă foarte pliată pe texte
a „rezistenţei”, a atitudinii tranşante anti-ideologice, a stării
de „criză” generate de „în-cutierea” în sistem, dar noi
considerăm că se cuvine o exegeză cât mai fidelă cu
spiritul restaurator al acestei poezii, cu vizionarismul ei
manifest de substrucţie social-mesianică. Căci, revoluţia
poetică de care se vorbeşte în cazul lui Vasko Popa nu
se adresează doar poeziei ca text şi „facere”, ci substanţei
active medulare, fermentului generativ de stare poetică,
„atitudinii” prin mijloacele de sugestie ale metaforelor-
simbol, cele mai multe perene, obsedante, polimorfe, în
stare să recomande un mare poet, de la care încoace
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poezia de valoare din Serbia şi-a tot urmat înainte drumul,
fără nostalgii de întoarcere...

Da, Vasko Popa este de-a dreptul un poet
european născut în această parte de Europă sud-
răsăriteană, cu frământările şi prefacerile ei istorice.
Antologia de faţă reuşeşte să-i antreneze creaţia în
această direcţie a percepţiei estetice.

3. RADU FLORA (5 septembrie 1922, Satul Nou
– 4 septembrie 1989) – personalitate complexă a culturii
din Serbia. Poet, romancier, traducător (tradus în toate
limbile naţionalităţilor din ex-Iugoslavia, dar şi în engleză,
franceză, spaniolă, italiană, esperanto). Istoric şi critic
literar, folclorist. Studii liceale la Vârşeţ. Absolvent al
Facultăţii de Litere din Bucureşti (1945) şi licenţiat al
Facultăţii de Filozofie din Belgrad (1948). Doctoratul la
Zagreb (1959) cu teza „Graiurile româneşti bănăţene din
punctul de vedere al geografiei lingvistice”. Profesor (şi
director) al Liceului din Vârşeţ şi, în paralel, cadru
universitar la facultăţile de filologie din Belgrad (1963-
1987) şi Novi Sad (1973-1987). Autor de manuale şcolare.
Cercetări de seamă în domeniul de pionierat al
dialectologiei aplicată la spaţiul socio-lingvistic din
Voievodina. Autorul celor şase volume ale „Atlasului
lingvistic al graiurilor româneşti din Banatul iugoslav”.
Coautor, alături de Vasko Popa, al „Dicţionarului sârb-
român”. Sinteze de istorie literară: „Istoria literaturii
române”, Vol. I şi II (1962-1963), „Literatura română din
Voievodina. Panorama unui sfert de veac” (1971),
„Documente literare” etc.

Debut cu poezie în „Libertatea” (1945), iar editorial
cu placheta de versuri „Drum prin noapte şi prin zi” (Vârşeţ,
1947). Volume de poezii: Poeme cu lumină, 1950; Albu,
1952; Liniştea zorilor, 1976; Piruete, 1981; Unghi de cer,
1984; Maree, 1986; La capătul nopţii, 1988 ş.a.

Romane: Şcoala logodnicilor, 1953; Când vine
primăvara, 1983; Capcana, 1978; Vârtejul, 1980; Zidul,
1983; Capcanele, 1986; Alfabet, 1987.

A colaborat la publicaţii literare şi de cercetări
lingvistice din străinătate, fiind inclus în peste 20 de
enciclopedii, lexicoane şi dicţionare din Europa şi USA.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia. Distins cu
diferite premii şi ordine ale statului sârb.

Au scris despre contribuţia lui literară şi culturală:
Ion Bălan, Dragoş Dima, Mariana Dan, Ion Deaconescu,
Costa Roşu, Marian Odangiu, Ioan Baba, Laurenţiu Ulici,
Catinca Agache, Glogor Popi, Ion Rotaru, Ionela Menghel,
Sima Petrovici, Ion Neagu, Ecaterina Ţarălungă, Carmen
Dărăbuş, Virginia Popovici, Brânduşa Juică, Vasa Barbu,
Nicu Ciobanu, Florian Copcea, Lucian Marina, Romanţa
Iovanovici, Ofelia Meza ş.a.

„Cu Radu Flora, – apreciază Florian Copcea în
„O istorie a liricii româneşti din Serbia”, Cap. „Pre-
moderniştii” (2018) – cea mai complexă personalitate a
spaţiului spiritual multietnic din Serbia actuală, literatura
română a fost racordată, inevitabil, la cultura şi
spiritualitatea europeană semnificatvă.”

Situat alături de „pre-moderniştii” Ion Miloş,
Florica Ştefan, Mărioara Baba, Valentin Mic, Radu Flora
a contribuit la reformarea tematică şi stilistică a poeziei
din Banatul sârbesc. Este un continuator strălucit al acelei
vocaţii luministe bănăţene (Paul Iorgovici, C. Diaconovici-
Loga, Nicolae Stoica de Haţeg, D. Ţichindeal, Damaschin
Bojincă, Eftimie Murgu ş.a.), contribuind din plin la
cultivarea şi modernizarea limbii române, la modernizarea
şi îmbogăţirea literaturii.

A cultivat în poezia sa de început teme şi motive
tradiţionale modulate într-o modernă expresivitate, deşi
poezia lui nu poate fi încadrată într-un gen literar anume
definit (Catinca Agache). Teme ale autohtonismului
balcano-bizantin şi, deopotrivă, o atotprezentă
referenţialitate de subtext ce trimite la miturile liricii
eminesciene configurează o poezie de cunoaştere, mereu
în dialog cu substanţa medulară a tradiţiei româneşti.
Poezia lui Radu Flora dezvoltă o febricitară imagistică în

direcţia inovării limbajului poetic, a forţei de exprimare şi
sugestiei polimorfe.

Textele reproduse în antologia de faţă fac parte
din volumele „Maree” (Panciova, 1986) şi „La capătul
nopţii” (1988), capabile „să probeze talentul incontestabil,
de excepţie, al celui dintâi întemeietor al literaturii de
expresie românească din Serbia”, după cum se
precizează în Nota asupra ediţiei aparţinând
antologatorului Florian Copcea. Ordonarea tematică a
textelor are ca scop sublinierea privind „puterea
cuvântului”, „teroarea verbului” – „dominante ale unei lirici
eclectice, de un inedit rafinament pentru literatura română
din spaţiul multietnic şi multilingvistic sârbesc”.

În prefaţa intitulată „Radu Flora şi resurecţia
estetică a poeziei române din Serbia”, dl Florian Copcea
subliniază faptul că şi această poezie se încadrează în
spiritul manifestului-eseu „Drumul literaturii noastre”,
semnat de Vasko Popa, prin care tinerii poeţi de atunci
se detaşau de restricţiile cultural-ideologice şi de realismul
socialist impuse de regimul titoist, mergând în direcţia
regăsirii unei identităţi creatoare, lipsită de complexe şi
inhibiţii. Această revoluţionare a mijloacelor poetice,
anunţată prin volumul din 1947, „Drum prin noapte şi prin
zi”, aducea cu sine şi o reformulare tematică, poezia
devenind astfel reflecţie asupra lumii şi existenţei,
meditaţie lirică, pe filonul redescoperit al clasicilor români
şi sârbi. În acest sens, Radu Flora va deveni, cum zice
antologatorul, „întâiul stătător al liricii române moderne
din Iugoslavia”, nu numai prin poezia creată dar şi prin
reflecţiile privind statutul acesteia. Autodefinindu-se „poet
cu aştri-n frunte şi cu spini bătuţi în palmă”, Radu Flora
sugera, de fapt, condiţia dolorică a destinului creator, în
„fiziologia” poeziei sale regăsindu-se atât reflexe ale
miturilor ancestrale conservate în memoria colectivă a
etnosophiei căreia îi aparţinea, cât şi aspecte ale
contingentului opresor. Şi bineînţeles trimiteri la o mai
largă cultură şi spiritualitate europeană, de unde şi
accentul neo-clasicist în recompunerea limbajului poetic,
a inspiraţiei poetice în ansamblu. Asemănându-se, în
această privinţă, cu demersul marelui său contemporan
Vasko Popa, Radu Flora mergea cu creaţia sa în aceeaşi
direcţie europeană, deschizând astfel drumul liricii
româneşti din Serbia către patrimoniul universal de valori.
Virtuoz al limbajului poetic în sensul polimorfismului stilistic
şi ludic combinatoriu, Radu Flora era, în fond, un
nonconformist (vezi şi texte de alură avangardistă precum
antologatul „Babel”, p. 132), care, re-contextualizând teme
şi motive poetice, oarecum criptic şi subversiv, nu făcea
decât să se exprime pe sine într-un context dat.

Antologia de faţă, sub titlul „Zborul din clepsidră”,
deşi are în vedere doar volumele din 1986 şi 1988 amintite,
reuşeşte a ne livra măsura exactă a poeziei lui Radu Flora,
conform căruia „Totul este cerc şi rotire, totul e joc,/ umbră
strâmtorată, pidosnic, în poloboc.” (Rostire, despre cerc
în rotire). Aproape obsedat de „mecanismul” psiho-mental
creator de poezie, ca şi Vasko Popa, Radu Flora duce
gravitatea reflecţiei în ludic, atenuând astfel sentimentul
unor apăsări sufleteşti: „Versurile-ţi curg prin zăbrele/ ca
o apă chiorâtă încătuşată-n mărgele./ Neogoit, faci pe
scamatorul/ ca o vedetă eclipsată de amurg.” (Prin cocleţi
privind). Iată, într-o Omnipoezie, conştiinţa de sine a
poetului care, asaltat din toate părţile de poezie, simte
cum realul este însuşi izvorul inspiraţiunii sale, jocul de
lexeme „arteziană” / „argheziană” sugerând însăşi situarea
autorului într-o revoluţionare a mijloacelor de exprimare,
aşa cum făcuse în poezia românească interbelică Tudor
Arghezi: „Versuri (şi neversuri) ţâşnesc la fiecare pas,/
ca dintr-o arteziană (nu argheziană) deschisă arteră.// Nu
mai este stihul (nici nu poate fi) alifie/ pentru rănile
înduioşatelor inimi, cu fibre/ subtile şi întinse până la infinit.
Nu/ cântă poetul rarefiate simţuri întinse pe o/ aţă subţirică
ca o coardă de aur. Nici/ pasteluri înveşmântate în
somptuoase crinoline.// Nu mai este..../ Nu cântă poetul.../
Nici pasteluri...”

Mult mai încifrată decât poezia lui Vasko Popa
prin şocantele asocieri, prin robusteţea verslibristicii sale
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atât de „argheziene”, zgrumţuroase, ţepoase (vezi sonetul
Cuvinte încrucişate, de o abstractizare de-a dreptul
barbiană!), frizând în concreteţea expresivă o estetică a
„cioplirii directe” (ca să ne exprimăm cu un concept din
arta sculpturală brâncuşiană – „la taille directe”), prin jocul
de cuvinte care presupune elevată intelectualitate şi o
foarte bună cunoaştere a limbii pentru înţelegerea exactă
a mesajului (autorul fiind deopotrivă un teoretician şi un
„meseriaş” al limbajului), poetica lui Radu Flora îşi asumă,
în mod livresc şi fantezist, şi o dispoziţiune ironic-
fantezistă. Sub acest aspect, Vasko Popa este mult mai
grav, metaforele sale simbolice nu se „joacă” cu cuvintele
şi ţintesc exact ideea, mesajul. La Radu Flora, gravitatea
este în conţinutul întreţesut ludic al textului, poetul fiind
un prestidigitator al limbajului, chiar şi atunci când se
declară un fel de „alfa” şi „omega” în domeniu. Iată poemul
Deţinătorul atotcuvântului, o artă poetică integrală, din
care transpar toate declicurile fantasmatice şi tehnicile
acestei poezii, de la orgoliul deţinătorului de har poetic, la
expresivitatea de mai largă meditaţie (continentală chiar!),
dispoziţia ludică şi asocierea oximoronică, asperitatea de
„cremene culantă” a limbajului şi invocarea
„anticuvântului” ca ordonator al inspiraţiei frenetice,
„poeticele tâlcuri” şi „cripticele” asocieri, dimpreună cu
amintirea râvnitului Graal, care nu e decât mântuitoarea
inspiraţie a acestui meşteşug redempţiv, totul într-o
dispunere/ cursivitate în trepte a versurilor, la rândul ei
tâlcuitoare de gând poetic (în alte texte, putem vedea un
aranjament geometric amintind de caligramele lui
Apollinaire): „Eu sunt începătura şi curmătura,/Logosul şi
judeţul cel din urmă./înfipt cu fruntea-n munţii tibetani/şi
cu talpa pironit în Canionul Colorado,/limba-mi este
ascuţită de secera anilor/şi cremenea culantă verbală mi-
este iederă.//Am supt toate vetrele şi toate izvoarele/şi
anticuvântul meu coseşte picioarele/dehidraţiilor metrice
ale poleiţilor lihvari/de nume, prenume, pronume şi alte
poeticale tâlcuri –/vă sorb dintr-o-nghiţitură, ai slovelor
anticari,/cu mijite, dosite şi redospite bâiguieli.//Se revarsă,
fără poticnici, puhoiul râului meu/de-mperecheri/
asimetrice/nesăbuite/criptice,/frenetice/în oţel ţintuite/
verbe, adverbe, postverbe – un câmp elizeu.//Nu
(re)cunosc nuanţe,/Fleacuri de deşeuri literare,
consonanţe.//Mă-mpărtăşesc din paharul sfântului Graal./
Buzele-mi rostesc (şi mâna-nşiruie) cuvântul integral.”

Mai toate poemele antologate trimit la programul
poetic asumat sau sunt ele însele arte poetice, fapt ce
grăieşte despre irepresibila şi indimenticabila vocaţie de
poeta „artifex”. Sub acest aspect, Radu Flora este un pre-
modern, topind la un loc estetica tradiţionalismului cu
experimentarea unui avangardism mai strunit de
conştiinţa sa poetică, uşor livrescă şi mai mult concentrată
pe ideea corporalizată în limbaj.

Oricum, obsesia „facerii” poeziei este
atotprezentă şi ea ne dezvăluie un spectacol lexematic şi
imagistic de mare forţă al unui poeta artifex inconfundabil:
Cuvântul din vârful pipei, Serpentinele cuvântului,
Nemeşul versului, Judecătorul cuvântului, Cerşetor cu
orgă, Alter ego, Resemnări, împăturite (cu dispunerea de
geometrie frântă a versurilor, ceva cam apollinairean!),
Cuvinte încrucişate, Sonet brut(al), Sonet afon,
Autoportret, Îmbătat de somn, Spleen serafic, Grafomanie,
Poetomahie, Pandemoniu, Foarfeci poetice, Declaraţie
poetică, Icarul împănat, Calul troian, Teroarea verbului,
Necuvântul, descărcare verbală, Vers ştirb, Logoterapie,
Idiom în incolor, Depoetizare, Vers ludic, Cultura versului,
Poezie în micro- şi macro-plan, Vraja scrisului, Exerciţii
stilistice, Occisio poesiae, Self service, Încercare de
redresare în cântecul pierzaniei, Autobiografie cicatrizantă
...Un omagiu fără înconjur avem în sonetul Cuvântul,
poetul turnând în tiparul prozodic şi strofic consacrat un
mesaj atât de modern prin spiritul neoclasicismului afişat.
A se observa totodată spiritul polemic în „definirea” artei
sale poetice, precum şi ironia cu ţintă fixă, destructurantă,
menită a-i evidenţia mai bine mesajul „brutal” (v.
Depoetizare) şi a reliefa personalitatea inconfundabilă şi
novatoare a creatorului (mântuit prin propria-i

„logoterapie”): „Cuvântul e ca o vargă, ca o liniuţă –/Mai
tare ca bolidul, ca fierul, dur-diamantul./.../Îl scrii cu literă
de-o şchioapă sau mic ca punctul –/Străbate departe pese
mări şi pripone vârfuri./.../ Nu este cuvântul ceea ce vor
să-l facă păunii/Cei care se-nfoaie-n pene sughiţând pe
alee,/Nici bardă de-oţel aprins cum vor să-l chiuie unii./E
slovă de-aur şi ridicată-n slăvi o osana,/E-un gând
mişcător şi o magnifică idee./Cuvântul e acelaşi spus în
ido sau haldeiană.”

În concluzie, am putea spune că poetul Radu
Flora are darul celui evocat de el însuşi (poezia fiind
dedicată „Mie şi altora”) în laconica piesă lirică
Grafomania, de o referenţialitate deopotrivă ideatică şi
autoironică: „Blestemul regelui Midas, inversat,/ îţi este
încrustat în creştet şi-n frunte,/ scriitura cu zece sigilii,
dezgolită ca o muiere,/ arbore fără rădăcină, înecat în
mare vârf de munte.// Faunul din după amiezele
valeryene/ te adastă, dar cu Ciota în cuţite tăiat,/ cântu-ţi”

Sau cu cuvintele sale din „Vraja scrisului”, mai
explicit, punând faţă în faţă alonja idealităţii cu limitarea
condiţiei existenţiale:„Poet cu aştri-n frunte şi cu spini
bătuţi în palmă,/Pornit în nemărginirea zării, să te-mpiedici
într-un muşuroi./Să te vrei Prometeu vânjos şi să te
trezeşti picătură de nămol,/poet cu elixir al vieţii, ros să fii
de carii şi de puroi.”

Am încheia, totuşi, într-o notă mai egotist-
definibilă pentru poetul Radu Flora, care în poema „No 1”
îşi transcrie, într-o alteritate relaţională de ipseism
congruent, acest crez testamentari, rămas valabil peste
vreme: /„Te-am inventat sub No 1/şi verbul meu te vizează
ca pe o ţintă mişcătoare:/tu eşti prada, eu sunt căpcăunul/
şi-orice-ai grăi sau scrie,/vorba mea este atotnimicitoare.”

4. SLAVCO ALMĂJAN (n. 10 martie 1940,
Vârşeţ-Oreşaţ, Voievodina) – poet, prozator, dramaturg,
eseist, traducător. Studii în limba română la Liceul
românesc din Vârşeţ. Absolvent al Facultăţii de Filosofie
de la Universitatea din Novi Sad (specializare în literatură
iugoslavă şi universală). Debut cu poezie în revista
„Lumina” din Vârşeţ (1957) şi editorial în 1968 cu volumul
de versuri „Pantomimă pentru o după-amiază de duminică/
Pantomima za nedeljno popodne”, încununat cu „Premiul
Majoratului” (Novi Sad). Cărţile sale de poezie i-au fost
tipărite atât în Serbia (Panciova, Novi Sad; Priscina) cât
şi în România (Timişoara, Cluj, Iaşi, Craiova), fiind
încununate cu diferite premii (la Novi Sad, Panciova,
Belgrad, Uzdin, Iaşi, Craiova, Bistriţa etc.), între care
menţionăm Premiul „Mihai Eminescu” al Festivalului
Internaţional „Mihai Eminescu” (2001 – Orşova, 2008 –
Drobeta Turnu-Severin), Ordinul „Mihai Eminescu” pentru
Literatură (2003, Institutul Naţional pentru Societatea şi
Cultura Română din Iaşi), Academia Internaţională „Mihai
Eminescu” (Craiova, 2006). A condus publicaţii de limba
română din Voievodina (redactor-şef la „Lumina”, 1976-
1981, 1993-2000). Preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor din
Voievodina şi membru în conducerea Uniunii Scriitorilor
din Iugoslavia.

Menţionăm tabloul bio-bibliografic aproape
exhaustiv alcătuit de confratele scriitor Nicu Ciobanu, care,
împreună cu antologarea poemelor, prefaţa şi selecţia
reperelor critice datorate criticului şi istoricului literar
Florian Copcea, reuşesc a contura profilul poetic distinct
al scriitorului Slavco Almăjan.

Au scris despre opera lui: Radu Flora, Ion
Deaconescu, Costa Roşu, Petre Stoica, Paul Miclău,
Gabriel Stănescu, Marian Odangiu, Ioan Baba, Ştefan N.
Popa, Ion Rotaru, Dan Cristea, Gabriel Chifu, Ecaterina
Ţarălungă, Catinca Agache, Gligor Popi, Ionela Mengher,
Ion Neagu, Florian Copcea, Nicu Ciobanu, Vasa Barbu,
Mariana Dan, Ofelia Meza, Boris Crăciun, Brânduşa Juică,
Daniela Crăciun-Costin, Marina Ancaiţan, Virginia
Popovici ş.a.

Antologia de faţă, FASCINAŢIILE TREZIRII,
„văzută şi acceptată de autor”, este alcătuită din volumele
Pantomimă pentru o după-amiază de duminică (1968),
Liman trei (1978), Labirintul rotativ (1986), Mutaţia
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punctului (1988), Post-restant la arhipelag (1999), Faptele
imaginarului (2004), Fotograful din Ronkonkoma (2009),
Mansarda de Vest (2012) şi Un peşte a sărit din acvariu
(2017).

În prefaţa „Slavco Almăjan: evaluări poetice şi
estetice”, îngrijitorul ediţiei, dl Florian Copcea, reiterează
faptul că literatura română de azi din Serbia, marcată
benign după război de imperativul sincronismului, este
„deschisă experienţelor europene”, evoluând, în contextul
multiculturalităţii şi multilingvismului dat, „sub principiul
aculturaţiei şi al unor încrucişări identitare care au orientat-
o spre o inevitabilă ruptură de tradiţia organicistă”, în cazul
de faţă cu acea ideologie de import modulată într-un
socialism doctrinar titoist vreme de decenii... Astfel a fost
posibilă apariţia unor „limbaje vitale, inovatoare,
consecvente formelor estetice occidentale”, alcătuind o
nouă literatură atât ca tematică, dar mai ales ca artisticitate
a formei. Între „Sisifii existenţiali” ai noilor paradigme
artistice, alături de Radu Flora şi Vasko Popa, numele lui
Slavco Almăjan este unul care se impune de la sine, prin
profilul de polihistor al creatorului, un fel de scriitor „total”,
abordând cu succes toate genurile literare şi contribuind
la disiparea transfrontalieră a valorilor româneşti din
spaţiul ex-Iugoslaviei, el însuşi fiind tradus în limbile
minorităţilor din ex-Iugoslavia (albaneză, maghiară etc.),
dar şi în engleză, chineză, turcă, suedeză, slovacă, italiană
şi spaniolă.

Slavco Almăjan aduce în poezia o lume nouă, de
deschideri proaspete şi vizionare, transpusă în versuri
frenetice cu acea energie nezăgăzuită şi debordantă
bucurie primăvăratică, o lume „imaginară”, după cum
însuşi o califică poetul, dar în măsură să exprime, prin
varii re-semantizări mitice, pe deplin elanul de forţă şi
novator al noului crez paradigmatic: „Pe neaşteptate se
deschide cerul/ Ceea ce era neobişnuit la ora aceea/ Cerul
era ca şi câmpiile noastre/ Mai mult verde decât pregătit
de nuntă// În faţa cerului deschis era o mireasă/ Fii atentă
i-am spus/ Dacă ţi se va întâmpla să-ţi apară o stea la
nunta mea/ Nu te minuna/ Stelele vin nechemate la nunţile
esenţiale// Era sâmbătă pe-nserate/ Şi pe cer nu apăruse
nicio stea/ Şi mireasa s-a plictisit aşteptând să apară în
faţa ei/ Măcar o idee în formă de măr/ Atunci s-a întâmplat
ceva cu totul neaşteptat/ În curte a apărut un clovn/
Dansând cu mireasa până spre sfârşitul verii/ Într-un târziu
cerul se închise din nou/ Şi cum se închise cerul/
Suspiciosul manifestă interes faţă de lumea imaginară”
(Interes pentru lumea imaginară).

Avem aici o adevărată artă poetică, din care
reţinem apetenţa poetului pentru discursul poetic care
conţine în sine un miez de „poveste” hilară, de
„narativitate” declanşatoare de „criză” lirică, apoi limbajul
acceptabil cu multe note de oralitate şi, nu în ultimul rând,
acea ştiinţă a construcţiei poetice, de imagism centripet,
care modulează toate aceste mărci caracteristice într-un
text pliat pe idee şi foarte semnificativ. „Discursul liric al
lui Slavco Almăjan, grav şi previzibil, în esenţă matafizic,
- constată prefaţatorul, exemplificând cu versuri –
corespunde unei hermeneutici orientate spre o
simbolistică transfrastică”: „Eram obişnuit cu tot felul de
surprize/Mai ales cu propria mea identitate/Memoria
personală nu era altceva decât o colivie/Lucrul acesta
părea absurd deşi armonios poziţionat/La prima vedere
totul aparţinea ficţiunii/Pasărea din colivie era protejată
de indiscreţie/Deoarece era invizibilă şi crescută între
trecut şi viitor/Era stadiul alternativ al vârstelor şi al
cunoaşterii//Am vrut să scot pasărea din colivie/Dar cum
să scoţi o pasăre invizibilă/Confruntată cu ideile mele
despre libertate şi zbor/Trebuia întâi de toate să
demontăm colivia/Am adus fel de fel de unelte/Am
încercat să ne eliberăm de anumite texte de epocă/Să
ne întrebăm cum pasărea putea să devină invizibilă/Că
ea nu era înger/Nici fiinţă născută din ideea de nemurire/
Şi nici nu se asemăna cu efectul invers/Era foarte greu
să demontăm colivia/Că şi ea încetul cu încetul devenise
invizibilă/În sfârşit era atât de clar că-n faţa noastră nu
mai era nimic/Îmi este imposibil să spun cum mă simt

acum/Nu mai am pasăre nu mai am colivie/Şi ceea ce
este mai grav/Nu mai am nici identitate”(Demontarea
coliviei)

Exprimându-şi crezul poetic în astfel de texte de
o imaginare instituire a eului în narativităţi enigmatice, de
criptică sugestivitate hilară, Slavco Almăjan nu făcea decât
să-şi construiască o operă într-un context socio-politic
dat, în care numai astfel de „abordări” imaginare puteau
defini aspiraţia de libertate deplină a unui artist. Căci ce
altceva pot semnifica metaforele-simbol „mireasa” şi
„colivia”, din textele citate, decât un dor subversiv de
eliberare a eului din canonul proletcultist al vremii. În toată
poezia sa de până la 1989 vom întâlni astfel de înscenări
fantasmatice, imaginare, traducând o sete de eliberare a
spiritului din orice constrângeri (fie ele onto-existenţiale,
fie aluziv-politice): Bărbatul în stare lichidă, 1970; Casa
deşertului, 1971; Liman trei, 1978; Labirintul rotativ, 1983;
Mutaţia punctului, 1986; Efectul contrastelor, 1989).

Sub acest aspect al unei subversivităţi de
substrucţie, Slavco Almăjan este congruent cu lirica lui
Radu Flora şi Vasko Popa, ba chiar cu poezia lui Mihai
Avramescu, Ion Marcoviceanu sau Ion Bălan. Instituite
pe imaginare „scenarii”, de hilare simbolizări şi
metaforizări, poezia aceasta de fel apolinic „dă seama”
de anumite experienţe existenţiale, de o luciditate
deopotrivă intensă şi amară, care merge până la starea
disforică, de o „disonanţă” spirituală menită a-i traduce
odată cu noutatea însăşi gravitatea reflecţiei lirice. De la
cursivităţi narative la ritmuri trudnice, lirica sa traduce
imperioase combustiuni sufleteşti, totul într-o „distincţie
a discursului, deopotrivă fin şi percutant, mărturisind atât
un bun mânuitor al conceptelor, cât şi un observator acut
al meandrelor vieţii interioare. Poemele sale, concise,
lapidare, cu o tăietură precisă, au un soi de expresivitate
albă, pe deasupra cuvintelor, acestea reţinute, din greu
reţinute pentru a mărturisi mai mult, pierzându-şi astfel
ponderea şi statutul ce le-au fost acordate iniţial. Rezultă
de aici o formulă poetică sincopată, cu o forţă latentă,
mocnită, o formulă care îşi propune să traducă atât cât
este posibil şi cu uimirea dureroasă, inerentă în faţa
descoperirilor de acest gen, «ritmurile fluctuante» ale trăirii
lăuntrice, când în acord, când opusă la ceea ce se petrece
în afara ei” (Dan Cristea).

A se observa că secvenţele epice, de o
vizionaritate când imanent-existenţială, când simbolică,
sunt în definitiv aduse anume în poezie pentru a institui o
lume imaginară, de fantasmatice declicuri mitice, menite
a-i exprima şi motiva totodată ideile, aspiraţiile, năzuinţele
şi neliniştile creaţiei.

Confratele Srba Ignjiatovic aprecia poezia
acestuia ca fiind „încărcată de ceea ce, în ultima vreme,
este cunoscut sub termenul de postmodernism”,
dezvăluind o existenţă poetică de acute meditaţii,
problematizante, aspect sub care ea devine „o poezie
aproape subversivă în climatul post-modernităţii” (Ion
Deaconescu).

Această poezie „a peştelui care a sărit din acvariu”
(2017), ca să-i cităm titlurile unor volume, poate fi în
aceeaşi perspectivă metaforic-simbolică a celui ce a locuit
în „casa deşertului” (1971), într-un „liman trei” (1976) sau
într-un „labirint rotativ” (1983), percepând cu profundă
intuiţie „mutaţia punctului” (1986) şi, evident, „efectul
contrastelor” (1989). Cu Ieşirea din clepsidră (2003) şi
volumul de eseuri Tratatul de imagologie (2003), literatura
lui Slavco Almăjan marchează etapa în care poetul se
găseşte şi azi, cu aceeaşi „rigoare şi fascinaţie a
extremelor” (antologie de eseuri din 2007).

Poet de consistentă postmodernitate şi
po(i)etician de larg orizont ideatic, prin „istoria tristă a
dezrădăcinării” sale, „dezrădăcinare (ce) se întâmplă în
cer/ Şi nu pe pământ” (Cântec despre căderea din istorie),
Slavco Almăjan se impune în poezia europeană printr-un
viguros vizionarism „ego-centric”, secvenţialitatea epică
în registrele oralităţii reuşind să instituie o mare poezie
de meditaţie, în tulburătoare interogaţii trans-existenţiale.
Şi acest sentiment al gravităţii intrinsece nu apare deloc
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în solemnităţi trufaşe, dimpotrivă în contexte şi expuneri
de umilitate, de asumări identitare dezarmante, de unde
şi farmecul poeziei slavco-almăjene, de o specificitate şi
diferenţiere categorice în contextul liricii din Serbia de azi.
Iată una din ipostazierile lirice ale poetului, capabil a filtra
până la esenţă miturile culturale ale umanităţii (vezi în
cazul de faţă plurisemantismul „calului”, cu evidentă re-
simbolizare a cabalinei din teatrul shakespearian!) şi a
se sublima pe sine însuşi în simbolistica fantasmatică a
imaginarului (sugestia atingând şi înaripatul Pegas, fiul
gorgonei Medusa):„Oameni buni unde îmi este calul//Nu
vedeţi că se-nseară/Şi calul nu-i/Cum voi descrie amurgul
serii fără cal/Cum voi aplica peisajului o coamă şi o copită/
Oameni buni unde îmi este calul meu cel bun şi cel
cuminte/Cel ce dimineaţa mănâncă jeratic/..../Va să zică
încă o dată numai un cal ne poate salva din încurcătură/
De fapt şi un câine ar putea să ne fie de folos/Şi o pisică
udă de atâta ploaie absurdă//Cum poate pisica înlocui
calul întrebă cineva de la balcon/Cum poate câinele să
fie de folos/El n-are coamă şi n-are copită//O ce greşeală
înspăimântătoare/Ce realitate insuportabilă//Eu mă aflu
în mijloc de bulevard oameni buni/Ce-mi trecuse prin
minte să caut calul tocmai aici/Şi cum de nu văzusem că
scena e goală/Şi că personajele erau luate de vânt”(Unde
îmi este calul)

Sau această ultimă strofă din poemul „Mizeria
întrebărilor”, esenţial fixat pe o inefabilă stare de graţie,
asaltată însă, în mod profan, de neofite întrebări prozaice,
- manieră stilistică ce ne aminteşte de ai noştri poeţi
neomodernişti Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, adică
de lirismul când grav, când fantezist şi ironic al unor
contemporani de seamă şi prieteni cu poetul sârb:„Ce
este poezia/Nu mă întreba în felul acesta/Întreabă-mă în
celălalt fel/Întreabă-mă în orice fel/Întreabă-mă în felul
felurilor/Numai în felul în care mă întrebi/Nu mă-ntreba”

Acesta este Slavco Almăjan, un poet („cu figură
de hiperboreean/ Şi o poftă de animal sălbatic” - Micul
dejun la malul Dunării), care, deşi evită orice punctuaţie,
dă drumul limbajului să exprime „viaţa epică şi plutitoare”
(Înspăimântător), asigurând poeziei o captivantă
cursivitate şi elevată coerenţă, modulate ficţional şi
amprentate de simbolistica metaforică a marilor teme
(viaţă şi moarte, creator şi creaţie, imanent şi imaginar,
existenţă şi dezmărginire, limită şi nelimitare etc.), o poezie
engramată de o subtilă, aproape imperceptibilă ironie
(„Poemul avea nervi şi tandreţe şi puţină ironie” – Pisica
neagră a înghiţit poemul alb). Avem a face cu o lirică glifată
pe memoria miturilor, mereu de-construite şi re-
semnificate, în general, pe contingenţe cu irizări
ancestrale şi filtrări ale livrescului, o poezie fixată, dincolo
de insidioasa obstinaţie, pe condiţia disforică a Creatorului
şi, desigur, pe o tânjire de perspectivă soteorologică...

5. PETRU CÂRDU (25 septembrie 1952,
Sâmianaş-Bariţe, Voievodina – 30 aprilie 2011) – poet,
gazetar, eseist, critic literar, traducător. Şcoala primară în
satul natal, liceul la Vârşeţ, absolvent al Facultăţii de
Filologie de la Universitatea din Belgrad (1872-1874) şi
licenţiat în istoria şi teoria artei la Universitatea din
Bucureşti (1978). Redactor la revista „Lumina” (1974-
1981), apoi redactor corespondent pentru Vârşeţ la Postul
de Radio Novi Sad (1984), calitate în care a realizat
valoroase interviuri cu personalităţi din ţară şi străinătate,
dintre care amintim cele cu E. M. Cioran, Mircea Eliade,
C. Noica, E. Ionescu, Saşa Pană, Nichita Stănescu, Ştefan
Aug. Doinaş, Ana Blandiana, Marin Preda Geo Borza;
Ezra Pound, Czeslaw Milosz, Miodrag Pavlovici, Hans
Magnus Enzesberger ş.a.

A tradus în sârbă din opera unor importanţi
scriitorilor români (Urmuz, Ştefan Aug. Doinaş, Ion
Caraion, Emil Cioran, C. Noica, Paul Celan, Eugen
Ionescu, Gellu Naum, Dumitru Ţepeneag, Marin Sorescu,
Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Herta Müller), aducând
pe scena Teatrului Românesc din Voievodina autori
români (I. L. Caragiale, Mircea Eliade, Matei Vişniec,
Ramona Dumitrean)

Debut literar în „Libertatea” (1968) şi editorial în
1970 cu volumul de poezii „Menire în doi”. A colaborat la
revistele „Tribuna tineretului”, „Lumina”, „Poljia” şi la alte
publicaţii de limbă română din Voievodina. Membru al
Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia / Serbia. A obţinut
valoroase premii în ţară, dar şi în România pentru volume
de poezii (unele bilingve) şi traduceri, între care amintim
volumele bilingve  „Rumanska avangarda/ Avangarda
românească” (Ed. Delo, Belgrad, 1986) şi „Antologija
rumunske poezije/ Antologia poeziei româneşti a secolului
XX” (Ed. Svetovi, Novi Sad, 1991).

Opera poetică (selectiv): Aducătorul ochiului,
1974; Pronume/ Zamenice, 1981; Căpşuna în capcană,
1988; În biserica Troia, 1992; Cerneala violetă, Bucureşti,
1998; Şcoala exilului, Craiova,1998; Complicitate, 2007;
Poeme, Bucureşti, 2015; Starea vremii, Cluj-Napoca,
2017.

Au scris despre opera lui: Radu Flora, Ion Bălan,
Slavco Almăjan, Mariana Dan, Costa Roşu, Ion
Deaconescu, Ioan Baba, Catinca Agache, Florian Copcea,
Gligor Popi, Ion Rotaru, Georgeta şi Ioan Adam, Ion
Neagu, Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, Brânduşa Juică,
Virginia Popovici ş.a.

Inclus de istoricul şi criticul literar Florian Copcea
în „O istorie a liricii româneşti din Serbia”, printre
„postmodernişti”, alături de Ioan Flora şi Ioan Baba,
PETRU CÂRDU este unul din reformatorii limbajului
„postmodern” din poezia sârbă de azi, lirica lui tizând la
„antipoezie” (Şt. Aug. Doinaş), un concept definind o
realitate disforică de dincolo de firesc şi normal, o
percepţie opresoare a nimicului şi neantizării de dincolo
de cuvânt: „Mă gândesc să fac mari consideraţii/ pe
marginea nimicului/ la şedinţa de luni am să discut despre
cassandra/ la punctul doi am să stărui asupra poeţilor
romantici/ care s-au retras din manualele şcolare/ şi
despre iubitele lor care s-au cufundat în vârsta îngerilor/
la punctul trei cei care n-au înţeles explicaţiile/ se
prăvălesc deghizaţi în concluzii/ la punctul diverse vom
da un citat din filosoful conta/ o, nimic, cât eşti de mare//
Vă mai aduceţi aminte/ de numele acestui cuvânt”.

Poezia lui Petru Cârdu este şi ea obsedată, ca la
Nichita Stănescu, de ideea şi imaginile „zborului”, al
desprinderii de mundan şi imanent, traducând un
sentiment urgent al aspiraţiei ascensionale, precum în
poemul Putinţa de a fi până la capăt pasăre, o artă poetică,
desigur, între atâtea care-i înnobilează discursul poetic
de-a lungul întregii sale poezii: „Cineva se pregăteşte să
fie pasăre,/ dar el nu este o pasăre./ Cineva zice: mâine-
poimâine voi fi pasăre,/ dar el  u este o pasăre.// Eu am o
formă într-o aripă,/ dar nu am avut nişte păsări într-o
aripă./ Iat-o!/ Eu am avut nişte păsări într-o aripă, dar nu
mai sunt, dar nu mai sunt.// Întrupaţi într-un zbor/ puţini
sunt cei care sunt”.

Această poetică a levitaţiei exprimă, de fapt,
limitarea condiţiei umane şi înecarea sufletului în tot felul
de nimicuri (şi nimicnicii) mundane, de unde şi urgenţa
spiritualizării, a depăşirii „impactului” onto-existenţial: Se
zice că ai zborul de salcie,/ parcă din naştere în oglinzi,/
peste înnoptarea mea/ aşa e zborul cu zodii, aşa.// Bate
zborul, bate-l cu cui/ în norul din palma nu ştiu cui/ să
curgă o trupă de oameni.// De la pana dusă-n nori/ ea se
ţine de vorbirea mea,/ ea trebuie smulsă din vorbirea mea./
/ Să râd cu pasărea asta./ Nu cred să învăţ a râde.”
(Rostire de fiecare zi) Se vede clar cum poetul ia în răspăr
convenţia limbajului comun, răsucind cuvintele oarecum
„sardonic” şi făcând aluzie eponimă la celebrul vers
eminescian privind nemurirea din „Odă în metru antic”,
„arătarea antică a fiinţei eminesciene” (Mihai Cimpoi).

Metafora-simbol a păsării revine în frumosul
poem Aleasa vreme de pasăre, o altă artă poetică care
vorbeşte despre organica năzuinţă ascensională a acestei
viziuni generatoare de semnificantă referenţialitate: „Îşi
face un cuib o pasăre/ în vorbirea mea,/ iar eu o simt şi o
pot vedea/ din simplul motiv că sunt.//Trebuie că-i zboară
îngerii/ din nesfârşitu-i închis/ în inima-i curată.//De
departe din ziua de ieri/ cuvintele vin asupră-ne.// Trebuie
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că suntem prin aer/ rezemaţi de noi înşine./ Intraţi în
moarte,/ fără noi înşine.”

Altundeva, avem evocată imaginea vulturului
„fără pene” (deci dezgolit de vanităţi şi orgolii) care zboară
atât de frumos „în timp ce transportă aerul meu” (Vulturul
fără pene), pentru ca într-o Peană (a se observa aluzia
mitică la „peanul” din antichitatea greacă) să ne comunice
conştiinţa congruenţei eului poetic cu zborul: „mi se pierde
umărul în zbor/ de-a valma într-o doară/ nici cea de-a
patra aripă caldă/ nu mi-a ajuns în loc de umăr/ ţine
câmpia întinsă a vrajei tale/ în zborul tău/ zborul e-n
cuvinte străvezii/ parcă te rog să vezi/ în gând cum mi-l
aşezi/ mai am o aripă în formă de săgeată/ spre tine-
ndreptată”.

Obsesia „logosului” în relaţie cu posibilităţile de
exprimare ale po(i)eticii sale revine în volumul
„Pronumele”, în care se produce o esenţializare a lirismului
situabil într-o „criză” a limbajului. Poetul devine, astfel, o
instanţă „regizorală”, care urmăreşte acest jos al reflectării
datului existenţial în logos, consemnând reacţia de tăcere
empatică a „interlocutorului” faţă de imposibilitatea
exprimării integrale prin cuvânt : „Un om se trezeşte în
vorbirea sa/ şi întreabă:/ chipul meu oare a trecut pe aici/
stau şi privesc/ în ce limbă un om seceră/ cuvintele/ la
jumătatea drumului dintre sine şi nimeni.// Aici
interlocutorul rămâne mut./ Eu întorc capul spre cuvintele-
n defilare./ Un om se-aude în îmbrăţişarea realului,/
condamnat să vorbească cu inima” (Logos şi existenţă).

Cam acesta este sensul genericului Plânsul
oglinzii dat antologiei în discuţie de dl Florian Copcea,
care se deschide, desigur, cu o artă poetică, mai exact
cu o poezie care aminteşte de Nichita al nostru, dar într-
un sens oarecum corectiv, de vreme ce poetul nu e
considerat un simplu „soldat”, ci chiar „generalul” limbii,
capabil la nivelul resemantizării poetice de „nebunii” şi de
„rana de cuvinte” din sufletul: „Poetul nu are vârstă el nu
are familie/ el nu are copii are scepticismul meu obosit/
de 14 carate/ el e cetăţeanul limbii ele generalul/ ce nu
poate fi niciodată un simplu soldat/ el deschide poarta
dinspre răsărit e o simplă/ rană de cuvinte/ serveşte
nebunie cu vocale căpşuni cu nebunie/ dimineaţa la ora
şapte ieşind în stradă/ ca un incest nevinovat” (Dintr-un
incest nevinovat).

Felul în care percepe Petru Cârdu poezia îl
apropie de sensibilitatea lui Cioran (din care a a editat în
2010 lucrarea „O bogu, o muzici, o ljubavi/ Despre
Dumnezeu, muzică şi dragoste”), evocat în poemul
Bicicleta Cioran, mereu în dispută cu un Dumnezeu care-
l văduveşte de certitudinile existenţei, lăsându-l să-şi
trăiască dramele existenţei într-o conştiinţă a limbajului
aproximativ, inoperant, ineficient: „l-am observat pe poet
pe bicicleta blindată/ încearcă să învârtească străzile ca
pe işte pedale/ lipind afişe/ pe rugăciunile către dumnezeu/
încetineşte curgerea timpului prin fulgere şi tunete/ aleargă
între doi copii nenăscuţi/ concentrându-se la realitatea
neîmplinită/ urmându-şi propriile mişcări/ de la potop la
lumina violetă a lunii”. Cioraniană este şi poema intitulată
În loc de discurs, care, sub forma unui limbaj oficial-
administrativ, comunică aceeaşi senzaţie de disconfort
spiritual: „Am onoarea să raportez/ acest poem se
dezbracă-n spini/ l-am luat cu mine dornic de cunoaştere/
în ziua aceea am uitat/ să dau sfat materiei dintre a fi/ şi
a nu fi”... Mai toate artele poetice exprimă aceeaşi stare
poetică de „criză”, de suferinţă, de „rănire”, impresia de
suferinţă îndurată cu stoicism care-şi cere urgent
sublimarea fiind generală: Mă împiedicai de un cuvânt,
Semnul exclamării, Arta de a confisca ferestrele, Zbor
liber, Cititorul în ziua de post, Discuţie liberă, Strigarea
celui care tace, Gândul are cuvântul, Ficţiune şi
comentarii, Descrierea generală a cuvintelor... E, altfel
spus, un fel de Lehamite estetică, conform poeziei
respective, Petru Cârdu dovedindu-se un poet de
profunzime, cutreierat permanent de oglinzile nemiloase
ale lucidităţii extreme.

Frecvente sunt aluziile la celebre mituri culturale,
care revin în forţă în volume ca „În biserica Troia”,

„Cerneala violetă” sau „Şcoala exilului”. Iată, bunăoară,
amintirea relegatului Ovidiu la Tomis: „În galop la tomis
ovidiu se uita chiorâş la mine/ eu mărşăluiam pe urletele
mării în valurile lui 94/ şi nu aveam urmă şi nu aveam
urmă şi/ ca-ntr-o singură afacere privată o iubeam pe A /
(...)/ nu aveam încă 42 de ani din câte ştiu/ îi mulţumesc
lui dumnezeu că-l văd/ fiecare iubire cinstită are un rol
subversiv/ să-l iubeşti pe dumnezeu şi el să te iubească”
(Şcoala exilului). Se vede destul de limpede cum, făcând
aluzie la mitul ovidian, poetul intră în rezonanţă cu
amintirea marelui tomitan nu dintr-un egotism narcisiac,
egolatru, ci din nevoia de comunicare oarecum biografică
a condiţiei sale rezumate de această sintagmă-titlu „şcoala
exilului”. Altădată, vizitarea Sibiului îl determină să noteze
starea de spirit trăită într-o noapte ploioasă la hotel: „apa
curge fără barca lui noe/ până-n zori/ dintr-un turn de
apărare al cetăţii/ o voce se clatină/ în noaptea asta am
văzut-o/ ronţăind din frumuseţea unui poet” (Stop cadru
la Sibiu). Pentru ca în Alianţa vorbirii, dedicată „lui Ion
Mircea”, poetul să consemneze pe „cerchiştii/ Nego
Doinaş Ioanichie”, bucuros fiind de încheiata, frăţeşte,
„alianţă a vorbirii”...

Poezia lui Petru Cârdu exprimă în profunzimea
şi artisticitatea ei postmodernă o inefabilă „texistenţă şi
esenţă poetică”, după cum titrează prefaţa alcătuită de
antologatorul Florian Copcea, foarte interesantă în
definirea artei sale fiind însăşi mărturisirea poetului: „Nu
am modele poetice. În mine circulă cuvinte dintr-o limbă
neinventată încă şi cuvinte rostite pe diverse meridiane,
în diverse limbi, de mari poeţi. Chiar dacă există modele
tainice, vine un moment când ajung să le contest spontan,
nu programat sau după o reţetă prescrisă. Scriitorul
trebuie să fie infatuat, să se simtă un demiurg, altfel
cuvintele lui nu au putere.”

Situat aşadar într-un logocentrism de mirabile
spontaneităţi, poetul îşi creează în-de-sine propriu-i
„model”, declarându-se, sub acest inedit aspect, un
demiurg care construieşte pe „demolări” într-un egotism
frisonat de incomodităţi existenţial-mundane, simţindu-
se din plin rumoarea urbană şi condiţia imperativă de
cetăţean al unui limbaj nou. Toată mitologia acestei lirici,
refuzând convenţiile limbajului, tinde la crearea unei noi
poetici, deopotrivă avangardistă şi spontană, de
substrucţie ironic-sarcastică, de o autenticitate specifică,
de- şi re-mitizantă, care o fac uşor identificabilă în
sintagmatica po(i)eticilor postmoderne.

6. NICU CIOBANU (n. 26 august 1960, Sân-
Mihai, Voievodina) – poet, traducător, gazetar. Şcoala
primară (1967-1974) şi liceul la Sân-Mihai, Alibunar şi
Vârşeţ (1974-1978). Absolvent al Facultăţii de Drept de
la Universitatea din Novi Sad şi licenţiat al Facultăţii de
Filosofie cu o lucrare despre poetica lui G. Bacovia.
Secretar al Societăţii de Limba Română din Vârşeţ (1976-
1991). Debut editorial cu volumul de poezii „Păsări
neînşeuate” (Panciova, 1981). A lucrat vreme de 15 ani
la Radio Novi Sad (emisiunea „Teatru radiofonic”).
Redactor la TV Novi Sad (emisiunea cultural-artistică
„Reflex”, 1997-1999). Preşedinte al Zilelor de Teatru ale
Românilor din Voievodina (1990-2002), iar din 1996 al
Uniunii Teatrelor de Amatori. Redactor la Editura
„Libertatea” (1993-2000). Director al Casei de Presă şi
Editură „Libertatea”, numit de Parlamentul din Voievodina
(2001). Membru fondator al formaţiunii politice „Alianţa
Românilor din Voievodina”. Redactor responsabil al
ziarului „Libertatea” (2008) şi al revistei „Piramida” (2010).

Opera poetică: Păsări neînşeuate, 1981; Om
singur visând, 1981; Împrejurări inexplicabile,1990;
Depoetizare, 2002; Vânător din labirinturi, 2007; Obscură,
lumina, 2010; Imediate rătăciri, 2014; Dialectica iubirii,
selecţie, 2016.

A tradus în româneşte „Dialog şi toleranţă” de
Đuro Šušnič (1999) şi este antologatorul în sârbă al
volumului de proză scurtă românească (20 de autori)
„Nadomak Vitlejema” (2010); Lirica româno-sârbă,
antologie, în colaborare cu Slavomir Gvozdenovič, 2020.
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Eseuri, studii şi cercetări: Pe aripile inspiraţiei,
2008; A fost odată „Libertatea” – eseuri & tablete, 2013;
Şapte decenii de beletristică. Mic dicţionar de cărţi şi autori
(1945-2018), 2019; Eleganta risipire – studii şi cercetări,
2019.

Poezia lui este tradusă în sârbă, engleză,
franceză, suedeză etc.

Au scris despre opera sa: Slavco Almăjan, Ion
Deaconescu, Costa Roşu, Mariana Dan, Ştefan N. Popa,
Ioan Baba, Catinca Agache, Florian Copcea, Ion
Sârbulescu, Ionela Mengher, Ion Rotaru, Ecaterina
Ţarălungă, Cătălin Bordeianu ş.a.

Inclus de criticul şi istoricul literar Florian Copcea
la capitolul „Transmoderniştii”, alături de Pavel Gătăianţu
(O istorie a liricii româneşti din Serbia, 2018) –
„transmodernismul” fiind de fapt un concept aproximativ
exprimând spiritul transdisciplinar al modernismului,
conform noii paradigme propuse de Theodor Codreanu
în lucrarea „Transmodernismul”, 2011 -, poetul Nicu
Ciobanu este, în definitiv, un „postmodernist” de acută
percepţie a actului poetic, optând pentru o „demitizare” a
limbajului poetic. Programul său liric merge pe
„Depoetizarea realităţii”, aşa după cum se intitulează
poemul care deschide antologia de faţă, autorul
mărturisind un scepticism faţă de cuvinte, o atitudine
defetistă faţă de limbajul poetic. Spiritul său, setos de
faţeta reală a lumii oricât ar fi aceasta de „crudă”, preferă
realitatea nefardată, autentică, originară, respingând tot
ceea ce este convenţie, artificiu, „împodobire” a faptului
real: „Nimic nu mă mai mişcă -/ nici limbajul profetic al
pietrelor,/ rătăcit prin biblioteci imaginare,/ nu mă mai
fascinează.// Orice metaforă scufundată în vers/ este
ignorată de jos în sus/ cu o forţă egală cu greutatea/
volumului de realitate depoetizată.// Nici cuvintele/ şi cu
atât mai puţin necuvintele/ nu mă mai apropie de esenţă./
/ Doar de deşertăciune/ cu desăvârşire m-apropii.// (...)//
Doar gândul,/ singurul,/ că nimic nu mă mai mişcă -/ m-
ar putea mişca.”

Cu atât drama poetului este mai originară şi plină
de conţinut cu cât noul său limbaj poetic refuză convenţiile
imagistice, fiind mai decomplexat de toate imponderabilele
ce ameninţă spiritul curat, nud, pur al poeziei. Astfel,
meditaţia filosofică se centrează pe ideea-concept,
precum este percepută noţiunea de timp în Vibraţii
paralele: „Timpul este oglinda vibraţiilor noastre,/
percepută precum o respiraţie/ pe care fixăm momentele
trăite.// Timpul e noţiune,/ e reflecţia trăirilor noastre,/ în
afara lor el nu există.// Timpul suntem noi,/ vigoarea
energiei pe care o emanăm.” Această „depoetizare” a
realităţii impune teza unui subiectivism fiinţial, realitatea
fiind nu un dat preexistent ci chiar zămislire a gândurilor
noastre: „Gândurile noastre, cuvintele rostite/ zămislesc
realitatea./ Ne naştem şi suntem ceea ce rostim.” (Vibraţii
paralele).

Dincolo de „povara bagajului lexical”, poezia –
spune dl Nicu Ciobanu – „mobilizează”: „Intense, profunde
– precum cuvintele/ rostite în hăul enigmatic – sunt trăirile/
pe care le naşte poetul,/ le oferă lumina născătoare de
lumină/ să ajungă dincolo de prăpastia iscată/ între cuvinte
şi necuvinte, între a fi i a nu fi.” (Lumina născătoare de
lumină). Astfel de mefient în posibilităţile de cuprindere şi
exprimare a limbajului, poetul este un „revoltat”, un „etern
răzvrătit”, „un rebel însingurat, precum tunetul în mijlocul
câmpiei”, privind lumea „cu îngrijorare” şi acceptând
„miracolul existenţial”: „Nu este indiferent./Replicile sunt
tranşante,/atitudinile nu-i sunt lipsite de discernământ,/
sentinţele sunt usturătoare, incisive.”

Dincolo de falsele convenţii sub care ni se
înfăţişează realitatea, în timpul acesta al postmodernităţii
pe care-l trăim, trebuie căutat spiritul originar, firesc şi de
bun simţ al lumii. Acesta este „drumul adevărului” pentru
care optează poetul, simplitatea curată şi nepervertită a
gândului întemeietor de nouă paradigmă creatoare,
capabilă a degaja esenţa gândului curat şi, deci, a trăirii
nepervertite: „Nu este nepăsător./Mai degrabă este unul
care neagă,/Condamnă tot ce este ancorat/În falsitate,

lacune ale lumii moderne,/În falsa compătimire./În faţa
lui se scrie o lume în care,/Pe drumul adevărului,Se nasc
cuvintele nerostite.”

O etică filosofică a reflecţiei poetice, aşadar,
capabilă să redea omului sentimentul identitar al plinătăţii
şi trăirii nemijlocite „în paginile de lumină eternă a poeziei”,
după cum aflăm dintr-o altă artă poetică, Lecţia de poezie:
„Poeţii, în singurătatea lor,/ cred în poezie.// Între ei şi
eternitate,/ picură stropi de tăcere,/ răsunătoare precum/
ecoul gerului în faţa oglinzii.” Aflaţi sub un regim mereu
interogativ („din ochi le ţâşnesc întrebările”), poeţii „trăiesc
eternitatea, / prin lumina stejarului,/ alteori întrebările din
ochii lor/ se transformă/ în nişte pânze minuscule de
corabie/ care opresc furtuna.”

„Orbiţi de realitate”, în urechile poeţilor „răsună
sinistra tăcere”, inima li se transformă uneori „într-un ochi
închis prin care/ curge toamna”, iar „pe buzele lor/ răsar
necuvintele/ ce aşteaptă să încolţească/ în paginile de
lumină eternă a poeziei” (Lecţia de poezie).

Poezia înregistrează spectacolul nefiresc în
„falsitatea” lui al lumii, „risipa de fast, de zâmbete false”,
emoţiile „pieptănate”, violenţa asupra omului de rând care
„se lăfăie cu toată splendoarea”. Sub toate aspectele sub
care se manifestă („fizică, verbală, emoţională/ sexuală,
economică, socială”), violenţa este apanajul „personajului
emblematic”: „Autoritar, curajos şi mai cu seamă fudul,/
prada propriei năruiri în hăul falsităţii”. Reflecţia aceasta
de morală socială este extinsă la un areal mai larg de o
coloristică şi specificitate aparte: „Ah, Balcanii – o amăgire
dureroasă,/sărăcia intelectuală este mereu împinsă/sub
preşul conştiinţei.//Omul de rând se prăbuşeşte de ruşinea
altuia, /înghite degradarea precum pastilele de/aspirină//
În faţa întunericului/picură o continuă revărsare de uman,/
demnitate, de emoţie şi respect.”(Personaj emblematic)

De o manifestă, patetică şi ferventă manifestare,
spiritul unanimist al poetului atinge, astfel, chestiuni de
morală socială. Poezia este impregnată, astfel, de atitudini
civice, în numele unui justiţiarism de reflecţie filosofică,
devoalând pregătirea intelectuală a poetului. Este de-a
dreptul memorabil recursul la restauraţia omului firesc,
natural, nesofisticat, curat şi pur, în exprimări tranşante
ce incriminează substanţa insidioasă a lumii în care trăim:
„La dracu cu serile dansante şi/ nunţile voastre”, „la naiba
cu tine, femeie ideală,/ cu mirosul tău înşelător”, „la naiba
cu tine, făptură umană – e timpul/ când trebuie să-ţi vezi
de treabă/ şi să gândeşti la nocivul tău chip/ omenesc.”
(Nişte făpturi umane cu chip nociv).

Chiar percepţia propriului sine este „falsă”, crede
poetul în Falsa percepţie a sinelui, referindu-se la „omul
de rând” care „trăind cu propriile orgolii/ devine oglinda
falsei imagini a sinelui” în faţa „măreţiei necuprinsului”:„Ce
este omul care nu atinge armonia,/căruia îi lipseşte chipul
desăvârşit,/străin de virtuţi, preaplin de fals,/fără
demnitate?//Neacceptând ceea ce cu adevărat este,/
devine o încercare ridicolă de a fi stăpânul altuia.”

  Sub acest aspect al reflecţiei de organon social,
cu observaţii incomode şi chiar pline de cruzime, Nicu
Ciobanu se înrudeşte cu marele poet sârb Ion Miloş, în
poezia căruia toate marile teme, care privesc sufletul
omenesc (existenţa, societatea, artele poetice, iubirea
chiar...), implică ecouri de relaţii sociale ori reflecţii de
asemenea substrucţie. Iată, bunăoară, reflecţia din
poemul În faţa unor adevăruri, pe ideea căutării „sinelui
adevărat” într-o lume contaminată de false principii, de
tot felul de infatuări, convenţii fariseice şi nonvalori:„Singur
cu sinele propriu,/să-şi regăsească chipul –/din toţi în cei
care sălăşluieşte.//E clipa când îşi poate întâlni sinele
adevărat,/în care te întrebi/ce-i de făcut într-o lume fără
de principii,/în care infatuatul devine reper,/în care
nonvalorile/sunt arborate precum drapelul la sărbători?”

Ehei, lupta asta cu nonvalorile înfumurate şi
ţopârlănismul unor neisprăviţi, mojicia unor decidenţi
(neapărat înzestrându-şi moaca studiată cu filosoficii floci
ai luminatului barbişon leninist!) într-o conjunctură de
mizerii şi de reciproce servituţi balcanice, nu e numai lupta
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poetului Nicu Ciobanu!... E o luptă atotprezentă căreia
numai timpul cernător de valori îi va decide soarta. Să ne
amintim puţin de remarca lui Raymond Poincaré:
„Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de
l’Orient, oů tout est pris ŕ la légčre…”, preluată ca motto
de un romancier român din interbelic (Mateiu I.
Caragiale)... Aici, la intersecţia paralelei 45 cu meridianul
locului, tema aceasta a „demeritului” bârâcat... în sus era
una din ideile forţă ale gazetăriei eminesciene, cu care
lirica lui Nicu Ciobanu pare să empatizeze perfect!

Dar, cum mereu a fost aşa în istoria naţiunii
noastre, de mult timp transfrontalieră, o sesizează destul
de tranzitiv şi o amendează ca atare poetul într-o
„Depersonalizare”: „Mereu a fost rău, /dar niciodată n-
am trăit răul/mai rău decât acum./Răul ţâşneşte de prin
toate cotloanele –/niciodată mai multă incompetenţă,/
primitivism,/improvizări.//În comunism ai putut să gândeşti
liber,/dar era un risc să vorbeşti liber,/azi poţi vorbi liber,/
însă se recomandă să gândeşti/în spiritul dicteului puterii,/
indiferent de veşmântul sub care se ascunde./Structurile
nu pot fi demontate/de un vânt primăvăratic –/câinii latră,
caravana trece.”

De aceea, constată poetul, „se trăieşte cu
sentimentul depersonalizării” şi „cu starea de victimă a
umilinţelor/ în faţa asaltului prea plin de aroganţă/ al celor
ascunşi în spatele unui mandat trecător.”

„Nefirescul nu e o stare normală”, declară Nicu
Ciobanu în poezia „În umbra ghirlandelor”, „adevărata
lumină/ nu vine de la licuricii din noapte”, nici de la becurile
ghirlandelor care atârnă pe străzi”, - atunci de unde să-ţi
vină optimismul de care ai nevoie în lupta cu viaţa!... Iar
dintr-o „Indolenţă” aflăm că oamenii rămân aceiaşi
„Dintotdeauna mici şi simpli, absenţi, creduli,/ victime ale
marketingului politic şi campaniilor electorale,/ indiferenţi
la schimbarea anotimpurilor/ şi la sudălmile măturătorilor
de stradă.”

Vâna incriminant-sancţionatorie a poeziei lui Nicu
Ciobanu este atât de puternică încât la mai tot pasul
lectural am putea inventaria lexeme, sintagme, versuri
întregi din acelaşi registru vitriolant de acuze şi ironii
sarcastice, în numele aceleiaşi idei a apărării firescului,
normalului, naturalului, curăţeniei din om („fiinţă sociabilă,/
homo oeconomicus”), fiinţei nefalsificate, integre: „Liniştea
din locurile publice este păzită de poliţişti,/ de unităţi
speciale, de mitraliere”, „Lumea liberă se prăbuşeşte/ sub
povara deciziilor politice”, o lume „care se degradează
fără de ruşinea celor vinovaţi”...

Iată un inventar de itinerantă spontaneitate de
titluri poetice, sugerând fie tremurul gândului în lumina
dureroasei lucidităţi (tema „trecerii” fiind una obsesivă),
fie „neagra” percepţie poetică a unei lumi îndepărtate de
„firesc” şi dreapta măsură a lucrurilor: Clipe pierdute în
aşteptare, Dilematica povară, Numărătorul firelor de iarbă,
O altă inscripţie, Indolenţă, Eşecuri printre clipe de extaz,
Omagiu ţăranilor, Fascinaţia dezrădăcinării, Iată ce-ţi e
omul..., Lumina-oglindă, Moţăială pe harta minoritară,
Inevitabila risipire, Ochiul împietrit sub treptele oraşului,
Ţinutul lipsit de lumină, Neputinţa, Iluzie şi adevăr,
Căutarea propriei identităţi, Vremurile reînnoirii, Firescul
brodat de imaginaţie, Exil...

Desigur, paleta tematică este, dincolo de relieful
socio-moral, mult mai amplă şi foarte grăitoare pentru un
poet de meditaţie în acolade vizionare destul de originale.
Iată-l pe poet în Dilematica povară în aşteptarea venirii
Anului Nou, „acel firicel de lumină, speranţă,/ care ne
ademeneşte spre altceva”, dar: „Unde este lumină, există
şi întuneric/şi în fiecare început există ceva putred//Ni se
aşterne noul an,/nu precum un covor presărat cu stele,/ci
ca spaime, ameninţări,/semne de întrebare./Oare doar
atât?”

Scriitorul Nicu Ciobanu face parte, după propria-
i mărturisire, dintr-o a treia generaţie postbelică,
dimpreună cu Pavel Gătăianţu, Mariana Dan, Vasa Barbu,
Vasile Barbu, Valentin Mic, Mariana Stratulat: „este
generaţia tentată de capcanele postmodernismului, a
căutării noilor forme de exprimare poetică, fiecare

evoluând (cu mai mult sau mai puţin succes) pe linie
proprie”. (Cf. Nicu Ciobanu, Literatura de referinţă nu se
naşte neapărat doar în marile centre, în „Logos”, anul
XV, Nr. 6, septembrie 2020, p.162).

Să reamintim că prima generaţie a fost aceea a
tinerilor strânşi împrejurul revistei „Lumina” (Vasko Popa,
Radu Flora, Mihai Avramescu, Ion Bălan, Florica Ştefan,
Ion Marcovicean, Traian Doban, Simion Drăguţa, Ion
Marcovicean, Iulian Bugariu, Mihai Condali, Cornel Bălică,
Miodrag Miloş, Ion Miloş), iar generaţia de mijloc fiind
ilustrată de postmoderniştii Slavco Almăjan, Felicia Marina
Munteanu, Ioan Flora, Petru Cârdu, Olimpiu Baloş,
Eugenia Bălteanu, Ileana Ursu, Mărioara Baba Vojnoviš,
Ioan Baba, Aurora Rotariu Planjanin.

Poet de amplitudine tematică, cu precisă alonjă
socială într-o postmodernitate globalistă la meridianul
românesc al Europei sud-răsăritene, Nicu Ciobanu se
dovedeşte, prin antologia de faţă, Dilematica povară, „un
creator original, care, prin poezie, a înţeles să conserve
identitatea neamului din care se trage şi să sincronizeze
literatura de expresie română din Serbia cu cea
universală” (Florian Copcea).

 

(2.) Diarista DORINA SGAVERDIA într-un demers
iniţiatic: „RUXANDA. O lume care se duce” (Ed.
Tim, Reşiţa, 2020, 266 p.)

„RUXANDA”, purtând ca subtitlu  „o lume care se
duce”, este o scriere autobiografică, evocând lumea
satului bănăţean Borlova, renumit prin soiurile sale de
mere Yonathane care ajungeau cu căruţele  în pieţele din
Timişoara, Lugoj şi chiar la Arad, după cum aflăm că
obişnuia să facă Pătru Pricu, „tatăl” protagonistei, spirit
antreprenorial, liberal, deţinător de birt la poarta casei,
comerciant de grâne şi deţinător al unor acţiuni la moara
comunală. De unde şi elogiul Yonathanelor în ritmurile
unei naraţiuni care, pe o uşoară undă intertextuală
raportabilă la „amintirile din copilărie” ale Marelui
Humuleştean, intră în rezonanţă cu povestea biblică a
pomului interzis / „fructului oprit”:

„Nu ştiu cum era la alţii, dar în familia noastră a
existat un adevărat cult pentru măr. Arborele fructifer al
vieţii şi înţelepciunii. Sâmburele contradicţiei. Pe de o parte
mărul a fost fructul oprit, pentru care omenirea a încălcat
interdicţia divină şi a fost pedepsită. Izgonită. Pe de alta,
e considerat arborele recompensei divine. De câte ori
începeau să culeagă Yonathanele din Ciurila, cu pomii
cobilaţi până la pământ de rod, mama îmi povestea: atunci
când cerurile se deschid, sub mărul încărcat cu mere roşii
stă întinsă o masă cu toate bunătăţile paradisiace. Iar la
masă, Dumnezeu cu sfinţii. Ca în icoana din soba de la
poartă.” (pp. 58-59).

Intrepid, energic, cu mândreţe de bănăţean
montan în vene, tatăl Pătru fugise cu juna Ruxanda chiar
în noaptea nunţii acesteia, dejucând  căsătoria iubitei sale
cu forţa. Cu toate astea, însă, va avea în tinereţea sa o
„rătăcire”: uitând că este căsătorit, fugise cu nevasta
învăţătorului la Caransebeş, cumpărându-şi automobil şi
trăind pe picior mare, până lada cu bani s-a golit, după
care s-a întors ispăşit la casa sa. „Trădarea” i-a fost iertată
de iubitoarea Ruxanda, dar şi de „fiica” lui purtând numele
mamei, nimeni alta decât autoarea-povestitoare despre
familia, oamenii şi locurile copilăriei sale. „Am trăit alături
de ei 32 de ani, dar nu i-am auzit niciodată discutând
despre nefericitul episod”, mărturiseşte Ruxanda,
precizând totodată că nu şi-a văzut vreodată părinţii
certându-se sau reproşându-şi ceva „Eleganţa,
demnitatea i-au caracterizat în cele mai grele clipe ale
cuplului şi apoi toată viaţa”...

Folclorul vine şi el să confirme demnitatea şi
mândria unui mod de viaţă, care poate fi regăsit doar în
cărţi: „Gugulan cu car cu mere/Şi cu frumoasă muiere
(...)/Eu vând mere, eu vând pere,/Dar nu vând a mea
muiere...”
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Romanul începe cu întoarcerea, cu propriul
automobil („apăsa pe acceleraţie cu povara durerii”,) a
tinerei Ruxanda în satul natal, la Borlova, pentru
sărbătoarea satului şi poemnirea  mamei, după moartea
căreia tatăl rămăsese profund îndurerat, stingându-se şi
el după cinci ani („şi în tot acest timp n-a fost zi să nu-i
invoce numele ori faptele”, „ca într-o penitenţă”).
Revenirea în sat a Ruxandei, care, urmând studii
superioare, obţinuse „testul Cambridge” şi „doctoratul”,
încercând să-şi lămurească mama că „viaţa era fericirea
în drum spre Uniunea Europeană, cu ea în rolul principal”,
este totodată şi o iniţiere. Ruxanda nu era „o superficială”,
dimpotrivă o fire lucidă, „prea serioasă”, „gravă”,
autoironizându-se şi fixată pe profunzime, calităţi care,
într-o mare de superficialitate, nu înseamnă deloc un
merit, dimpotrivă conduc spre „o condamnare la izolare,
la singurătate, chiar la marginalizare”...

Eroina observă că satul s-a schimbat mult faţă
de ceea ce fusese (reper de tradiţii cu ecouri dacice şi
datini ce structurau comunitatea într-un inconfundabil
areal al locuirii, de o ferventă specificitate spirituală,
precum „căluşul bănăţean”, despre care scriau elogios
„marii bănăţeni” întorşi de la şcolile Europei, Viena, Gotha,
Budapesta). Faţă de cei bătrâni, care se mută în cimitirul
satului, apar generaţii noi, adoptând portul nemţesc („toţi
sunt îmbrăcaţi nemţeşte”), ba chiar cel american cu blugi,
„nimeni nu mai poartă costumul tradiţional, nici măcar la
marile sărbători”. Tăvălugul globalizării nivelează viaţa
satului şi mentalităţile („Suntem un sat global, aşa le place
contemporanilor mei să spună”, „o lume fără Centru”).
Viaţa satului se structurase „în jurul unui Centru”, la locul
numit „la Cruce”, unde începea „jocul de negeie”: „Crucea
aceasta a fost, pentru generaţii şi generaţii de borloveni,
centrul universului”. Acolo se spuneau „porâcile”, se juca
hora miresei, se făcea ultimul „şciomp”, cel de rămas bun.
Chiar şi politica, precum la „poiana fierăriei lui Iocan” din
„Moromeţii” lui Marin Preda, se făcea acolo. Vezi şi
viziunea satului tradiţional strâns în jurul bisericii din
filosofia lui Blaga, Elogiul satului românesc, discursul de
recepţie în Academia Română din 1937: „Lumea se
construia în jurul unui Centru. Al Crucii. Acum soarele
străluceşte a pustiu. E spre asfinţit. Mi-e teamă că ne-am
pierdut Centrul. Suntem un sat global...” (pp. 41-42).

„Unde e lumea mea?”, se scrutează tânăra
Ruxanda într-o interogaţie retorică dureroasă, sentiment
trăit plenar în atingere cu o realitate desfigurată deopotrivă
de timpul ireversibil, dar mai ales de timpul social-istoric,
de pervertire la un nou şi alienant mod de viaţă, care a
distrus „miracolele” locului, „divinităţile pe care le venerau
strămoşii”, „originile noastre”, „miturile şi misterele”, în
general icoana satului tradiţional de altădată: „Lumea mea,
lumea în care am crescut, când s-a dus?”... Sau altfel
exprimată tânguirea-laitmotiv a scrierii: „Nimic nu mai e
cum a fost. Borlova mea, nu mai e Borlova mea”... Nici
vestitele mere de Borlova, fie ele Yonathan, Canada,
Măşanche, Ţigăneşti, nu se mai găsesc prin pieţele
Banatului, bunăoară la Timişoara, după cum mărturisea
recent şi scriitorul Ion Marin Almăjan: „De o vreme, omul
din Borlova nu mai vine în piaţă, iar pe cei care îmi spun
că au mere din Borlova, ştiind că mint, îi ocolesc.”

„S-au dus tradiţiile” locului, observă bătrânul Zărie
Petruşa într-un dialog avut cu protagonista, „acu or ieşit
discotecă, biliard şi mai nu ştiu cum le spune”... Azi, îşi
spune eroina, Wikipedia vorbeşte despre Borlova „ca
destinaţie turistică plină de pitoresc”, în loc să recunoască,
dacă ar avea curajul, că, „în aceste vremuri, se dărâmă o
lume, mai mult în noi, decât în jurul nostru”.

„Amintirile se îmbulzesc în mine”, readucându-i
„farmecul” locului şi „zâmbetul copilăriei”, mărturiseşte
Ruxanda, revenită în lumea satului, vizitându-şi rude şi
fiind întâmpinată cu căldură de consăteni. Memorabile
sunt scenele şi dialogul purtat cu „cel mai bun prieten al
părinţilor”, bătrânul înţelept moş Dănilă, om cu „evlavie
mesianică”, „bătrân urs” care le va vorbi turiştilor despre
Crucea inaugurată în 1936, cunoscută drept Monument
al eroilor bănăţeni căzuţi în războiul reîntregirii. În

apropiere a fost ridicat un schit, acolo, pe Muntele Mic
(„simbolul Banatului Montan”), în imediata vecinătate a
pădurii de brad, perimetru în care „a fost cândva o incintă
sacră după modelul dac”. „La început, aici se urca pentru
rugăciune şi prăznuirea sărbătorilor legate de cultul
soarelui”, apoi, încetul cu încetul, acest „cult al soarelui a
fost încreştinat, fără a se renunţa definitiv la mitologia
daco-romană, iar deasupra, ca o pojghiţă de aur, a fost
turnată transcendenţa”...

Astfel de consideraţii eseistice, nu puţine în
cuprinsul cărţii, sunt de natură să certifice vechimea unei
tradiţii imemoriale a satului, autoarea fiind un fel de
„reporter” care consemnează o sumedenie de amănunte
despre oameni, locuri, poveşti convingătoare, legende
aievea, obiceiuri, tradiţii, credinţe, semnificaţii, toate
menite a reconstitui imaginea unei lumi bogate, variate,
pline de farmec şi de pitoresc, o lume „care se duce” şi
care astfel trebuie salvată de la uitare. Este „satul meu
din amintiri”, cu o mulţime de chipuri (inclusiv „galeria de
babe”, evocate cu răbdare şi gravă ironie), care de care
cu povestea lui mai interesantă. Comunitatea este, însă,
un topos, evocat foarte amănunţit, cu gospodăriile şi
formele lui de relief, cu locurile binecunoscute şi îndătinate
de o veche tradiţie. Satul este unul cu ecouri vii de
feudalitate, dar şi reverberând un fior al mitologiei dacice,
cu Zamolxe, Deceneu, Scorilo etc., vorbind despre
credinţa străbună în nemurire de pe Muntele Sfânt Gugu,
Kogaionul bănăţean... O credinţă care s-a turnat într-un
creştinism popular şi cosmic, bazat pe aceeaşi credinţă
în mitul solar, din Împărăţia Luminii creştine. „Pleroma”
zalmoxiană şi „Împărăţia Luminii” din eclezia creştină sunt
congruente, exprimând acelaşi sens al nemuririi din
mentalitatea multimilenară a daco-românilor... „Mi-e dor
de lumea aristocraţiei ţărăneşti”, din care descindea mama
sa, gândeşte Ruxanda, în apartamentul ei confortabil,
butonând comanda televizorului care-i aduce în casă
vestea celor şapte atacuri teroriste care au zguduit Parisul,
soldându-se cu 126 de persoane decedate, altele 300
fiind spitalizate...

Partea  următoare a scrierii, interpusă între
capitolele II şi III, intitulată „Cronica de la Borlova” este,
după cum arată şi titlul, un documentar în secvenţe privind
istoria locului, a oamenilor, culturii şi spiritualităţii locale,
în definitiv un elogiu adus Borlovei ca străveche aşezare
feudală multiseculară aflată la 15 km de Caransebeş, pe
un superb traseu turistic care urcă la Muntele Mic, ce,
împreună cu Ţarcu şi Muntele Gugu, „te duce la Kogaionul
dacilor”.

Borlova exprimă „simbolul satului bănăţean de
munte” (D. Gusti), care se poate lăuda cu recunoscutele
„mere”, cu salbele de aur din vremea împărătesei Mariei
Theresia (care se mai pot vedea şi azi pe pieptul tinerelor
bănăţence) şi, nu în ultimul rând, cu tradiţia „Muntelui
Sfânt” al dacilor din apropiere, emanând un benefic şi
misterios energetism. Între cele 94 de comune din Banatul
Montan, „care şi-au reunit patrimoniul pentru a-şi apăra
pădurile”, Borlova are ca atestare documentară anul 1467
(după alţii, în primele două decenii ale secolului al XVI),
deşi „noi, borlovenii, ne credem aici dinaintea cuceririi
romane”, conform cultului solar, descoperirilor arheologice
(tezaurul monetar din 1885) şi portului popular („clăbăţul
alb”) ale cărui elemente se pot vedea pe Columna lui
Traian de la Roma, acel „reportaj în piatră” realizat de
Apolodor din Damasc cu prilejul războaielor daco-romane.
„Noi, borlovenii, ne revendicăm de la Scorilo”, scrie cu
mândrie etnică autoarea, mai mult de jumătate din locuitori
purtând şi azi nume romane, în ciuda tendinţei de
maghiarizare din timpul stăpânirii austro-ungare (1867-
1918). După atâtea ortografieri străine, la Borlova „se
vorbeşte cea mai curată limbă română”.

Borlova este „satul dintre râuri”, Sebeş şi Borlova,
care a făcut parte ca zonă de graniţă din Banatul imperial
(Valeriu Leu), Imperiul Habsburgic având indiscutabil un
rol civilizator al regiunii pe care a administrat-o şi dezvoltat-
o, de aici luând drumul imperiului multe bogăţii ale solului
şi subsolului (vezi traseul economic Baziaş-Oraviţa-Anina,
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cu memorabilul încă în funcţiune Semmering bănăţean!).
Avută mereu în atenţie de împăratul de la Viena, această
zonă de graniţă (în 1739, prin Pacea de la Belgrad, s-a
stabilit frontiera între Imperiul Habsburgic şi Imperiul
Otoman) va fi vizitată de Iosif al II-lea, care a venit de mai
multe ori în Banat şi Transilvania, luându-se înţelepte
decizii reformatoare cu privire la dezvoltarea regiunii din
sud-estul imperiului. Venind călare şi însoţit de escorta
sa de la Caransebeş, împăratul, abătându-se de la traseu
(Caransebeş-Băile Herculane), a onorat garnizoana de
la Borlova, îndreptându-se spre Muntele Mic. Localitatea
a avut ea însăşi „o administraţie impregnată de marca
militară”, despre care a scris între alţii cronicarul bănăţean
Nicolae Stoica de Haţeg, o emblemă istoriografică a
Banatului Montan. Dintre neamurile ce trăiesc în Banat,
românii sunt „cei mai numeroşi”, menţiona la 1775 un
ilustru călător în căutarea aurului şi altor bogăţii,
Francesco Griselini, găsindu-i „puternici şi bine făcuţi la
trup”, purtând plete, mustăţi şi bărbi, în timp ce cu femeile
natura s-ar fi arătat mai puţin generoasă (părere
suspectată de „misoginism” de către autoare!). Observând
unitatea de neam, limbă şi tradiţii a locuitorilor majoritari,
enciclopedistul iosefinist Griselini îl însoţea în călătoria
sa pe baronul Iosif de Brigido, „preşedintele Administraţiei
Ţării Banatului”. De la Griselini avem prima istorie a
Banatului în 12 scrisori, „Încercare de istorie politică şi
naturală a Banatului Timişoarei” (Intermezzo cu un
enciclopedist). Borlova a devenit „centrul administrativ al
văii”, localitatea cea mai importantă de la poalele Muntelui
Mic, aici luând fiinţă, odată cu înfiinţarea judeţului Severin
(1873), Notariatul Cercual Borlova cu administrarea
localităţilor Turnu, Ruieni şi Vârciorova, notarul
subordonându-se pretorului Plasei Caransebeş. O altă
instituţie în strânsă legătură cu Graniţa, a cărei activitate
s-a răsfrânt şi asupra Borlovei, a fost Comunitatea de
Avere, înfiinţată în urma desfiinţării prin decret imperial a
Regimentului Grăniceresc Româno-Bănăţean, care a
fiinţat până în 1948, când regimul comunist a hotărât
desfiinţarea sa, după ce vreme de 81 de ani aceasta a
fost una dintre cele mai importante instituţii ale Banatului
Montan. În secvenţa documentară „Clopotele orei astrale
a românismului”, sunt trecute în revistă personalităţile
Borlovei vreme de două secole, preoţi, dascăli, militari de
carieră, grăniceri - precum a cunoscut întreaga „Dinastie
Drăgălina” -, „care s-au identificat cu istoria satului, până
la urmă cu istoria Banatului de Munte”.  Mai cunoscut e
cazul generalului Ion Dragalina, „Eroul de la Jiu”,  cu merite
deosebite pe frontul din Valea Jiului împotriva ofensivei
germano-austro-ungare (1916), rănit mortal la datorie
undeva în apropiere de Mănăstirea Lainici, unde plecase
să se roage, şi condus pe ultimul drum de familia regală
şi Guvernul României.

Tot de Borlova se leagă şi unele tradiţii ale portului
popular, multe elemente dispărând de-a lungul timpului
(clăbăţul de astrahan negru, dârlogii, ciapsa, praşchia,
chesul cu duhan, papirul, cremenea, amnarul, iasca,
opincile şi multe altele care făceau farmecul baroc al
etnografiei bănăţene de care vorbea Lucian Blaga într-
un articol întreg). După al Doilea Război Mondial, industria
casnică a început să dispară, locul acesteia luându-l
confecţiile de serie ale comerţului socialist, atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi. În vremea de azi, borlovenii,
occidentalizaţi, circulă în Europa şi peste Ocean,
învederând alte obiceiuri, mentalităţi, deschideri globaliste,
un fel de făloşenie „Cine mi-s io!”. Între timp, costumul
naţional bănăţean a ajuns obiect de patrimoniu. Dar nici
pământul nu mai este lucrat, nu mai are preţul pe care-l
avea în mentalitatea şi traiul de zi cu zi al ţăranului de
altădată.

La Borlova au mai existat şi tradiţii corale,
formaţiile de jocuri ajungând să dea reprezentaţii la
Bucureşti, Timişoara, Budapesta şi Seghedin. Aceasta
ar fi, sintetizând, Borlova: „Kilometrul zero spre Muntele
Sfânt al dacilor (deşi în dacologie mai sunt şi alte localizări,
precum Bucegi, Polovragi, Ceahlău, n.n. ZC). Simbolul

 

satului bănăţean de munte. Patria merelor. A brâurilor şi
a jocului tradiţional grăniceresc”...

Acest elogiu participativ al „satului-sinteză”, în
care tehnica populară îşi avea locul bine definit şi rostul
său indiscutabil conştientizat include, ca însemne
reprezentative de prim-plan ale locului, familia tradiţională,
despre care la un moment dat aflăm: „Familia era a
ţăranilor Rusanda şi Petru Sgaverdea. Primii şi singurii
ghizi naturali” (p.114). Încă o dovadă că scrierea aceasta,
ficţional-documentară, este indubitabil una autobiografică,
autoarea fiind însăşi protagonista naraţiunii din prima
parte.

Alcătuindu-se ca un strâns secvenţiar
documentar, această parte (Cronica de la Borlova) a
scrierii freamătă de o anumită mândrie regională,
susţinută, însă, cu dovezi cât mai palpabile, când
comentariul nu merge pe speculaţii de dacologie. Aici se
vede mai bine decât în partea întâi marele talent diaristic
al Dorinei Sgaverdia, care reuşeşte să aducă la un loc un
bogat material informativ necesar a realiza o veritabilă
monografie a Borlovei, dincolo de canoanele genului, mai
riguroase desigur, într-un spirit mai liber, cu freamăt
sufletesc şi chiar pathos elogiativ. Totuşi, întrolocarea
grosso modo a acestui material documentar, parcă rupe,
şi numeric sub aspectul paginilor, firul naraţiunii (sau îl
opreşte într-un elogiu patetic), locul lui mai aşezat probabil
fiind în final, înaintea unui necesar „glosar” regional.

Celelalte capitole, III-X, însumând cu puţin peste
50 de pagini, vin să dezvolte, în registre literar-jurnaliere
diegeza conturată în linii mari a scrierii. Aflăm din capitolul
al III-lea că Ruxanda, care în sinea ei se considera,
zicându-şi persiflant „ţăran de Borlova”, a ajuns să
conducă o firmă „care se preocupă de leadership şi
dezvoltare personală” (p. 198), un domeniu cu totul nou
în contextul social postrevoluţionar, protagonista devenind
chiar „o femeie de carieră”. Dar cum colegilor din firmă le
plăceau banii (parandărătul, „regula de aur”, funcţiona de
minune), gata oricând să intre în afaceri cu tot felul de
politicieni şi inşi dubioşi, Ruxanda („fusta teroristă” din
discuţiile grupului pucist) se vede marginalizată şi-şi dă
demisia de la firma „Dionisos SRL”, devenită foarte
prosperă din afacerea cu borduri, acolo în oraşul reşedinţă
de judeţ (Reşiţa, n.n. Z. C.), cu baronii locali pesedişti şi
peremişti de-ai Tribunului, versaţi în tot felul de fărădelegi.
Peste aşteptări, firma urma să primească o sumă de bani
„cât să înconjoare România cu borduri”... Ca peste tot, în
ţară, „industria, marea industrie socialistă dispărea”,
cumpărând-o de la străini la fostul prim-secretar al urbei
de pe Bârzava: „Ce a mai rămas din mândria epocii de
aur s-a tăiat, s-a dat la fier vechi şi a intrat în buzunarele
băieţilor deştepţi.”

Povestitoarea cunoaşte foarte bine tot ceea ce
s-a întâmplat în legătură cu devalizarea industriei în urbe,
inclusiv stratagema contractelor din finanţele Consiliului
Judeţean, dar jubilează astfel faţă de cititor când e vorba
să dea în vileag numele celor „zece galoane” ce-ar sta în
spatele noului  director al SRL-ului, deconspirate de o
„zăpăcită” de ziaristă: „Nu spui cine. Chiar dacă aş şti, n-
aş spune.” Sau, încercând s-o consilieze pe Ruxanda:
„Cum vă spuneam, eu m-am amuzat, am invitat-o şi pe
Ruxanda la un duet vesel, dar ea era tristă. Genul acesta
de victorii (afacerile dubioase locale, n.n. Z. C.) nu sunt
pentru ea.” Dar tocmai când era pe punctul de a da
faliment, SRL-ul intră în atenţia unei multinaţionale şi
Ruxanda revine „pe poziţia de altădată”, social-democraţii
de la vârf de judeţ intrând în „delirium tremens” pentru că
„îşi vedeau parandărătul spulberat”. Grupul acela de
afacerişti cu încrengături politice „n-au reuşit nici s-o
cumpere, nici s-o compromită”. Petru Ruxanda au urmat
câţiva ani „de conectare la gândirea şi practica marilor
trusturi occidentale, după care şi-a deschis propria-i firmă
pe un domeniu puţin diferit: leadership şi dezvoltare
personală. Patriotismul fluturat de „ulii” judeţului roşu era
unul de faţadă, teama faţă de nou, de schimbările radicale
speriindu-i în faţa succesului şi practicilor occidentale.
„Dacă mă întreabă cineva pe mine, povestitoarea, – revine
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vocea auctorial-narativă – eu cred că adevărul e altul. Au
fugit de teama noului. A schimbării. Ştiţi cum spune teoria?
Numai victimele se tem de schimbare. Pe oamenii
puternici, pe adevăraţii lideri, schimbarea îi motivează.”
(p.209).

Scrierea ne dezvăluie, aşadar, o instanţă narativă
supremă, alta decât alter ego-ul protagonistei în dialogurile
ei cu sine, o instanţă epică independentă, aflată în preajma
Ruxandei, desigur prietenă concitadină şi borloveancă get
beget, care nu poate fi decât autoarea Doina Sgaverdia.

Reluând, după întrolocarea monografiei numită
„Cronica de la Borlova”, începând cu capitolul III aspecte
şi episoade din lumea satului, scrierea înaintează în
maniera capitolului întâi, plimbându-şi obiectivul pe
suprafeţe sintagmatice şi pe verticala timpului istoric, care
este unul foarte apropiat de zilele noastre. Aflăm,
bunăoară, din capitolul al IV-lea, că Tiberius al lui Ianăş,
absolvent de medicină la Timişoara, nutrind ambiţia de a
deveni „al doilea Christiaan Barnard” şi fugit pe vremea
comunismului în America, la Chicago, prin trecerea
Dunării pe la Orşova, în anii ’80, revenise în Europa unde
a devenit medic la o închisoare din Germania. Părăsit de
soţie şi pensionându-se, „singur şi înăcrit”, revine acasă
la Borlova unde nu-şi mai găseşte decât o soră, Nina, pe
care o lăsase, la plecare, copilă, ajunsă acum „o băbuţă,
căruntă, cu obrajii scofâlciţi, gârbovită de slabă ce era.”
Cutreierând satul, află că fosta lui iubită Letitzia, pe care
tatăl Pătru nu o lăsa să iasă la poartă, a murit. Văzând
poarta închisă şi „cătrele” ferecate, începe să fluiere ca
altădată, sfârşind prin a slobozi un strigăt puternic adresat
iubitei de altădată. „Unchiul din America” constată că în
locul platformelor industriale, date la fier vechi, din Banatul
de Munte, s-au ridicat platforme cu supermarketuri, firmă
lângă firmă. În anul acela, la Borlova, „venise să cânte
rock-band-ul” (formaţia „Phoenix”) cu Nicu Covaci, Mircea
Baniciu, Ovidiu Lipan Ţăndărică... Sora sa, Nina, se va
îngriji, apoi, de înmormântarea lui Tiberius, prilej pentru a
afla ritualul priveghiului cu obiceiurile celor ce iau parte la
el. Multe secvenţe narative devin memorabile atât prin
farmecul direct în care sunt evocate dar mai ales prin
pitorescul lor izvorât din mentalităţile locului. Iată,
bunăoară, cazul lui Ermolaie, bunicul medicului Tiberius,
care luptase în primul război prin părţile Galiţiei
aruncându-se în luptă cu elan de carnasier, care
dobândise însuşirea de a se transforma în lup (priculici),
fapt văzut pe viu cu spaimă de soţia Vârsavia, care nu va
mai trăi mult. Într-un ritual profan nocturn, la lumina lunii,
cadavrul este dezgropat după un timp, înfingându-i-se în
inimă un fier înroşit. Tiberius se născuse în casa
Lupeştilor, la două luni după moartea lui Ermolaie, tatăl
său Ianăş aducându-şi-o de soţie pe Salomia, de undeva
din Ardeal. Altă secvenţă evocă pe bogata Marea lui
Boieru, elegantă, râvnită, „cu baierul de galbeni până la
brâu”, conform legământului făcut, care se îngroapă cu
salba de galbeni de la Maria Theresia ascunşi în perina
din sicriu, brodată de mâna ei, unde au fost găsiţi de
urmaşi, după deshumarea bătrânei... Tot o credinţă în
Gaia care-i ia pe oameni pe lumea cealaltă este secvenţa
în care bătrâna Safta, „nebuna”, povesteşte cum a murit
Tiberius (căutând în spatele oglinzii „accele casei şi
pământului” şi stârnind astfel Gaia care-şi făcuse cuib
după oglindă: „l-o acins cu aripa, Tibi o căzut în genunchi,
o pus mâna la inimă, s-o chircit până o dat cu fruncea de
pământ şi gata o fost, l-o luat Gaia”...). Sau, aceeaşi
Iosânfina, nepoata Saftei, povestind în sat cum în noaptea
de Sânziene a văzut jucând flăcările într-o poieniţă, acolo
unde în 1885 fusese descoperit un tezaur roman cu sute
de monede, unele rarisime. De unde satul o gratula ironic,
zicându-i „nebuna”, ceea ce nu prea se justifică, aşa cum
rezultă din dialogul dintre Ina şi Ruxanda, cazul „flăcărilor
de pe comori” având explicaţii ştiinţifice (gazul arseniu
degajat după un timp de aur, devenind o substanţă
luminoasă, letală), Safta fiind „martora unui experiment
unic”...(IV, p.230).

Capitolul al II-lea cuprinde prezenţa altei
borlovence. E vorba de ziarista Ina Borlovan care „vine
destul de des la Borlova”, căutându-şi obârşia, interesată
în general de „mitul Banatului”, căci „Banatul e fruncea”...
Adunând date despre istoria satului („un altfel de adevăr”),
ne este evocată povestea despre Învăţătorul satului,
arestat de Securitate prin 1952 cu tot „lotul Ognanovici”
pentru „manifestări duşmănoase împotriva regimului
democrat-popular” şi condamnat la trei ani închisoare grea
(participase la o discuţie într-o cârciumă din Caransebeş
despre stabilizare, reforma monetară, şi, pe deasupra, i
se puseseră în cârcă acuze închipuite, după obiceiul
anchetatorilor torţionari), dus în colonia de muncă forţată
de la Borzeşti şi repartizat la canalul de la Trotuş (la
„mormântul chiaburimii române”). Va fi repus în drepturi,
în urma unei anchete din 1954, primindu-şi înapoi şi
funcţia de director al şcolii din Borlova. Dornică de a afla
adevărul, ziarista citeşte cu nesaţ povestea vieţii
învăţătorului consemnată într-un caiet, din care rezulta
angajarea dascălului în opera prefacerilor socialiste din
sat, mulţumind partidului pentru grija purtată oamenilor
(electrificarea etc.) şi promiţând că „vom educa elevii în
spiritul concepţiei marxist-leniniste, trasate de PCR.”
Ziarista Ina, la rândul ei, istoriseşte câteva poveşti din
tradiţia satului, între care interesantă e referirea la cei
164 de ani de când Banatul „devenise averea premăritului
sultan” (foarte interesant cazul unei borlovence tinere,
Stana, răpită şi dusă de un spahiu, pe nume Yosuf, în
Serbia). În complicitate cu sârbul Bogoievici, Stana îl
îneacă pe turc, având cu iubitul sârb nu mai puţin de şapte
feciori, frumoşi şi deştepţi, din care doi au venit în Banat,
unul stabilit în Valea Almăjului, celălalt la Vârciorova ca
preot, peste deal de Borlova (poveste reţinută de la
Nicolae Bogoievici,prorector al Institutului de Subingineri
din Reşiţa). Un alt frate, dascăl, venit şi el, a dat naştere
neamului din care provenea profesorul Bogoievici. La 30
decembrie 1949, „cea mai fericită zi din viaţa mea”, se
inaugurează localul de şcoală din Borlova. Bănuim că Ina
Borlovan nu este alta decât un „alter ego”, în persoană,
al autoarei Dorina Sgaverdia. După cum alte pagini de
evocări implică direct persoana Ruxandei, precum în
dezvăluiri de felul în care îşi mărturiseşte iubirea faţă de
tatăl Pătru Pricu: „Eu l-am iubit mult pe tata Pătru. A fost
tatăl meu, orice ar fi făcut... M-a durut şi m-a dezamăgit
trădarea lui, dar cu mine a fost cel mai bun tată pe care l-
aş fi putut avea. Şi cu toate cele întâmplate, ei – tata şi
mama -, niciodată nu şi-au pierdut respectul unuia faţă
de celălalt. Am trăit alături de ei 32 de ani...” (p. 65).

Romanul, înaintând perseverent pe canavaua
interesului faţă de locul natal, face loc, în capitolul al  V-
lea, unei discuţii purtate pe facebook, cu multe accesări
şi like-uri, între Saveta („Sunt dăscăliţă şi de mult doream
să scriu o carte”) şi câţiva necunoscuţi, interesaţi de
subiect, internauta lămurindu-i cam aşa în privinţa
Borlovei, vestit sat din Banatul de Munte apreciat de
profesorul sociolog D. Gusti: „Pentru mine e MAMA.
Lumea aristocraţiei ţărăneşti. O lume care se duce. E
istoria neamului meu. Amintirile mele. Misterul. Taina. Ce-
am trăit eu aici nu va mai trăi nimeni şi nu vreau să pierd
nimic din ce-am văzut şi ce am auzit. M-aş pierde de
mine.” Intrând în dialog, Ina precizează că „Borlova e satul
ascuns sub înălţimea muntelui. Prima din cele trei trepte
care te duc la Gugu. Muntele sfânt al dacilor. Aici, la
Borlova, începe înălţarea. Iniţierea. Căutarea. Îţi iei în
posesie crucea şi urci.”

Cu capitolul al VI-lea, în care se face referire la
„virusul COVID 19”, autoarea imaginează, tot pe facebook,
un dialog în timp cu enciclopedistul Griselini, care în vara
lui 1775 îl însoţise pe un înalt oficial imperial, pe
„preşedintele administraţiei Ţării Banatului”, în călătoria
prin Banat şi Ardeal, trecând prin Borlova spre Muntele
Mic, autor al „Încercării de istorie politică şi naturală a
Banatului Timişoarei”. În urma vizitelor de interes imperial,
ţinutul Banatului va fi mai bine administrat şi exploatat.
Prilej de a face unele observaţii critice, chiar ironice de
felul: „După plecarea ta, pădurile de pe Muntele Mic au
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început să fie exploatate, prin firma Mundus, cu sediul la
Viena. În vremea mea, pădurile României se duc metru
ster cu metru ster spre Occident.” Sau: „Noi am uitat să
privim la noi şi în jurul nostru pentru a găsi soluţii. Stăm
prea mult cu ochii pe Europa. Investitori străini. Fonduri
europene...” Sunt adevăruri dureroase, de peste 30 de
ani, cronicizate, de care se face răspunzătoare clasa
politică, incapabilă de a-şi schimba năravurile şi
dezamăgind la nivel macrosocial...

În Borlova, se hotărăşte ridicarea unei noi biserici
şi, după încercări nereuşite de a arde cărămida, meşterii
fură umbra tinerei Iconia, fiica lui Andrei Ferdeanu, care
venise cu coşul de mâncare, aşezând „măsura” fetei la
temelia zidirii. Conform cunoscutei balade (din care
autoarea citează secvenţial-episodic), bulibaşa, şeful
cărămidarilor, „îi luă umbra pe un fir de fuior răsucit” şi,
astfel, cărămizile au ars bine şi biserica se ridică fiind
înzestrată cu multe daruri în amintirea Iconiei, inclusiv
Evanghelia tipărită la 1859. Familia acesteia a contribuit
la ridicarea sfântului locaş cu o sumă de două ori mai
mare decât donaţia lui Zeno Mocioni, reprezentant al
celebrei familii.

După acest episod din lumea satului de altădată,
acţiunea revine în zilele noastre, evocând venirea
Ruxandei la Borlova tocmai în ziua când avusese loc o
rupere de nori şi satul era inundat. De aici, protagonista
îşi îndreaptă maşina spre Muntele Mic, pentru a-i bate la
uşă lui Moş Dănilă, stabilit acolo, sus, pe Muntele Mic.
Pierzându-se în muncă, cu zel de „perfecţionistă” fără
leac, Ruxanda  se îmbolnăveşte, slăbind vizibil.
Realizează că e grav abia în cabinetul prietenei sale,
doctoriţa Lidia, iar acum vine la uica/ unchiul Dănilă,
înţelept pustnic, care de fiecare dată o dojenea blând, cu
dragoste. Pe Muntele Mic, Ruxanda se ataşează unui grup
de orientare turistică, înlocuind un timişorean absent, într-
o competiţie, corespondentul de la faţa locului fiind pentru
Radio Timişoara chiar Ina Borlovan. Din cauza condiţiilor
meteorologice (zăpadă imensă şi îngheţ instant), prinzând
ca în cursă „oi le cu cioban cu tot”, concurenţii
abandonează cursa. Îngheţaţi sunt preluaţi de echipele
salvamont şi transportaţi cu elicopterul la Spitalul de
urgenţă din Timişoara. Alţi opt participanţi, printre care
„dăscăliţa” şi reportera şi Ruxanda mică, au fost daţi
dispăruţi, fiind căutaţi zile la rând cu armată, salvamontişti
şi elicoptere.

Al nouălea capitol e un poem întreg în care, ca
într-un solilocviu, avem o rememorare sugestiv-metaforică
şi simbolică a personajului care „se duce”, mai bine zis o
avalanşă de gânduri, aparţinând, nu e greu de intuit, chiar
protagonistei, căzută în zăpezi, finalul fiind explicit:
„Poemul nu e decât zbaterea dinaintea Trecerii./Stătea
nemişcată./Coconul zăpezii o îmbrăţişa cu o iubire
mincinoasă/şi-o îngheţa.”

Rememorarea în cheie lirică de reţinută emoţie
convoacă momente din viaţa Ruxandei ce lasă lectorului
întrezărirea unor întâmplări şi convingeri trăite, chiar
obsesii engramându-i existenţa, precum amintirea primei
iubiri, o iubire curată ieşind ca bucata de epavă din vârtejul
valurilor, eşecul, aşteptarea, călătoria, drumul vieţii,
căutarea străzii „Împăcarea cu sine”, viziunea Muntelui
Sacru al dacilor şi interogarea miticului Gerula (bătrânul
înţelept ca reper de comuniune psiho-mentală) – toate
acestea ca viziuni lirice („zbaterea dinaintea Trecerii”)...
Lirismul, de fapt, este o caracteristică mai generală a
scrierii, într-o rezonanţă duios paseistă, fără a cădea în
idilism.

La 31 mai, Radio Timişoara anunţa că „s-a mai
încheiat o zi fără ca persoanele dispărute pe Muntele Mic
să fie găsite”. S-a dispus abandonarea căutării „până la
topirea zăpezii”: „Ca într-o crimă perfectă, albul nămeţilor
a îngropat toate urmele. / Muntele şi-a luat tributul./
Mireasa.”

Finalul capitolului al X-lea, de câteva rânduri, vine
să răstoarne lucrurile. Moş Dănilă, care de trei zile se tot
ruga în bisericuţă, în veghe neîncetată, are surpriza de a

vedea prin ferestruică „două siluete negre proiectate pe
albul sclipitor al zăpezii.” Siluetele se sprijineau una de
cealaltă, îndreptându-se spre bisericuţa dintre brazi: „Le
recunoscu.” Desigur, una era Ruxanda, cealaltă Ina,
ziarista, două din „vocile” de prim-plan ale romanului ...

Este acesta un final surpriză, de mare emoţie,
rotunjind un roman scris şi construit într-o manieră
postmodernă, una din reuşitele genului în literatura
Banatului de Munte, cu fascinaţia, surprizele, tradiţiile,
miturile şi legendele sale, o zonă de mirobolantă
specificitate şi indimenticabilă diferenţă sub toate
aspectele...

Lucrarea, pornită în căutarea unor repere ale
originii şi mândriei borlovene, are un subversiv caracter
iniţiatic, căci, căutând o lume de altădată, autoarea nu
face decât să se caute pe sine însuşi într-o diegeză
autoreferenţială, parcurgând, de fapt, o cale necesară a
împăcării cu sine şi cu lumea „care se duce” (se schimbă),
trecând de la disconfortul observaţiei socio-caracteriale,
la mâhnire şi, în cele din urmă, la acceptarea sapienţială,
printr-o înţelegere de profunzime a sensului în care
evoluează lumea şi a timpului care nu stă pe loc, scăldând
totul în apele heracliteene, ale incontenentei deveniri...

Mult mai reliefată pe latura documentară decât
pe aceea ficţional-estetică, Ruxanda este, cred, o scriere
engramând profesiunea de credinţă a Dorinei Sgaverdia,
protagonista şi documentarista revendicându-se de la
tradiţiile borlovene ale mai largului spirit bănăţean.

„Ruxanda” este o scriere greu de definit: şi roman
ficţional implicând realismul ca „felie de viaţă”, şi scriere
memorialistică izvorâtă dintr-un sentiment urgent al
obârşiei, şi proză diaristică folosind o varietate stilistică
remarcabilă de la limbajul radiofonic la oralitatea instant
din comunicarea facebook-istă, şi registrul documentar
„cronicăresc” la cursivitatea poetică a unor pagini.
Limbajul bănăţean borlovean, în care se produc
consemnările şi povestirile „vocilor” de aici (pentru că
putem identif ica mai multe voci, pe lângă cea a
povestitorului, precum a Ruxandei, Inei etc.), oferă o
indiscutabilă autenticitate, un autentic freamăt etnografic.
Poate că era nevoie de un „Glosar” la finalul lucrării sau
de folosirea subsolului pentru lămurirea/ iniţierea
cititorului, căci sunt frecvente formulări de felul: „La
ştiompul generalului cătrele sunt închise” (p. 92). Expresii
neaoşe şi lexeme, fie în variantă fonetică borloveană
(negee,sarmă, slastă, alcili, argelene, torogoată), fie cu
folosinţă strict regională, îşi pun pecetea specificităţii pe
o scriere inspirată din tradiţia locului, dar cu mentalitatea
diaristului din zilele noastre, precum: mi-s io, cureţi!,
despice-l crucea!, zăpada mieilor etc.; etc.,dar şi:strujac,
slogul, cocie,porţâie, deţ de monopol, şlauf, bloj, baier,
bină, comunion/ -oane, bobolieie, gost, gugulan, arneu,
pilari, pricoviţeş.a.m.d.

„Ruxanda”, scriere complexă, polifonică, cu
caracter ficţional-memorialistic şi elogios-monografic este
totodată un demers iniţiatic, într-o aventură a căutării de
sine, aşa cum vedem şi în „Jurnalul unei căutări” (2012)
al autoarei, în Ţara Sfântă, evocând călătoria
protagonistului la Ierusalim, pe urmele tatălui şi în
speranţa revelării miracolului, tatăl fiind un personaj în
căutarea altei dimensiuni, a Luminii mântuitoare, chiar a
perfecţiunii în poezie: „Terapia sufletului rătăcit în căutarea
frumuseţii, a perfecţiunii şi a absolutului” (op. cit., p. 269).
„Jurnalul” personajului numit „Poetul” era o scriere în două
planuri şi registre narative pe relaţia tată-fiu, împărţind
pagina tipografică pe principiul inserţiei textuale conform
unei dihotomii narative, şi  în care regăsim frecvente
referiri la „simbolul satului bănăţean de munte” numit
„Kilometrul zero spre Muntele Sfânt al dacilor”).

De data aceasta, Ruxanda, Ina, învăţătoarea
Saveta, povestitoarea diaristă sunt „voci” surescitând
imaginea satului de altădată, lumea „care s-a dus” ori „se
duce” încetul cu încetul, tăvălugul globalizării şi Timpul
ireversibil dând o nouă înfăţişare, o altă consistenţă
lucrurilor, realităţilor, noi umanităţi pe care şi Borlova o
exprimă.

 



 76          Reflex 1 - 6/ 2021

„Ruxandra” e o scriere de maturitate care,
servindu-se de varii modalităţi şi registre de exprimare,
recomandă o prozatoare convingătoare, pliată pe realităţi,
valorificându-le printr-o judecată personală, când ataşat-
înţelegătoare când destructurant-acidă. Diarista Dorina
Sgaverdiaare nu numai gustul evocării nostalgice (de la
o vârstă ne cuprinde pe toţi!), dar şi pe acela al

experimentului literar-artistic, oferindu-ne două romane
deloc confortabile, incitând la reflecţii de profunzime
(căutarea de sine, în-Luminarea, ideea redempţiunii etc.).
Salutăm acest indimenticabil efort scriitoricesc şi, în
special, conştiinţa cultural-ideatică de fervent umanism
care prezidează întregul demers iniţiatic al scrierilor sale.

Târgu-Jiu, 16-17 aprilie 2021

Lecturi

E un nonsens a căuta să identifici în real locul şi
timpul fiinţării cetăţii Aethris (Poemele de la Aethris.
Editura Eurostampa, Timişoara, 2020), aşa cum trimiterea
la un Athanasios (Cartea lui Athanasios, 2017)
identificabil (posibil) în preotul grec trăitor în Ţara
Românească pe la sfârşitul secolului al optsprezecelea,
căruia îi evocă poetic memoria, ar putea să ducă la o
dezlegare a misterului ezoteric ce învăluie lirica semnată
de Ela Iakab. Pentru că nici poeta nu trăieşte într-un timp
real (metaforic vorbind), în concreteţea zilelor noastre,
din care să-şi ia teme şi motive de inspiraţie. Domnia sa
locuieşte într-un univers poetic „criptic şi ezoteric” (Zenovie
Cârlugea) pe care însăşi l-a elaborat, l-a imaginat şi l-a
trăit, poetic vorbind, zic iarăşi, în care se împletesc
elemente din marile mitologii ale lumii, de la cele hiduse
şi greceşti la cele creştin-biblice, într-o proiecţie (simbioză
ce trădează livrescul) oarecum onirică, dar şi mai mult
mistică („Numai eu/ cunoşteam sunetul/ şi noima peceţilor/
pe care Fiul Omului/ le sculpta în lemnul/ trudelor şi
sfâşierilor/ mele” – Luntrea divină). Cetatea/templul
Aethris face parte din această mitologie, reprezentând
un punct de referinţă, un reper, la care se raportează
întreaga trăire interioară a poetei, o trăire emoţională şi
în acelaşi timp una de căutare şi definirii de sine („Templul
Aethris sunt eu” – Templul Aethris). Până la ea şi de la
ea încolo străbate un drum al meditaţiei şi al
mărturisirii:„Până în trecătoarea dinspre Aethris,/ cei
pierduţi pe drumuri necunoscute/ mi-au luat smaraldele,
vânatul,/ peştele. Mirodeniile, fructele,/ ierburile şi uleiurile
tămăduitoare// Dar ce mi-a fost menit să câştig,/ pentru
lupta, pentru ofranda,/ pentru fervoarea mea,/ neatins a
rămas,/ după cum a prezis Înţeleptul (…) Carul împletit
din ramuri de tamarin,/ trandafiri crescuţi în rănile braţelor/
mele arse în timpul întoarcerii/ la templu, purtau înlăuntrul
lor/ cuvintele Zeului de pe al şaptelea munte.//  Noaptea,
petale sângerii se înălţau/ spre ochiul imens din cupolă/
şi se aşterneau pe trupul meu sonor/ cum fulgii ninsorilor
arctice” (Pe drumul întoarcerii).

În acest templu poeta oficiază – e vestală, e
preoteasă a templului, e sacerdot – într-o continuă sete
de lumină („şi câte putea închipui/ setea mea de lumină./
/ Într-o seară, Dumnezeu/ a oprit vânturile/ şi mi-a vorbit”
– Semne).  Aici coboară îngerul („Nu spun că Îngerul/ nu
mi-ar fi deschis/ toate porţile” – Rugăciune), aici oficiază
Taumaturgul („Taumaturgul era alesul/ care nu

Constantin CUBLEŞAN

TRĂIND MITOLOGIC
(Ela Iakab)

puteaalege/ pe cine să vindece,/ pe cine să învie” –
Spirala), aici desluşeşte revelaţia facerii lumii miraculoase
a trăirilor sacre („Cu mâini de pământean,/ am făcurit
luntrea divină” – Luntrea Divină), aici află iubirea
primordială („forţa originară/ a iubirii noastre” – Ursa
Mare), aici se naşte forţa creativităţii sale („O putere
crescută/ brusc/ înlăuntrul meu,/ va înălţa în eter// temple,/
asceze, focuri” – Sunt dans de pasăre). Îşi asumă
condiţia existenţială a femeii primare („din vremea când/
nu aveam încă trup muritor”) dar iubirea nu îi este un
păcat ci dimpotrivă,o şansă a salvării universului
uman:„Levitez înveşmântată/ în spirala ţesută/ din flori
de colţ/ pe trupul meu zvelt, de acum.// De la geneza iubirii
noastre,/ până astăzi, nouă sfere,/ mi-au crescut în suflet./
/ Crede-mă, va veni vremea/ când strălucirea lor,/
implacabilă cum/ o ultimă explozie solară,// va spulbera/
şi poarta şi vama” (Cele nouă sfere). Miracolul acesta
este posibil odată cu trecerea prin moarte a iubirii („Să
fim cei ce aleargă/ în moarte!// am spus deodată/ şi am
repetat cuvintele/ în toate limbile sacre.// Moartea avea
dansatorii ei/ şi ne primea întotdeauna/ cu licorile ei
orbitoare” – Inscripţie profetică). Sub acest semn
oracular se împlineşte iubirea, căreia poeta îi dedică poate
una dintre cele mai pasionale declaraţii, având încărcătura
purităţii pasionale din Cântarea Cântărilor:„Ca să te pot
iubi/ până la moarte,/ nu m-am rugat / de nimeni/ pe acest
pământ/ să-mi apere trupul.// Am străbătut/ desculţă/mări
îngheţate.// M-am iniţiat în arta renunţării/ la bucuria
contemplaţiei,/ la desluşirea celor ascunse.// Solitudinea
mea,/ cu fumul ei stelar,/ păzeşte astăzi/ trecătoarea şi
drumul/ spre templul sacru/ de pe  muntele invizibil” (Până
la moarte).

Poate prea cerebrală este trăirea esenţializată din
aceste poeme cu mare încărcătură iniţiatică. Dar, poeta
îşi trăieşte mitologic fiinţarea, detaşându-se astfel de
banalul cotidian contemporan prin locuirea într-o parabolă
oarecum mistică, în care se simte confortabil, în
solitudinea sinelui, fără margini de timpi şi de spaţii, în
templul Aethris, al său, unde oficiază în etern:„Voiam doar
să asculţi/ sunetele vechilor mele solitudini,/ pe care timp
de şapte vieţi/ le-am sculptat în toiagul de cedru.// Erau
dinăuntrul şi din afara lumii,/ cum era şi templul din munte”
(Sunetele vechilor mele solitudini). Fără îndoială, e o
poetă originală, aducând în lirica sa o puternică stare de
interiorizare,cu rafinate oficieri lirice de extaz magic.

Ela Iakab, Poemele de la
Aethris, Editura
Eurostampa, Timişoara,
2020 (Imagine coperta:
Gianluca D’Esposito)
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Victoria MILESCU

Călătoria - cunoaştere şi autocunoaştere

Recenta carte a poetei Veronica Balaj, Cotidiene
pariziene, apărută la editura Junimea din Iaşi, în colecţia
Exit, în 2020, este nu numai o invitaţie la lectură, cum fac
de obicei cărţile, ci şi la o călătorie prin Parisul zilelor
noastre, văzut cu un ochi plin de curiozitate şi o inimă
deschisă către valori, către înţelegerea  aspectelor vechi
şi noi, normale sau neaşteptate. Autoarea se plimbă
aparent fără ţintă, se plimbă de voie, înregistrând ce se
întâmplă în jurul ei. Imaginile, impresiile, gândurile sunt
transcrise cu oarecare febrilitate în versuri albe, scurte,
din dorinţa de a le capta prospeţimea, autenticitatea,
savoarea, unicitatea. Îşi defineşte creaţia drept prozo-
poeme, după cum aflăm din postfaţa „Solar-temătoarea
poezie”, semnată de traducătoarea şi criticul literar Ada
D. Cruceanu, soţia regretatului poet Octavian Doclin, care
organiza la Reşiţa Colocviile „Reflex”, unde am avut ocazia
să o întâlnesc pe această distinsă doamnă a culturii
cărăşene şi pe Veronica Balaj din Timişoara, neobosită
jurnalistă, o profesionistă în media audio-video. Cu
Veronica, m-am mai întâlnit şi în Bucureşti, unde a fost
invitată să-şi lanseze câteva cărţi de călătorii, fiindcă
autoarea călătoreşte mult, ştie să lege prietenii, să
promoveze cultura română. Este, cum am numit-o eu într-
un alt articol, „o jurnalistă pur sânge”, cu studii superioare
de filologie, de jurnalism, acreditate în străinătate,
recompensată cu numeroase diplome şi premii pentru
opera sa diversă şi bogată. Nici recenta carte nu face
excepţie, alăturându-se  altor cărţi despre ţările pe care
le-a vizitat, despre  locuitorii cu care a interacţionat,
scrierile sale oglindind felul de a fi al autoarei, care nu
poate trăi în afara actului comunicaţional, mereu sub
dorinţa irepresibilă de a împărtăşi experienţe, fapte,
întâmplări, cât mai multor oameni. Nu importă cine sunt
aceştia. Ea pune într-o bulă miraculoasă spiritul timpului
nostru, lansând-o în eter, convinsă fiind că cineva, cândva
o va găsi şi îi va decripta mesajul, fiindu-i de folos. Poeta
străbate străzi cu nume de artişti, bulevarde faimoase,
descrie magazine, muzee, case cu patina istoriei,
descoperindu-le câte o particularitate reprezentativă a
umanităţii.Lectura Cotidienelor..,.mi-a amintit replica
celebră caragialiană: „Simţ enorm şi văz monstruos”.
Veronicăi Balaj nu-i scapă nimic în deambulările ei în
special diurne; ochiul e ager, cuvântul percutant,
coagulându-se într-o discursivitate alertă, nu lipsită de
accente ludic-ironice.  Despre stilul autoarei, cunoscutul
profesor universitar şi critic literar Daniel Cristea-Enache
scrie pe coperta a patra: „Este continuat aici, într-un mod
personal, modelul optzecist al unei poezii pline de viaţă
din care nu lipseşte niciodată reflecţia asupra ei, într-o
autoreferenţialitate discretă şi subtilă.”

Parisul ni se arată captivant, pitoresc (cum altfel!).
Cei care au fost odată în capitala Franţei vor regăsi,
însoţind-o pe autoare, farmecul şi romantismul Senei, al
unor cafenele, restaurante, hoteluri, statui, teatre, biserici,
parcuri, dar şi personaje ce dau culoare locală. În Place
de l’Etoile cântă Jean însoţit de Laurette, la o armonică
vişinie: „armonica dă tonul iubirii/atât de fantastă, atât de
reală”. Bulevardul Saint John are cluburi de noapte şi de
pierzanie, grădini splendide. „Strada Saint-Eustache/
întinereşte/ când se descarcă/ marfa din colţuri de lume
adusă/ cartierul les Halles/ miroase a îmbrăţişări”. Prin
faţa ochilor se derulează un film încântător: Place de la
Concorde, Montmartre, locuri unde a creat Balzac,
„semeţul cultivator de vise”, Théophile Gautier, cafeneaua
La Bastille, unde a cântat Edith Piaf, iar la orizont se
zăreşte Turnul Eiffel, prezent şi pe coperta cărţii.
Remarcabilă este disponibilitatea poetei de a valoriza un
obiectiv prin apelul la referinţe culturale, succinte şi

pertinente, la care se adaugă consideraţii personale,
formulate uneori ca reflecţii cu valoare generală: „Poate
trăim preţ de-un minut/ încă o minune,/ în afară de aceea,/
că ne-am născut.” Călătoria stimulează cunoaşterea şi
autocunoaşterea, fiind un bun prilej de autoanaliză, de
privire retrospectivă asupra vieţii, ce tinde spre o
reconfigurare a personalităţii. Călătoria ne îmbogăţeşte
sufleteşte, dar ne şi transformă în ceea ce poate regăsim
la un moment dat, cu surprindere: „eu cea de azi/ şi eu
cea de ieri, şi eu în profil de viitor.” Călătoarea noastră
vizitează capitala Franţei înainte şi în timpul pandemiei
produse de Covid 19. E o şansă de neratat pentru un
jurnalist să vadă Oraşul luminilor, Oraşul îndrăgostiţilor
carantinat, cu restricţiile de rigoare, cuprins de o spaimă
generalizată: „Trează, îmi pun masca şi ies în balcon/
ferestrele de la Mall-ul, aflat peste drum/ se holbează cu
disperarea unui vas eşuat,/ schelet somnambulic din
beton/ pe scări în dezmăţare, frica/ o văd printre secreţiile
nopţii nebuloase.../ La colţul dinspre dreapta ferestrei
mele,/ din verticala platanului/ pe care aş vrea să-l
îmbrăţişez,/ răsare un poem răzleţ/ în loc de verde
proaspăt, se-arată bătrân/ şi timid/ girofarul maşinii de
Poliţie şi doi oameni ai legii/ apără pustietatea străzii/ luna
albită de frică/ se micşorează peste liniştea sinucigaşă”.
Tema pandemiei, una nouă, cu o puternică rezonanţă în
realitatea prezentă este o temă generoasă pentru poezie,
propunând noi unghiuri de vedere în relaţia dintre oameni,
în relaţia dintre om şi Dumnezeu. Poeţii au un statut
aparte,  în virtutea destinului lor marcat tragic şi definitiv:
„poeţii nu se îmbolnăvesc/ decât definitiv,/ nu pot fi trataţi
temporar...”. Poemul petrece de unul singur „ca un beţiv
zbanghiu, înduioşat”. Singur, dar liber. Calamitatea
mondială e percepută în acelaşi mod peste tot, cu
deosebiri insignifiante, în faţa nenorocirilor, oamenii
dovedindu-se asemănători, adică la fel de vulnerabili.
Speriaţi, debusolaţi, dar mai ales lipsiţi de iubire, imploră
divinitatea: „Doamne, lumea nu mai stă pe roţile sale/ a
sărit de pe şine,/ iubirea-i din ce în ce mai distilată/ îndoită
cu apă chioară, oricum nu ajunge fiecăruia/ de-aceea,
omenirea urlă turbată/ absenţa iubirii, Doamne, îi usucă
gâtlejul, venele, glasul”.

Sub titlul Cotidiene
pariziene se află nu numai
poezii inspirate din
peregrinările prin Paris, deşi
acestea sunt cele mai
numeroase, ci şi poezii scrise
cu ocazia unor călătorii în
Canada, Italia, Tunisia, în
2019 şi 2020, după cum
notează neobosita călătoare.
Din Franţa până în Canada,
nu-i decât un pas, pe aripile
avionului. În capitala Ottawa,
poeta merge pe firul unor

amintiri din tinereţe, regăsind locuri cunoscute, dar din
care lipsesc cei de altădată. La Hunters Club, caută
amintirea celui care i-a fost alături în clipele frumoase
petrecute aici, acum fiind doar presupusa umbră care o
însoţeşte, o protejează, o inspiră. În croaziera pe Saint-
Laurent, măreţul fluviu pare un „braţ iniţiatic de apă”, o
altfel de pantha rei, pentru cei ce se consideră învingătorii
acelui moment unic de fascinaţie divină. Lângă zidul
Cartaginei, acum obosită, învinsă, vocea istoriei se stinge
sub vocile turiştilor fericiţi; dar eroina noastră are o
revelaţie: „Doamne, aş părăsi aici/ doar teama/ că n-am
ştiut a respecta/ la virgulă, gramatica iubirii/ scrisă/ de
cuvioasa dreapta ta.” Cartea Veronicăi Balaj este una a
călătoriilor în prezent şi în trecut, o călătorie prin sinele
poetic, o călătorie în cunoscut şi necunoscut, unde
întâlnind locuri şi oameni diverşi, ne putem recunoaşte
pe noi înşine cu nostalgie, cu uimire, cu bucurie.
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La răscrucea mileniilor al doilea şi al treilea, într-o
carte consacrată coordonatelor esenţiale pentru
„dimensiunea românească a existenţei”1, bine-cunoscutul
teolog Dumitru Stăniloae afirmă: „În dor se trăieşte o
prezenţă sui-generis a celor absenţi; se trăieşte durerea
absenţei lor. Dar chiar prin această durere se trăieşte, în
acelaşi timp, un fel de neştearsă prezenţă a lor în
conştiinţă. Absenţa lor e un chin, pentru că nu e o absenţă
totală, nu e o uitare. În dor omul e singur sau fără cel
dorit, şi în acelaşi timp nu e singur: e cu cel dorit. Dar cel
dorit nu e de faţă în carne şi oase, ci e reprezentat prin
dor. Dorul aduce şi ţine în cel stăpânit de el chipul celui
dorit, dar şi o durere, deoarece chipul nu ţine cu adevărat
locul celui absent şi dorit. Dorul e «trimis» de acela. Prin
dor vine ceva de la acela sau se duce ceva din fiinţa celui
ce doreşte la cel dorit.”2. Iar dacă dorul – trăire inimitabilă
a spiritului – rămâne liantul care configurează rosturile
înalte ale unei permanenţe percepute ca prezenţă
continuă, el se converteşte într-un tip special de
comuniune autentică şi întemeietoare a unui traseu
existenţial (re)construit, pas cu pas, pe drumul slovelor
care făuresc neuitarea. Chiar şi atunci când ecourile ei
sunt răsfrângeri din lacrima harfei.

Pe LIDIA ASANDEI am întâlnit-o, mai întâi, în urmă
cu câţiva ani, citindu-i rândurile scrise, impregnate puternic
de amprenta sensibilităţii vădite şi a profunzimii lăuntrice.
Apoi, am avut bucuria de a ne fi regăsit într-un început de
toamnă, cu prilejul unei sărbători a cărţii. După o vreme,
când cărările cotite ale cuvântului s-au înveşmântat în
mantia cernită a durerii, mi-a fost dat să poposesc mai
îndeaproape lângă povestea desprinsă de pe albul filelor
care, tăcute şi răbdătoare, păreau că-şi aşteaptă
aşezarea, mai curând ori mai târziu, între două coperte,
la adăpostul Luminii întremătoare a condeiului zăbovind
peste timpuri şi anotimpuri.

Volumul de faţă este, înainte de toate, o mărturie a
primenirilor fiinţei în laturile sale cele mai variate, pentru
că include confesiuni despre ceea ce înseamnă cu
adevărat temeliile dragostei care învinge orice gen de
bariere, depăşind spectrul spaţio-temporal al cotidianului
şi concretizând următoarea afirmaţie lirică a lui Grigore
Vieru: „Locuiesc la marginea / Unei iubiri. / La mijlocul ei
/ Trăieşte credinţa mea.”3. Credinţa în Atotziditorul, prin
Care ea se înveşniceşte, ajungând să poarte pecetea unui
parcurs perpetuu al împlinirilor care transgresează
succesiunea obişnuită a segmentelor vieţii. Prin definiţie,
iubirea nu este niciodată despre un eu, ci totdeauna
despre acel noi, întreg şi peren, al celor ce-şi SUNT şi îşi
VOR FI – în mijlocul cuvintelor şi al tăcerilor adânci, al
prezenţei şi al amintirii la fel de vii, fapt subsumat
neîntrerupt, atunci şi acum, întâlnirilor de taină pe care le
generează confluenţa celor două dimensiuni unificate
durabil.

„Ce-i moartea pământească în faţa IUBIRII?” – se
întreabă (evident, retoric) autoarea, conştientă de
complexitatea traiectului propriu, cel al căutărilor ardente
şi al regăsirilor sinelui, situate în complementaritatea
suferinţei pe care o traversează, reclădindu-i apropierile
şi depărtările de-a lungul mărturisirilor al căror laitmotiv
rămâne, fără putinţă de tăgadă, dorul. Prin el, şi frumosul

Florina-Maria BĂCILĂ

Drumul slovelor care
făuresc neuitarea

alcătuirilor lăuntrice, şi infinitul iubirii, şi pragul către
eternitate, şi speranţa revederii capătă sensuri din ce în
ce mai profunde, dublate de neclintita încredinţare că
absenţa fizică nu presupune deloc anularea legăturii
strânse cu cei de Dincolo; dimpotrivă, ea devine – în mod
paradoxal – o permanenţă a comunicării şi, mai ales, o
forţă redutabilă a comuniunii ce străbate implacabilul
distanţelor şi al îngrădirilor acestei lumi.

„Deschidem Cerul doar prin Credinţă şi Iubire!” –
exclamă Lidia Asandei, asumând convingerea certă că,
„acolo unde iubirea întâlneşte iubirea, se creează un punct
de veşnicie [subl. aut.]”. Altfel nici nu se poate vorbi despre
dragoste decât dacă ea se trăieşte plenar, la o intensitate
egală cu semnul neuitării perpetue, ca dar divin, ca apogeu
al unei aşteptări fiinţiale, ca minune a existenţei plasate
sub imperiul dorului de nemurire, care sf idează
perspectiva aparentei singurătăţi şi a vicisitudinilor
temporare, conferind eliberare şi iluminare interioară.
Tocmai de aceea iubirea este izbăvire de efemer şi
năzuinţă perenă, răspuns ferm şi descoperire continuă,
ascultare şi limpezime a unor experienţe nedisimulate.

Conexiunile repetitive în dor se ordonează ciclic şi
ascendent, în jurul zilei-simbol 17 a fiecărei luni – data la
care, în februarie 2019, PAUL, sufletul-pereche al LIDIEI,
a plecat în veşnicie –, ceea ce antrenează, prin tehnica
întoarcerilor în timp, reflectarea în semnificaţii aluzive a
propriilor stări, în concordanţă evidentă cu universul
lăuntric şi exterior în care ele se actualizează. Cireşul,
crângul de salcâmi, teii, pădurea, potecile înspre şi dinspre
zările văzute ori nevăzute, locurile sau cărările dintre cer
şi pământ, ploaia, zborul, succesiunea imuabilă a
anotimpurilor, momentele-cheie ale zilei (dintre care se
detaşează răsăritul şi apusul), culorile şi miresmele,
frunzele şi florile, vieţuitoarele şi cântecul naturii – toate
rămân puncte de reper ale acestei permanenţe corelate
cu emblemele aducerilor aminte (cuvinte, gânduri, gesturi,
atitudini), care presupun reconstrucţia unor călătorii reale
şi spirituale. În consecinţă, fragilitatea clipelor irepetabile
se află constant la antipodul dimensiunii prospective a
eternităţii, oglindite în fundamentele stării de vorbă cu
Dumnezeu, în Lumina cea pururea fiitoare a Învierii –
sărbătoare a biruinţei divine.

În nimbul iubirii îngemănate cu jertfa, din lacrima
harfei se nasc mărturisiri necesare, îndemnuri stăruitoare
(de) spre A FI CU CELĂLALT, îndreptate către cei de azi
şi de mâine, adevăruri inspirate din frumuseţea diafană a
sufletului, unde sălăşluieşte însă, cu asupra de măsură,
puterea cuvântului nerostit, aşezat în matca limpede şi
binefăcătoare a slovelor, dar, mai cu seamă, printre
rândurile pe care le alcătuiesc. Ca atare, scrisul devine
un drum iniţiatic al neuitării, întru dobândirea reîntregirii
interioare: el păstrează esenţa clipei spre a o imortaliza
şi, apoi, pentru a o readuce pe retina memoriei, dăltuind-
o pe frontispiciul orizontului intim al unei legături
indestructibile.

Lidia Asandei păşeşte discret prin lumea fascinantă
a cuvântului (care, la origine, înseamnă „venire împreună”,
„întâlnire”!) – neastâmpăr şi, deopotrivă, liman ce
„desferecă puterile gândului şi ale simţirii”4. Fără îndoială,
autoarea are percepţia justă a forţei şi a sonorităţii lui, pe
care le valorifică transpunându-le într-un gest aparte al
dăruirii constructive, aşa încât nu numai că trăieşte la cote
înalte împărtăşirile rare din atmosfera scrisului, ci, mai
mult decât atât, scrisul însuşi ajunge să o trăiască pe ea,
ascultându-i cu fidelitate, în dezmărginirile tăcerii,
împletirea tainică a bucuriei şi a durerii, dorinţa statornică
a întâlnirii sinelui cu celălalt sine al său: „Pentru cei ce se
iubesc, Dumnezeu Se face Timp!!”. În definitiv, cuvântul
transfigurează fiinţa, regenerează coordonatele poveştii
de viaţă, conferă un univers propice pentru a făuri în linişte
– pe firul rememorării – emoţie, delicateţe, echilibru şi
armonie.

Drumul iubirii dincolo de slove şi, mai ales, în afara
lor se îmbogăţeşte cu alte file şi chipuri vii, înrămate în
albumul cu amintiri neşterse – străbunii, părinţii, acasa
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copilăriei feerice –, cu meditaţii asupra sărbătorilor
reprezentative ale calendarului creştin (Naşterea, Patimile
şi Învierea Mântuitorului), asupra (ne)înţelesurilor creaţiei
artistice ori a conceptului de prietenie, la răspântiile fericite
ale existenţei: „Suntem în trecere pe AICI. Curgem, ne
schimbăm forma, apoi ne întoarcem ACASĂ. Important
e cum trecem, pentru că, în Asfinţit, după ultima clipă,
rămâne esenţa a ceea ce am fost în stare SĂ FIM.”. SĂ
FIM şi, mai cu seamă, SĂ NE FIM, în aura aceleiaşi
permanenţe: ACASĂ – principiu existenţial care străbate
fără încetare veacurile şi lumea.

În ansamblul său, „jurnalul”-eseu al Lidiei Asandei
poartă marca distinctivă (şi reală!) a poeticităţii: ritmul liric
veritabil şi muzicalitatea intrinsecă ce caracterizează
asemenea secvenţe fac ca ele să poată fi descompuse
provizoriu, cu foarte multă uşurinţă, în versuri albe,
dispuse unele sub altele. În plus, valorile expresive bogate
ale multor sintagme inedite care implică inclusiv
comparaţii in nuce, metafore personificatoare (in
praesentia), realizate prin transfer semantic, şi, în special,
varietatea celor sinestezice (care mizează pe tehnica
literară constând în transpunerea metaforică a datelor unui
simţ în limbajul altui simţ) relevă, incontestabil, numeroase
elemente din recuzita figuralităţii de tip simbolist, cu
imagini pline de sunet, de culoare, de lumină, de
prospeţime stilistică. La configurarea ei contribuie
îmbinarea dintre limpezimea structurilor frastice (uneori,
sacadate) şi a mărturisirilor foarte dense, într-un limbaj
circumscris modernităţii, din rândul căreia se detaşează
câteva repere ale construcţiei textuale: aluziile şi
sugestiile, predilecţia pentru anumiţi termeni rari sau
poetici (unii fiind chiar creaţii lexicale proprii), precum şi
oximoronul / paradoxul, repetiţiile organizate în cadenţe
(şi în acord cu intensitatea trăirilor împărtăşite), integrate,
cu certe intenţii expresive, în alcătuirea inspirată a scrierii.
Toate recompun cu claritate cadrele sensibilităţii şi ale
intimităţii sufleteşti, ale fineţii detaliilor şi ale sincerităţii
uluitoare – trăsătură emblematică a stilului – ce transpare
de-a lungul confesiunilor impregnate de accente
descriptive şi meditative, de naturaleţe şi de savoare, cu
inflexiuni bogate din registrul spiritualităţii (analogii biblice,
fragmente din anumite opere literare) şi cu valenţe
poetico-proverbiale.

Din text răzbate dârzenia „vocii” auctoriale de a
distinge între a vorbi şi a spune, creionând peisaje nu de
suflet, ci ale sufletului. Ele creează un conglomerat al
stărilor de spirit pure, autentice, exprimate într-un lexic
aparent simplu (dar deloc simplist!), ţesute curat, într-o
tonalitate caldă a mesajului care integrează nu o dată,
mai ales în punctele sale de apogeu, interogaţii retorice
sau exclamaţii formulate inclusiv în maniera adresării
directe, traducând, cu duioşie şi cu nostalgie copleşitoare,
resorturile interioare din uimirile şi întrebările fiinţei aflate
într-un permanent dialog (adesea cutremurător) cu ea
însăşi şi cu cei plecaţi dintre noi. De aici, şi rolul decisiv al
introspecţiei (observarea, interpretarea şi descrierea
propriilor stări, gânduri, atitudini), fapt materializat în fraze-
simbol, în simetrii şi în paralelisme semnalate explicit
(chiar prin mărci grafice), care conturează emoţia
amintirilor şi destăinuie puternicul lor răsunet prospectiv.

Din lacrima harfei devine, astfel, un alt drum al dorului
de A FI ÎMPREUNĂ – aşteptare şi trăire alături de cei ce
ne întregesc rosturile şi cărările sufletului pendulând între
infinitul seninului şi vremelnicia durerii, într-o poveste
adevărată despre dragoste, de veghe asupra tămăduirilor
lăuntrice generate de nobleţea cuvântului plin de sens,
menit să unească două lumi într-una singură şi
izbăvitoare. Semnificaţiile desprinse din miracolul clipei
înseşi, care inspiră şi recompun o asemenea congruenţă,
fac din aceste pagini un gest recuperator cu accente
modelatoare de filozofie a existenţei, decodabile în
perspectiva unei lecţii veritabile despre dăruirea de sine,
într-un periplu al năzuinţelor spre înveşnicirea ce clădeşte
minunea fiecărei făgăduinţe izvorâte din ecoul cântecului
care preschimbă moartea în nemurire: „Iubirea care îşi

poate târî marile ei aripi prin praful nedespărţirii de cealaltă
este adevărata iubire.”5.

„Orice călătorie este UN DOR şi o aducere aminte.”
– mărturiseşte răspicat Lidia Asandei într-unul dintre
popasurile sale la ceas de taină. Şi, tocmai pentru că e
aşa, prin(tre) cuvintele scrise ori peste nemărginirile tăcute
se nasc gânduri-sărbători, zidite în alcătuirea unică a
Frumosului Etern, răsărind biruinţa VIEŢII şi a LUMINII.
Tot pe drumul slovelor care făuresc neuitarea.

NOTE:
1 Vezi Mircea Vulcănescu,
Dimensiunea românească a
existenţei. Ediţie îngrijită de
Marin Diaconu, Bucureşt i,
Editura Fundaţ iei Culturale
Române, 1991.
2 Dumitru Stăniloae, Reflecţii
despre spiritualitatea poporului
român, Bucureşti, Editura Elion,
2001, p. 102.
3 Grigore Vieru, Locuiesc, în
idem, Acum şi în veac. Poeme.
Confesiuni, ediţ ie de autor,
Chişinău, Editura Litera, 1997, p.
67.
4 G. I. Tohăneanu, Teodor Bulza,
O seamă de cuvinte româneşti,
Timişoara, Editura Facla, 1976,
p. 44.
5 Traian Dorz, Prietenul tinereţii
mele, Sibiu, Editura „Oastea
Domnului”, 2009, p. 66.

În seria „Condeieri plugari, Centenar 2020”, sub
egida Muzeului Satului Bănăţean Timişoara,
cercetătoarea şi poeta Maria Mândroane, publică volumul
Sărbătoarea florilor albe, o mărturisire de credinţă poate
neaşteptată pentru literele mileniului al III-lea, de citit drept
elogiu adus poeziei graiului. Un „Cuvânt al autorului”
(autoarei) ne lămureşte asupra „avatarurilor” existenţial-
culturale ale poetei, care au condus la apariţia acestui
volum „aproape o întâmplare”: o copilărie oarecum diferită
de cea aşteptată la „orice copil de la ţară”, mizând mai
degrabă pe jocul cu „alte sensuri” ale cuvântului decât pe
o comunicare uzuală, descoperind că acesta, Cuvântul,
este „cel mai însemnat talant” primit de la zei, singura
armă de apărare şi înaintare pe/ spre  „ceva” ce i se arata
poetei încă de timpuriu. Şi şi-a urmat „Drumul cu multe
schimbări de macaz”. A scris, un timp, poezie, apoi proză.
A renunţat şi la aceasta spre a se dedica etnologiei şi, în
acest vast domeniu, Fenomenului condeierilor ţărani –
care a „devenit meşter-grinda preocupărilor [sale] până
azi”. Numai că poezia, ca „tot existenţial” cum o simte
Maria Mândroane, „nu-i dă pace” şi revine, de acum „în
acordurile oraşului”, cu scrisul ei în „vers alb”.  Şi acesta
nu i se potriveşte, „nu eram a lui, după cum el nu era al
meu”. Şi, cu noua „schimbare de macaz”, într-un moment
„mirific”, se îndreaptă spre ceea ce va numi „poezia
graiului”. O face şi cu armele poetei, dar şi cu cele ale
etnologului, cu nostalgia, dar şi bucuria reintrării într-o
lume cu „bogăţii, încă insuficient cercetată, cu mulţimea
de ziceri, de cântece, de poveşti, de datini... atâtea
frumuseţi, pe care nici nu le poţi cuprinde în cuvinte”. O
„necuprindere” pe care se străduieşte să o „nu o
strivească”, dar s-o „exerseze” într-un volum al unui Drum
pus sub semn asumat: „Nihil sine Deo”.  O „lirică” urmând
tiparuri străvechi în contexte înnoite („Scumpa mea bălaie/
Cu lâna ţigaie”), acaparează pagina, poate şi pentru că
etnologul ştie ceva mai mult decât ştie poetul: satul (în
cazul de faţă, cel cărăşean) pleacă din lume odată cu
plecarea „ţărăncii pline de har”, mamă, bunică, faţă de
care „fiica” are a le releva „harul, bobul bun” lăsat
moştenire. Cu un nou „har”, dramatic trăind în universul
şi al altor (noi) cuvinte (realităţi) şi al celor de demult:
„Nu-mi este sceptrul fermecat/ De-abia pornită de pe glie”.

prof. dr. Valentina HOMESCU (Colegiul Naţional
„Diaconivici-Tietz” Reşiţa)
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Tudor Arghezi face parte din categoria marilor
poeţi care trăiesc în sfera reverberaţiilor biblice şi a
limbajului autoreflexiv. Considerat de Alex George „Marele
Alpha”, Tudor Arghezi impresionează cititorul de azi prin
reflecţii şi meditaţii grave asupra sensului existenţei,
asupra vieţii şi asupra morţii. Ne aflăm în faţa unui univers
liric original, care a marcat definitiv formulele poetice
româneşti din secolul al XX-lea. El se află şi azi în atenţia
criticii literare, fiind, fără nicio îndoială, un autor care
trebuie redescoperit. Născut la 21 mai 1880 la Bucureşti,
Tudor Arghezi a străbătut şapte decenii de activitate
literară, şapte decenii de frământări şi de încercări de a
descoperi „cuvinte potrivite” pentru şlefuirea imaginarului
poetic surprins în peste 30 de volume de „Scrieri”.

Arhicunoscutele monografii dedicate lui Tudor
Arghezi de Nicolae Balotă şi Alex George sunt completate
fericit de o nouă cercetare riguroasă, realizată de această
dată de Zenovie Cârlugie, „Cercetător statornic al literaturii
române, Zenovie Cârlugea are alura unui veritabil
enciclopedist, dacă luăm în considerare fie şi numai
monumentalele sinteze pe care le numeşte drept
Dicţionare esenţiale” afirma Constantin Cubleşan în
revista „Scrisul românesc” nr. 7 (203) din iulie 2020. Şi
aşa este. Cartea elaborată de scriitorul Zenovie Cârlugea
este o adevărată enciclopedie dedicată operei argheziene.

Apărut la Editura TipoMoldova, în 2019,
Dicţionarul esenţial Oameni din viaţa lui Tudor Arghezi se
înscrie în seria dedicată de autor unor personalităţi de
excepţie precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor
Arghezi, Constantin Brâncuşi. Ne aflăm, fără nicio
îndoială, în faţa unei cărţi ample, care conturează o
personalitate literară de excepţie. Nimic nu a rămas pe
dinafară: orice întâlnire, orice tip de conexiune, orice
referinţă la viaţa şi opera lui Tudor Arghezi se găseşte în
acest volum impresionant.

Oamenii din viaţa lui Arghezi, de la A la Z, sunt
surprinşi în aproape 800 pagini de istorie literară. O
bibliografie amplă completează un volum remarcabil. Şi
cum altfel ar putea fi citite paginile dedicate familiei
poetului? Sau cele în care sunt evocate prieteniile literare
sau, din contră, „nepotrivirile” şi „neînţelegerile” pe tărâm
literar? Iată, de pildă, Omul cel mai apropiat de poet, căruia
i s-a dedicat mai mult de o jumătate de secol: Paraschiva
Arghezi, a doua soţie a acestuia, mama lui Baruţu şi a
Mitzurei. A fost considerată un model de iubire maritală,
o prietenă de-o viaţă, o gospodină desăvârşită, dar şi
autoritară, căreia Tudor Arghezi i-a dedicat versuri
memorabile.

Foarte preţioase sunt paginile dedicate prieteniilor
literare ale lui Tudor Arghezi, despre care a mai scris
Bartolomeu Anania în lucrarea „Rotonda plopilor aprinşi”.
De data aceasta, în Dicţionarul lui Zenovie Cârlugea sunt
surprinse, cu acrivie, momente aparte din viaţa poetului.
Voi exemplifica prin câteva exemple, doar pentru a

Maria-Daniela PĂNĂZAN

Enciclopedia
Arghezi

deschide cititorilor apetitul pentru pagini delicioase,
obligatoriu de lecturat (şi de ştiut, bineînţeles). Iată, de
pildă, prietenia cu Gala Galaction (Grigore Pişculescu),
bunul său camarad nu doar în ale scrisului. Ei s-au
cunoscut la Cenaclul lui Alexandru Macedonski şi s-au
bucurat de roadele unei prietenii deosebite, precum
recunoştea Arghezi: „ca doi plugari vecini, întâlniţi
primăvara pe brazdă şi aprinzându-şi unul de la celălalt
luleaua. În luleaua sufletului nostru mai stă vie în mahorcă
o fărâmă de aur de jar”. „Ungerea” diaconului Iosif,
tribulaţiile erotice, frământările şi grijile lor, colaborările la
„Linie dreaptă”  a lui V. Demetrius sau la „Seara” a lui Al.
Bogdan-Piteşti şi „Cronica” (o revistă condusă de cei doi
prieteni), vizitele la Văcăreşti şi la Mărţişor, problemele
din timpul războiului, interzicerea dreptului de semnătură
după război, apoi „colaborările” cu noul regim comunist,
au consfinţit şi pecetluit una dintre cele mai longevive
prietenii literare din întreaga noastră literatură (care a durat
şase decenii). Tot legat de această prietenie, merită
amintită relaţia de amiciţie cu fiica mai mică Gala
Galaction, Elena, care mărturiseşte că îl cunoştea
dintotdeauna pe poet „din povestirile tatei” şi care se
bucura de o atenţie specială, fiindcă reuşise cu versurile
argheziene să treacă „strălucit” examenul de admitere în
Academia de Artă Dramatică. Amintirile evocate de actriţa
Elena Galaction sunt importante, deoarece ele evidenţiază
o figură jovială, plăcută a poetului, dar mai ales mărinimia
acestuia, care obişnuia să îi aştepte pe oaspeţi în mijlocul
grădinii de la Mărţişor de unde plecau, după ce recitau
versuri sau ascultau „câteva ceasuri de farmec şi de
încântare”, cu „darul Mărţişorului”, şi anume pungi cu caise
coapte. Sunt surprinse şi relaţiile de natură ideologică sau
politică. De exemplu, în evocarea lui Ion Gheorghe Maurer
se insistă atât pe „umbrele” trecutului (când, în 1945, Miron
Radu Paraschivescu îl numise pe Arghezi „un impostor”),
cât şi pe „luminile” unui prezent care îl sărbătorea pe poet,
la împlinirea a 80 de ani, ca „un patriarh” al culturii
române...

Personal, m-a impresionat evocarea relaţiei şi a
schimbului epistolar dintre Blaga şi Arghezi, care ar merita
o atenţie specială, inclusiv în manualele şcolare, în
completarea unor biografii de excepţie. Basil Gruia este
cel care a relatat despre vizita „poetului de la Cluj”, în
anul 1953, la Mărţişor. Lucian Blaga i-a spus „Eu şi Arghezi
suntem doi poli ai poeziei româneşti dintre cele două
războaie. Reprezentăm fiecare lumea noastră şi umplem
acest gol care să reprezinte o linie mediană între noi.
Aceasta ar însemna o amplificare a orizontului poetic
românesc”. Deşi se cunoaşte că între cei doi poeţi au
existat şi unele „umori explicabile, ca să nu le zicem
aprecieri valorice de-a dreptul contradictorii, antinomice”,
totuşi paginile dedicate relaţiei dintre cei doi poeţi
importanţi trădează preocupările din sfera modernităţii
lirismului românesc şi a sincronizării acestuia cu valorile
europene. Şi Tudor Arghezi şi Lucian Blaga au realizări
notabile, contribuţia lor fiind extrem de valoroasă în
contextul social-politic în care au trăit şi au creat.

Desigur, această carte surprinde oameni şi
evenimente importante ale secolului trecut şi devine un
document necesar pentru istoria noastră literară, prin
acurateţea ştiinţifică şi rigurozitatea discursului. Prin
Dicţionarul esenţial dedicat lui Tudor Arghezi, autorul
Zenovie Cârlugea aduce o imagine completă a biografiei
şi a bibliografiei argheziene, o sinteză impresionantă, ce
deschide calea spre o altă receptare, imperios necesară,
a valorilor istoriei noastre literare.
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Nicolae Crepcia- viori transilvane

În aşteptarea ospăţului împărătesc, în Postul
Mare, citesc volumul Pe corn de inorog. Poeme haiku,
carte ieşită de curând de sub nicovala poetului Nicolae
Crepcia, care a modelat, la cald, un metal liric de sorginte
niponă, poeme haiku, pe care le-a îmbrăcat în haină
transilvană. Nimic mai frumos decât să citeşti aceste
rugăciuni ale sufletului, tainice emoţii decantate în
adâncimi nebănuite ale fiinţei. Poetul alcătuieşte aceste
rubine lirice într-un loc ferit de jungla prefacerilor urbane,
într-un spaţiu al ruralului fecund, teritoriu matricial arhaic
care păstrează încă amprentele neîntinării, ţinut al
liturghiei nebănuitului, cu rădăcini blagiene care se
prelungesc în mit. Sunt poeme deschizătoare de
miraculos, poeme-cer, poeme-duminică, diaclaze înspre
acel univers liric cu filoane în afectivul natal profund, cu
rădăcini metafizice, înspre sferele ascunse ale poeziei,
la care nu are acces omul simplificat. Este un fel de spaţiu
de intrare, ca chepengul sau oborul casei în subterana
docliniană, un portal spre un haiku transilvan într-o lirică
a tainei, poeme de o curăţie christianică. Este un a fi în
camera dinainte a cuvântului.

Casa umilă a poemului are ziduri de suflet, multum
in parvo. În cupe de mister cuvinte dintr-o respirare. Izul
poemului e transilvan. Haijinul de la Brotuna şlefuieşte
diamante lirice în curtea casei şi în grădină. Posedă tot
ceea ce e nevoie pentru fericire, cum scria Cicero, o
bibliotecă şi o grădină. Şi nepoţi frumoşi care aduc
Speranţa Acasă şi care duc Speranţa în Cer. Şi atunci
poetul nu poate decât să exclame precum Coşbuc ... şi
trilul păsărelei care cântă-n voie, de ce altceva în lume
mai poţi avea nevoie?

Poemul-haiku, gen liric de origine japoneză, cu
formă fixă, alcătuită din şaptesprezece silabe, dispuse
pe trei versuri are un infinit interior, cu flash-uri afectiv-
anotimpulale prin care poetul sapă fântâni lirice în inima
cuvântului, adevărate tornade semantice miniaturale, care
redau stări şi emoţii dintre cele mai adânci. Este o căutare
interioară pentru a afla calea de a reprezenta gândul
furibund cu toată ţesătura de nelinişti metafizice şi de a o
turna în forma suplă, elegantă, naturală, neornamentală
(prin definiţie) şi fixă a unui haiku: primii fulgi de nea-/ pe
cornul de inorog/ cântă o mierlă.

Poetul scrie despre tăcere şi urlet deopotrivă,
despre emoţie şi înfiorare în faţa frumosului, a pomilor
căzuţi în floare, în faţa celor două ninsori de azi, a petalelor
de-april şi a fulgilor de nea. Sugrumat de atâta emoţie şi
trăire cauţi cumva să găseşti repede un colţ de hârtie
pentru a aşterne un haiku de zăpadă, un haiku alb şi după
ce acesta este scris pe hârtie nu se mai vede, dar îi poţi
auzi inima bătând: măceşe coapte- /haiku scrijelit citeţ/
pe zăpadă.

Sunt poeme de o muzicalitate tămăduitoare.
Poetul contemplativ, meditativ, retras în absida tăcerii
cheamă cuvintele din ochii fractalici ai fântânii, ai casei,
ai grădinii şi poemul răspunde, asemenea lui Rilke în
„Elegiile de la Duino”: „noi ne iubim precum florile, cu
puterea/ unui singur anotimp; nouă ne urcă în braţe, când
iubim, / o sevă imemorială.” Se poate vedea, privind prin
caleidoscopul poemelor, dimensiunea picturală a textului.
Putem vedea sub aripile haiku-ului arhitectura unui
miracol, nemişcare şi întuneric, lumină şi nebănuit,
solitudine şi grandoare, înălţimea boltei cu speleoteme
lirice. A citi aceste poezii la gura sobei e ca şi când ai lua
o probă în chimic pur dintr-un guru, perlă de peşteră, în
tăcerea cavernei: poem nenăscut - / camuflată de licheni/
tăcerea pietrei. În tonul elegiac, sobru al unui haiku, în
emoţia-ciorchine decantată în suflet, poţi auzi cântecul
mierlei desăvârşit şi poţi vedea reflectarea cerului într-un

bob de rouă: ploaie de toamnă- / tristeţe sub umbrela/
bătută de vânt.

Poetul se mântuie prin poezie. Avem de a face la
Nicolae Crepcia cu poemul sublimat:  grădina înflorită se
mută în cuvânt, sub aripa unui poem cât o mierlă. Într-o
orchestraţie sublimă ascunzişuri în cuvânt. Ce cânt! Toate
miresmele livezii suite în poem te îmbată cu nemurire.
Poemul ca merinde de îngeri. Poetul cu sine şi cu
Dumnezeu. La Nicolae Crepcia în haiku e mereu
duminică. Este o nedespărţire în doi: în echinocţiu- / tu
eu două jumătăţi/ în cercul iubirii. Emoţia care cade
lacrimă-n poem îl face să dea în floare. Poetul – uitat în
ţipătul cuvântului. Tăcerea e însămânţată-n poem. Când
tot cerul se mută în tine şi îţi umple inima la refuz. Se
petrec reîntoarceri spre inocenţă, re-memorări din aula
fiinţială, autenticul de acasă, revine idilicul spaţiului natal
cu toate sigiliile lui afective, în frângerile şi răsfrângerile
serii, înjungherile gândului şi ale dealului în amurg, pârga
tumultului nocturn, sângerările fiinţiale, marile întrebări –
cuib în filosofia tăcerii. Şi da, mai există cântec: în podul
casei- / în fluierul prăfuit/ mai cântă carii  şi eşti martor la
reconstituiri evenimenţiale: alai de nuntă- / cununiţă de
spice/ pusă troiţei; Crăciun cu ninsori- / cu beteală-
mpodobit/ cuibul berzei.

De tiparele materne se leagă cele mai profunde
re-memorări şi caligrafii pe autohtonul fiinţei: păuni pe
ştergar- / încă mângâietoare/ mâinile mamei; casa
părintească- / păianjeni ţes pânză în/ războiul mamei.

Veniţi şi citiţi poeme haiku de Nicolae Crepcia,
Pe corn de inorog! Suntem chemaţi să ne împărtăşim din
Poem. Emoţie şi sensibilitate, fineţe lirică, o broderie-haiku
de înaltă ţinută. Nicolae Crepcia e în asentimentul lui
Adrian Popescu: „ora de-acum e mai săracă-n uimiri şi
mai rece/ dar neclintit nu abdic de la-nţelesul minunii/ roua
din cupele crinilor nu s-a uscat pentru mine.”

A locui în poem este o asumare de înaltă ţinută.
Poetul are intuiţia prilejului, acel kairos care nu trebuie
amânat. A sta în cuvânt ca la cina cea de taină, când a
venit o anumită vreme pentru poemul haiku. Distilare şi
înţelegere în lacrima unui poem. Pentru toate există o
vreme sub cer, cum zice Ecleziastul. Acesta este prilejul
unui haiku. În grădina acestuia cântă mierle. Nu poţi zice
mai multe. Taci şi asculţi ca în rugăciune. Eşti la ospăţ cu
Poetul, la masa cea mare a împărăţiei cuvântului: motiv
de haiku- / a trăi prin poezie/ sau a nu fi. Suntem invitaţi
la împărtăşire din poemul-arbore, din poemul
autobiografic, dar şi din cel mitologic, autarhic, din poemul-
ou, din poemul-fecioară, luminânda primului cuvânt, dar
şi din poemul-umbră, care îi conferă autenticitate filială,
ai umbra ei mântuitoare. Văd haiku-ul ca pe o sferă.
Oricum am privi-o ea este mereu întreagă. Mierla e
aşezată în centrul acestor poeme, în ţinutul unui paradis
transilvan, cu un tril uneori dulce, alteori sfâşietor, alteori
plin de singurătate. Iar inorogul este poemul haiku urcat
în transmundan.

LŐRINCZI Francisc-Mihai

Nicolae Crepcia, Pe corn
de inorog. Poeme haiku,
Sibiu, Editura CronoLogia
2021. Coperta: Lőrinczi
Francesca-Anamaria (fiica
talentată a  familiei
Lőrinczi-Pănăzan)
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DRAGOSTE ŞI DESTIN ÎN LIRICA LUI
AURELIAN SÂRBU

Două sunt nucleele tematice în jurul cărora se
configurează lirica lui Aurelian Sârbu de-a lungul evoluţiei
sale: cel existenţial şi cel al iubirii, poemele din Matrice
(Editura Waldpress, Timişoara, 2020) nefăcând excepţie
(poate se cuvine menţionat că, de la debutul editorial din
1974, poetul a publicat nu mai puţin de şaisprezece cărţi
de poezie).

Preocuparea constantă a poetului rămâne
obsedanta relevare a Sinelui, necondiţionat, într-o
tentativă de autocunoaştere, raportat la spectacolul
mediocru şi debusolat al lumii, dar şi la simbolistica unor
figuri mitice esenţiale ale unamităţii, precum Odiseu, Sisif
sau Iisus. Un sine solitar, încrâncenat, trecut prin
răvăşitoare încercări, marcat ireversibil de însemnele
esenţiale ale devenirii sale, Poezia şi Iubirea (în cazul lui
Aurelian Sârbu, acestea dau sens vieţii şi o certifică,
iubirea fiind cea care generează creaţia, înnobilind-o,
transformând-o într-o ardere existenţială).

Cine sunt, ce a mai rămas din mine, care sunt
cuvintele mele şi cât reprezintă din alcătuirea mea acest
miracol al iubirii, această lumină indispensabilă şi
călăuzitoare – iată doar câteva întrebări la care încearcă
poetul să răspundă prin poemele sale scrise cu luciditate
şi durere metaf izică, cu economia-i de mijloace
inconfundabilă. Nu există nici un surplus în aceste versuri,
nimic inutil, poetul e pictor de esenţe şi sculptor de trăiri,
iar poemele, preţioase miniaturi lexicale, reprezintă
veritabile labirinturi de sens. A năzui să spui tot în slove
puţine în încercarea de a-ţi tălmăci integralitatea fiinţei –
acesta-i poemul lui Aurelian Sârbu, consacrându-l ca artist
pe deplin format, fidel propriilor sale convingeri, propriei
sale naturi şi expresii.

Prin poem, individualitatea celui ”zidit în propriul
său sens” (Paralele inegale) şi care refuză ”să viseze
cuvinte în culorile altora” (Stare de veghe) devine
singulară, proiecţia Sinelui învăluindu-se în straiele
modeste ale confesiunii, pe lângă dimensiunea filosofică
şi culturală, lirica poetului având şi o evidentă componentă
intrapersonală: ”nu mi-am ivit pentru nimeni/ rănile
nevindecate” (Înviere); ”acoperişul casei mele e smuls/
de sub ploi” (Paragină); ”mă caut printre leşuri/ cumva
încă viu/ cumva ucis” (Termopile).

Contemplându-şi propriul ego, compact, intangibil,
poetul pare de neclintit în postura sa existenţială (asumată
pe deplin), în pofida faptului că senzaţia de (auto)exil, de
sacrificiu inutil, de crucificare (a celui eşuat) devine notă
dominantă: ”păşesc/ atârnat de bolţi/ strig înalt/ de pe toate
crucile mele/ înfipte fără rădăcini/ în golgote aride”
(Şeherezada); ”stau cruce prăbuşită/ lângă toate cuvintele
rămase/ de-acum istovite” (Maya). Nu rareori, acest motiv
al crucificării e însoţit de cel al nopţii şi al veghii: ”în
noaptea ce vine/ vreau să mă veghez/ singur” (Joc
inocent), în acelaşi timp sentimentul sfârşirii, al inevitabilei
dispariţii devenind predominant: ”Nu vine nimeni/ la focul
meu mocnit” (De toamnă), ”monoton/ îmi număr
vertebrele/ ignorând vârstele// în maladia unui timp
indecis/ încep să dispar ca o epidermă uzată –/ declinul
anatomiei mele” (Portret în oglindă).

Important pentru om, aşadar, nu e învelişul,
materialitatea, ci dimensiunea conştiinţei, esenţa ce
dăinuie dincolo de ceasul crepusculului: ”nu mă judeca
în pripă/ rostindu-mi cuvintele ca nume/ rabdă-le/ nu le
priponi/ ascultă-le înlăuntrul lor –/ învelişurile sunt
înşelătoare// eu mă întorc întregit/ în sâmbure”
(Crepuscul).

Ladislau DARADICI Viaţa e o nesfârşită odisee din care, după amurgire
şi inevitabila înnoptare, fiinţa se metamorfozează în lumină
pură, însoţindu-se cu alte lumini: ”de dincolo de vreme/
simt/ cum noaptea îmi deschide lumina/ matern/ fără s-o
stingă// în drum nevăzut/ mă însoţesc din întuneric/
copleşitoare alte lumini/ mă aleg ca o pană/ evadată dintr-
un zbor înalt/ repetat// plutind prin lumină –/ lumina-mi ca
stare” (Alte lumini). În cele din urmă, consumându-şi
”timpul dat”, poetului îi mai rămân cuvintele, chiar biciuite
de ”crivăţul arctic” (nu trebuie uitat că, dincolo de a fi poet,
Aurelian Sârbu este un reputat filolog şi lingvist).

Recentul volum Matrice ne oferă astfel imaginea
unui destin sedimentat, asumat, transfigurat în cele din
urmă în rostire pură, în poem, în acele vocale esenţiale
pe care poetul le caută cu înfrigurare spre a-l reprezenta:
”adun/ cu spaimă/ în grabă/ câteva vocale de preţ/ înainte
să eşuez/ pe o insulă a nimănui” (Arctică). Poemele
amintesc, în substanţa şi starea lor de graţie, de lirica lui
Lucian Blaga (aceeaşi prezenţă a luminii, printre altele),
excelând prin încărcătura lor semnificativă, încifrată în
simboluri. Desprinderea de cele lumeşti, de cele palpabile
e aidoma îndepărtării corăbierului care lasă în urma sa
doar cenuşa ce nu-l mai reprezintă: ”am să-ţi trimit/ doar
cenuşa –/ să n-o răscoleşti/ s-o laşi să cadă/ fără vânt –
/ imposibila mea întoarcere/ în flacără// mi-e somn/ mi-e
rece// aş vrea să privesc ţărmul/ dinspre larg” (Din
depărtare).

Printre numeroase alte motive, în poeme ca Vedută,
Mozaic citadin, Urbe anonimă, revine cel al oraşului, şi
dacă Mihai Eminescu îl numea cu un secol şi jumătate în
urmă oraş-furnicar, pentru Aurelian Sârbu târgul în care
se întoarce ”ca dintr-o agonie”, nu e decât un ”imens
insectar” cu ”o plictiseală imensă/ o larmă confuză”/ o
muzică de ospiciu” pretutindeni (Spleen), amintind parcă
de atmosfera poeziilor lui Bacovia.

Singura certitudine care dăinuie în acest noian de
tenebre, de acceptare şi declin, ca punct de reper
existenţial, este Iubirea. Şi nu ca sentiment general uman,
în accepţia sa creştină, nici ca flux general de armonizare
a universului, poetul făcând referire de fiecare dată doar
la iubirea pentru Femeie. Şi chiar dacă în ”deriva” sa
existenţială survin şi momente de ezitare (”încep să nu te
ştiu// când m-am ridicat/ să îmi caut mâinile/ le-am simţit
goale”; ”de-acum cobor/ nu împart amurgul cu nimeni –/
îţi desenez târziu conturul/ în nisip” – Spovedanie),
imaginea iubitei e precum lumina călăuzitoare răzbătând
prin ceţurile aducerilor-aminte: ”în somnul meu răsturnat/
mâinile mele/ te-au învăţat/ pe de rost// dinlăuntrul meu/
nici o altă lumină/ nu te poate întuneca” (Rămas).

Motivul mâinilor apare frecvent în poemele de
dragoste ale lui Aurelian Sârbu, ca simbol al atingerii, al
certitudinii prezenţei fizice a iubitei, trupul alb al acesteia
fiind în asonanţă cu zăpezile de afară: ”ochii mei te-ar
întregi/ la crepuscul// îmi vreau braţele înapoi/ fără număr/
să te cuprind/ să te adun în mine// în zori/ înalta zăpadă/
/ ce albă-ai rămas” (Reverie) ori ”lasă-mi mâinile călătoare/
pe tot întinsul trupului tău/ de mătasă/ să-ţi respir şi să-ţi
trăiesc prin toţi porii/ petalele cu miros de ambră” (Spre
seară). Uneori, braţele se transformă în aripi, visul iubirii
devenind zbor înspre cuib (în doi): ”te-aş cuprinde cu aripi/
scurtându-ne zborul/ şi drumul îndărăt –/ lenea de plutire
– la cuib” (Fugă), absenţa mâinilor ducând, în acelaşi timp,
la imposibilitatea (de)săvârşirii iubirii, a ocrotirii fiinţei iubite:
”nu-mi reteza braţele –/ mă zbat să te cuprind/ ghemuită
în mine// nu-mi sugruma cercul –/ pădurea mea îşi
sporeşte poiana/ în jurul tău” (Alean).

Femeia reprezintă întruchiparea frumuseţii, a
perfecţiunii, dar şi a apropierii şi căldurii sufleteşti şi
trupeşti. Sensul iubirii nu constă atât în permanentizarea
ei (dincolo de imortalizarea în poem), ci mai degrabă în
privilegiul de a o întâlni, de a o cunoaşte. Şi chiar dacă
există momente în care icoana ei păleşte (”nu-ţi mai simt
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catedrala// las acum/ rănile drumului/ gravate în rugăciune/
lângă fântâna ochilor tăi// nu mă pot repeta/ nu mă pot
întregi” – Ştiu), căci ”de unul singur/ drumul larg se-
ngustează/ şi piere” (Solitudine), amintirea iubirii rămâne
neştearsă, călăuzitoare în largul neţărmurit al rătăcirii
existenţiale: ”o pată de lumină vei rămâne/ să ţină de
ancoră şi de urât/ într-un ocean neţărmurit –/ drum rotit al
umbrei mele/ şi-adaos stins la clipă” (În derivă).

Inconfundabile versuri din care, alături de tema
iubirii, răzbate motivul luminii, în acelaşi timp relevându-
ne (în aceeaşi tradiţ ie blagiană) un maestru al
oximoronului: ”umbră a luminii mele –/ te voi regăsi/ în
spuma lăsată în urmă/ de vâsle” (Oceanidă); ”te-aş regăsi/
dacă lumina ta sfioasă/ ar face cale-ntoarsă/ întrupându-
se// departele tău creşte/ tot mai aproape” (Întruparea
luminii); ”mă clatin în lumină/ îmi tremură glasul/ când
mă strâng sub pleoape/ să-ţi strig numele” (Drum închis).

În mod frecvent apare şi condiţionalul, ca o proiecţie
a dorinţelor poetului: ”Dacă trupul tău ar fi cruce/ aş urca
în extaz drumul răstignirii” (Menadă), expresia cea mai
pregnantă a frumuseţii imaginaţiei poetice găsindu-şi
materializarea în Cântarea cântărilor: ”numai dacă voi găsi
adăpost/ în pântecul tău ispititor// numai dacă palmele
mele/ vor deveni căuş sânilor tăi// numai dacă-mi voi potoli
setea/ cu moliciunea buzelor tale// numai dacă aş fi
corabie/ plutind în braţele tale/ într-un tangaj molatic/ spre
ţărmuri exotice// numai atunci izvorul meu va întâlni
fluviul”.

Rareori ţi-e dat să descoperi într-un volum de
poeme atâtea semnificaţii încifrate în atât de puţine

cuvinte. Nu degeaba scrierea poemului, în cazul lui
Aurelian Sârbu, a fost asemănată cu sculptarea celei mai
suave statui dintr-un bloc de granit, pe poet neinteresându-
l cantitatea, balastul, ci filonul de esenţă, de semnificaţie,
încărcătura filosofică şi existenţială inconfundabilă. A scrie
poezie, pentru poet, înseamnă a înălţa ”piscuri în cuvinte”
(Alpină), a surprinde ”scânteia înaltă” a acestora, în cele
din urmă rezultând poemul-lumină: ”din hăul cerului/ îmi
urcă vocalele/ departe firave, din mine lumi aproape/
furtuni stelare/ până se naşte poemul-lumină” (Constelaţia
poemului).

În zadar inventăm ceasuri de nisip ”gesticulând în
gol” (Ceasuri de nisip), ne previne poetul, căci un
”metronom dement” ne măsoară iluziile (Stare de veghe),
viaţa noastră nefiind decât o odisee spre ţărmuri
necunoscute, goană pe sub arcade sau necontenită stare
de veghe. Din păcate, ceilalţi învaţă doar să numere anii,
neavând ochi să ne întrezărească lumina (La mal) şi astăzi
nimeni nu mai moare pe baricade, chiar de se-ntâmplă
(Cuvântul de seară). Aurelian Sârbu ne învaţă că învierea
nu e niciodată aceeaşi cu întoarcerea (Înviere), iar viaţa
nu poate fi decât pe măsura morţii (Vedută) şi, ca să
spunem ceva, ar trebui să învăţăm să urlăm pe întuneric
(Ceasuri de nisip).

O carte de înţelepciune existenţială acest recent
volum al lui Aurelian Sârbu, reamintindu-ne că, odată
înzestrat cu darul lucidităţii (adesea necruţător) şi
fascinanta povară a culturii, răgazul nostru pământesc,
dincolo de încrâncenare şi durere, poate însemna
frumuseţe şi iubire, mântuire şi speranţă.

Carmen Focşa: Frunza sfinţită de vânt. Antologie
de autor. Editura Bifrost,  Bucureşti, 2021

Un volum prezentându-se uşor retro, cu o
cromatică şi ilustraţie de copertă (realizator: Andi
Dumitrache) delicate, cum delicată este şi caligrafia
înscrisurilor (numele autorului, titlul, categoria lucrării),
apare, sub semnătura poetei Carmen Focşa, drept
„antologie de autor”, implicit acestuia/ acesteia
revenindu-i meritele şi, eventual, deficienţele lui (cum
ar fi, de pildă, pentru cele din urmă, câteva înscrisuri,
să le numim, particulare: „Trec pluguri albe-ntr-una
peste noi” – p. 48; „În pulberi spulber dintr-o dată, ...”,
p. 50 – sl. m., ADC, în versuri, altfel, de reţinut). Dincolo
de astfel de inadvertenţe, prefaţat elogios de Daniel
Onaca, al cărui text insistă asupra „tonalităţii orfice” a
poemelor, „orfism” înţeles de prefaţator drept „un lirism
de tip incantatoriu, impregnat de muzicalitate şi magie
[…]; o poezie a interiorităţii urmărind să surprindă şi să
redea cât mai direct vibraţiile sufleteţti” (p. 8-9), volumul
cuprinde câte şapte („magia” cifrei, desigur) poeme,
selectate de autoare din cărţile de poezie, şase la număr,
apărute între 2005 şi 2019, precum şi un „dosar” de
referinţe critice vizând, deopotrivă, poezia şi proza sa,
iar pentru coperta a IV-a, o secvenţă din „bagheta
magică” („rampa” – cum notează Ştefan Doru Dăncuş
– p. 76), nu alta decât „Cuvântul înainte” semnat de
Ana Blandiana la primul volum de poezie al lui Carmen
Focşa (Părul tău albind, păgânească tămâie..., 2005).

Îndestulătoare argumente pentru o păşi cu
încredere în „universul poetic” al doamnei Carmen
Focşa, dominat de o stranie solitudine şi tăcere ce-şi
cer, insistent, ieşirea în lume – o înspăimântată „...grea
putere/ De-a încăpea în mine, să mă ascund”, dublată
de o auto-imperaţie („Aş vrea să vreau”) spre eliberarea
de tăcere („... să se-ntâmple/ Naşterea mea, a celui
care tac...”). Nu mai puţin însoţindu-se de o subtil-

complexă punere în lumină a „rostului” acestei naşteri,
dubitativ (şi orgolios?) enunţată: „Doar ceilalţi să mă afle,
dacă sunt/ În arderea cuvântului mai meşteri” (în Ars Poetica,
p. 17, sl. m. ADC). O singurătate – funciară aş spune –
condiţionează trecerea printre lucrurile lumii, menind-o doar
inventarierii acestora, oricare ar fi ele („... Doar eu stau de
cart/ Pe o corabie dusă nicăieri/ Rugină grea, de aur, în
poveri/ Pe care n-am cu cine să le-mpart”, p. 26, ori „Oceane
de somn le-aud cum suspină/ Când aşez farfurii şi pahare
şi linguri” – p. 39). Părând dedicate celor deja întâmplate
(„pendulând între supunere şi îndoială” – Horea Gârbea, p.
75), poemele înscriu urme „îmblânzite” ale evenimentelor
mai mari ori mai neînsemnate, petrecute „Câteodată de-a
dreptul, foarte adesea în gând” (p. 59), ca, într-un Autoportret
(p. 41), să ofere un registru securizant, ascensional unei
situări (a eu-lui narator) „între două silabe”: „Un crivăţ suav
schimbă drumul care/ Dintotdeauna, saltă văzduhul cu o
rază mai sus”;  „Dorinţa – lepădată ca o piele de şarpe/
Şuieră undeva, aurit...” – sl. m., ADC).

Formând „un tot unitar”, cum observă Daniel Onaca
(p. 8), poemele antologate relevă, în fapt, o rostire şi o
rostuire (în discurs) pe structura poemului narabil, mereu
de aşteptat, cu atât mai mult în vremi de tulburare a
înţelesurilor şi semnelor culturale ale omenirii, aşadar o
„panoramă” a scrisului poetic fără disonanţe dictate de
„modele” din afara celor clasicizate în literatura noastră,
înscriindu-se în „canonul” buneicuviinţe a comunicării de
sine (aceasta din urmă, ca nexus al cărţii, dar şi al fiinţării
doamnei Carmen Focşa întru poezie). De citit cu aceeaşi
bunăcuviinţă şi de rezonat la eleganţa metaforei şi coeziunea
fiecărui poem şi, de aici, a volumului în întregul său.

Ada D. CRUCEANU



84          Reflex 1 - 6/ 2021

O exegeză teologică şi culturală

Virgil Diaconu, Biblia Literară, ed. Tipo Moldova, Iaşi,
2020

Până să ajungă la această carte, d. Virgil Diaconu
(născut în 1948) a scris poezie şi eseuri filosofice şi de
estetica poeziei, performând o înaltă conştiinţă literară.
Cartea de faţă nu era predictibilă în evoluţia autorului,
dar este o reuşită literară indiscutabilă şi mai mult decât
atât, o carte de care era nevoie, prin care competenţa
estetică se vede însoţită de credinţă.

Cu toate acestea, eu nu i-aş spune „Biblia
literară”, ci „Literatura din Biblie” pentru faptul că oricum,
cartea sfântă nu-şi asumă nicio calitate literară, ci doar
distincţia de „cântare” în sensul de elogiu, de superlativ
al veneraţiei şi încrederii în Fiinţa supremă. Dar trebuie
subliniat că antologia care o însoţeşte este judicioasă şi
binevenită, iar comentariile – competente şi foarte
aplicate.

După lectura părţii „literare” a Bibliei devine clar
ce reprezintă celelalte Cărţi, aflate sub aceeaşi cupolă
tematică a urmăririi destinului uman dincolo de
contorsionările sale existenţiale şi raportat la „tiparul”
descris în Biblie. Cartea Cărţilor rămâne o scriere
religioasă alcătuită şi din părţi literare la fel de importante
ca şi valoarea religioasă, o scriitură morală şi sapienţială
de căpătâi. Comentariile  biblice, exegeza textelor
religioase implică o erudiţie specială şi o flexibilitate a
opiniilor, dacă ţinem seama că fiecare comentator aparţine
unei religii de care va trebui să se disocieze pentru a avea
o viziune cuprinzătoare, ceea ce poate duce la
suspiciunea de ateism. Este poziţia îmbrăţişată şi de
Mircea Eliade care s-a situat deasupra credinţei ortodoxe
pentru a elabora celebra sa „Istorie a religiilor..”., şi care
a fost bănuit – pe nedrept, spun biografii săi – de
necredinţă.

La noi, exegeza biblică nu a fost practicată decât
de oamenii bisericii – d. Diaconu îl aminteşte pe
Bartolomeu Anania, dar şi pe alţii -  ori de învăţaţi de rang
înalt, precum Lucian Blaga şi Mircea Eliade care au
meditat şi analizat spiritualitatea mai presus de propria
credinţă.

Nu e de mirare că umanitatea are o unitate de
trăire, de simţire şi gândire, dacă timp de două mii de ani
a citit aceeaşi Carte. Biblia a format omul începând de la
baza antichităţii şi se poate socoti că şi în postmodernism
continuă să suscite atenţia, cu efecte formative, cognitive
şi diferenţiale.

În ceea ce-l priveşte pe autor, acesta, bizuindu-
se pe cărţile „literare” ale Bibliei – Iov, Cântarea cântărilor,
Eclesiastul – caută adevărul creştin revelat, adevărul
pentru sine. Descoperindu-L pe Dumnezeu, îl descoperă
şi pentru ceilalţi. Foarte bine documentat, chiar un fel de
auto-iniţiat în spiritul Cărţii sfinte atât în sens istoric,
ecleziastic şi hermeneutic, caută drumuri noi de acces
spre Înalta Semnificaţie, iar căutarea o întreprinde când
cu inima, când cu mintea, când în forme teologice, când
în exprimări literare. Mai mult chiar, se pot desluşi şi alte
forme – morale, sapienţiale, legislative – în complexitatea
de semnificaţii şi revelaţii umane.

În esenţă, Biblia este o carte dogmatică, summa
teologica, cuprinzând totalitatea informaţiilor, regulilor,
performanţelor, restricţiilor creştinismului, credinţă
religioasă care a marcat evoluţia umanităţii. Literatura însă
este expresia pură a libertăţii de conştiinţă care creează
identitate şi unicitate expresivă.

Cum se vede, în cei două mii de ani de civilizaţie,
punând la un loc creaţiile scriitorilor creştini şi necreştini

de o parte şi Biblia de cealaltă parte, apare o diferenţă,
chiar o opoziţie, ca un fel de contradicţie structurală între
cei doi termeni. Dar acest aspect rămâne în afara
preocupărilor autorului, poate din pricina vastităţii lui, sau
poate pentru că „emanaţii” din scrierile creştine sau biblice
sunt într-un număr covârşitor şi sunt de o valoare
indiscutabilă. Hotărât lucru, scriitorul adevărat este un
supus al Domnului.

Cartea d.lui Diaconu analizează cele şase cărţi
„didactico-poetice” ale Vechiului Testament şi anume Iov,
Psalmii, Pilde (Proverbe), Ecleziastul, Cântarea Cântărilor,
Plângerile lui Ieremia, dar şi din alte scrieri: din Evanghelii
profeţiile, imnurile, naraţiunile, povestirile moralizatoare,
lamentaţiile, rugăciunile ş.a.

Biblia literară contextualizează texte foarte diferite
extrase din Cartea Sfântă, colecţii de proze, poezii, scrieri
sapienţiale însoţite de comentarii dirijate spre exprimarea
estetică şi desăvârşirea literar-artistică. Foarte atent, d.
Diaconu descoperă în epilogul cărţii Ecleziastul ideea lui
Solomon că „scrisul de cărţi este fără sfârşit, o muncă
intensă şi îndelungată”. În bună măsură, actul scrisului
nu s-a schimbat – poate doar instrumentele de scris! –
iar autorul comentează aceste opinii, arătând că „nu
vorbeşte aici despre bucuria creaţiei, ci despre aspectul
de corvoadă fără sfârşit a activităţii creatoare scripturale.
Pe de altă parte, nici învăţătura nu este pentru Solomon
o bucurie a spiritului, ci mai mult o oboseală pentru trup.
Aşadar, chiar şi aceste activităţi ale spiritului – creativitatea
şi învăţătura – au conotaţii negative pentru Solomon, el
par să fie zădărnicii, deşertăciuni... Dar în calitatea lui de
mare învăţat Solomon ar fi trebuit să apere înţelepciunea,
cultura, scrierea cărţilor, iar nu să le găsească defecte...”

Părţile literare ale Bibliei aduc un spor de
expresivitate şi eflorescenţă estetică într-o construcţie
arhitecturală armonioasă şi o logică misterioasă.
Conceptele materialiste, fals ştiinţifice şi ateiste nu au
putut anula influenţa şi credibilitatea Bibliei nici în literatură,
nici în spiritualitate, după cum azi n-o poate face
cibernetica.

Nevoia omului de credinţă, care începe cu
încrederea în sine şi în destinul său, formulat de o „esenţă
divină” cum spunea Brâncuşi, a rămas neschimbată şi la
începutul celui de-al treilea mileniu.

Aureliu GOCI

sursa foto: https://stefanteodorcabel.blogspot.com/



Reflex 1 - 6/ 2021                       85

În anii deceniului al şaselea al secolului al XX-
lea, când dezvoltarea învăţământului superior de la noi
atinsese nivelul de dezvoltare care se cerea regândit în
formule moderne şi în conformitate cu explozia
demografică a noilor oraşe, am asistat, cum era şi firesc,
la îmbunătăţirea reţelei academice şi universitare  prin
intrarea în acest circuit a unor oraşe noi, precum
Timişoara, Craiova, Constanţa, Piteşti, Oradea, Tg.Mureş,
Braşov, Baia Mare etc Valul proletcultist se mai temperase,
la fel ca presiunea excesiv politizată  unei catagorii de
cadre ieşită din rândurile luptătorilor ilegalişti, care
avuseseră până atunci accesul nelimitat spre funcţii în
învăţământul superior, astfel că au putut fi recuperate şi
reintegrate practic într-un sistem de valori competitiv o
parte din intelectualii de bună calitate formaţi anterior la
vechile universităţi româneşti, dar marginalizaţi şi trecuţi
într-un vizibil con de umbră până atunci sub fel de fel de
etichete şi motivaţii inventate. Am avut astfel ocazia să
asistăm la legitimarea academică a unui nou contingent
de personalităţi culturale scoase într-un anumit fel de la
naftalină,  despre care se ştia prea puţin până atunci, dar
care, în anii de după al Doilea Război Mondial
reprezentaseră mari speranţe într-o continuitate normală
a schimbului natural de ştafetă. Aceasta şi pentru că unii
dintre ei fuseseră închişi sau ostracizaţi, eliminaţi şi
marginalizaţi de către aceaşi politică diabolică jdanovist
falimentară de a se înlătura orice rămăşiţe ale trecutului
burghez. Între aceste  valori universitare de prim rang se
număraseră şi cei mai mulţi dintre membrii Cercului Literar
de la Sibiu, care purtau asupra lor amprenta indelebilă a
gânditorului şi esteticianului Lucian Blaga, trimis el însuşi
să îngroaşe rândurile funcţionarilor unei bibioteci. Puţini
dintre ei reuşiseră să obţină posturi culturale modeste la
edituri, teatre sau reviste, cum a fost cazul cu Radu
Stanca, Nicolae Balotă, Regman, Sîrbu, Radu Enescu,
Eta Boeriu sau Doinaş, alţii fuseseră încadraţi în
învăţământul liceal, precum Eugen Todoran, Ion Apostol
Popescu, Victor Iancu, Z.N.Pop etc., pe care i-a salvat în
primă instanţă apariţia acestui sistem de învăţământ
superior de trei ani, extins mai apoi la unul real.

Între cei care au avut şansa acestui nou început
a figurat şi profesorul Eugen Todoran, profesor la Şcoala
Pedagogică din Cluj în anii 1945-1956. În acest din urmă
an este chemat ca profesor la „Sorbona” timişoreană de
trei ani, unde a predat cursul de foclor şi de Istoria literaturii
române epoca marilor clasici, obţinând în 1968 titlul de
doctor în filologie la universitatea din Bucureşti cu o teză
despre mitul poetic şi dramatic la Lucian Blaga. O dată
cu înfiinţarea în 1963 a Universităţii din Timişoara, el a
fost numit şef de catedră şi conferenţiar la disciplinele
amintite, iniţiind aici seria de simpozioane şi de volume
de recuperatoate, intitulate „Folclor literar”, dar şi  seria

Mircea POPA

Eugen Todoran  într-o
ediţie cvasi-completă

reprezentativă de valorizare a muncii ştiinţifice a cadrelor
didactice ale universităţii, prin intermediul „Analelor
Universităţii”, în anii 1965-1977 ocupând şi funcţia de
decan apoi pe aceea de rector (1990-1996), calitate în
care a reuşit să acorde Bibliotecii Universităţii rangul de
bibliotecă academică universitară, cu drept de depozit
legal, ceea ce a însemnat un câştig enorm pentru
universitate.

Adevăratul câştig pentru universitatea
timişoreană a fost însă altul: el a reuşit să ofere colegilor
săi mai tineri sau mai în vârstă (Gh.I.Tohăneanu, Victor
Iancu, Liviu Ciocârlie, Cornel Ungureanu, Cheie Pantea,
Ştefan Munteanu) exemplul unui exeget serios şi
impozant, preocupat de teme dintre cele mai stringente
ale literaturii de la acea oră, cum ar fi: valorizarea operei
eminesciene, repunerea în adevăratele drepturi ale
creaţiei blagiene, aşezarea criticii noastre literare sub
semnul lui Maiorescu. Cei trei scriitori reprezintă triada
de aur de care s-a ocupat profesorul timişorean, lăsând
urme durabile în exegeza lterară a epocii. E vorba de
contribuţiile esenţiale ale unui grup important de
universitari care au marcat cu scrisul lor dezvoltarea
cercetării critice şi de istorie literară a momentului, prin
lucrări de sinteză, monografii şi studii tematice, cu efecte
dintre cel mai importante în procesul de formare a tinerelor
generaţii. E vorba de profesori precum C. Ciopraga de la
Iaşi, Iosif Pervain, Mircea Zaciu şi Ion Vlad de la Cluj,
Nicolae Manolescu şi Eugen Simion de la Bucureşti,
Cornel Regman de la Constanţa, Z.N.Pop de a Piteşti,
Al.Piru de la Craiova. Lor li se adaugă numele Zoei
Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu, Ovidiu Drimba, Ion
Zamfirescu, Ovidiu Papadima, Paul Cornea etc.,
universitari de valoare ca mod de a fi şi de a trăi fenomenul
spiritual românesc, fenomen pe care l-am putea încadra
în sintagma spiritul universitar formativ al anilor 70-80.

Întrebându-ne care este aportul real al lui Eugen
Todoran la formarea acestei atmosfere de seriozitate şi
propăşire conceptuală şi critică a cercetării literare din
aceşti ani putem răspunde cu îndreptăţire: vocaţia
constructivă, accentul pus pe valorile estetice ale literaturii
noastre, recuperarea fondului filosofic al gândirii estetice
româneşti, apelul la studiul comparat al motivelor şi
influenţelor, punerea la contribuţie a unor cunoştinţe venite
dinspre folclor, antopologie, psihanaliză, sociologie,
retorică şi estetică generală, lărgirea semnificaţiilor
corpusului teoretic şi al practicii textului. Eugen Todoran
se numără printre cercetătorii literari cu viziune istoristă,
dar şi cu o bună orientare în filosofia germană,  cu o solidă
formaţie  universitară, pentru care a contat foarte mult
înrâurirea lui Blaga, a lui D.D.Roşca, a lui Liviu Rusu sau
D.Popovici. Făcând referinţă la momentul reprezentat în
1943 de Cercul literar de la Sibiu, prin raportarea lor la
Lovinescu, E.Todoran spunea: „Momentul istoric pretinde
o anumită opţiune pentru modurile diferite în care era
înţeleasă atunci angajarea culturală, fie în direcţia unui
tradiţionalism sau semănătorism de tip local şi minor,
depăşit istoric, fie în direcţia susţinerii unui ideal de durată,
cu încrederea în valorile universale ale oricărei culturi
naţionale, indiferent de condiţiile de moment nefavorabile
unei atari perspective. Căci, dincolo de valorile unei culturi
adevărate, pe care Universitatea le susţinea cu
răspundere istorică, intervenea, impusă de momentul
istoric, reaformarea unui criteriu de judecată, întemeiat
pe diferenţierea valorilor, pe care E.Lovinescu îl
reprezenta atunci în critică prin actualizarea principiilor
lui Maiorescu, aplicate la literatura vremii.” El recunoştea
astfel implicit că generaţia sa „a crescut în stima culturii”,
că ea avea încredere în forţa ideii, în prestigiul afirmării
valorilor noastre clasice, în rândul cărora aşează pe
Eminescu, Slavici, Caragiale, Rebreanu, Blaga. Acesta
din urmă i-a fost un reper sigur de conduită, prin marea
sa influenţă asupra generaţiei sale, a fondului său formativ.
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Cultul său pentru Blaga este recunoscut ca atare: „Lucian
Blaga a fost cea mai fascinantă personalitate pe care am
cunoscut-o.” Sau, în altă parte: „Pe Lucian Blaga l-am
simţit aproape prin ideile lui despre cultura română şi
capacitatea de sintetizare teoretică într-un domeniu care
prin el nu mai este dar o formă de aderare entuziastă la
un fond autohton inevitabil în orice cultură modernă, ci
este valorificat cu toate structurile lui de substrat spiritual
în planul de integrare în valorile culturii universale. L.Blaga
a fost şi personalitatea cea mai mare a culturii române
interbelice, iar prezenţa sa lângă el da sentimentul unei
fixări într-o durată permanentă a culturii române.”

Adept al sintezelor critice de proporţii, mai puţin
predispus spre jurnalismul impresionist, E.Todoran a
deschis seria lecturilor sale sistematice cu restituirea lui
Eminescu, având convingerea că poetul nostru naţional
merita o abordare sistemică a operei sub semnul mitului.
O făcea cu convingerea că poetul român poate sta în
multe privinţe alături de Goethe, că la fel ca marele poet
german el propune o dezvoltare exponenţială a gândirii
poetice fără de care nu poate fi înţelească evoluţia
ulterioară a poeziei noastre. Istoricul literar identifică în
mitul cosmogonic eminescian sâmburele dialectic care
uneşte într-un cuprinzător arc de boltă atât dialectica
naturii cât şi dialectica istoriei, afirmând: „poetul avea
convingerea că mitologia este un izvor veşnic de poezie
şi ea conţinea întreaga devenire istorică a unui popor”,
iar această acţiune modelatoare a mitului s-a străduit s-o
pună în valoare, de la Zâna Dochia, Sarmis, Decebal, la
eroii Daciei şi de aici la Ursitoare, Strigoii, Feciorul de
împărat fără de stea, bogăţie expresivă care uneşte într-
un tot miraculos atât dramaturgia, cât şi proza poetului.
Reliefând liniile de forţă ale unor eroi demoniaci,  poetul
proiectează figurile fanteziei sale într-o amplă epopee
română, vast proiect vizionar demn să sugereze unitatea
rotundă a neamului şi să justifice încrederea sa totală în
viitor. Motivul strigoiului, demonului şi titanului  îşi
împletesc raţiunea de a fi cu acea a geniului şi a
voevodului, deschizând cale spre afirmarea gestualităţii
unor fiinţe nemuritoare, în contagiune cu destinul universal
al omului. Treptele acestei înaintări metodice în
fantasticonul eminescian valorizează toate  sugestiile care
vin dintr-o largă paletă de structuri izomorfe între care se
numără orfismul, demonismul, fantasticul, ipostaza ironică
şi cea satirică, astfel că toate acestea recompun chipul
unui  poet romantic de anvergură hugoliană, multe din
creaţiile lui stând astăzi în rândul celor mai reuşite creaţii
ale romantismului european, prin polisemia elementelor
arhetipale, prin varietatea structurilor imaginare propuse,
prin simbolistica şi valoarea metaforelor, prin limbajul
poetic de mare rafinament. Cu Eminescu literatura
română îşi dovedeşte posibilităţile expresive ale limbii,
dar şi capacitatea sa de a se implica la actul  de reformare
a limbajului poetic universal. Cu Blaga acest proces de
modernizare lăuntrică a universului poetic continuă în
forme noi, de natură a viza expresionismul şi modalităţile
cele mai sofisticate ale gândirii mitico-magice, de a le
pune în pagină. În cazul lui Blaga sunt tratate o serie de
motive şi mituri naţionale: Meşterul Manole, motivul
pasării-om, al potopului şi al creaţiei divine, al confruntării
dintre erezie (bogomilism) şi credinţă, al rătăcirii sufletelor
după moarte, al surpinderii răbufnirilor obscure ale
instinctelor erotice ancestrale scoase la lumină de
înfruntările dintre datorie şi pasiune, dar şi dezvăluirea
resorturilor   psihanalitice ale eului. La Blaga diversificarea
tratamentului critic este de natură să propună
amprentarea amănuţită a poeziei, dramaturgiei şi filosofiei
într-o trilogie atotcuprinzătoare care vizează Mitul poetic,
Mitul dramatic şi Mitul filosofic. În fiecare caz avem de–a
face cu largi incursiuni în tematica motivului, însoţite de
analize minuţioase ale straturilor de adâncime ale modului
în care are loc procesul de producere al imaginilor, dar şi
cu verificarea funcţionării conceptelor-cheie pe care le-a

detaliat în capitolele introductive. Exegetul blagian pleacă
de la atestările multiple ale mitului misterului şi valorizarea
lui în raport cu o geografie mitică dar şi cu un spaţiu mitic,
în funcţie de care ontologia umanului se edifică şi se
ordonează succesiv în forme tot mai spectaculoase. Se
desluşeşte astfel ţinta principală a studiului său critic: acea
a demostrării modernităţii poeziei sale, a accederii sale
la universalitate.

Un alt scriitor de care s-a ocupat în mod special
a fost Maiorescu, şi intenţia sa a fost acea de a demonstra
perenitatea şi actualitatea conceptelor sale. Toţi aceşti
trei autori au fost resimţiţi de critic drept nedreptăţiţi, drept
„valori contestate” în timpul recent, din care cauză efortul
său de a le reda adevărata fizionomie şi importanţă în
raport cu mutaţiile estetice suferite în instrumentarul critic.
Modul în care au fost gândite acestea a fost înainte de
toate schimbarea unghiului de abordare, „nu gândul de
face o sinteză a celor spuse în studiile anterioare, ci de a
alege din ele ceea ce putea sevi unei argumentări proprii.
Am încerat chiar să fac din această metodă calitatea
principală a lucrărilor mele.”

Profesorul Eugen Todoran (1918-1997) a fost un
om al muncii sistematice, un constructor de cărţi
monumentale, folosind sugestii fertile venind din zona
esteticii germane a lui Roman Ingarden, N.Hartmann,
Hugo Frisch. E de remarcat la el respectul pentru
continuitate şi pentru valorile impuse de timp, ca şi
preocuparea şi constanţa cu care a urmărit  definirea unui
specific românesc al artei. În mod simptomatic, debutul
său literar a avut loc luând în discuţie Spaţiul mioritic de
L.Blaga, debut produs în 1937 şi adăpostit de revista
şcolară „Ghocelul”. Din 1941 datează şi un articol despre
Maiorescu şi altul despre Eminescu, dovadă despre
vechimea unor opţiuni. Cât priveşte modelul său critic
poate fi invocat articolul „Un critic sobru: Pompiliu
Constantinescu”, apărut în „Revista Cercului Literar” din
1945, an din care nu mai semnează nimic până în 1957.
Aria preocupărilor şi investigaţiilor sale multiple poate fi
urmărită în însăşi laboratorul său intim de lucru consultând
o recentă ediţie a Scrierilor sale, Studii şi articole (1937-
1950), realizată de Viviana Milivoievici cu o prefaţă de
Crişu Dascălu la editura David Press Print din Timişoara,
în 2016. E o ediţie foarte bine lucrată de către fosta mea
studentă de la Universitatea din Alba Iulia, Viviana, care
a deprins foarte bine tehnica editărilor comentate şi, pe
cât se poate, complete. Aş adăuga faptul că editoarea îşi
deschide un alt volum, Secvenţe culturale din Banat
(Editura Gutenberg Univers, 2019) cu un studiu biografic
închinat aceluiaşi profesor, Eugen Todoran, sub titlul
Eugen Todoran, personalitate marcantă în spaţiul cultural
şi universitar bănăţean, realizând cea mai completă
radiografie a munci acestuia la Unversitatea timişoreană.
Sunt mândru că o altă studentă a universităţii noastre îşi
adaugă numele în şirul unor doctorande de aleasă calitate,
deja afirmate în câmpul ştiinţific şi literar, ca Monica Grosu
sau Maria Vaida. Prin activitatea ei demnă de respect,
multe aspecte încă neclare sau ocultate au ieşit la lumină,
mai ales că ea consacră un  spaţiu apreciabil din cartea
sa legăturilor culturale şi literare cu românii trăitori în
Voivodina. Revenind la munca metodică pe care a
închinat-o aducerii în actualitate a operei lui Eugen
Todoran, ea îşi dovedeşte marea utilitate şi prin faptul că
sunt înregistrate atât apariţiile în volume ale producţiei
sale de critică şi istorie literară, cât şi volumele îngrijite şi
publicaţiile coordonate, cu prefeţele scrise de-a lungul
timpului, dar mai ales cu apariţiile din periodice, începând
cu perioada debutului din 1937, de la revista „Ghiocelul”
şi până la ultima colaborare semnată din 1998. Avem de-
a face cu o muncă riguroasă şi temeinică, care pune în
relief multiplele preocupări ale profesorului timişorean, dar
mai ales dragostea cu totul specială dovedită în scrierile
închinate lui Eminescu şi Blaga. Pentru o evaluare cât
mai corectă a acestei prestaţii critice, cititorul poate apela
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şi la cartea Ancăi Sârghie, carte bine documentată pe
care a închinat-o acestui însemnat membru al Cercului
Literar, cu influenţă marcantă asupra unei întregi generaţii
de critici şi istorici literari pe care i-a pregătit la
Universitatea de Vest. Alături de N.Balotă, Ion Negoiţescu
şi Cornel Regman, el a reprezentat un pion important în
opera de îndreptare a interesului general spre zonele mult
mai fertile ale literaturii noastre, decât preocupările
păşuniste şi proletcultiste ale unei întregi generaţii de

literaţi prinsă puternic de angrenajele social-politice ale
activismului de tip partinic. De aceea, şi pentru el, ca şi
pentru majoritatea cerchiştilor,  traversarea Cortinei a lăsat
urme puternice. Revenirea în câmpul actualităţii a fost
însă de o manieră care înnobilează încă o dată Cercul,
pe mentorii săi şi pe cei alături de care s-a format, dar şi
pe editoarea extrem de riguroasă de astăzi, Viviana
Milivoievici.

Secvenţele senectuţii unui călător umanist:
Titu Popescu

Motto:
«Senectute. Sfîşietoarea despărţire nu de cel ce eşti,
nici de cel care ai fost, ci de cel care n-ai putut fi».

Gheorghe GRIGURCU
(ARGEŞ, nr. 11/461)

Subintituat O autobiografie intelectuală, romanul
autobiografic în două volume, al lui Titu Popescu:
Secvenţele senectuţii (Floreşti: Limes, 2020 – 111 p.,
Vol. 2, Floreşti,: Limes,2021– 207 p.) „nu sunt un bocet,
ci o raţiune aplicată”, ne previne autorul în Cuvînt înainte,
acelaşi în ambele volume şi reluat pe fiecare copertă a
patra; cu precizarea că: „Volumul al doilea continuă
derularea secvenţională din primul, în aceleaşi condiţii şi
cu aceeaşi finalitate”. Anume: „Nu am parcurs invers un
drum, observîndu-l şi scriind despre el, ci m-am lăsat dus
de anumite momente care l-au jalonat. Ceea ce mi-am
propus, totuşi, este sinceritatea relatării, deoarece nu
vedeam niciun rost în înfrumuseţare”; mai mult, scrie
autorul care a căutat libertatea fugind din România anului
1987 şi stabilindu-se în Germania până în 2011, de când
locuieşte iar la Cluj-Napoca, oraşul pe care mărturiseşte
apăsat că n-ar fi vrut nicicând să îl părăsească („oraşul
din care nu am vrut să plec”): „Deci, este aşa cum s-a
întîmplat: stau în faţa unei coli albe şi consemnez aşa
cum îmi vin şi nu se interpune nimic între noi
[...]«Secvenţele» nu s-au produs în cronologia lor, ci
aleatoriu [...] Ele pot da o impresie autobiografică, dar
fără calendar”. Şi încă o precizare importantă face aici
Titu Popescu: „Le-am subintitulat «intelectuale», fiindcă
am adus în sprijin, la unele, ceea ce am consemnat la
timpul potrivit (fragmentele cursive). Aceste dovezi
intelectuale suplinesc cronologia lipsă”. Aşadar, avem în
faţă nu ceea ce îndeobşte numim un «jurnal» de scriitor,
ci două volume de amintiri fără calendar, ce urmăresc
sinceritatea, având fireşte caracter autobiografic;o raţiune
aplicată şi sprijinită pe numeroase apeluri la propriile
comentarii publicate de autor, în presa literar-culturală a
momentului (dovezile intelectuale): „Din perspectiva
vîrstei, se deschid noi modalităţi de înţelegere a vieţii şi a
traiectului personal, acestea sunt materializate secvenţial
în carte fiindcă aşa au apărut”. La un estetician născut la
1 mai 1942 în comuna Ciprian Porumbescu/Suceava
(Stupca, pe vremea marelui muzician român), absolvent
al Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj la 1965, doctor în Estetică al Universităţii din Bucureşti
din 1976, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi
multiplu premiat, activ într-o serie de redacţii de ziare şi
reviste – ultimele fiind Tribuna şi Transilvania din Sibiu –
autor al câtorva importante studii şi tratate de estetică
publicate în Ţară şi în străinătate,apoi monografii/portrete
de scriitori, cărţi de memorii şi impresii de călătorie,
editoriale, albume de artă etc., materialul de viaţă adunat/
memorat şi scris/publicat de Titu Popescu este cel puţin
generos sub aspectele cantităţii şi calităţii.

Frapează, poate,în Secvenţele senectuţii. O
autobiografie intelectuală faptul că multe secvenţe sunt

Mihai POSADA

 

reluate identic în fiecare volum, sau din primul, în
următorul. Chiar paragraful de final din primul volum este
reluat integral în cel de-al doilea. Nu cred că din nebăgare
de seamă. Poate că frâul liber dat memoriei are aici o
parte din vină. Doar că unele repetiţii dau chiar un soi de
savoare, întărind impresia de autenticitate a relatării.
Concluzia ar fi că întregul a fost divizat de editor în
înţelegere cu autorul, iar cele două volume sunt şi se cuvin
percepute ca unul singur. Or, revenirea după acel „punct”
final în primul, cu un al doilea volum, ne face să ne
aşteptăm (de ce nu?) şi la un posibil al treilea: „La oamenii
educaţi, indiferenţa lor suverană este alimentată de
prejudecăţile cu care sunt înconjuraţi. Ei se situează
deasupra, într-o zonă îmaculată, cea a libertăţii absolute.
Omul liber nu trebuie să demonstreze nimănui nimic, pe
cînd prejudecăţile sunt mereu argumentate. Ele au
pretenţia că simplifică, dar ocolesc şi oferă satisfacţie doar
semidocţilor. Cînd priveşti adevărul în faţă şi dialoghezi
cu el, eşti în afară de prejudecăţi. Aşa s-a întîmplat şi în
cartea de faţă. Omul inteligent se simplifică... De aceea,
pun punct aici” (Vol. 1, p. 111); „La oamenii educaţi,
indiferenţa lor suverană este alimentată de prejudecăţile
cu care sunt înconjuraţi. Omul liber nu trebuie să
demonstreze nimănui nimic, pe cînd prejudecăţile sunt
mereu argumentate. Numai cei educaţi sunt cu adevărat
liberi, fiindcă libertatea individului vine dinlăuntru. Cînd
priveşti adevărul în faţă şi dialoghezi cu el, eşti în afară
de prejudecăţi. Cuvîntul terorist al limbii este NICIODATĂ.
Omul inteligent se simplifică... Cioran scria: «Fiecare
cuvînt e un cuvînt prea mult». De aceea, pun punct
aici.”(Vol. 2, p. 151).

Întregul vorbeşte firesc despre «avantajele»
vârstei înaintate. Cu toate că mărturisirile intelectualului
bucovinean, după periplul de 25 de ani petrecuţi ca azilant
politic în Germania şi reaşezat, mitologic aproape, în
„Clujul din care nu am vrut să plec” stau sub semnul
autoironiei virate înspre şcoala cinică a gândirii: „Mi-am
spus nu o dată că proverbul trebuie schimbat: nu «cine
nu are bătrîni să şi-i cumpere», ci să-i vândă dacă-i are
(bineînţeles, dacă are cui). Fiindcă bătrîneţea vine cu
durere şi neputinţă, cu renunţări şi oftaturi, cu uitări şi
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infidelităţi. De aceea nu suport romanţele: fiindcă conţin
adevăruri prea crude şi prea directe. Doar una singură,
care-şi învăluie loviturile de cuţit în mîhnirea regretului:
Bătrîneţe, haine (g)rele; ba aş mai adăuga una, pentru
îndrăgostiţii incurabili, pentru a-i aduce pe calea filosofiei:
De ţi-ar spune poarta ta.” (Vol. 1, pp. 32-33), referirile
obsesiv-obsedante la neajunsurile, neputinţele, durerile
produse de bătrâneţe abundă. Tratarea lor inteligentă le
deosebeşte de simpla însemnare a senectuţii trăite lucid,
cu înţelepciune activă: spiritualizarea întregii experienţe
de viaţă/cultură, ca rod al trecerii prin timp: „Înaintarea în
vîrstă aduce, totodată, adîncirea tentativelor de
sistematizare a cunoştinţelor, despărţindu-le pe cele
autentice. Se clădeşte astfel condiţia umană, care se
bazează pe cunoştinţele trebuincioase. Ca un obstacol
în calea desăvîrşirii spirituale sunt reziduurile provenite
din inactivitatea conştientă. Tehnicile de asceză duc la
arderea acestor reziduuri. Observaţia atentă a experienţei
umane determină un set de afirmaţii care eliberează de
ignoranţă, unde se află rădăcinile suferinţei care înrobeşte.
Doar ignoranţa duce la precaritatea vieţii” (Vol. 1, p. 32).

În fond, lectura cărţii lui Titu Popescu oferă o
revelaţie: ea se constituie nu doar într-o istorie literară
sui generis, ci mai mult, într-o estetică a existenţei,
definitorie pentru omul/umanistul călător prin multe timpuri
ale culturii şi spaţii geografice, aşa cum se prefigurase
încă din precedentul volum al acestui „nou mod de a scrie
literatură de călătorie”, Terra mirabilis (Cluj-Napoca:
Editura Şcoala Ardeleană, 2018), mod explicitat în Cuvânt
înainte al respectivei cărţi: „Titlul acestei cărţi intenţionează
să atragă atenţia nu asupra aspectelor miraculoase ale
pămîntului/naturii, ci asupra prezenţei oamenilor, cu
idealurile şi umanismele lor, cum au fost resimţite în
diverse locuri de pe acest pămînt” (Op. cit., p. 5, reluat în
Vol. 1, p. 29), dar şi cu precizarea esenţială privind
literaritatea acestui demers: „Astfel, am înlocuit veridicul
cu verosimilul, ceea ce a deschis drum larg imaginaţiei
autorul lor. Dacă faptele s-au petrecut cu adevărat aşa e
mai puţin important şi primul care nu le are evidenţa e
chiar autorul lor” (Terra mirabilis, p. 5, respectiv Vol. 1, p.
30). Între precedentul volum şi cele două intitulate
Secvenţele senectuţii, aşadar, deosebirea este
esenţială, nu atât în ce priveşte lipsa de atenţie în
reiterarea unor pagini de memorii, cât importanţa pe care
autorul o acordă sincerităţii relatării, cum arătam de la
început, adică veridicităţii în defavoarea verosimilităţii ca
efect literar. O explicaţie onestă pentru repetiţiile frecvente
în carte: „La bătrîneţe, amintirile nu mai respectă niciun
program, ele năvălesc oriunde şi oricînd, ajungînd să
confunde viaţa cu imaginarea ei. Cînd nu mai trăieşti
vibrînd, viaţa o proiectezi în amintire, cu suişurile şi
coborîşurile ei, unele dintre ele vertiginoase. Eşti
«copleşit» de amintiri la bătrîneţe, nu la tinereţe, cînd nu
ai ce-ţi aminti” (Vol. II, pp. 89-90). Asta face din cele două
volume de autobiografie intelectuală o mărturie foarte
valoroasă sub aspect documentar. Sunt consemnate
prieteniile tinereţii: cu mângâiere, cele care au rezistat
schimbărilor de climat temporal, social, politic, moral; cu
amărăciune, celelalte.„Copilăria studioasă, la Liceul din
Alba-Iulia” (Vol. 2, pp. 139-140, 143), apoi studenţia
clujeană Între alţi vechi prieteni întâlniţi prin redacţii
(Steaua, Tribuna, Făclia sau Discoboluletc. etc.), sau unii
mai noi, sunt amintiţi, între cei din Ţară: istoricul Mircea
Popa, scriitorul Titi (Constantin) Cubleşan, poeţii Adrian
Popescu, Vasile Igna,Vasile Sav şi Horia Bădescu,
cenacliştii Nicolae Stoie, Teodor Crişan, Al.I.Barbu, fostul
arhitect-şef al Sibiului şi întemeietor al revistei de cultură
ORAŞUL la Cluj-Napoca, Ionel Vitoc, fraţii condeieri
Cornel şi Victor Nistea, colegul Horia Puşcaşiu, colegul
Ion Noja, „fostul secretar cu propaganda”– „un nealineat”
căruia îi avansează mai multe întrebări în Vol. 1(pp. 51-
55), ori seniorul Al. Căprariu, profesorul Vistian Goia,
publicistul Zeno Millea, ori Carol Göllner şi Thomas Nägler

sau Mircea Ivănescu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Braga,
Ion Mircea, Mihai Posada ori distinsul şi „atemporalul
domn Sima” de la «Împăratul Romanilor», singurul bar
cu muzică simfonică din Sibiu; sau de dincolo de graniţe:
monseniorul Octavian Bârlea, Eliodor Rău, Doru
Braia,Florentin Smarandache, Ion Dumitru, René A. de
Flers şi foarte, foarte mulţi alţii, ori prietenii Dan şi Heide
care au fost gazde ad hoc la München. Deconcertante
consemnări despre unele întâlniri ca enclave literare,
incompatibilităţi în fond, ocolite de Gelu Ionescu sau
Nicolae Florescu: „Intrând în cenaclul literar «Apoziţia»
din München, m-am izbit de opoziţia celor bine şi de mult
înfipţi în structura cenaclului. Ei erau apropiaţi ca vîrstă,
îşi spuneau pe nume în auzul tuturor participanţilor, se
vorbeau numai de bine între ei: Stroescu-Stînişoară, Pavel
Chihaia [despre care, laudative consemnări, la pp. 61-
63, n. mea, m.p.], George Ciorănescu, Vasile Iliescu ş.a.
ejusdem farinae. Am scris într-o pagină a Curentului cum
mă interpelase odată, pe stradă, dr. Vasile Iliescu: - Îmi
place cum te manevrează monseniorul Bârlea, la care
eu l-am întrebat, curios şi dornic să învăţ: - Spuneţi-mi,
cum mă manevrează?, la care el îmi răspunde: - Ha! Ha!,
eu insistînd să aflu, primesc acelaşi răspuns, aşa că n-
am aflat nimic; după o vreme, mi-am dat seama că era,
într-adevăr, o încercare de «corupere»: să trec din partea
monseniorului la cea a «ayotalahilor» de la «Apoziţia»).
Noi, participanţii mai tineri şi mai noi, eram marginalizaţi
fără să se recunoască acest fapt. Această atmosferă m-
am străduit să o uit. Mă întreb doar la ce le-a folosit
această departajare ţîfnoasă, cînd toţi au trecut din
această viaţă” (Vol. 1, p. 20-21, vezi şi p. 61; Vol. 2, p. 11
şi pp. 91-92), amintesc paginile amare scrise de Adrian
Marino, în Viaţa unui om singur (Iaşi: Polirom, 2021).
Sau: „De adevărul unei întrebări pe care mi-am pus-o –
cîţi pescuitori în ape tulburi, agitatori patriotarzi cu grase
avantaje, simt româneşte? – aveam să mă lovesc la
întoarcerea mea acasă, fiindcă puteam să fac diferenţa
dintre exil şi «acasă»” (Vol. 1, p. 35). În ambele volume
autorul glosează privind năravurile omeneşti, face
portrete, emite sentinţe morale. Critica sa e neiertătoare:
„Pretenţiile conaţionalilor noştri sunt cu totul ridicole, foarte
joase, total needucate. Mai bine zis, oamenii nu au niciun
fel de pretenţii, toţi parcă acceptă minima rezistenţă a
replicii-standard «Se poate şi aşa». Nu am întîlnit pe unde
am umblat, la niciun popor, să funcţioneze
automulţumitoarea replică, cu toată lipsa ei de
discernămînt şi educaţie” (Vol. 2, p. 110).

În Vol. 2, apar răspunsuri la întrebările adresate
în cel dintâi, fostului coleg din Clujul tinereţilor,
nomenclaturistul „nealineat” Ion Noja, poet şi filolog de
calibru, în dialogul intitulat de Titu Popescu: Interviul luat
de un fost azilant politic unui fost secretar judeţean de
partid (pp. 153-206).

Temă fundamentală de dezbatere permenentă –
libertatea, generează concluzii cum aceasta: „Orice formă
de represiune împotriva oamenilor nu poate constrînge
libertatea, fiindcă omul este, prin definiţie, o fiinţă liberă”
(Vol. 1, p. 38); nuanţat, despre curajul libertăţii în mijlocul
constrângerii politice, în luarea deciziilor unui secretar
judeţean de partid: „Pe experienţa lui de origine
ţărănească şi-a clădit de timpuriu o vocaţie a libertăţii şi a
luării iniţiativelor sale pe cont propriu”(id, p. 52), ori:
„Principiul libertăţii din declaraţia drepturilor omului trebuie
respectat cu sfinţenie, el nu poate fi înlăturat din relaţiile
dintre oameni” (Vol. II, p. 141). Adevăr confirmat, între
mulţi alţii dintr-o mai dramatică perspectivă, de un Nicolae
Steinhardt. Obsesie firească: „colecţia de documente din
arhiva C.C. referitoare la românii din exil”. Primul volum,
redactat la München, într-un an în care autorul marcat de
«demonul călătoriilor» vizitase „mai multe ţări din
Occident”; al doilea, în Cluj-Napoca, surprinde anomaliile
de tot felul instalate şi în România odată cu pandemia
Co-Vid 19/Sars 20. Subtitlul o biografie intelectuală se
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justifică perfect prin abundenţa amintirilor consemnate
anterior şi în presa literară, legate de o pleiadă de minţi
luminate ce au marcat formarea tânărului T. Popescu ori
şi-au intersectat cu maturul autor paşii, ideile, idealurile.
Referinţele culturale dinspre arte, filosofie, literatură fac
deliciul cititorului de «corespondenţă, memorii, jurnale»,
ca să cităm celebra colecţie de odinioară a editurii Univers.

Secvenţele senectuţii: o autobiografie
intelectuală, în cele două volume ale sale oferă, pe lângă
melancoliile inerente amintirilor unei tinereţi studenţeşti
cu boema inclusă, în Clujul, apoi Sibiul veacului trecut,

urmate de rănirile sufleteşti ale unui sfert de veac de exil
politic, cu trăirea pe viu a căderii nefastului Zid al Berlinului,
un material documentar particular, pasibil de obiectivitate,
în ceea ce istoriografia românească oficială s-ar cuveni
să consemneze: procesul comunismului& istoria spiritual-
culturală a exilului. Pentru că: „Nu-i suficient să te împaci
cu soarta şi să o accepţi; scrie!”, îndeamnă autorul (Vol.
1, p. 77). Nu ne rămâne alta decât plăcerea lecturii.

Sibiu-pe-Cibin, Mărţişor 2021.

În ciclul de povestiri încorporate în volumul Idiomela
nababului (editura David Press Print, Timişoara, 2020) al
Dorinei Măgărin, mai multe pot fi observaţiile pe care un
cititor le-ar putea face încă dintru început, de la lectura
primelor pagini.

Este vorba în primul rând despre titlul ales pentru a
reprezenta întregul conţinut, acesta fiind, de fapt, al doilea
din povestirea de deschidere – „Blazonul familiei sau
Idiomela nababului”, autoarea preferându-l – probabil şi
pentru ineditul său – pentru a-l folosi drept emblemă a
întregului.

Altă observaţie ar fi aceea că volumul, deşi subscris
genului ficţional, are – în parte – elementele unui text
ştiinţific: de fiecare dată când este folosit un termen (cvasi)
necunoscut, presupus nou, fie de către narator, fie de
unul dintre personaje – neologisme, arhaisme,
regionalisme (acestea din urmă cele mai frecvente, de
vreme ce întâmplările narate se desfăşoară în Banat ori
personajele îşi au acolo obârşia), autoarea le dă explicaţia
în subsol. Astfel, alcătuieşte un aşa-zis „glosar de vorbe
bănăţene”, aşa cum C.S. Nicolăescu-Plopşor alcătuise
în al său Tivisoc şi Tivismoc – un fel de dicţionar „de vorbe
olteneşti”. La Dorina Măgărin explicaţiile se amplifică şi
cu traducerea unor termeni latineşti, ori chiar cu
specificarea reţetei unui preparat (turcesc, de exemplu).

Încă o observaţie, la o lectură mai atentă a oricăreia
dintre cele şase povestiri („Blazonul familiei sau Idiomela
nababului”, amintită deja, „ În vâltoarea vieţi i”,
„Răscolitoare toamne”, „Toamna infidelităţilor”, „Trilobita”,
„Troparele tăcerii”, „Ultimul drum”, „Vă place Brassens?”),
s-ar putea referi la stilul naraţiunii. Inedit şi acesta! Este
vorba în primul rând de apetitul autoarei pentru detalii,
fiecare personaj, fiecare întâmplare, fiecare obiect sunt
descrise în amănunt, ca şi cum un aparat de filmat s-ar
plimba/ ar fi plimbat cu dexteritate pentru a focaliza fiecare
punct intrat în atenţia naratorului. Acesta nu trece
indiferent peste obiecte şi oameni, peste universul în care
se află la un moment dat şi, în fluxul povestirii, se opreşte
şi detaliază gesturi, gânduri şi lucruri: „Îşi făcu o cafea cu
lapte neîndulcit. O puse într-o cană din lut smălţuit ce
avea forma unei femei coapte, vas cu gura largă, rotundă
cu două nuanţe de brun. Puse ceaşca pe masă, lângă
şerveţelul de pânză, format din patru bucăţi mici de pânză
brodată, fiecare dintr-o altă culoare.” (p. 236) Nu înţelegem
prea bine dacă personajele au acest spirit de observaţie
atât de dezvoltat ori autorul, omniscient, ţine să descrie

Mihaela ALBU
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Fluxul amintirilor
în povestirile

Dorinei Măgărin

în amănunt universul în care şi le plasează, cu scopul
subînţeles de a crea impresia de real. Astfel, nu rareori,
unele pagini din fiecare povestire pot trimite la un scenariu
în care detaliile vin în sprijinul regizorului pentru a crea
atmosfera în care se vor derula întâmplările.

Şi, fiindcă veni vorba de întâmplările narate, trebuie
spus că acestea nu sunt dintre cele neobişnuite. Oamenii,
personajele ce populează lumea descrisă de Dorina
Măgărin sunt dintre cele pe care le-am putea întâlni în
viaţa reală. Ceea ce este neobişnuit sunt locurile în care
se găsesc uneori – Franţa, Canada, de exemplu, deşi
unele locuri din ţară sunt, de fapt, obârşia din care au
plecat pentru mai lung sau mai scurt timp „tânăra Ligia”
ori Gregory.

Interesant în povestirile cuprinse în volum este totodată
şi fluxul (parcă nesfârşit) al relatărilor. Povestirea pleacă
de la un fapt oarecare, de la o întâmplare şi se ramifică
apoi pe mai multe planuri. O idee o cheamă pe alta, un
personaj, un amănunt îi aminteşte naratorului de altele,
mereu, de oameni şi locuri, de obiecte şi întâmplări
petrecute cândva („ …printre cei trei pini apăruseră patru
veveriţe jucăuşe cu blană neagră-neagră, strălucitoare,
ca şi când s-ar fi dat cu ulei de argan, de parcă s-ar fi
primenit cu noaptea în cap la frizeria portoricanei, la care
mergea şi el, iar el, Gregory, le cumpărase o pungă mare
cu un amestec de tot felul de alune şi nuci crude, pungă
de pânză ce avea vreo două kilograme şi pe care o luase
de la un magazin special în care erau fel de fel de făinuri
şi seminţe, ce aminteau de alimentara Chivuţei la care
mergea să-şi cumpere marmeladă de prune, la vrac sau
borcane cu măsline umplute cu gogoşari.” (p. 238)

Desigur, cititorul poate fi derutat la un moment dat,
merge pe un drum, care se ramifică nu o dată, e condus
pe o astfel de ramificaţie, care, la rândul ei, duce la alta.
Pierdut într-un fel de labirint, cititorul încearcă să
stabilească punctul de plecare, revine la el, fiind nevoit,
pentru a nu se „rătăci” să-şi fixeze singur „jaloane”/ semne
pentru apăstra firul drept al naraţiunii.

Ce vrem să spunem cu asta? Povestirile din volumul
propus de Dorina Măgărin (din care mai multe fragmente
au apărut iniţial în unele reviste literare) nu sunt facile, nu
se citesc uşor, ci presupun un cititor familiarizat cu diverse
tehnici narative. Cartea este, cu alte cuvinte, aşa cum ne
avizează de altfel, încă din deschiderea Prefeţei, Cornel
Ungureanu, „o carte neobişnuită”. Sau – continuă criticul
– „obişnuită cu lumea de la noi”.

Oameni şi locuri, obiceiuri vechi rămase în memoria
colectivă, întâmplări din trecut prin perspectiva prezentului,
cărţi şi autori, cântece şi versuri, într-un cuvânt mereu
această „lume de la noi” chiar şi atunci când oamenii
călătoresc, trăiesc, muncesc în alte spaţii, toate le întâlnim
în povestirile adunate de Dorina Măgărin în volumul cu
titlul neobişnuit – Idiomela nababului. Şi dacă idiomela
este „o cântare cu melodie proprie”, putem presupune că
autoarea şi-a exprimat în subsidiar dorinţa de „a cânta”
într-un stil propriu, de a povesti despre lumea cunoscută
printr-un flux (aparent) nestăvilit al amintirii.
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VALERIU ANANIA – DRAMATURGUL

Îmi place să repet, adeseori (pentru mine însămi),
o vorbă înţeleaptă, dătătoare de imbold interior: „Cred în
scânteia divină a omului”. Şi crezând ceea ce rostim,
negreşit, se va revărsa asupră-ne, puţin câte puţin, căldura
cea înmiresmată din „cuptorul smereniei”. Vă-ntrebaţi de
ce această tainică mărturisire? Pentru că, aceasta-mi
aminteşte de un preacultivat părinte care, cu ceva ani în
urmă, invitat de A.S.C.O.R, la Iaşi, pentru a susţine o
prelecţiune drept-mărturisitoare, am avut bucuria să m-
apropii de înaltpreasfinţia sa şi, din mers, să-mi ofere un
autograf pe volumul Imn Eminescului (Bucureşti, „Cartea
Românească”, 1992). Un dar divin – întru neuitare. Aţi
ghicit la cine mă refer.

La imboldul ÎPS Sa, am înţeles că „trăim într-un
univers al minunilor lui Dumnezeu” şi merită să-L
cunoaştem şi să ne înfruptăm din preaplinul atâtor
frumuseţi spirituale. Şi-mi place să „pornesc pe drum
stelar, / într-ale slovelor chenar”, pentru a descoperi
„puterile cuvântului” zămisliri ale scriitorului Bartolomeu
Valeriu Anania.

Şi cât de îmbietoare este „dulcea cântare” din
poemele înaltpreasfinţiei sale!

Iar bucuria reîmbrăţişării verbului înmiresmat în
străfunduri de mit, mi-a fost oferită de un alt dar: două
volume semnate de domnul prof. univ. dr. Constantin
Cubleşan – Valeriu Anania. Dramaturgul (Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020), respectiv, Candele de veghe
(Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2019). Un alt  dar
nepreţuit. Două lucrări de sinteză, care merită a fi
cunoscute, prin subtilitatea mesajului critic oferit cititorului.

E drept, impresionaţi de marea diversitate de
preocupări intelectuale ale arhimandritului Bartolomeu
Valeriu Anania, neuitatul arhiepiscop al Vadului, Feleacului
şi Clujului (1993-2011),  am putea fi tentaţi să-l ridicăm
pe treapta unui polihistor, ceea ce un ochi sever, ne-ar
potoli efuziunile.

Însă, adevăr grăim. Cărturarul Valeriu Anania a
fost un „cerebral”, un intelectual cu o cultură scoborând
în istorie şi în mit. Tocmai de aceea a cucerit – şi continuă
să cucerească.

Puternica personalitate a înaltului prelat ortodox
l-a impresionat pe profesorul universitar Constantin
Cubleşen,  astfel încât aprecierile formulate (în cele două
volume critice, recent editate) se suprapun aprecierilor
generale. Pe drept cuvânt, ÎPS Bartolomeu Anania a fost
un „teolog de forţă” şi un scriitor „rafinat”, un vrednic
„mânuitor al cuvântului”, stăpânind versul şi limba
„magistral”. Impresionează, deopotrivă,  „hermeneutica
sa eseistică”, iar memoriile sale rămân un „compendiu
original de pedagogie laică” (Candele de veghe).

Profesorul Constantin Cubleşan a avut şansa să
pătrundă, cu fină subtilitate, în laboratorul de creaţie
(scriitor, dar şi de diotorsitor al Bibliei) al cărturarului
Bartolomeu Valeriu Anania. Detaliile oferite ne determină
să credem că întru înţelegerea mesajului scriitoricesc, e
important a cunoaşte şi mici detalii despre „îndelungatul
proces de gestaţie şi elaborare” (Valeriu Anania.
Dramaturgul) al pieselor care „descind din mit şi legendă”,
însumând „un cuantum de religiozitate ancestrală”, şi
devenind pentru noi adevărate „mărturii ale unei conştiinţe
literare pentru care fondul ideatic naţional are la bază
credinţa creştină” (Candele de veghe).

Analizate, cu atenţie, piesele de teatru semnate
Valeriu Anania reprezintă un „act de împlinire”, gândind
la acele texte zămislite, din voinţă divină,  din dorinţa
(împlinită) de a înfrunta supliciu lîncartiruirii. Şi-n acele
momente speciale, omul a avut forţa să-şi antreneze

„motoarele cerebrale”. Şi nu i-a fost deloc uşor să
„transfere creierul într-o <tăbliţă> de scris”.

Tocmai de aceea este atât de importantă invitaţia
domnului profesor Constantin Cubleşan, nu doar de a
cunoaşte textele dramatice semnate de Valeriu Anania,
ci de a retrăi „bucuria inefabilă a creaţiei”, a unei creaţii
dramatice, spre exemplu, în versuri, exerciţiu destul de
complicat.

Recentul volum Valeriu Anania. Dramaturgul este
un studiu aprofundat şi explicit al textelor dramatice
semnate de scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania. O
analiză exhaustivă, adresată nu doar tinerilor studioşi; o
invitaţie generoasă de cunoaştere, înţelegere şi
aprofundare a poemelor dramatice, adevărată „salbă de
mărgăritare”, pentru dramaturgia românească.

Despre Steaua Zimbrului, poem dramatic în
versuri (conform mărturiei autorului) primul text conceput
mental, în detenţia de la Aiud, prin anii ’60, criticul literar
Constantin Cubleşan îi recunoaşte „verbul dur”, cu
„rezonanţe de bronz”, cu un „final înălţător, într-un monolog
patetic, exultând prin vocea” protagonistului.  Fireşte,
gândind cronologic, nu lipsesc comparaţiile cu stilul
„sapienţial”, specific Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către
fiul său Teodosie, „trimiterile” la poemul dramatic Bogdan
Dragoş, al lui Mihai Eminescu sau la asocierile cu
„maniera” lui Barbu Delavrancea – din Trilogia Moldovei.

„Surprinzătoare” ar părea „modalitatea dramatică”
„dezvoltată”, precum şi „exprimarea prozodică în manieră
cultă” a baladei Mioriţa. Explicaţia, lămuritoare, pe care
ne-o oferă criticul literar Constantin Cubleşan e demnă
de reţinut. Pe „motivul fundamental al morţii, văzută ca o
nuntă cu rezonanţe transcedentale”, intriga poemului
dramatic Mioriţa, în viziunea autorului Valeriu Anania,
sugerează „oficierea unui soi ce proslăveşte viaţa, tumultul
ei regenerator, dincolo de fatalitatea sfârşitului uman”
(volum, p. 42): „V-aţi gândit vreodată / Ca prin lumea lată
/ Soarta să vă poarte/  Peţitori de moarte?” (tabloul VI).

Prin această reinterpretare a mitului „existenţei
pastorale româneşti” (G. Călinescu), cu un prolog sacral
(recurgând, în acest moment, printr-o exemplificare, dintr-
o variantă meglenă: „Pristi un cioru di plai, / Prit ună gură
di rai, / Iale vinu în cale, / Trei copii di nieluşi / Cu trei
picăruşi…”), (re)trăim „factologia” poemului dramatic, prin
„amploarea deznodământului final”, cu rădăcină christică,
de icos: „Bucură-te, cel ce mori / Cu vecia-n subţiori! /
Bucură-te, rădăcină / Care birui în lumină!...” (tabloul X).

Neîndoios, dramaturgul român abordează o
gamă variată de teme şi motive literare ce coboară-n
magma folclorului românesc: „relaţia omului pământean
cu moartea, înţeleasă ca o accedere a acestuia în
veşnicie” (Du-te vreme, vino vreme); „motivul jertfei pe
altarul creaţiei”, dar cu o „tentă de religiozitate creştină”
(Meşterul Manole); „nevoia şi puterea a recuperare morală
prin credinţă”, „pentru iertarea aproapelui, pentru aflarea
adevărului vieţii după ce străbatem purgatoriul suferinţelor
ei” (Hoţul de mărgăritare); „aprofundarea şi
reinterpretarea, în gamă modernă, a miturilor naţionale”,
precum „Luceafărul” sau „Zburătorul”, într-o altă
ipostaziere (Drumur). În Dochia, autorul surprinde
„deznodământul celui de al doilea război daco-roman”,
moartea lui Decebal şi a Dochiei, dobândind „dimensiunea
aureolată a legendarului” (Valeriu Anania. Dramaturgul).

Deşi nefinalizat, Cântecul cerbului, subintitulat
Oratoriul mioritic, conceput, iniţial, „libret pentru o operă
muzicală de amploare”, oferă cititorului o „interpretare
originală a motivului nunţii ca moarte”, un „emoţionant
potenţial declamatoriu”, precum şi o „prelucrare
metaforică, simbolică, a elementelor oraţiei populare”. Iar,
cu „mito-drama Greul pământului (1982)”, se încheie
„ciclul pentalogiei sale teatrale, concepută ca o descindere
poematică în universul proteic al istoriei naţionale” (Valeriu
Anania. Dramaturgul).

Livia CIUPERCĂ
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Îndrăznesc a spune că acest volum critic, semnat
de domnul profesor universitar Constantin Cubleşan, este
un omagiu (anticipat) adresat omului şi cărturarului
Bartolomeu Valeriu Anania – la centenarul naşterii (18
martie 1921-18 martie 2021), dar şi – al unui deceniu (31
ianuarie 2011 – 31 ianuarie 2021), de când înaltpreasfinţia
sa a fost „chemat”, „sub drapel”, la Domnul, ca „bătrân
oştean” întru credinţă.

Că Poetu’ nu-i ca Omu’
(Însemnări)

Se dedică lui NICOLAE SÂRBU (NICOLAE DE OHABA),
poet şi publicist, la împlinirea vârstei de 75 de ani

Muzica înainte de toate („De la musique avant
toute chose”). Ea bucură, trezeşte emoţii, trăiri. Chiar
visuri. Muzica ordonează lumea. Sonurile ei îl depăşesc
pe om şi-l învăluie cu nimb. Pe Poetul înmărmurit în
creaţie: „Am venit să plec, dar înainte/ aş vrea să pun
hotar,/ cât toată veşnicia de clopote/ cu care-ncepe mereu
/ această muzică grea,/ în misiune de rutină/ am venit să
pun/ un pumn întunecat pe i pentru a fi.”.

Întristarea e copleşită de cântec tânguit. Dar în
duioasa însufleţire trebuie căutată vioara, „glasul cel mai
adevărat al lui Dumnezeu”: „Cum să cânt la o singură
lacrimă”, „Iar plânsul sparge fereastra / şi udă florile”,
„Când prinde să cânte arcuşul / linii de aur pe clanţă”.

„Devorat de muzici ca de lupi”, „Marele aducător
de privighetori” „foloseşte inteligenţa ca un bisturiu, tăind
orice şansă sentimentului, dar lăsând, în profunzime, o
muzică ciudată din care abia venind la suprafaţa stilului
poţi să-i pătrunzi mai adevărat, mai fin, mai bogat
versurile” (Gheorghe Jurma): „Să pui frâul pe zefir/ într-
un ghimpe suvenir,/ viersul dulce de vampir/ târnosit pe
la tractir,/ talpa sărutând la zbir.// Să-ntorci spatele la mir,
/să scoţi şerpi de la chimir/ hăituit pe sub clavir,/ pentru
puiul de sictir;/ să pui frâul pe zefir.”.

Omul bun şi pomul copt, Săracă lume de piatră,
La izvor, la izvorele, Deasupra de Reşiţa – iată câteva
doine bănăţene dragi inimii lui: „beau apă din doina /
deschisă în rană / de pasărea vicleană”. Ca şi cântecul
de fanfară („Parcă te limpezeşte şi te linişteşte,
tulburându-te”), auzit acolo, la Lăpuşnicu-Mare, unde s-a
urzit acum un veac, în Valea Miracolelor: „Nimic nu se
compară/ în Almăj cu o fanfară/ încă-n buiestru fecioară
/la o sută de ani./ Cu trompeta şi tobele/ în braţe când
stau/ să legene grâul/ pe care-s răstigniţi/ de bună voie în
crucea verii;/ o fanfară trezind merii/ şi colbul din cărţi/
despre fachiri înflăcăraţi/ în foste imperii. [...] Parcă şi
ţărâna cântă/ când tai pâinea cea sfântă,/ când morţi după
muzici cu toţii/ suflă în alămuri la răscruce,/ mai zbuciumat
decât vântul/ şi pe lama cuţitului, / de două degete cântul,
/ ca sângele Domnului pe cruce.”.

„Scriitor al Banatului, echinoxistul Nicolae Sârbu
înseamnă o ivire spontană pe cerul înstelat al poeziei din
această parte a ţării. Volumele sale conţin foarte multe
«argumente» care pot ameninţa, deopotrivă, ierarhii şi
prejudecăţi. Cert e că, în vastul Regat al poeziei române,
un loc important a fost deja adjudecat.” (Ionel Bota).

*
„Grea crucea care mă poartă”, afirmă undeva

Nicolae Sârbu şi-n „joaca de-a Olimpul” ne asigură că
volumele de poezie publicate până acum sunt partea
cea mai consistentă a operei sale literare: Cochetăria cu
fulgerul şi Ascultând ceasornicul în baie (1995), Şantier
în creier (1996), Neputinţa de-a închide cercul (1999),
Provinciile cerului (2000), N-am operă (2004), Că PoetuĽ
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nu-i ca OmuĽ (2005), Cu pumnul pe i (2007), Ferestre
pentru labirint (2008), Vitralii sparte şi Eu, Nicolae de
Ohaba (2011), Piscina cu pioneze Stradivarius (2013),
Muza nu urcă la etajul trei (2017).

„Întreprinderea lui N. Sârbu e una temeinică,
bazată pe argumente plauzibile, cu trimitere la fapte
majore, capabile să ilustreze, cu puterea exemplului,
personalitatea unui loc numit geografico-istoric Banat”
(Gheorghe Luchescu). Cărţile de publicistică stau
mărturie: Aurul din aripi (1986), La Paradisul mineral
Gruescu (2001), De o sută de ori Banat. Patima şi
pătimirile unui publicist în pustie (2003), Cămila din
Bucegi. Veghind la căpătâiul cărţii (2006), Şi veţi trece
prin vamă ca fluturii (2007), O căsnicie infernală –
provocări partajate în rate (2015), La o vânare de dinozauri
(2019).

După ce „s-a războit cu ignoranţii”, dar şi cu cei
care „n-au ştiut niciodată ce înseamnă «zăbava cetitului»”,
dă la iveală, în colaborare:

Ď% Cornel Sturza Popovici, Nicolae Sârbu,
Rezervaţia Naturală Cheile Nerei – Beuşniţa.
Coordonatele unui eco-parteneriat (1996);

Ď% Victoria I. Bitte, Tiberiu Chiş, Nicolae Sârbu,
Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin (1998).

„Aşa cum aşteaptă ţăranul primăvara să
înflorească salcâmii, eu cred în mirosul cuvântului.”
(Nicolae de Ohaba).

*
Poem în proză (v. România pitorească, de

Alexandru Vlahuţă; Cântarea României, de Alecu Russo;
Cartea Oltului, de Geo Bogza), eseul La Paradisul mineral
Gruescu este un dramatic memento, o carte-avertisment,
o carte-reportaj, omagiind „florile de mină”, personalitatea
(şi amăgirile) colecţionarului Constantin Gruescu din Ocna
de Fier – Banat şi, deopotrivă, a(le) Doamnei sale, Tanti
Mia. Câtă poezie, pasiune şi dăruire, câtă înţelepciune!
„Această carte se vrea o recunoaştere, o invitaţie şi o
provocare la meditaţie. O contribuţie modestă la
valorificarea, printr-o mai bună cunoaştere, a unei
adevărate comori minerale. Un punct de reper şi un ghid
de folos pentru atunci când doriţi să savuraţi frumosul
natural în starea lui cea mai surprinzătoare şi mai pură.”
(Nicolae Sârbu).

„– Acuma, prietene Nicolae, tu ai fost de mai multe
ori la mine. Ne cunoaştem de multă vreme şi am tot vorbit.
Nu ştiu cât mi-s, vorba bănăţeanului, eu de important.
Frumoase, preţioase, importante sunt pietrele mele. Ele
nu se trec, nu-mbătrânesc. Rămân după mine, să bucure
lumea.” (Constantin Gruescu).

Pietrele tezaurului din „Casa Binelui” trimit la
frumuseţe, sensibilitate, poezie, muzică. „Ele sunt veşnice
şi spiritul nostru, veşnic şi el, le pricepe (le percepe)
imediat. Nu emoţia estetică este dominatoare când spiritul
şi cristalul se află la interfaţă. Ci altceva, mai grav. O teamă
şi o dorinţă de a fuziona cu el. Că nu este el al tău, ci tu al
lui.” (Olga Neagu).

De aceea, poate, corul de copii „Canon” din
Marga, dirijat de prof. Dumitru Jompan, a concertat aici,
în muzeu, şi ne îndeamnă, metaforic, să ascultăm
colindele pietrelor. Tot aici a cântat şi un grup coral de
copii din California – Statele Unite ale Americii.

Volumul conţine fotografii, interviuri, reportaje,
păreri ale vizitatorilor: scriitori, dascăli, elevi, studenţi,
istorici, lingvişti, chimişti, biologi, fizicieni, muzicieni,
miniştri, şefi de stat, ambasadori etc. Cele şapte secvenţe
îndeamnă la răspas şi reverie (Inscripţii pe o uşă deschisă,
Tezaurul din Casa Binelui, Miliardarul sărac: normal,
nebun sau rege?, Grădinile inverse şi secrete ale
Semiramidei, Superlativele, ca albinele, Doctor în sufletul
pietrelor, Capitala mondială a mineralogiei estetice),
prezentate fiind, apoi, succint, în limbile: engleză,
franceză, germană, italiană, maghiară, rusă şi spaniolă,



 92          Reflex 1 - 6/ 2021

dorindu-se, astfel, ca această colecţie de mare valoare
ştiinţifică şi estetică să întindă / să dureze punţi universale.

A doua carte de reportaj e, de data aceasta, a
prozatorului: La o vânare de dinozauri. O epopee întoarsă
pe dos. Fiindcă, de fapt, ea cuprinde două părţi: Aurul din
aripi, cu destine umane, cu realităţi de dinainte de 1989,
pe când se construia termocentrala pe şisturi bituminoase
de la Anina, o carte-document scrisă de un publicist /
prozator ambiţios şi talentat. Cartea a doua, La o vânare
de dinozauri, revine asupra oraşului, chiar asupra
destinelor unor eroi / personaje despre care s-a făcut
vorbire în prima parte. Cea de-a doua e parcă mai tragică
şi mai apropiată de inima sa învolburată. Pentru că Nicolae
Sârbu cunoaşte bine Anina şi Banatul Montan, le cunoaşte
istoria şi cultura, oamenii cu năzuinţele şi nevoinţele lor,
indiferent ce sunt: români, şvabi, sârbi. Aici se cântă imnul
etnicilor germani, dar şi imnul Europei. Aici dansează copiii
din Steierdorf – Anina, cei din Reşiţa sau din Pojarevaţ.

„Fetele cântă. Apoi cântă şi băieţii. Cântă şi joacă
toţi de mama focului. Uneori, băieţii au o anumită ţinută
viril-războinică, desenul jocului lor se desfăşoară parcă
în formaţii de luptă. Se simte influenţa orientală şi frisonul
unei nelinişti istorice. Nu putem uita că, până nu demult,
în spaţiul ex-iugoslav colindŕ kalaşnikovul şi-n loc de tobe
ritmul vieţii se acompania cu tunul.

Dincolo de bucurie, găsesc în aceste jocuri,
ajunse la noi printr-un bine-venit proiect transfrontalier,
un ecou sugestiv că istoria continuă să doară. Un semn
că aceşti tineri vor să uite jucând. Vor să ne facă să uităm.
Şi, în acelaşi timp, ne somează să ţinem minte. Să nu
uităm lecţiile istoriei. Ne-o spun prin arta lor aceşti tineri
sârbi din Pojarevaţ.”

„Tradiţia se mai schimbă, se înnoieşte... Numai
eu nu mă schimb şi rămân un fan consecvent al
instrumentelor populare de suflat şi al muzicii de fanfară.
[...]

Cei de la Anina au participat la un festival al
fanfarelor, de la Novo Selo, din Serbia. Dar şi la Gărâna.
Au impresionat şi speră să mai impresioneze şi prin alte
locuri, cu acelaşi mod de a vedea şi de a face muzica.
Este cântecul viu, antrenant, cu un timbru specific, în stare
să facă mulţimile să vibreze la unison. Nu doar să te legeni
şi să dai din mâini, ca tinerii de pe la marile festivaluri. Să
vibrezi sufleteşte. Personal m-am bucurat foarte mult
când, între cei care i-au întâmpinat pe poeţii străini şi
români, veniţi la «Porţile poeziei», am văzut pe peronul
gării din Anina câteva fete românce mai bruneţele, în
uniforme şi cu instrumente specifice fanfarei.

Poţi şi chiar eşti invitat, ascultătorule, să te
întristezi, să te înduioşezi, să te bucuri cu fanfara dirijată
azi, la Anina, de Dimitrie Omescu. Cel care, nu numai
prin numele familiei sale de muzicieni în slujba obştii, dar
şi prin copiii pe care-i pregăteşte pentru viitorul formaţiei,
asigură aici continuitatea cântecului din rădăcina om.”.

„Prin unele pagini simţim vibraţia poetului, aflat
mereu între anatemă şi glorificare. Dar reporterul îşi
iubeşte locurile şi ne informează despre ele, revine asupra
lor şi ne oferă o carte frumoasă despre Anina. [...] Nicolae
Sârbu o scrie după treizeci... patruzeci de ani. E cartea
vieţii unui scriitor (s.n.: I.B.) care a scris mereu despre
ţinutul său.” (Cornel Ungureanu).

*
Armonizând contrariile realităţii înconjurătoare,

Nicolae Sârbu (Nicolae de Ohaba) dovedeşte că ştie să
surprindă fascinaţia şi absurdul lumii acesteia, el s-a
întors, cu forţe sporite, la rânduiala dintotdeauna a
creatorului: numirea propriei identităţi („scrisul rămâne
pentru mine o taină, un sens al existenţei”). Se prinde în
horă cu oamenii locului din Almăj ori murmură o doină,
singuratic, pe un drum albastru fără sfârşit. Că PoetuĽ
nu-i ca OmuĽ: „În tălpile lui dorm greieri suprarealişti / ce
nu mai cântă decât după note în fa / şi cu dirijor la scară.”.

De Ohaba Nicolae Sârbu

Din înaltul cerurilor s-au auzit trompetele anunţând intrarea  pe pardoseala nuverilor a  Marelui Conciliu.
Când zvonul trompetelor s-a stins, unul din cei doi crainici a strigat numele primului cuvântător.

Signora Poesia
Ţinându-şi graţios, cu două degete ale mâinii, stângi, trena  rochiei vaporoase croită  din nuveri albi, marea

zeiţă a  făcut o graţioasă reverenţă, zâmbind sfios spre înalţii Concilieri.„ i-am dăruit tânărului sfiala florii  culcuşită
între ţepii împungători ai spinului. Poezia sa se va naşte totdeauna născută  de dorinţa de a crea iluzia dulceţei,
având însă ş înşelătorul miez al spinului-crearea durerii... Va fi mereu răzvrătit, îşi va revărsa ironia  asupra semenilor,
mai cu seamă a confraţilor  mânuitori de slove şi furia împotriva nedreptăţilor lumii.

Aşa s-a născut prima carte de a lui Nicolae Sârbu, Cochetând cu fulgerul (Ed. Timpul, Reşiţa, 1995). Ea purta
amprenta timpului  echinoxist, a ideilor mişcării literare născută la Cluj, cu puternice reverberaţii în literatura română
a timpului. I-au urmat: Şantier în creier (Ed. Timpul,1996), Neputinţa de a închide cercul (Editura Marineasa, Timişoara,
1999), Provinciile cerului (Ed. Timpul 2000)  etc.

A strigat al doilea crainic. A apărut  în frac, cu papion verde, pantofi din lac strălucitori. Şi-a dus, solemn,
mâna la melon..., l-a ridicat, înclinând fruntea...

 Monsieur Ecrivain. Am ascultat prezicerile  Doamnei, graţioasa Poesis, Nicolas va fi un spirit  neliniştit,
dublat de un ochi critic, neadormit.  Lucruri, oameni, întâmplări, nu-i vor rămâne străine şi nici indiferente. Va fi
mereu acolo unde  semenii săi calcă strâmb, unde viaţa curge mânată de voia şi interesele unora, va apăra cu orice
preţ obrazul limpede  al demnităţii. Prozatorul, jurnalistul Nicolae Sârbu  îl vor seconda pe poet în confruntarea cu
realităţile  lumii  pe care o traversează. Nivelul său cultural îi va permite să atace temele istorice, readucând la
lumină  personalităţi bănăţene uitate,  căzute în umbra timpului.

Aşa s-a născut cartea Aurul din aripi (Editura Facla, Timişoara,1986).  Proiectul  lui Nicolae Sârbu este
deosebit de ambiţios, intenţionând să  cuprindă în paginile cărţii lumea din subteranele Minei Anina, una din mai
adânci mine din Europa. Autorul îşi va propune să calce, după  multe decenii, pe urmele scriitorului Virgil Birou,
autorul romanului Lume fără cer, un alt nedreptăţit al ochiului adormit al Bucureştiului, al istoriei literare româneşti,
roman  inspirat din viaţa minierilor din această zonă... Era greu, dacă nu  imposibil, să publici, în timpul regimului
comunist, o carte care să reflecte  duritatea lumii de sub pământ, cu toate greutăţile ei fantastice şi cu toate
pericolele care pândeau în fiecare clipă  viaţa minerilor. Eu, Adeveritorul de acum, în acel timp director al al Editurii
Facla, editură care a reeditat în 1972,  Lume fără cer, pot depune mărturie că  am încercat să împăcăm şi pe
Mamona şi  Adevărul în toată duritatea lui. Aşa s-a născut metafora din titlu care sugerează, strălimpede, viaţa
dură, infernală, a minierilor. Aurul din aripi, cum s-a intitulat cartea, logic, însemnă, în fapt  posibilitatea  absolută a
prăbuşirii, a frângerii aripilor. Şi acum mă întreb cum  de ochiul  vigilent al cenzorului de la Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste, care ne citea toate manuscrisele, nu a sesizat o asemenea  bombă? Desigur, cartea a suferit

Ion Marin ALMĂJAN
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MONUMENTELE EMINESCIENE

Cartea Monumentele Mihai Eminescu, de
Gheorghe Jurma şi Erwin Josef Ţigla, a apărut în cadrul
proiectului România Centenar, 1918-2018, al Forumului
Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi al
Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din
Reşiţa, la Editura „Banatul Montan” (1).

Despre locul lui Mihai Eminescu în literatura
noastră, G. Călinescu afirmă: „el se depărtează de sfera
contemporanilor săi şi rămâne într-o solitudine pe care
nici până acum poezia română n-a turburat-o” (2). Artiştii
plastici au avut la îndemână cele patru fotografii ale
poetului. De aici începe o viziune care exprimă felul cum
fiecare l-a văzut şi l-a simţit pe poet. Toate concepţiile
plastice au ceva în comun: privirea. E privirea poetului în
„solitudinea” sa. De fapt, este privirea peste timp a
poporului căruia îi aparţine.

Tandemul care a produs cartea-album, un
cărturar remarcabil şi un suflet de artist, lucrează fericit
pentru cultura românească şi pentru memoria poetului
naţional.

 Gheorghe Jurma (3), om de cultură reşiţean,
jurnalist, scriitor, editor, critic literar şi redactor-şef al
revistei „Semenicul”, animator fervent al culturii cărăşene,
mi-a provocat admiraţia şi prin cărţile Banatul şi Eminescu
(1989), Eminescu, gând şi cânt (1998).

Erwin Josef Ţigla (4), publicist şi editor, iubitor
de artă, profesionist al monumentalului prin arta delicată
a fotografiei, trăieşte emoţia apropierii de Eminescu.
Pentru el, locul tensionează imaginea. În acelaşi timp,
dovedeşte fidelitatea sa faţă de intenţiile sculptorului,
urmărind puritatea formelor, limbajul abstract figurativ şi
maniera artistică.

Erwin Josef Ţigla este pătruns de „starea”
Eminescu. E o atracţie fascinantă în această relaţie
spirituală. Ceea ce îmi aduce aminte de legătura astrală
dintre Mihai Eminescu şi poetul romantic austriac Nikolaus
Lenau (5), născut în Banat, legătură întemeiată pe aspecte
comune, după cum o dovedeşte finalul unei poezii: „Numai
vestea blândă-a morţii, / Foaia tristă le-am adaos: /
Moartea vindec-orice rană, / Dând la patime repaos.” (6).

Împreună au tipărit şi Oraviţa: viziuni / Orawitza:
Visionen, Reşiţa, Editura „Banatul Montan”, 2017.

Prin Eminescu avem sentimentul apartenenţei la
neamul românesc pe o dimensiune culturală specifică.
În fiecare monument închinat poetului se simte curgerea
misterioasă de energie culturală. Semnificaţia pură a
privirii pătrunzătoare eminesciene dă profunzime
demnităţii de a trăi prezentul prin artă. Privind locurile unde
sunt amplasate monumentele Mihai Eminescu, găsesc
motive pentru a regândi iconografic natura românească.

Constantin TEODORESCU „Prezenţa publică” a poetului Mihai Eminescu în
viaţa multor localităţi din România sau din unele ţări
europene este vizibilă prin busturi, efigii, statui. Pentru a
realiza fotograf iile monumentelor şi ale plăcilor
comemorative, Erwin Josef Ţigla a străbătut peste 15000
de kilometri.

Gruparea fotografiilor monumentelor se face
după criterii subînţelese din titluri: „La steaua care-a
răsărit”; Muşat şi ursitorile; „Ai s-aduni Moldova toată”;
Pe drumurile Transilvaniei; Banatul şi Eminescu; Cum se
apără o graniţă; „De la munte pân’ la mare şi la Dunărea
albastră”; Viaţa, iubirea, moartea şi eternitatea; „Porni
Luceafărul. Creşteau / În cer a lui aripe”; Chipul geniului;
„Dă orizont nemărginit / singurătăţii mării”.

Fiecare secţiune începe cu date despre poet, cu
informaţii despre localităţi, despre locul unde se găsesc
monumentele şi despre artiştii plastici.

La pagina 53, apare monumentul de la
Sânnicolau Mare, primul ridicat în România de după
Marea Unire, fiind realizat de sculptorul Dumitru Bârlad
din Bucureşti. Bustul poetului a fost turnat în bronz la
turnătoria artistică „Răşcanu” din oraşul lui Bucur şi ridicat
pe un soclu de granit de 3,5 metri.

Discursul lui Octavian Goga la inaugurarea
monumentului în 11 octombrie 1925 începe „abrupt”: „Cea
mai curată sărbătoare se desfăşoară astăzi subt ochii
noştri! Pentru întâia oară într-un petec de pământ
românesc desrobit cade vălul de pe chipul de bronz al lui
Eminescu. În zilele noastre de preocupări materiale, când,
după sângele scurs în tranşee, o sete de viaţă păgână
alungă cugetele din sfera abstracţiunii, d-voastră, un colţ
de popor din Banat, v’aţi ridicat pe aripile poeziei. Când
alţii aleargă după zgomotul zarafilor, d-voastră vă cereţi
în tăcerea unui templu, când alţii se lasă răpiţi de valul
bucuriilor deşarte, d-voastră zidiţi un altar.” (7).

Poetul „cântării pătimirii noastre” înţelege
momentul prin întrebările pe care şi le-a pus: „[...] de ce
anume prima consacrare de acest fel o dă lui Eminescu
tocmai Banatul? De ce tocmai aici, la graniţă, în faţa unei
şcoli secundare din Sânnicolau Mare, răsare fruntea
boltită a maestrului? De ce preoţi şi învăţători şi cete de
ţărani învăliţi în înfiorare mistică v’aţi adunat cu toţii să vă
plecaţi genunchii?”.

Recitind discursul lui O. Goga, îmi explic de ce
există în Kitchener Centrul Cultural „Banatul” şi profunda
semnificaţie a afirmaţiei despre această provincie
românească – „barocul culturii româneşti”, prin afirmaţiile:
„Mai întâi, Banatul e ţara simţământului artistic, unde
cântecul e la el acasă şi unde un suflet cald palpită la
toate atingerile, ca o minunată harfă. Al doilea, conştiinţa
voastră naţională, conştiinţa propriei valori şi a diferenţierii
de alte neamuri, tresare mai vie cu sbucniri de fiecare
clipă. Şi-al treilea, bănăţeni, la praznicul libertăţii, voi
sunteţi singurii care n’aţi venit cu toii, în inimă v’au rămas
încă strigăte care dor, chemări tulburătoare... Din acest
vălmăşag de simţiri, din dragoste pentru cântec, din

 

şi tăieri şi  transformări, dar recitită acum, într-o nouă ediţie, actualizată şi completată de autor, vorbeşte despre
valoarea primei ediţii şi mai mult decât atât, despre condeiul  fermecat al autorului.

Jurnalistul, scriitorul, omul de cultură Nicolae Sârbu „au colaborat”  la scrierea unei cărţi incendiare, De o
sută de ori Banat, o pledoarie pentru istoria, pentru valorile Banatului, pentru contribuţia personalităţilor bănăţene la
apărarea fiinţei naţionale, la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, culturii şi artei româneşti, un J”accuse  împotriva  „centrului”,
a  diriguitorilor  şi judecătorilor literaturii, artei, istoriei bănăţene, orbi şi surzi la toate acestea. Mentalitatea „miticilor”
asupra acestor chestiuni, se aseamănă cu cea a romanilor, când era vorba de limesuri - hic sunt leones, aici sunt
leii, adică,  pericolul, necunoscutul şi  marele întuneric. Deşi unirea românilor s-a produs la 1918, se pare că unirea
spirituală a românilor din provinciile alăturate vechiului regat nu s-a realizat în întregime. Bucureştiul ignoră, cu
cinism,  contribuţia Banatului la dezvoltarea spirituală, economică, culturală a ţării.

Când Marele concilier s-a ridicat în întreaga lui  măreţie, au tăcut şi stelele din şopotul lor.
Declarăm pe  Nicolae Sârbu, poet, jurnalist, cărturar bănăţean demn să-şi alăture numelui său şi  pe cel

nobiliar de Ohaba. De azi înainte se va numi De Ohaba Nicolae Sârbu şi va fi cinstit pentru faptele sale. Am zis.
S-a lăsat linişte stelară. Apoi,  peste munţii, dealurile şi văile cereşti s-a auzit suspin de torogoată. Banatul îşi

saluta pe unui din vrednicii săi fii.
 Adeveritor al acestor nemaiauzite întâmplări, mă înclin cu onoare şi-i doresc prealuminatului De Ohaba

Nicolae Sârbu  ani mulţi, cu izbândă în confruntările cu cei care fac orice ca să ascundă Banatul în neguri, dar şi
biruinţa gândului, vorba cronicarului. Am zis!
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mândria de rasă şi din protestarea unui drept ştirbit, aţi
înălţat acest semn de proslăvire. V’a trebuit un poet, care
să vă zguduie şi să vă alinte, un cântăreţ şi un animator
pentru ziua de mâine.”.

Cu spiritul său mesianic, O. Goga vorbeşte şi
pentru noi despre actualitatea lui Eminescu: „Eminescu
este şi rămâne cea mai strălucită încarnaţie a geniului
românesc. Vremea de astăzi cu toate izbânzile ei îi
aparţine. A biruit crezul lui. Tot viitorul lui de dărâmare şi
tot avântul de reclădire ţâşneşte din fulgerele lui. Prin
scrisul lui Eminescu a cerut cuvânt ideea integralităţii
naţionale cu toate atributele ei logice. Din zilele de
adolescent cu precocitate uimitoare, fiul căminarului de
la Botoşani s’a îndrumat spre acest ideal, căruia mai târziu
i’a dat o superioară justificare teoretică. Unitatea literară
ca o formulă pregătitoare a unităţii politice, iată lozinca
către care s’a îndrumat el, căreia de la început i-a jertfit
ritmul măreţ al unei creaţiuni fără precedent încă în analele
noastre.”.

Energiile semantice, politice şi culturale ale
discursului lui O. Goga se concentrază în final: „O graniţă
se păzeşte sau cu un corp de armată, sau cu statuia unui
poet legată de inimile tuturora. Aţi ales pe cea mai tare,
aţi ales pe poet, cum v’au povăţuit impulsurile firii unui
popor de artişti.”.

Cuvintele lui O. Goga îmi aduc aminte de
sculptura lui Nicăpetre de la Câmpul Românesc din
Hamilton (Canada). Chipul lui Mihai Eminescu, uşor
înclinat, pe axul polilor în planul orbitei pământului,
urmărind zborul lui Hyperion sau absorbind forţa cerească
a inspiraţiei.

În ecuaţia gândir ii există o necunoscută
tulburătoare. Statuia poetului de la Oradea, operă a lui
Oscar Han, a fost inaugurată, la fel de sărbătoresc ca în
Banat, la 11 iunie 1934. La începutul lunii septembrie a

anului 1940, imediat după Diktatul de la Viena, bustul
poetului a dispărut. Un moment iconoclast care nu poate
fi uitat (8). După cum nu se poate uita nici faptul că a
trecut o jumătate de secol ca la Oradea să apară un alt
monument Eminescu: „La 12 octombrie 1990, cu prilejul
reluării sărbătorilor revistei «Familia», a fost dezvelită, în
zona centrală a oraşului, statuia lui Eminescu, având ca
autor pe sculptorul Ovidiu Maitec” (9), deşi acesta
câştigase concursul încă în 1973.

Dacă se va întâmpla să mă întâlnesc cu autorii
cărţii Monumentele Mihai Eminescu, nu ştiu cum le-aş
mulţumi pentru acest dar minunat, însă îi voi îmbrăţişa,
punând bătaia inimii lor lângă bătaia inimii mele, pentru
că le este „drag până la lacrimi Eminescu” (Grigore Vieru)
şi pentru că poţi ieşi din comoditatea existenţială ca să
călătore’ti pe dimensiunea culturii noastre.
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6 ianuarie 2021,
Ion Marin Almăjan postează pe facebook:

„Ani de zile până mai încoace, în Piaţa 700 mă duceam să cumpăr mere de la un ţăran venit din Borlova, sat
aflat la 15 km de Caransebeş, sub umbra vârfului Gugu, despre care unii afirmă că ar fi în fapt Kogaionul dacic,
locul sfânt al marelui preot Deceneu. Eu însă, nu bântuit de vraja celui care a poruncit distrugerea viţei de vie,
căutam pe borlovan, ci pentru măşanchele, ionatanele lui, care-mi aminteau de cele din Dalboşeţul copilăriei
mele. De o vreme, omul din Borlova nu mai vine în piaţă, iar pe cei care îmi spun că au mere din Borlova, ştiind
că mint îi ocolesc.
Evocarea Borlovei mi-a fost pricinuită de cartea jurnalistei reşiţene Dorina Sgaverdia, intitulată „RUXANDA, O
lume care se duce”, o splendidă evocare (Ce scriu evocare?) un poem strălucit dedicat Borlovei, borlovenilor,
bunici, unchi şi mătuşi, părinţi din alt veac, sau din alte veacuri, ale autoarei. O carte luxuriantă care explodează
de bucurie, de dragoste pentru obiceiurile, istoria şi tradiţiile borlovenilor, pentru faptele lor de vitejie, pe
fronturile în care Regimentul de Graniţă nr.13, şi-a dat jertfe la porunca Kaizărului, de la Viena, regiment ale
cărui companii erau alcătuite din bănăţenii Banatului de munte, inclusiv din Borlova, dar şi pe alte fronturi din
primul şi al doilea război mondial. Stăruie peste carte o undă de tristeţe pricinuită de pierderea frumoaselor şi
bunelor tradiţii, a portului, cântecelor şi obiceiurilor, a tot ceea ce a fost şi nu mai este în acest veac pustiu.

Postarea are 158 de laikuri şi 44 de comentarii.

În data de 12 ianuarie, îi scrie Adei D. Cruceanu:

Doamna Ada,
am scris pe pagina mea de facebook un text despre cartea Dorinei Sgaverdia, text care s-a bucurat de

multe comentarii. Mărturisesc sincer că această carte m-a impresionat în mod deosebit . Ba, dacă mi se
permite, aş zice că am citit-o cu atâta încântare de parcă aş fi scris-o eu. Păcat că a amestecat în superbul text
paginile cu date din istoria localităţii, pagini care rup cursivitatea textului. Vă rog, doamna Ada, dacă o vedeţi
sau vorbiţi la telefon, să-i transmiteţi sincerele mele elogii. Mă bucur de parcă aş fi descoperit un geamăn în
modul în care a trăit şi a simţit cu fiecare fibră a fiinţei ei Borlova.

Ion Marin ALMĂJAN
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MORALISTUL ŞI MONOGRAFISTUL DE LA
RACOVIŢA

    Două sate – Ficătari şi Drăgoeşti - despart locurile
noastre natale: Ohaba mea şi Racoviţa lui. Mult mai târziu
urma să aflu că de la Ficătari  se trage tatăl scriitorului
Mircea Cărtărescu. La Drăgoeşti, aveam pe unchiul Bora
popă şi încă un neam, unde mergeam la rugă. De altfel,
cu bicicleta mă aventuram la rugă şi la Racoviţa, la
Borchescu şi Unguru, colegii mei de clasă la Buziaş.
   Dar nu atunci m-am cunoscut cu Simion Todorescu.
Drumurile şi preocupările noastre erau altele. El şi-a stabilit
dintru început reşedinţa la Lugoj, iar eu m-am aciuat, în
cele din urmă, la Reşiţa. Nici în rarele mele popasuri, mai
mult sau mai puţin literare, în oraşul de pe Timiş, nu ne
intersectam. A trebuit să vină întâlnirea noastră de la Băile
Herculane, la Colocviile „Reflex”, organizate de Octavian
Doclin, pentru a ne cunoaşte şi a ne apropia. Mai ales că
la una din ediţii, la masa festivă, el a adus o binevenită
damigeană de vin şi multe cărţi, prin care îşi aniversa o
anume vârstă.
   Apoi, de-a lungul anilor, alte şi alte cărţi aveau să ne
apropie, ajutându-ne să ne descoperim reciproc. Aşa se
face că acum, la o altă aniversare a lui Simion Todorescu
- el fiind  totuşi mai tânăr cu şapte luni! – scriu aceste
cuvinte de întâmpinare. Inspirat şi documentat mai ales
din cea mai recentă apariţie editorială semnată Simion
Todorescu: „Codul…escu. Paşi spre înţelepciune”. La
sfârşitul căreia găsim o bibliografie impresionantă,
meticulos alcătuită, cu titluri şi domenii diverse, cu
traduceri în limbi de circulaţie şi multe trimiteri în lucrări
de referinţă privind cultura bănăţeană. În cele ce urmează,
eu voi stărui asupra a două direcţii clare din activitatea sa
publicistică.
   Prima trăsătură definitorie a scrisului lui Simion
Todorescu este una de gânditor moralist. Ceea ce îl
singularizează între scriitorii din Lugoj. Chiar motourile
acestor „Paşi spre înţelepciune” ne dezvăluie o miză
ambiţioasă, aceea de a duce mai departe, a descifra
personal şi a actualiza practic moştenirea de idei a lui
Seneca, Voltaire, Lev Tolstoi, Nicolae Iorga, Lucian Blaga,
etc. După cum precizează în sumara biografie din final,
încă din 1973 a început să-i studieze pe marii gânditori ai

Nicolae SÂRBU lumii. Astfel şi-a formulat adevărate profesiuni de credinţă,
cum ar fi „Să nu uităm diamantul trăirii noastre, gândul”.
   Prima carte, din 1999, o subintitulează reflecţii.
Următoarele sunt catalogate aforisme.  Indicele tematic,
amănunţit şi sistematizat alfabetic, din f inalul
„Codului…escu” ne ajută să pătrundem mai bine înţelesul
cugetărilor care ies din frământarea sa spirituală. Astfel,
iubire, sinceritate, modestie, dorinţă, plăcere, cumpătare,
mânie, ispită, generozitate, prietenie, curaj şi alte trăsături
fundamentale ale unei personalităţi se încheagă într-un
ghid de morală practică. O gândire formativă,
încrezătoare, stimulativă, ni se înfăţişează ca un îndreptar
pentru a-ţi proiecta corect şi a-ţi urmări perseverent drumul
în viaţă. Având în faţă îndemnul: „Preţuieşte raţiunea şi
vei şti să preţuieşti fericirea”. Caracterizându-şi singur
„Codul…escu” drept „o filozofie a vieţii, un îndrumar de
acţiune”.
   Altă trăsătură a scrisului autorului lugojan de la Racoviţa
este aceea de monografist. Unele lucrări ale sale părând
pregătiri în diferite stadii pentru o mai amplă reflectare cu
caracter monografic. Lexiconul „Scriitori lugojeni”,
alcătuit în colaborare cu Marius Sârbu, este o mică
monografie a fenomenului literar din acest oraş. Împreună
cu regretatul Constantin Buiciuc elaborează un
documentar memorialistic. Pentru Filiala de Ştiinţe Istorice
redactează un documentar istoric.
   Simion Todorescu editează prima foaie a comunei, dar
adevăratele sale calităţi de monografist le dovedeşte în
tot ce scrie despre satul natal. Este vorba despre „Glosar
de termeni dialectali din comuna Racoviţa” (două ediţii)
şi „Corul din Racoviţa”, care pot fi considerate ca etape
pregătitoare ale unei ample monografii dedicate satului
natal,  aşteptând déjŕ să ia cu success drumul tiparului,
prin aceeaşi Asociaţie culturală „Elocvenţa”, pe care o
conduce.
  Ca o concluzie a scurtului meu excurs în bogata activitate
publicistică a acestui gânditor în prag aniversar se impune
faptul că, mişcându-se dezinvolt în lumea înaltă a ideilor,
crezând mereu în diamantul gândului, el trage  o bogăţie
de învăţăminte, înfăţişate nouă sistematic, prin aforisme
şi cugetări care pot fi folositoare generaţiei de azi.
Totodată, nu-şi uită rădăcinile şi caută să scoată la lumină
specificul, valorile din satul său natal. Cum eu însumi
încerc să mă reapropii de Ohaba mea, moralistul şi
monografistul Simion Todorescu rămâne mereu al
Racoviţei sale.

Reşiţa, 21 aprilie 2021

29 ianuarie 2021,
Biblioteca Germană
„Alexander Tietz“ Reşiţa /
online în limba română:
Prezentare de carte-
album: Friedrich Philippi,
Erwin Josef
Ţigla, „Denkmäler und
Gedenktafeln für die im
Januar 1945 in die
Sowjetunion deportierten
Rumäniendeutschen =
Monumente şi plăci
comemorative pentru
germanii din România
deportaţi în ianuarie 1945
în Uniunea Sovietică” -
capitolul Transilvania de
Nord a apărut cu sprijinul familiei Crina şi Dorin Dărăban. Cea de a 105-a apariţie editorială a Asociaţiei Germane
de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa, Editura „Banatul Montan” Reşiţa, 2020 .
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Balul Almăjenilor, ce îşi are locul de desfăşurare
în Timişoara, adună din jurul anilor 1995 pe almăjenii din
lumea largă la o întâlnire de suflet, cu muzică şi bucate
tradiţionale, lansări de cărţi ale autorilor din zonă sau
legate de acest areal, a ultimelor apariţii de reviste locale.
Este momentul când se întâlnesc oameni ce nu s-au
văzut, poate, de zeci de ani.

La ediţia din 2012 am avut marea bucurie de a
întâlni, printre participanţi, pe consăteanul meu, doctorul
Paul Purea, plecat de vreo 25 de ani în Germania. Dar
nu atât m-a surprins prezenţa cât faptul că juca fără
greşeală, cu un entuziasm cuceritor. Nu a uitat şticurile,
fandările şi chiar făloşenia transmisă nouă de strămoşi.
Era mereu în vâltoarea dansului, total neobosit. Parcă
voia să recupereze nejocul atâtor ani! Cu mâinile pe umeri
am făcut amândoi paşi de brâu, amintindu-ne copilăria
şi tinereţea desfăşurată pe aceleaşi meleaguri.

Pavel Purea, devenit, ulterior, Paul Purea, s-a
născut la poalele Muntelui Blidariu în satul Şopotu-Vechi
într-o zi frumoasă de primăvară, 01.05.1948, când toată
natura fremăta de viaţă iar salcâmii de pe dealul din
spatele casei stăteau pregătiţi pentru explozia de alb şi
miros îmbătător.

Fericirea a cuprins toată familia începând cu bunicii
paterni, Natalia şi Pavel Oncă (cum le spunea satul), ce
locuiau în acea casă. El era cojocar cunoscut în toată
Valea Almăjului. Până la adânci bătrâneţe colinda satele
pe bicicletă, după materie primă şi clienţi. Pe noi, copiii,
ne amuza faptul că stătea drept ca un catarg, când
pedala, fără nici o îndoitură a coloanei.

Părinţii viitorului medic au fost Dănilă şi Maria. Tatăl
a avut o fată, Paulina, dintr-o primă căsătorie şi o alta,
Natalia, din a doua, mai mare decât Pavel (Paul). Ea s-a
căsătorit în sat, aducând pe lume pe viitorul medic Adrian
Badescu, azi coproprietar la Medic‘s Timişoara,

Familia lor era una de frunte în sat şi, ca toţi ceilalţi,
creşteau animale şi lucrau pământul. Deşi colectivizarea
agriculturii i-a deposedat de multe bunuri, cu multe
sacrificii au făcut tot posibilul ca feciorului lor să nu-i
lipsească nimic. Era scutit de multe din muncile casei ca
să-şi dedice timpul acumulării de cunoştiinţe, să aibă
posibilitatea ieşirii din chinurile agriculturii comuniste.
Locuiam la o distanţă de 3 case de familia Purea. Ca şi
colegii mei de generaţie (şi eram destui pe uliţa noastră)
îl priveam cu admiraţie, ca pe un model. Îi spuneam
„nenea Pavel” (diferenţa de vârstă fiind de 5 ani) şi cred
că, nici acum, nu aş putea să-i spun Paul sau nenea
Paul decât aşa cum îi ziceam în copilărie.

Lângă a lor locuinţă, sub un nuc bătrân şi umbros,
erau două bănci din lemn puse paralel, unde ne adunam
puzderia de copii şi ne jucam „în cărţi”, „în briptă” ori alte
jocuri. Cel mai plăcut era în zilele de sărbătoare când
ieşeau la scaun şi bătrânii caselor din jur. Atunci Pavel
Oncă, dar şi fiul Dănilă, erau cei mai străluciţi povestitori.
Noi, copiii, ascultam cu gura căscată şi inima bătând ca
la iepure cum dansau dracii pe grămezile de galbeni,
cum lupii ori urşii furau oile, despre farmecele ce le făceau
femeile vrăjitoare sub morile din sat etc.

Poate de la ei a moştenit Paul Purea talentul de a
improviza, dragostea de frumos. De atunci iubea poezia.
Deseori ieşea la poartă şi ne recita zeci de strofe din
Paşa Hassan, Luceafărul, sau alte nestemate româneşti.

Camera de gardă

Dr.  Iosif BADESCU

(1.) Paul Purea
şi
poezia ca bisturiu
al sufletului

Cu băieţii de seama lui (Petrică Brebu – coleg de
clasă, Iosif Găină – Stroca – verişor primar) încerca să
iasă din tiparele obişnuite ale adolescenţilor. Mergeau pe
dealurile din jur, cu salcâmi arţăgoşi şi râpe periculoase,
unde-şi căutau locuri izolate, greu accesibile pentru cei
mai mici (observator – era denumirea dată de ei). Au
încercat să facă un avion şi chiar dacă nu au reuşit până
la capăt conta că au avut iniţiativă, care la personajul
nostru s-a dovedit a fi frecventă.

Lupta lui Paul Purea şi a familiei sale era admiterea
la medicină. Concurenţa fiind mare (4-5 pe un loc) trebuia
să stăpâneşti bine cele trei materii de examen – anatomie,
fizică şi chimie organică. Ca urmare, toată familia căuta
să-i asigure tot confortul. Vara anului 1968 i-a adus reuşita
la Institutul de Medicină din Timişoara, după ce fusese
timp de doi ani elev al Şcolii Postliceale de Finanţe din
Timişoara. Aici a fost coleg şi cu viitorul meu cumnat,
Andronic Popovici, care-mi povestea cum şopoteanul
avea o dexteritate şi o plăcere deosebită (obţinută prin
mult exerciţiu) în a arunca şi  înfige cuţitul, sau briceagul,
în uşă, care era toată ciuruită.

În vacanţele de vară din studenţie făcea practică
la Spitalul Comunal din Bozovici unde director era
consăteanul nostru, marele chirurg Iosif Olariu. Era tare
mândru de halatul alb purtat şi se implica serios în
asimilarea primelor proceduri medicale practice (injecţii,
pansamente, mici incizii etc). Drumul, pe atunci neasfaltat
de 10 km de la Şopotu-Vechi la Bozovici şi invers, îl făcea
cu bicicleta. Dar nu cu una oarecare, ci din acelea cu
care concurau cicliştii, cu mai multe viteze şi coarnele
întoarse în jos, circular. Era admirat dar şi invidiat de tinerii
din sat.

Au început să apară şi primii pacienţi. Le asculta
inima, plămânii, evalua tensiunea arterială ori punea
seringa în funcţie. Numărul lor creştea o dată cu
avansarea studiilor, încât, atunci când a devenit medic
specialist chirurg, era avalanşă de oameni la uşa casei
părinteşti inclusiv, sau mai ales, când venea din Germania.
Îi vedea pe toţi, chiar dacă nu aveau afecţiuni chirurgicale,
la fiecare găsea o vorbă de încurajare iar când plecau cu
reţeta în mâna tremurândă deja se simţeau mai optimişti,
cu o mare speranţă în a birui boala.

Unul din momentele de cotitură din traseul vieţii lui
Paul Purea a fost în toamna lui 1971 când anul lor de
facultate IV a organizat „Balul Bobocilor”. Cum era printre
liderii grupului, s-a implicat decisiv. Atunci şi-a găsit
perechea, chiar pe Miss Boboc, în persoana lugojencei
de origine germană Hildegard Hornyatschek, lovitura
zeului Amor fiind fulgerătoare şi decisivă. Şi-a scos imediar
artileria la atac. La înfăţişarea lui fizică plăcută a adăugat
vorba dulce românească presărată cu epitete şi metafore
dintre cele mai plăcute auzului feminin, rime spuse sub
clar de lună, ipostaza de „deja doctor”, pagini intregi din
revista studenţilor medicinişti „Scalpelul” (unde era
redactor şef adjunct) dedicate fiinţei iubite, cu poza pe
prima pagină şi multe altele ce au făcut ca, în vara anului
1972, să o ducă în faţa altarului.

Nunta a avut loc în satul mirelui fiind şi eu unul
dintre participanţi. Eram proaspăt admis la aceeaşi
facultate şi mă simţeam mai îndreptăţit, decât alţii, să le
fiu în preajmă. Chiar m-am împrietenit cu colegi de-ai lor
veniţi acolo, unii fiindu-mi oaspeţi de o noapte. Partea
muzicală a fost asigurată de Orchestra de Muzică
Populară din Oraviţa, condusă de George Motoia Craiu,
iar solist vocal a fost tânărul, pe atunci, Traian Jurchelea,
devenit, mai apoi, unul dintre interpreţii de elită ai Banatului
de Munte. Au rămas prieteni pe viaţă. De partea
gastronomică s-a ocupat bucătarul şef al Cantinei
Studenţeşti de la Medicina din Timişoara.

Cum era şi normal, mirii au fost în centrul atenţiei.
Din privirile lor se revărsa permanent dragostea reciprocă,
starea de fericire. Hilde, mireasa, arăta ca o adevărată
prinţesă. Era înaltă, cu un corp armonios ce putea induce
invidie oricărui sculptor valoros, un cap superb cu faţa
plăcută, gingaşă şi zâmbitoare, ochii albaştrii, sinceri,
mereu întrebători, acoperiţi, uneori, de şuviţe blonde din
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părul neastâmpărat. Când îi vedeai pe amândoi de mână
parcă te aflai într-un final fericit de basm.

Drumurile noastre au început să se intersecteze în
campusul studenţesc. Primeam sfaturi de la ei legate de
profesori şi cerinţele lor la examene,  de cărţile necesare
etc. Întâlnirile cu Paul Purea erau mereu plăcute, îmi
povestea multe şi de toate într-un vârtej al vorbelor
încântător, mă făcea să văd viaţa cu optimism. M-a luat,
o dată, la Tipografia din Timişoara unde se tipărea
„Scalpelul” şi am văzut cât de apreciat era. Toţi îl
cunoşteau, se simţea ca la el acasă. Mi-a părut bine. Eram
mândru de el mai ales că  era printre modelele mele..
Chiar am un exemplu minor dar semnificativ.

Eram la Şopot în concediu, concomitent cu vecinul
meu. Nucile începeau să fie bune de mâncat dar coaja
încă verde nu se desfăcea de pe ele. Îl văd pe nenea
Pavel cum ia câte un fruct din nucul ce străjuia casa,
introduce vârful unui cuţit prin locul codiţei şi-l desface în
două. Enuclează sâmburii şi-i savurează măiestuos. De
atunci, când merg la origini şi nucile sunt în acel stadiu
(cam sfârşit de august, început de septembrie), cuţitul
îmi este arma de atac, mulţumindu-i în gând vecinului
pentru procedeul transmis şi preluat de la mine şi de alţii.

Familia Purea stătea atunci la căminul de familişti
din Complexul Studenţesc (C14). Într-una din veri, când
eram la repetiţii cu Doina Timişului, au plecat pe litoral şi
mi-au lăsat cheile ca să ud florile. M-am simţit util. Pe
Hilde am auzit-o prima dată rostind Paul în loc de Pavel.

M-au luat şi la Lugoj unde am cunoscut pe părinţii
lui Hilde. Aveau o casă frumoasă, de buni gospodari, cu
flori şi legume din abundenţă în grădină. Apoi au vândut-
o şi s-au mutat la Timişoara lângă odorul lor care i-a făcut
bunici, născând pe Armin, un copil deosebit (care, ulterior,
s-a stabilit în USA, devenind un mare specialist în
aparatură RMN).

Diferenţa de trei ani între anii de studiu a celor doi
soţi începe să pună probleme în sensul că, o dată devenit
medic, absolventul pleacă la un dispensar care se ia prin
repartiţie. Doctorul Paul Purea va pleca în 1974 la Şopotu
Nou, la 15-20 km de satul natal şi vreo 200 km de
Timişoara. Cu toate că părinţii l-au dotat cu automobil
(un Moskvich alb, primul din sat), deplasările la Timişoara
nu erau satisfăcătoare şi de durată mai ales că săptămâna
de lucru era de 6 zile (doar duminica era liberă)

După doi ani a dat şi luat examenul de secundariat
(azi, rezidenţiat), candidând cu alţi 193 medici pentru 17
locuri, astfel că între 1976-1981 ajunge medic secundar
chirurg. Dar era rândul lui Hildegard să devină absolventă
şi să plece. Atunci au gândit o altă opţiune având în vedere
că în fiecare an se scoteau la concurs, în cadrul institutului,
câte 2-4 posturi în specialităţile interne, chirurgie, laborator
pentru studenţii din an terminal iar care luau nu mai erau
obligaţi să plece la dispensar, rămâneau ca viitori asistenţi
universitari. Cum locurile de la chirurgie şi interne erau
amanetate fiilor de profi universitari, doar la laborator era
o şansă, solicitarea fiind mai mică. Acolo a dat Hilde
examen de internat (cum i se spunea) şi l-a luat. Se
gândea că va face în viitor o specialitate semiclinică,
hematologie.

Paul Purea a devenit medic specialist chirurg în
1981, după ce a ucenicit lângă mari profesori în domeniu,
precum Dan Setlacec la Institutul Clinic Fundeni,Petrică
Rădulescu şi Ioan Atanasescu, Vladimir Fluture la Clinicile
Noi, Timişoara. Acum trebuia să părăsească cuibul
dragostei ca să-şi ocupe postul ales la Spitalul din Baia
de Aramă, cu drumuri lungi pentru scurte reîntregiri ale
familiei.

Fiind un tip ambiţios, plin de iniţiative benefice, de
timpuriu a trecut la ridicarea nivelului profesional. Urmează
supraspecializări în chirurgia vasculară (1983-1984), apoi
în chirurgia cardiacă (1984-1985) la Institutul Clinic
Fundeni, având ca maestru pe Prof. dr. Ioan Pop de Popa
Se şi transferă de la vechiul loc de muncă la Spitalul
Judeţean din Drobeta Turnu Severin cu posibilităţi mai
mari în practicarea chirurgiei.

Problema mare care a apărut între timp a fost boala
cruntă a tinerei doctoriţe. Cum România nu oferea
posibilităţi maxime pentru tratarea ei au cerut şi li s-a
aprobat să facă tratament în Germania. Dar cum cele
două luni aprobate iniţial şi cele şase suplimentate nu au
fost de ajuns, Hildegard rămâne definitiv acolo, cu acordul
familiei, pentru continuarea terapiei.

Gândul lui Paul Purea era mereu la persoana iubită,
la greutăţile fizice şi psihice prin care trecea. S-a luptat
câţiva ani cu autorităţile comuniste pentru a-l lăsa să plece
legal lângă soţie. A reuşit acest lucru în 1987, când, cu
Armin de mână şi alături de socrii, au urcat la Bucureşti
în avionul reîntregirii familiei. Bucuria de moment va face
loc tot mai mult tristeţii că boala nu poate fi oprită cu tot
ce se putea face atunci. La nici 40 de ani Hilde i-a părăsit
definitiv plecând într-o lume făra de dor  ori durere, fără
de lună şi stele martore a atâtor şoapte de drag şi iubire!

Paul Purea, fiind deja un chirurg format şi cu
multiple competenţe s-a impus imediat în mediul medical
german, fiind angajat la Academic St. Johannes Hospital
din Duisburg ajungând, pe parcurs, şef se secţie şi, mai
apoi, şef de clinică. Acolo a încercat să-şi promoveze
prenumele Pavel dar nemţii pronunţau defectuos şi a
renunţat, trecând definitiv la Paul

Am punctat toate aceste aspecte din viaţa
doctorului Purea pentru a vedea cum şi cât din ele se vor
regăsi în opera sa literară.

Primele informaţii despre creaţiile lui literare  le-
am avut de la inginerul Gheorghe Cahniţă din Oraviţa (fost
prefect de Caraş-Severin şi ministru secretar de stat),
care mi-a vorbit cu entuziasm despre talentul liric al lui
Paul Purea (posibil prin Traian Jurchelea să fi avut
producţiile poetice). Am fost surprins şi nu prea. Îi ştiam
afinităţile sale în domeniu, bogata activitate de la
„Scalpelul” unde şi-a exersat scrisul ani de zile, ori la
Cenaclul Literar „Syrinx” de la Medicină, pe care l-a înfiinţat
şi condus.

Nu a trecut mult şi la o scurtă încrucişare de drumuri
am primit de la autor trei volume de versuri: Nesomnul
iubirii sau timpul între mine şi spaţiu – vol I, Nesomnul
iubirii sau spaţiul între mine şi timp vol II – Cartea
Românească 1994 şi Alchimia iubirii sau eu între spaţiu
şi timp – CR 1995 (unde, pe coperta IV, Laurenţiu Ulici dă
câteva repere privind poezia autorului)

Am început să citesc, cu nesaţ, primul volum care
avea pe copertă, sub titlu, imaginea desenată a lui
Hildegard. Aproape în fiecare vers vedeam imaginea ei
cu zâmbetu-i blând şi suav, înconjurată, mereu, de
binomul dragoste – durere al poetului.

El o vede mereu în orice şi oriunde, nu se împacă
cu gândul despărţirii definitive: „În geam bate/ Un ram/
Singurătate de lună-/ O frunză cu degetele/ Tale/ Bate la
uşă” (Frunza I); „Mi se părea că aseară/ Văd rochia ta
albă/ Pe cer/ Spune-mi, acolo sus/ Ingerii şi eiş Merg
câteodata la bal?” (Rochia albă); Acolo tu eşti fântână/
Ireal de albastră şi clară/ În fiecare amurg un fluture alb./
Poposeşte în irizări de cristal […] Zborul sunt eu, albastru
eşti tu/ Acolo, iubito, acolo/ Iubirile noastre – sânge în
zori”(Acolo).

Sunt convins că acest binom iubire-suferinţă a
dat impuls decisiv talentului poetic ce stătea,  mocnind,
făcându-l să erupă ca un vulcan cu lavă lirică memorabilă.

Toate acestea se încadrează perfect în ceea ce
spunea cândva Sfântul Ioan Iacob Românul din Hoveza
(Cisiordania)- citat de Dan Puric în cartea sa, Cine suntem:
„Mi-ar fi cu neputinţă să alcătuiesc stihuri până când nu
simt în inimă ceea ce scriu. Cuvintele stihurilor izbucnesc
din inimă ca nişte scântei dintr-o cremene, dar asta se
întâlneşte numai atunci când cremenea inimii este lovită
de amnarul durerii sau al bucuriei, al mustrării pentru
păcate sau al recunoştinţei faţă de milostivul Dumnezeu…
când scriu ceva mai mişcător simt o durere la inimă, ca şi
cum stihurile ar fi nişte fărâmituri desprinse din însăşi
inima mea zdrobită, de aceea cuvintele curg însoţite de
lacrimi uneori”
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Înclin să cred că aceste lacrimi poetice au fost
leac pentru autor, un fel de bisturiu ce a tăiat din răul ce-
i înconjura sufletul şi inima. Odată declanşată această
terapie lirică benefică nu a mai putut fi oprită, sute de
poeme înnegrind paginile celor douăsprezece volume
apărute până acum. Talentul poetului îţi bucură neuronii
prin imaginile deosebite realizate, surprinzătoare adesea,
fiecare cu o filizofie interioară ce se cere descoperită, cu
rezolvări neaşteptate ale multor întrebări.

Iată o scurtă mostră din volumul Evoluţie spre
taină, ed. Brumar, 2013: „Dintre tot ce există /dintre tot ce
se mişcă/ cea mai nesimţită/e singurătatea;/vede că nu
vreau/să-i deschid şi totuşi/noapte de noapte/îmi bate la
uşă” (Nesimţire)

Mă întrebam mereu de unde multitudinea de
impulsuri pentru atâtea versuri încărcate sentimental şi
moral. Pentru primele aveam un răspuns satisfăcător,
bănuiam şi pentru celelalte câte ceva.

Răspunsul, cel puţin parţial, mi-a venit de curând
când am citit ultima  sa carte, romanul autobiografic, Intre
cruce şi bisturiu,  ed. Brumar , 2019

Este o carte eveniment ce aduce multe adevăruri
neştiute din viaţa unui chirurg român profesionist într-un
areal de împrumut. În general, oricât de bun, serios şi
talentat ar fi, viaţa nu-i va fi uşoară. Permanent există o
lupă între viaţă şi moarte şi medicul este între ele ţinând
partea primei. O boală se prezintă sub atâtea faţete încât
nu totdeauna o poţi birui. Aici este drama terapeutului, că
nu râmăne mereu victorios cum şi-ar dori.

Lucrând într-un spital mare cu cazuri multe şi
dificile, cu şefi îndărătnici, aroganţi, care sunt în stare să-
ţi pună pe umeri eşecul lor, ai multe de îndurat. Ştiu din
proprie experienţă ce înseamnă să fii de gardă într-un
spital, tot sistemul tău nervos este într-o permanentă
alertă, deseori nesesizabilă. Nu eşti stăpân pe timpul tău.
Ca să-ţi domoleşti trăirea interioară trebuie să-ţi pui mintea
la diverse treburi când eşti relativ liber, nemedicale chiar,
să o păcăleşti cumva. Citeşti ceva uşor, faci rebus, sudoku
sau scrii versuri cum făcea doctorul Purea (dacă ai talent!)

Ori el făcea gărzi la domiciliu de câte o
săptămână! Atunci telefonul era duşmanul lui cel mai
mare, îl punea într-o angoasă persistentă. Când nu fugea
la toaletă şi în faţa oglinzii intra într-un monolog încărcat
de reproşuri, trecea într-un delir liric şi încărca foile cu
versuri strălucitoare, cum o spune chiar el: „Am strâns în
mine/ Atâtea sentimente/ Încât, te rog, să nu te miri/ Când
vezi c-am plămădit/ O lume-ntreagă de delir.// Natura
apocaliptică/ Minutare a două bătăi!// Singurătatea e
uneori doar pluta/ Cu care trece fluviul din noi/ Ucigaşul
de suflet (Apocaliptică – vol. Singurătatea din punct, 2004)

După ce durerea după fiinţa iubită s-a mai
estompat, pe lângă scalpelul liric a încercat să-şi alunge
singurătatea prin drogul feminin. L-a folosit din plin dar
cu rezultate necorespunzătoare faţă de etalonul avut.

Dar, iată că, după 14 ani nemiloşi, hazardul sau
destinul intervine din nou (aşa cum i-a prevestit ghiocul
unei ţigănci) şi-i pune în braţe leacul mult dorit în persoana
unei frumoase, plăcute şi inteligente bucureştence, Alina,
angajată la PRO TV România. Anterior de a-l cunoaşte
fizic îi citise unul sau două volume de poezii ce o
impresionaseră deosebit. Cu atât mai mare i-a fost
surpriza întâlnirii întâmplătoare cu el, în casa unei prietene
comune, scriitoarea şi regizoarea de teatru, Chris Simion.
Se bucura ca era cum şi-l închipuia şi dorea ea: delicat,
blajin,visător, cu capul în nori, adică poet. Când a aflat că
este medic, şi încă din aceia care taie chiar şi inima, a
refuzat să creadă şi să accepte această latură a lui.

Au trecut doi ani de întâlniri sporadice, de
cunoaştere şi apropiere ce aveau loc în România, după
care o invită în Germania. Îl vede şi la locul de muncă ca
şef de clinică neîndurător, ba chiar în sala de operaţie
unde era încruntat, serios, dur în priviri şi vorbe, cu mâinile
pline de sânge ce umblau prin abdomen. Acum, Alina, a
uitat de poet, îl adora pe chirurgul salvator. Ca să împace,
totuşi, toate opţiunile, înainte de a-şi pune verighetele, au

hotărât aşa: ziua să fie
CHIRURG, seara POET,
iar noaptea SOŢ.

Nu au venit bine
din luna de miere că în
prima sâmbătă cine alerga
în noapte către spital la o
urgenţă majoră? Paul
Purea! Atunci Alina a
decretat că nu mai vrea să-
i fie soţ ci amant, pentru că
„ei sunt singurii oameni
care nu-şi bat joc de
dragoste niciodată, nu
întârzie nicicând la festinul
ei”. Numai că, cei mai buni,
în domeniu, sunt politicienii.
Aceştia au puţină burtă,

permanent cravată la gât şi obligatoriu, amantă!
Mai în glumă, mai în serios cu cele spuse, iată

că odată cu pensionarea, se întoarce în România (este
cetăţean româno-german) şi se implică cu o voinţă feroce
în politică, cum îşi dorea Alina, care-l va susţine cu toată
tăria. Ei vin cu speranţa că vor putea face ceva în
degringolada ce a cuprins ţara.

 Fără jenă dar cu mult adevăr bate obrazul
politicienilor pe toate căile accesibile: interviuri, reţele de
socializare, mass media etc. A scris chiar o carte-pamflet,
de aproape 400 de pagini, cu un titlu inspirat din
înţelepciunea bunicului său, România râmelor cu ochi,
ed. Brumar, 2013. Face o analiză acidă a societăţii
româneşti postrevoluţionare, cu prelungiri şi în epocile
mai vechi, a cauzelor ce au făcut ca o ţară atât de bogată
să aibe locuitori aşa de săraci! El încearcă să aducă binele
în casa românului, dar parcă se loveşte de un zid.

Indiferent de combustibilul motorului său liric,
observăm că a dat deja o operă consistentă şi valoroasă,
care trebuie valorificată, analizată şi pusă unde îi este
locul. Cred că prin romanul ce l-am amintit vă pătrunde
mai uşor şi mai adânc în atenţia cititorilor şi criticilor literari.

Ca o concluzie, putem spune fără dubii că Paul
Purea este un om valoros pe multiple planuri: politic,
medical, moral şi cu totul deosebit, literar. Opera sa este
o mândrie pentru Valea Almăjului, o dorim răspândită şi
cunoscută de cât mai mulţi.

Reşiţa, 24 decembrie 2019, în aşteptarea lui Moş
Crăciun

(2.) JURNAL DE SPITAL XIII

Luni 25.11.2002
Am avut un sfârşit de săptămână deosebit

datorat participării la „Festivalul Văii Almăjului”,
desfăşurat la Dalboşeţ. A fost o succesiune de
evenimente, începând cu simpozionul „Despte almăjeni
şi faptele lor,” urmat de parada portului popular, spectacol
folcloric şi masa festivă. O atmosferă ce mi-a încălzit
inima şi sufletul, tonificându-mi mândria de a fi almăjan.

Încep săptămâna în forţă, cu o operaţie (pentru
fibrom), trei chiuretaje şi o naştere. La intervenţiile
chirurgicale, în momentele de relaxare, mai spunem câte
o glumă, un banc, ca metodă antistres. Deseori îl auzeam
pe prietenul şi colaboratorul meu anestezist, Dr. Hans
Muller, zicând ca din senin:

- Bineeee! Iar după vreo 5-6 secunde: - Bine pe
dracu!

Astăzi a venit cu o perlă legată de vârstă şi
potenţă: „Acum intră cum ieşea/ Numai iese cum intra.”
Marţi 26.11.2002

Trezit de la ora 4 cu încercări nereuşite de a
recupera ceva din somnul fugit. Gândurile mergeau prin
creier ca pe bulevard, cu intersecţii şi schimbări de
direcţie.
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Îmbrăcat elegant, cu cravată, pardesiu negru,
pantaloni cu o dungă ce tăia aerul şi-mi făcea culoar vidat,
am mers la spital, de unde am evadat imediat la un
simpozion organizat de Biblioteca „Paul Iorgovici”. Am
urmărit două expuneri. Prima se referea la „Paradoxul
bănăţean”, în care directorul instituţiei, poetul Nicolae
Sârbu, a vorbit despre cinci contradicţii. O amintesc doar
pe cea care arată că, deşi ţăranul bănăţean avea un nivel
ridicat de cultură, a dat prea puţine personalităţi în
domeniu.

Am ascultat, apoi, o profesoară din Târgu Mureş,
care a venit cu date despre traducerea şi tipărirea Bibliei
în Ţările Române, etapele, momentele de răscruce,
despre Palia de la Orăştie (Palia însemnând Vechiul
Testament) şi cei 450 de ani de la tipărire.
Joi 28. 11.2002.

Toamna de acum mă face să o îndrăgesc pentru
soarele, liniştea şi calmul pe care le degajă, pregătindu-
ne pentru sărbătorile ce se revarsă dinspre decembrie.

Laureatul premiului Nobel pentru literatură din
acest an este ungurul evreu Imre Kertesz, de care mulţi
nu auzit până acum, fără cărţi traduse în româneşte.
Vineri 06.12.2002

Sfântul Nicolae m-a găsit pe străzile Timişorii. Ca
de obicei, trec şi pe la Librăria Humanitas. Gabriel Liiceanu
dădea autografe pe cartea lui ultim apărută, Uşa interzisă.
Era prezent şi Mircea Mihăieş, ale cărui editoriale din
România literară le citesc cu încântare, fiind deseori prima
opţiune, la concurenţă cu Cerşetorul de cafea a lui Emil
Brumaru. Când îi văd figura blândă, blajină, emotivă, nu-
mi explic îndeajuns limbajul urzicător, chiar vitriolant cu
care îi răsfaţă pe politicieni, Adrian Năstase fiind preferatul.
Seara l-am văzut şi pe Emil Hurezeanu. De reţinut că tot
astăzi s-a aflat în Timişoara şi Ion Iliescu, dar nu ne-am
intersectat. Atâta pagubă!
Luni 16.12.2002

Ies dintr-o gardă cu noapte oscilantă, aţipiri şi
treziri în succesiune neuniformă, două naşteri asistându-
le în acest timp. După raportul de gardă, intru la o
histerectomie, după care mă reculeg la o cafea, îndulcită
cu nişte versuri ale lui Adrian Păunescu din România
literară. Aici, criticul Alex. Ştefănescu îi face o cronică a
întregii sale opere, dar chiar versurile pe care le savurez,
lui nu i-au plăcut. Iată-le: „Ce repede trece vremea,
tovarăşe secretar general!/ Cred că aţi putrezit, în aceşti
ani,/ Care s-au scurs. Cred că aţi şi devenit/ O floare,
împotriva tuturor legilor betonului,/ Cred că aţi devenit o
floare, tovarăşe/ Secretar general, şi mi-e milă de
dumneavoastră/ Şi am o singură, mare rugăminte, să nu

cumva/ Să deveniţi trandafir. Asta nu, măcar asta nu,/ Să
nu cumva să deveniţi trandafirul lor, / Acceptaţi şi un post
de zambilă,/ Nu vă formalizaţi dacă veţi deveni ochiul
boului” (Recurs pentru Nicolae Ceauşescu).
Luni 23.12.2002

Plouă în loc să ningă. La spital, activitate intensă.
La noi, femeile nu vor să treacă gravide în noul an. Să le
tihnească sărbătorile, psihic şi fizic.

Doi porumbei se hârjonesc la geamul biroului!
Marţi 24.12.2002

Ajunul Crăciunului. Cu greu mă mişc spre spital
ştiind că voi fi de gardă. După două ore de rezolvări
medicale banale, chem personalul la mine în birou, le
urez „Sărbători fericite” şi destup o şampanie. Amuzant
dar şi enervant cum toate fetele se întorc cu spatele şi-şi
pun degetele în urechi, deşi farmecul acestei băuturi este
şi expulzia cu zgomot a dopului. Asta nu le împiedecă să
ţipe!

Primesc mici cadouri de la asistentele ce lucrează
cu mine la cabinet, de la pacientele din oraş care mă
apreciază medical şi uman. Sărutul prietenesc îl ofer drept
mulţumire!

În orele libere citesc din „Uşa interzisă”. Liiceanu
vede lucrurile în esenţa lor, dincolo de aparenţe.  Este
pesimist. Se gândeşte mult la inutilitatea noastră ca
mediocri, la răul de lângă noi, la nimicnicia noastră.
„Dispărem regretaţi o vreme de câţiva, indiferenţi pentru
cei mai mulţi, dând satisfacţie celor care ne-au detestat.
Oricum, viteza cu care suntem evacuaţi din lumea
aceasta, o dată ce am părăsit-o, este enormă. Când
ultimul om care ne-a cunoscut ne uită sau dispare şi el,
devenim „strămoşi”, adică un număr statistic în generaţiile
trecutului”

Moş Crăciun mi-a adus nouă copii, patru băieţi şi
cinci fete. Crăciuniţa-frizeriţă m-a şi tuns. Am întrebat-o
dacă are barbă şi mi-a zis că nu se mai poartă.
Luni 30.12.2002

Preiau garda pentru 24 de ore. Apar primele
cazuri, un avort cu anemie severă, un altul infectat, o
extrauterină. Seara vine o altă ectopică, la o femeie ce
şi-a planificat revelionul pe Semenic. Nu am scăpat nici
de urgenţe în ghilimele. La ora 1, o pacientă de etnie
rromă a făcut o plimbare cu salvarea pentru câteva picături
de sânge. O alta, pe la ora trei, care a acuzat nişte dureri
după un contact sexual, voia să vadă dacă nu este
gravidă!!! Au mai fost şi trei naşteri.

Cu aceasta, anul meu madical s-a încheiat,
mulţumit fiind de tot ce am realizat pe plan profesional.
Ne întâlnim în 2003.
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Mărturiile documentare din secolul al XVI-lea
ilustrează destinele unor numeroase familii nobiliare
care au trăit în spaţiul Banatului montan. Actele de
cancelarie, însemnările călătorilor şi rapoartele
diplomatice confirmă existenţa unei nobilimi însemnate
care beneficia de privilegiiimportante: „habere ipsam
universitatem nobiliu mefficacia privilegia” (1561) [1].
În 1583, misionarul iezuit Antonio Possevino aprecia
Caransebeşul ca fiind o „reşedinţă a nobililor”
(rezidenza di nobili),iar după puţini ani,la 1586, un alt
iezuit, Valentin Lado, consemnează că oraşul este
locuit de o nobilime numeroasă (magna nobilitas),
unde locuitorii „sunt toţi români vorbind româneşte (…)
căci puţini ştiu ungureşte” [2]. Această elită medievală
a constituit obiectul cercetărilor istorice din ultimii 150
de ani, iar rezultatele investigaţiilor s-au concretizat
în editarea câtorva diplomatarii şi în publicarea unor
lucrări de sinteză şi studii punctuale [3]. Cunoaşterea
şi evaluarea globală a acelei însemnate nobilimi
impune extinderea investigaţiilor şi asupra familiilor
care, deşi au avut un număr restrâns de membri, s-au
bucurat de influenţă şi prestanţă în societatea timpului
lor. Printre familiile încă ignorate de istoriografie se
află şi aceea a nobililor Basarab din Caransebeş
(Bazaraba de Karansebes).

Cei doi–trei nobili Basarab, atestaţi de sursele
scrise, se remarcă, în primul rând, prin rezonanţa
numelui lor, identic cu cel al familiei domnitoare din
Ţara Românească. Cercetările temeinice din ultimele
decenii au demonstrat convingător faptul că numele
Basarab(ă) este de origine pecenegă, infirmând
etimologiile amăgitoare care îl dau drept cuman sau
tătar [4]. În Ţara Românească, antroponimul este
atestat sigur începând cu anul 1324 (Bazarab
woyuodam nostrumTransalpinum) [5], dar în
următoarele secole, el este prezent numai în cercul
membrilor familiei domnitoare sau la uzurpatori ai
tronului, în căutare de legitimitate. Cu totul curios,
numele Basarab nu este purtat nici de boieri, nici de
oamenii de rând. În Moldova, el este atestat după anul
1650 şi doar în rândurile populaţiei de condiţie
modestă: ţărani, oşteni şi chiar robi ţigani. Situaţia este
cu totul diferită dincolo de Munţii Carpaţi, unde
antroponimul este atestat aproape simultan în Banat
(Bozoradkenezyus de Nog Carassou et alter Bozorad
de Kyskarassou, 1357) [6], în Ţara Haţegului
(Bazarablongus, 1360) [7] şi în zona Târnavei (Egidius
filius Bazarab de Zanchal/ Sâncel  lângă  Blaj, 1361)[8].
În următoarele două secole, numele Basarab a

CÂTEVA DATE
DESPRE NOBILII

BASARAB DE
CARANSEBEŞ
(SECOLUL XVI)

Dragoş Lucian ŢIGĂU

cunoscut o răspândire apreciabilă în Haţeg, Făgăraş
şi Năsăud. Pentru Transilvania, există chiar o
suprapunere frapantă între configuraţia teritorială a
antroponimului Basarab, dispunerea toponimiei ce
derivă de la etnonimul Bisseni (pecenegi) şi locurile
de convieţuire a românilor cu pecenegii confirmate de
arheologie [9]. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în
Banat, unde inventarul arheologic, onomastica şi
toponimia permit conturarea câtorva zone în care
pecenegii s-au sedentarizat, au convieţuit cu autohtonii
(care i-au asimilat) şi s-au integrat în structurile sociale
şi instituţionale ale regatului maghiar [10]. Cu toate
acestea, este dificil de precizat (pentru secolele XIV–
XV şi, cu atât mai mult, în cazul veacurilor următoare)
dacă persoanele care poartă numele Basarab descind
din pecenegi românizaţi sau din români care doar au
preluat numele vecinilor lor. Aprecierile la adresa
nobililor Basarab din Caransebeşul secolului XVI
trebuie să evite confuzia dintre originea numelui şi cea
a purtătorilor şi să ţină seama, în egală măsură, de
provenienţa numelui lor, de mediul preponderent
românesc în care trăiesc, de limbile pe care ei le
utilizează în comunicarea curentă (română, maghiară)
sau în actele administrative (latină şi maghiară). În
fond, fiecare individ este şi a fost ceea ce vrea el însuşi
să fie! Nu este de prisos să se remarce că numele
Basarab este întâlnit în Banat atât la localnici, cât şi la
alogeni, de diverse condiţii. Un Lupu Bazaraba
figurează ca iobag al paşei de Timişoara şi participă
la hotărnicirea târgului Lugoj, în toamna anului 1588.
După şase decenii, la 2 februarie 1649, Michael
Bazaraba servea ca militar în Lugoj, fiind înnobilat de
principele George Rákóczi II; el făcea parte dintre
„bărbaţii născuţi şi crescuţi în alte provincii, dar care
în anii din urmă au trecut în târgul nostru Lugoj voind
să intre în slujba ţării” [11].

Prima atestare a unui membru al neamului
Basarab provine din 20 septembrie 1544, când
adunarea lărgită a locuitorilor caransebeşeni a încheiat
un pact de întrajutorare cu prim-judele Ladislau
Racoviţă pentru a asigura binele şi liniştea oraşului
(pro bono publico ac quiete tranquillitate que eiusdem
civitatis). Printre cetăţenii juraţi (item jurati cives et
consules ceterique universi cives et inhabitatores
huius regie civitatis Karansebes) figurează şi
Sebastianus Bazarab [12]. Este unica dovadă despre
existenţa acestui personaj, care totuşi lasă să se
întrevadă afirmarea unei noi familii de vază în
societatea caransebeşeană. Toate celelalte mărturii
disponibile se referă cu predilecţie la nobilii Ioan şi
Francisc Basarab care au trăit în a doua jumătate a
secolului al XVI-lea. Ioan Basarab intră primul în
atenţia documentelor (16–26 aprilie 1568) [13], însă
viaţa sa este slab reflectată de sursele scrise.
Următoarea consemnare a existenţei sale se lasă
aşteptată aproape trei decenii (28 mai 1597), când
era pomenită Ana Peica „văduva alesului de curând
răposat Ioan Basarabă din acelaşi Caransebeş” [14].
Această doamnă şi-a pierdut soţul pe când era relativ
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tânără. În octombrie 1599, se preciza expres că nobila
Ana Peica era văduvă după Ioan Basarab şi avea 40
de ani [15]. Astfel, în 1568, când Ioan era deja un
bărbat matur, capabil să încheie o tranzacţie imobiliară,
Ana se afla la vârsta copilăriei, având doar nouă ani.
De aici reiese că între cei doi soţi a fost o diferenţă
apreciabilă de vârstă. Seria dovezilor directe
referitoare la Ana Peica se încheie în amintitul an 1599.
În afară de consemnarea din octombrie, Ana mai apare
ca martor la redactarea testamentului Elisabetei Simon
(6 iunie), fiind amintită doar ca „nevasta lui Ioan
Basarab” [16].

În privinţa existenţei lui Francisc Basarab,
informaţiile sunt mai generoase. Şirul acestora începe
la 8 octombrie 1576, când Francisc îndeplinea funcţia
de castelan al districtului Caransebeş [17]. Căsnicia
sa este confirmată abia în perioada deplinei maturităţi
(26 aprilie 1588). Soţia lui Francisc se numea tot Ana
şi provenea din numerosul şi puternicul neam Vaida
de Caransebeş. Legătura matrimonială este atestată
direct până la 14 martie 1592 [18] şi s-a destrămat din
motive naturale spre sfârşitul secolului. La 6 iunie
1599, Ana a participat la redactarea testamentului
Elisabetei Simon, dar a fost pomenită fără prenume,
doar ca „nevasta lui Francisc Basarab”, alături de
nenumita „nevasta lui Ioan Basarab”. Peste ani,
distingerea celor două femei care purtau acelaşi
prenume devine imposibilă. De exemplu, la 19 iulie
1607, menţiunea casei Anei Basarab, aflată pe strada
Pieţii din Caransebeş, nu permite identificarea precisă
a proprietarei [19].

Absenţa informaţiilor concrete împiedică
stabilirea gradului de înrudire al celor trei nobili amintiţi
mai sus. Se poate admite că Sebastian a fost părintele
ori poate unchiul lui Ioan şi Francisc, după cum ultimii
doi s-ar fi putut afla în relaţia de fraţi sau veri. Ioan şi
Francisc Basarab nu au avut urmaşi masculini care
să ducă mai departe numele şi patrimoniul familiei,
această certitudine bazându-se pe lipsa oricărei
consemnări a vreunui nobil Basarab în decursul
secolului al XVII-lea.

Averea Basarabilor din Caransebeş trebuie
reconstituită tot din însemnări lapidare. Primele
informaţii datează din perioada 16–26 aprilie 1568,
când Ioan Basarab era coproprietar cu alţi trei nobili
(Matei Toth, Ladislau Peica şi Ivaşcu Vaida) asupra
unui teren situat lângă Bănia, de-a lungul râului Nera.
Cei patru posesori au schimbat acest teren cu prediului
Egrestelek, aflat în apropiere [20]. Actul este important
pentru că arată un alt aspect al alianţei familiei Basarab
cu neamurile Peica şi Vaida, anume stăpânirea în
comun a unor proprietăţi. Colaborarea este confirmată
peste ani (1603) de recensământul porţilor fiscale din
districtul Caransebeş. Astfel, în satul Bozovici au fost
înregistrate 13 unităţi fiscale, dintre care jumătate erau
stăpânite de nobilii Vaida (şase porţi), iar un sfert de
familia Basarab (Francisc – două porţi, Ioan – o
poartă). Restul satului avea proprietari din familiile
Bakocz, Fodor, Lazăr şi Peica (fiecare cu câte o unitate
de impunere). Conscrierea trebuie folosită cu multă

prudenţă, deoarece i-a înregistrat pe proprietarii
nominali, unii dintre ei fiind demult decedaţi la data
recenzării (Ambrozie Peica, Ioan Basarab şi Ivaşcu
Vaida – încă din 1597) [21].

Nobilii Basarab au avut şi alte proprietăţi în
cuprinsul districtului Caransebeş, dar stăpânirile lor
sunt restrânse la părţi de sate. La 1581, Francisc
Basarab şi Ştefan Bucoşniţă apar proprietari în satul
Bucoşniţa, fiecare având 1–2 iobagi români (Danciul,
Lazăr, Petru Spătaru). Peste ani, în septembrie 1588,
era pomenit Zerbi Lupul, iobagul lui Francisc Basarab
în Borlova, care depune mărturie cu ocazia hotărnicirii
oraşului Caransebeş [22]. Proprietăţile orăşeneşti şi
amenajările periurbane sunt rar menţionate. Calitatea
de jurat orăşenesc a lui Sebastian Basarab, presupune
deţinerea unei proprietăţi în Caransebeş anterior
anului 1544. Tot astfel, stăpânirile imobiliare pot genera
conflicte patrimoniale. La 13 ianuarie 1588, instanţa
judiciară orăşenească a aplanat conflictul dintre
Francisc Basarab şi George Dragnea cu privire la o
posibilă tulburare de posesie. Francisc i-a pretins
concitadinului său „să nu zidească nici un fel de moară,
nici să nu sape gârlă sau ierugă” pe locul abia
cumpărat, sub moara reclamantului „căci aceasta ar
fi spre marea scădere a morii mele şi mie spre pagubă”
[23].

Prestanţa socială a nobililor Basarab a fost
asigurată inclusiv prin deţinerea unor funcţii importante
la nivelul administraţiei districtuale. Mărturii le
disponibile fac referire, aproape exclusiv, la cariera
lui Francisc Basarab. Din cele prezentate anterior, se
poate constata că ascensiunea socială a familiei era
evidentă în prima jumătate a secolului XVI, când
Sebastian Basarab apare drept consul şi cetăţean jurat
al oraşului Caransebeş. Nobleţea s-a transmis
generaţiilor următoare, dovadă că în anii 1588–1591
„alesul” (egregius) Francisc Basarab era căsătorit cu
„doamna de neam nobil” (generosa domina) Ana Vaida
[24]. Aceste politeţuri nu erau doar simple expresii de
stilionar, ci reflectau poziţia înaltă a purtătorului în
societate. Mai mult de zece ani, Francisc Basarab a
deţinut funcţii care i-au permis să se implice în
rezolvarea unor variate probleme cu caracter
administrativ şi judiciar. Cea mai importantă este
funcţia colegială de castelan al districtului Caransebeş,
pe care a îndeplinit-o alături de nobilii George
Gârlişteanu (8 octombrie 1576 – 11 septembrie 1577),
Bona Vaida (1581–1582) şi Ladislau Peica (1583) [25].
În anumite cazuri, castelanii au cumulat şi demnitatea
de comite: comitibus et castellanis distr ictus
Caransebes (1576), ispanok Karansebesi
varmegyenek (1577) [26]. Deşi era o funcţie militară,
castelanatul a implicat soluţionarea, cu precădere, a
unor probleme administrative şi judiciare: introducere
în posesie (1576), înregistrarea unor reclamaţii pentru
neplata zestrei (1577, 1581) [27], adeverirea unei
înţelegeri patrimoniale (iunie 1577) şi cercetarea
circumstanţelor în care s-a produs uciderea unui
slujbaş local (august 1577) [28]. Totodată, Francisc
Basarab a fost cooptat ca membru (arbitru) al unor

 



instanţe districtuale, în cadrul cărora a înregistrat/
rectificat o înţelegere între fraţi privind modul de
împărţire a averii părinteşti (16 mai 1577 şi 3 iunie
1580) şi a legalizat partajul unor trupuri de moşii din
şapte sate între mai mulţi posesori înrudiţi (20 aprilie
1588) [29].

Aspectele de spiritualitate sunt mai dificil de
reconstituit în absenţa surselor. Prenumele purtate
(Francisc, Sebastian) indică botezarea băieţilor în ritul
catolic. Pe deplin posibilă a fost şi trecerea nobililor
Basarab la unul din cultele reformate care au proliferat
în epocă. Un oarecare grad de instruire a existat, deşi
el rămâne ascuns istoricilor. Trebuie admis că
îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor publice a impus
acestor persoane să cunoască limbile latină, română,
maghiară, chiar şi sârbă. Apoi, alcătuirea unor procese
verbale şi rapoarte, desluşirea poruncilor princiare,
aplicarea dreptului cutumiar bănăţean şi a legislaţiei
Dietelor transilvane etc. nu se puteau realiza corect şi
ef icient fără o practică a scrisului şi în lipsa
cunoştinţelor de gramatică şi drept.

Prin prisma celor evocate mai înainte, se poate
remarca traiectoria ascendentă a unui neam bănăţean,
în decursul secolului al XVI-lea. Istoria a hotărât însă
altceva, închizând repede toate perspectivele
promiţătoare ale familiei Basarabilor caransebeşeni.
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Stema Cetăţii Caransebeşului
(sursa: enciclopediaromaniei.ro/
wikiFi%C8%99ier:Caransebes.JPG)

Constantin Brătescu, Oraşul
Caransebeş în anul
dezrobirii sale: 1919,
Editura Episcopiei
Caransebeşului,
Caransebeş, 2019

Muzeul Banatului Montan
Reşiţa, Banatica, 30, Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2020:
[tom] I, Arheologie
[tom] II, Istorie
(Banatica are calificativul
ERIH PLUS/ Banatica este
indexată în baza de date
EBSCO şi în baza de date
CEEOL)
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COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 16-17 martie 2021, Universitatea de Vest
Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul
de Studii Româneşti, a găzduit  Conferinţa internaţională sub
genericul „Borders and communities in Central and South-
Eastern Europe”. În condiţiile situaţiei pandemice, lucrările
conferinţei s-au derulat exclusiv on-line.

Scopul acestei conferinţea fost acela de a conecta
istoricii din Europa centrală şi de sud est, de a deschide dialogul
între istoriografiile învecinate. Acest spaţiu a fost unul de contacte
şi conflicte între Apus şi Răsărit şi, în acelaşi timp, un model de
coabitare. Din Antichitatea târzie până în prezent, oamenii şi
comunităţile din arealul central european, indiferent de limbă şi
etnie, au fost forţaţi să trăiască împreună, uneori în aceleaşi
graniţe, alteori separaţi. Comunicările pun în dezbatere
problematicile politice, religioase şi culturale dar şi de istorie
socială a comunităţilor din zonele de frontieră, schimbul de idei
şi bunuri, precum şi modul de raportare al oamenilor la frontiere.
Subiecte precum violenţa în Evul Mediu, situaţiile pandemice din
perioada medievală şi modernă, procesele de vrăjitorie, statutul
minorităţilor ori destinul patrimoniului cultural reprezintă tot atâtea
rute de cercetare istorică de interes.

Au răspuns la apelul conferinţei peste 100 de cercetători
de elită dar şi cercetători aflaţi la începutul carierei, istorici şi
arheologi, din cele mai mari centre universitare şi academice ale
României (Cluj-Napoca, Iaşi, Bucureşti, Arad, Oradea) precum
şi din Anglia, Italia, Ungaria, Serbia, Republica Moldova,
Macedonia şi Polonia, Franţa şi Germania. Feed-back-ul
conferinţei este unul extraordinar, participanţii au reuşit să
interacţioneze şi să schimbe idei cu privire la subiecte extrem de
interesante.

dr. Adrian MAGINA

Anul 2021 reprezintă pentru comunitatea reşiţeană dar şi
pentru întregul Banat, anul celebrării unui sfert de mileniu de
tradiţie industrială iar programul Reşiţa 250 a cuprins sub
umbrela sa expoziţia internaţională de cartografie „Spaţii
fluente. Hărţi ale spaţiului dunărean – Floating Spaces. Maps
of the Danube Region, 1650-1800“.

Astfel, Muzeul Banatului Montan Reşiţa, în cadrul unei
colaborări cu Primăria Municipiului Reşiţa, Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul de Studii Socio-Umane al
Academiei Române din Sibiu şi Arhiva Naţională a României
organizează vernisajul acestei expoziţii cu mare succes la pub-
lic, vineri, 28 mai 2021, la ora 17.00, la sediul din Bulevardul
Republicii, nr.10, în condiţiile impuse de situaţia pandemică.
S-au alăturat evenimentului Societatea „Metarsis”, Reşiţa şi
Biblioteca Judeteană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin. Expoziţia
„Spaţii fluente. Hărţi ale spaţiului dunărean – Floating Spaces.
Maps of the Danube Region, 1650-1800“, organizată de Arhiva
Landului Baden-Württemberg, Secţia Arhiva Generală a
Landului din Karlsruhe, şi Institutul de Istorie şi Studii Regionale
a Şvabilor Dunăreni din Tübingen, tematizează geneza
reprezentărilor cartografice cu privire la spaţiul dunărean. Ea
descrie caracteristicile conceptelor spaţiale şi percepţia
acestora în Europa occidentală şi centrală în epoca modernă.
Proiect comun al unui institut de cercetare ştiinţifică şi al unei
arhive, expoziţia invită la o călătorie într-un spaţiu în multe
privinţe „necunoscut” al Europei. Se poate discuta concomitent
cum înţelegem astăzi spaţiul Dunării mijlocii şi de jos, cât şi
cel al Europei de sud-est, cu ce imagini cartografice asociem
această regiune.

Expoziţia bilingvă – în limbile germană şi engleză – cuprinde
70 de exponate valoroase, dintre care unele sunt prezentate
publicului pentru prima oară. Baza expoziţiei o constituie
cuprinzătoarea colecţie de hărţi şi planuri iniţiată de marcgrafii
Casei de Baden în scopuri militare, păstrată astăzi la Arhiva
Generală a Landului din Karlsruhe şi Biblioteca Landului Baden.
Aceste hărţi sunt completate cu exponate din colecţia
Institutului de Istorie şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni
din Tübingen şi din două colecţii private: colecţia dr. Mathias
Beer (Tübingen) şi colecţia dr. Ovidiu Şandor
(Timişoara).(sursa: http://www.muzeulbanatuluimontan.ro)

Expoziţia internaţională Spaţii fluente. Hărţi ale spaţiului dunărean – Floating Spaces. Maps of the Danube Region, 1650-1800
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Cetăţi ale Banatului
(o expoziţie şi note

de călătorie)

Livia MAGINA

Ruinele medievale din zona Moroasa sunt
menţionate pentru prima dată în secolul al XIX-lea
şi apoi în perioada interbelică. Din punct de vedere
cronologic, ansamblul este datat

în secolele XIV-XV, f iind vorba despre
construcţia de zid a unei biserici şi, probabil, a unui
turn locuinţă, suprapus azi de clădirea Ateneului.
Descrise iniţial de către istoricul maghiar Pesty
Frigyes, ruinele au ajuns să fie cunoscute datorită
investigaţiilor învăţătorului

Alexandru Mihalik de la finalul secolului al XIX
şi apoi a cercetărilor efectuate de Coriolan Cocora.
Ansamblul medieval, unic în zona Văii superioare
a Bârzavei, a fost cercetat arheologic începând cu
anul 1970. Săpături sistematice au fost efectuate
în anii 1976 şi apoi în 1983, în urma căror a fost dezvelit întregul monument ecleziastic şi cimitirul aflat în jurul său,
constând din 47 de morminte. Pe baza inventarului funerar acestea au fost încadrate perioadei 1350-1500. În cimitirul
din jurul bisericii au fost identificate bijuterii datând din secolele XIV-XV, expuse în acest context pentru prima dată,
precum şi monede emise în timpul regilor Casei de Anjou, dar şi în timpul domniei lui Mathia Corvinul.

Datorită unicităţii sale în arealul actual al reşedinţei judeţului nostru, biserica din Moroasa-Ogăşele a fost inclusă
în paytimoniul naţional mobil, în cea mai importantă clasă demonumente, clasa A,CS-I-a-A-10770 (RAN 50807.01).
Consolidată in-situ în anii 80, biserica a suferit o degradare constantă pentru ca după anul 2009, să dispară cu totul
în urma unor intervenţii mecanice

Scopul expoziţiei este unul de conştientizare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la situaţia patrimoniului cultural
imobil din ora oraş dar şi din judeţ.

*

Cetatea Caraşovei – Golgota memoriei. Este drumul acestei cetăţi, la capătul căruia sper ca o aşteaptă
resurecţia; merită să rămână în picioare. Perdeaua de iederă si viperele o mai apără, încă.

De pe
dealul cu cetatea?
Nu m-am gândit
asa!  Dar daca
credeti ca merita,
iată un asemenea
jurnal de călătorie..
Trebuie să ştii că
am avut clipe de
anxietate aici,
parcă mă urmărea
ceva , pădurea se
pornise să mur-
mure, ulii s-au
speriat de noi,

Pietrele astea albe acoperite de muşchi mi-au
părut ieri ca nişte oi ale Dochiei, uitate în amorţire,

acoperite de timp, aşteptând...

frunzişul uscat bârfea pe la spate...
Cetatea albită era calmă şi Heleborus, stralucitor. 
Copaci gemeni şi păsări mici boscorodeau din dreapta  şi din

stânga! Peste toate, vântul se întorcea in mici vârtejuri, starnea frunzele
uscate şi le fugărea ca pe nişte pitici fără picioare.

M-am bucurat când am ajuns în câmp.Brrr! ( 7.03.2021)
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Oile timpului

Prin ploaie, prin portalul cu
ochi, am trecut in lumea
strămoşilor. Soldaţi juni
stau de strajă de a lungul
drumului; ca-n poveste,
artişti plătiţi să-ţi distragă
atenţia, toporasii, te atrag
în pădure; şi ei apără
turnul! Miroase a jilav,
primăvara încă nu e
acasă! Căpitanul suprem,
ciuperca, face legea cu
mămăruţele!

Miroasea a ciuperci, a
jilav, a rădăcini, a
germeni de jir, a cenuşă
chiar!  Poate aşa trebuie
să miroasă începuturile?

De
dincolo
de
portal,
aşa se
vede
lumea!
Acolo,
eu am
ochii albi
şi
tâmplele

„Soldaţi juni stau de strajă” la Turnul Ruieni

Atâta-i toată partea lui de
cer! Dar uite cât pământ mai
vede...

albastre, şi vorba pe dos! (14. 03. 2021)
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Eu am fost mare amator de „fuşăraie”, posed mai multe, unele făcute de mine în regie proprie. Expresia vine de la
„gepfuscht”, „pfuschen”, „Pfuscharbeit”, ceea ce de fapt înseamnă „lucru de mantuiala”, ceva executat la repezeală,
deci neoficial şi neomologat. [...]. Eu am absolvit Şcoala de Ofiţeri de Artilerie de la Bacău, am deci predilecţie
pentru tunuri şi am conceput şi construit cateva în miniatură... Cu stimă,   Helmut KULHANEK lun., 21 dec., 22:21)

Stimată Doamnă Cruceanu, am mai multe de spus.
Provin dintr-un trib de meseriaşi, tatăl strungar, 2
unchi electriceni, bunicul forjor, în aceeaşi curte
cu menghina şi multe scule şi unde se trebăluia
necontenit, aşa că nu am crescut cu două mâini
de stânga.
Că am urmat altă cale decât cea de angajat uzinal,
nu m-a impiedecat să-mi consacru o parte din timp
unor indeletniciri practice, mai ales în metal şi lemn.
Pentru catedra de fizică am conceput şi executat
tot felul de aparate didactice într-un cerc de fizică
şi la Casa Pionierilor (directoare pe atunci, d-na
Vărădeanu), obţinând la concursurile Minitehnicus
mereu premii.
Pentru „fuşăraie” mi-am asigurat, la mica
înţelegere, accesul la un strung într-o intreprindere-
anexă şi lucrările de frezare (roţi dinţate), pe care
nu le puteam face singur, le-am delegat pe bază
de câte o sticlă de coniac sau o damigeană de ţuică
de la Cuptoare, Brebu sau Caraşova unora capabili
şi dispuşi să le facă în schimbul 3, 4 etc.  În
Germania am continuat tradiţia, câte un tun pe
an. Vă trimit cateva poze, vedeţi masa mea de
lucru, pare haotică, însă e un haos raţional. La
mijloc e scheletul unui tun de coastă al firmei Krupp,
model 1873. Aveţi şi poza cu cele peste 270 de
piese componente, înainte de nichelare şi
asamblare. Doar intocmirea schiţelor dupeţă poze
din muzee şi cărţi de istorie (la scara 1: 20), aşa ca
totul să corespundă şi să se potrivească, dura 1-2
luni de zile.
Bineinţeles că în afară de artilerie mai am tot felul
de alte miniaturi. Am făcut asta vreo 25 de ani, apoi
m-am apucat de scris: 7 cărţi normale şi cea mare
cu cartofilia, asta a durat alţi 9 ani. Plus 285 de
contribuţii la diverse reviste şi cărţi în ultimii 25 de
ani [...].
Cu stimă şi prietenie,  
Helmut Kulhanek
(23.12.2020, ora 15.09)

Reşiţa , 1771 - 2021

Istoria industrială în... schimbul 3, 4...
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Buna seara, cu CORONA se pare că se îngroaşă
gluma.
Ca să vedeţi cât de vastă e tematica „fuşăraielor”, am
mai fotografiat câte ceva din colecţia mea. Mojarul şi
sfeşnicele din alamă precum şi bricheta au fost facute
de tatăl meu la începutul anilor 1940 (înainte de
Siberia), pe atunci strungar-şlefuitor la Sculărie. Vă
spun şi cum e cu cuţitele „Maurer”. Între anii 1965 şi
1973 (cred, nu ştiu exact) Ion Gh. Maurer şi-a anunţat
vizita la R-ţa. Tovarăşii erau în dilemă, ce să-i facă
cadou, până s-a găsit cineva, care a găsit într-un
catalog străin un cuţit de vânătoare mai ieşit din
comun. Aşa ceva putem face şi noi – era deviza şi s-
a făcut, oficial, cu acoperire de „sus”, cu migală şi
manual. Aşa a rămas denumirea de cuţite „Maurer”.
Dar după vizită, „producţia” a continuat pe şest, zi şi
noapte, dar mai ales noaptea, la un preţ destul de
piperat, nu mai ştiu exact, vreo 2-300 de lei, la un
salariu pe atunci de 1000 - 1200 de lei (eu, ca stagiar,
aveam iniţial 1150 - şi după 3 ani, după definitivat
1240.- lei). Uzina avea o curelărie pentru curele de
transmisie. Acolo se făceau tecile, ştiu sigur că pentru
o teacă din piele ornamentată se plăteau 30-35 de lei.
Eu mi-am investit banii în câteva cuţite, vedeţi pozele.
Fiind făcute manual şi de diferiţi meseriaşi, toate sunt
puţin diferite, ca marime şi unele amănunte. Pentru
materialul plastic pentru mânere, am fost cu directorul
meu (Romi Negru) o zi întreagă cu maşina dânsului
la Fabrica de nasturi de la Jimbolia, unde am
„negociat” deşeuri sidefate utilizabile pentru mânere,
greu de procurat la R-ţa. Le-am valorificat apoi contra-
plată la cuţite...  Aşa a fost, o mână spală pe alta.
Când mai am puţin timp vă mai scriu, dacă vă
interesează, căci toate aceste amănunte vor dispare
odată cu mine. Puteţi utiliza tot ce vă scriu şi toate
pozele după dorinţă, dacă  scrieţi vreodată ceva în
revista Dv. sau în altă parte, cu sau fără pomenirea
numelui meu, nu am nimic împotrivă...
Cu stimă şi prietenie,  
Helmut Kulhanek (06. 01. 2021, 12.47)

Vaza e făcută la
strung dintr-un lemn
exotic, de la tropice,
cu densitate extrem
de mare, utilizat,
cred, la
generatoare
electrice. E foarte
grea, pare din fier,
înălţime cam 23
cm. Turnurille (nu
tunurile!!!), moara
de vânt şi butoiaşul
de ţuică (exact 1
litru) cu paharelele
gravate sunt
strunjite din
siluminiu (un aliaj
de siliciu şi

Tuburile-cartuş erau din alamă.
Bricheta e din oţel strunjit şi apoi
zimţată ca ornamentaţie şi pentru
priza mai bună în mâna. Are cam
8 cm inălţime...

Atenţie, doar
cele cu

tirbuşon sunt
de tip

Maurer,
celelalte sunt

de duzină.

aluminiu, cu coeficient de dilatare redus), din care au fost confecţionate pistoanele
la motoarele Diesel. (H.K)
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DUMITRU GORZO a „OCUPAT” REŞIŢA
Interviu cu Ion Bogdan Lefter, scriitor, critic literar, analist
cultural şi politic, profesor la Universitatea din Bucureşti.

– Cu ce ocazie la Reşiţa, domnule Ion Bogdan Lefter?
– Am venit la Reşiţa cu mare bucurie pentru că se

întrevede, şi mi-aş dori mult să se şi confirme, că ne aflăm
într-o relansare de imagine cu totul ieşită din comun,
spectaculoasă, cât nu se poate spune în cuvinte, a Reşiţei.
Reşiţa e un oraş important, capitală de judeţ, are tradiţia
industrială pe care o ştim toţi. De asemenea, ştim că
industriile vechi, în sensul lor tradiţional, care însemnau
exploatări de surse şi prelucări cât mai aproape de locul
de extracţie, deci supraadăugare de valoare şi apoi
trimitere de locomotive în toate zările, industriile în acest
sens tradiţional, nu mai funcţionează azi. Sau funcţionează
în alte variante economice pentru că astăzi se produc multe
lucruri în toate locurile, au apărut şi materiale alternative,
care fac, de multe ori, nenecesare materiile prime
tradiţionale naturale, încât oricât încearcă unii, alţii,
specialiştii, cercetătorii, administratorii locali, guvernele,
să mai susţină bazine carbonifere, zone de extracţie
petrolieră sau siderurgice, zone care au avut gloria lor
industrială în vremurile modernităţii, nu prea se mai poate
din motive multiple.

– Sper că aceste motive le sunt cunoscute celor din
domeniu, dar de la Dvs. aş vrea să aflu părerea unui
umanist despre viitorul fostelor comunităţi industriale şi în
special al Reşiţei?

– Cum am mai spus, soluţiile alternative au cucerit
planeta, se mai epuizează zăcămintele, poluarea şi
exigenţa mediului fac obligatorie diminuarea formulelor de
prelucrare vechi, care poluau mult încât, la proporţia mult
redusă de astăzi, la care funcţionează industria aici, un
mare viitor de relansare nu e posibil. Reşiţa nu mai poate
să devină un mare centru siderurgic cum a fost, dar
această tradiţie e extrem de preţioasă. Un sfert de mileniu
nu e de colea, 250 de ani de foc nestins e un brand foarte
puternic. El este în mâna şi minţile decidenţilor de pe toată
planeta, potenţialul pe care îl pot realiza, de a duce mai
departe brandurile puternice locale în alte forme, iar cultura,
artele constitue, în foarte multe locuri pe planetă o valoare,
vezi foste hale industriale care nu mai sunt folosite la
industriile clasice şi sunt convertite în galerii de artă,
muzee, se recompartimentează, se fac ateliere pentru
artişti, se ţin mari festivaluri, mari bienale. Se fac tot felul
de minunăţii din locuri care au scăpătat economic, fac locuri
celebre. Aici nu e vorba de o fabrică sau alta pe care
decidenţii locali, primăria, consiliul judeţean, să le
reutilizeze, ceea ce este foarte bine, aici este chiar
posibilitatea de a continua brandul propriu-zis pentru că
metalul este folosit şi în artă. Am aflat, cu mare bucurie,
că se întrevăd două filiere de continuitate şi de relansare
a imaginii Reşiţei, una din ele ducând mai departe brandul
metalului.

– De fapt, ce se preconizează să se întâmple în
continuare cu arta vizuală la Reşiţa?

– Acum suntem la un vernisaj cu pictură, cu desen,
cu lemn şi înţeleg că sunt plănuite şi alte întîmplări artistice:
expoziţii, stagii de lucru, de cercetare, cu artişti din seria
lui Gorzo, cu mari artişti români contemporani cu vizibilitate
internaţională. Din câte cunosc, urmează Dan Perjoschi,
Nicolae Comănescu, Aurora şi Iosif Kirai şi sper să aduceţi
aici cât mai mulţi artişti care au ce să arate în orice punct
de pe harta ţării şi de pe planetă.

– Ce ştiţi despre Centrul cultural de sculptură în metal?

 – Dacă veţi reuşi cu acest
centru, şi înţeleg că e vorba şi de
posibilitatea unei bienale de
sculptură în metal, să ştiţi că se va
vorbi despre Reşiţa nu numai în ţară
ci se va vorbi în lume, pentru că e o
miză mare. Şi dacă vii aici, de la
Paris sau de la New York sau de nu
ştiu unde, ca să vezi ce se întâmplă într-o bienală
internaţională de sculptură în metal la Reşiţa, vezi şi
parcul de locomotive, vei citi despre brandul de sfert de
mileniu de ardere, de topire, de cristalizare şi de
prelucrare a metalului şi în felul acesta siderurgia nu se
va pierde. Aceste idei sunt excepţionale. Sigur, e nevoie
de asfalt, de relansare a tramvaiului la Reşiţa etc.
România s-a schimbat foarte mult faţă de acum 31 de
ani, s-a transformat mult mai mult decât în general
acceptăm, şi suntem nemulţumiţi că nu s-a schimbat şi
mai mult. De fapt, s-a schimbat enorm, este o schimbare
la faţă a unei ţări. Dar de aici încolo putem decola mai
ales cu mari proiecte artistice.

– Câteva cuvinte despre prezenţa artistului vizual
Dumitru Gorzo la Reşiţa...

 – Ce oferă Gorzo la venirea lui la Reşiţa e aproape
o operaţiune de „ocupant”. Parcă a venit o armată care
ocupă oraşul. Ocupă platoul acesta de la înălţimea
Muzeului Banatului Montan,  în faţa muzeului pune o
construcţie, iar una din clădirile cele mai spectaculoase
din oraş (Universalul Vechi, n.m.), e ocupată cu
numeroase lucrări ale artistului. Deci, în mod simbolic,
el ocupă oraşul ca ansamblu de construcţii, ca ansamblu
urbanistic. Sunt trei module mari pe care le vedem în
defilarea asta a lui Gorzo pe care o inaugurăm astăzi.

– Să revenim la vernisajul expoziţiei sugestiv
intitulate „Picturi cu vârf şi îndesat”, de la Muzeul
Banatului Montan din Reşiţa.

– În spaţiul muzeului, în două săli îngemănate în
geometria asta spaţială, sunt, pe pereţi, lucrări care
provin din serile lui de descendenţă maramureşană.
Ţărani maramureşeni, ţărănci, în combinaţia lui
extraordinar de interesantă, chiar şocantă, despre care
se spunea că este spirit românesc pur. Este, dar e şi
multă impuritate aicea pentru că nu sunt ţărani, ţărănci
prezentate etnografic, ca în spectacole folclorice. Sunt
citate din cultura tradiţională reasamblate cu adausuri,
cu dezmembrări uneori, care fac lucrurile extrem de
contemporane. Pe vremuri, în cultura arhaică, nu se
putea întâmpla ca într-un tablou cu personaje ţărani
cineva să pună un ecran de televizor în cap, sugerând
că ceea ce vedem noi acolo, de fapt, este o cultură care
a murit şi pe care azi o vedem la televizor într-un fel de
reproducere bidimensională, care îşi are impuritatea sau
chiar falsitatea ei. Există o autenticitate dar la ea nu avem
cu adevărat acces, sau dacă vrem să avem acces la

Sursa foto: http://www.primaria-resita.ro



Reflex 1 - 6/ 2021  109

eaş trebuie să lepădăm atitudinea de venerare a trecutului
şi să ne imaginăm că ce e azi poate să mai fie ce a fost,
să încercăm să înţelegem ce a fost şi ce suntem noi astăzi.
Avem aicea o expoziţie Gorzo, cu lucrări mai vechi, din
anii 2000 încoace. Sunt aici destule lucrări şi elemente
care să ne trimită la universul general al operei lui Gorzo.

– Vă invit să faceţi şi câteva referiri la lucrările din a
doua sală.

– Sunt ţărani care sunt pictaţi nu pe pânză ci pe lemn
şi lemnul este sculptat, şi sunt capete de şerpi, de balauri,
sau alte lucruri care trimit la bogatele serii de sculpturi
palietale, basoreliefuri, figurine animaliere în lemn, care
puse pe perete arată ca un fel de tablouri deşi sunt şi
sculptură, e greu de spus. Apoi, Gorzo expune aicea şi
obiecte care sunt când figuri omeneşti, precum cele două
capete suprapuse. Altele sunt mai abstracte sau
sugerează forme animaliere... Sunt aicea lucrări şi
elemente care să ne trimită la universul general al operei
lui Gorzo.

– Ce ne puteţi spune despre modulul din faţa
muzeului. De unde sunt elementele care îl compun, ce
reprezintă el?

– În faţă este „Gheorghe”. Gorzo a demolat o veche
casă de familie din Maramureş şi demolând casa a ieşit
la iveală un mare număr de grinzi de lemn excelent
conservate, pentru că lemnul fusese bine uscat înainte
de a fi încastrat în construcţie. În loc să arunce lemnul
acela, sau să facă din el alte sculpturi, sau să-l vîndă,
Gorzo a avut ideea de a reconstrui cu bârnele. Dar n-a
făcut o casă, ar fi fost banal, a făcut o construcţie de
artist. El a stivuit lemnele astea în câteva feluri, aici cred
că este al treilea tip de construcţie, un fel de pagodă, sau
ce? E foarte interesant ce e în faţa muzeului şi dacă la
intrare nu v-aţ dat seama ce e, la coborâre de pe scări,
fiind mai sus, aveţi o perspectivă mai bună, uitaţi-vă la ea
mai cu atenţie. E ceva cu stiva aia. El i-a sus „Gheorghe”
fiindcă a vrut un nume şocant şi pentru asta i-a dat cel
mai banal prenume, ţărănesc. Ne întâlnim şi cu
„Gheorghe” în ziua Gorzo de la Reşiţa.

– În alt cartier al Reşiţei, într-un fost magazin,
cunoscut sub denumirea de „Universalul Vechi”, s-a
vernisat în aceeaşi zi (21 mai 2021), o mare expoziţie
Gorzo. Despre ce eveniment e vorba?

– Mai întâi trebuie spus că e un spaţiu colosal, enorm,
dar cu o caracteristică arhitectonică foarte ciudată şi
monumentalitatea nu e la exterior, ci e în interior. Sunt
nişte şiruri groase de coloane de marmură roşie de
Ruşchiţa sau din alte părţi, iar la exterior e sticlă. Apoi
întreaga clădire are foma de navă care e şi ea interesantă.
De fapt, e o clădire  abandonată, nefuncţională în acest
moment, despre care am auzit că administraţia locală
intenţionează s-o achiziţioneze şi s-o folosească, şi bine
ar fi. Spaţiul interior, la parter şi la etajul 1, e înconjurat de
două rânduri de ferestre. Văzând acest spaţiu expresiv,
Gorzo a hotărât să pună cele 200 de lucrări capsate pe
ramele de lemn ale ferestrelor. Vom intra într-un spaţiu
care este înconjurat de tablouri pe pânză subţire. Lucrările
care sunt din imaginarul lui: portrete, sugestii animaliere,
o nebunie întreagă, sunt gândite pentru a transforma
Universalul Vechi într-un fel de clădire cu vitralii. Pentru
că fiind pânza subţire, când te uiţi din interior spre afară
apare lumina zilei, vezi într-un anumit fel, mai viu, desenul,
culorile, iar seara, lumina de afară se va stinge şi când
vom aprinde luminile în interior, o să ne minunăm cum
expoziţia de vitralii pictată de Gorzo, se transformă într-o
cutie de lumină, cu efectul răsturnat, invers, simetric. Este
un spectacol nemipomenit şi sută la sută original, fiind
prima dată când Gorzo face asta.

 – În concluzie, ce reprezintă prezenţa la Reşiţa a
artistului Dumitru Gorzo?

 – Cele trei module, pe care am încercat să le descriu,
compun o expunere de artist de o anvergură,  de o
amploare, cum rar se întâmplă ca un artist să expună
atât de multe lucrări pe o suprafaţă care se întinde atât
de mult şi, fiind în mai multe locuri, este un fel de ocupaţie
a oraşului, cum am mai spus.

– Domnule profesor, nu putem încheia acest interviu
până nu lămirim un lucru. De ani buni sunteţi cunoscut ca
scriitor, critic şi istoric literar, profesor la Universitatea din
Bucureşti, fondator şi conducător al mai multor publicaţii,
fost director al Editurii Litera, fost director în România al
postului american de radio Europa Liberă, secţia română,
dar în ultimul timp vă întâlnesc şi pe marile posturi  de
televiziune ca analist cultural şi politic. De unde atâta
putere ca pe lângă scrierile literare, pe care vi le citesc în
multe publicaţii de specialitate, mai puţin  „România
literară”, să fiţi mereu prezent ca  analist cultural, dar mai
ales politic?

– Să ştiţi că tocmai am dat la „România literară”, un
articol despre Mircea Cărtărescu, care împlineşte în 1
iunie 65 de ani. Referitor la întrebarea Dvs., încerc şi eu,
cum încercăm toţi, să ne exprimăm în meseriile culturale,
să scriem ce gândim. În ce mă priveşte, sunt o persoană
curioasă, îmi place să observ tot ce se întâmplă în jurul
nostru. Urmăresc ce se întâmplă cu lumea în care trăim
şi atunci mă ocup şi de politica românească şi de cea
internaţională. Am curiozitatea şi deschiderea faţă de tot
ce se întâmplă în ţara noastră, faţă de epoca, de epocile
istorice pe care le-am traversat.

– Apropo de curiozitate, de data asta a mea, azi, cu
ocazia vernisajului lui Dumitru Gorzo, v-am descoperit şi
ca un împătimit şi bine documentat critic de artă...

– Predau literatură, scriu despre literatură, dar îmi
place să observ toate artele şi atunci mai scriu despre
expoziţii, despre spectacole... Dacă ai dorinţa şi voinţa
de a observa lumea în care trăieşti, atunci vei vedea că
toate lucrurile sunt interconectate şi o înţelegere cu
adevărat profundă şi nuanţată şi a literaturii şi pentru cine
iubeşte artele plastice pentru pictură, sau sculptură sau
grafică, pentru cine iubeşte teatrul spectacolele, filmele
ş.a.m.d., tot ce mai intră în tipologia artelor. Asta dacă
pui lucrurile în relaţie cu totul. Lumea în care trăim este o
lume postmodernă, artele au evoluat către retorici
postmoderne şi către viziuni postmoderne şi le putem
înţelege mai bine dacă încercăm să le cuprindem pe toate.
Poate că există şi un răspuns mai general. În modernitate,
artele şi literatura, dar şi celelalte, au împins la extrem
elitismul. Artele moderne sunt adesea abstracte,
absconse, poezia e greu inteligibilă până la ermetism. În
timp ce artele postmoderne au inversat această orientare,
poezia a devenit narativă, descriptivă, o poezie a spaţiului
cotidian. S-a şi spus că în posmodernitate domină poezia
străzii, proza a încetat să mai fie ca în modernitate, intens
subiectivă, analitică ca la Marcel Proust, sau ca la
Hortensia Papadat-Bengescu şi s-a redeschis spre viaţa
cotidiană, personaje obişnuite, dialoguri, observaţie de
amănunt. Toată această evoluţie a tuturor artelor în
postmodernitate, poate să constitue explicaţia pentru care,
artiştii şi consumatorii de artă din zilele noastre
postmoderne, fac mult mai uşor legătura, ba chiar simt
nevoia să facă legătura între obiectele artistice şi
contextele socio-culturale, socio-politice.

Interviu realizat de Titus CRIŞCIU
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2021: ANUL EUROPEAN AL CĂILOR FERATE

Pe pagina de Actualităţi a Parlamentului European se pot citi următoarele
„UE a declarat anul 2021 «Anul european al căilor ferate», pentru a
promova utilizarea mai frecventă a trenului, care este un mijloc de transport
sigur şi ecologic. Pe 15 decembrie, Parlamentul European a aprobat
propunerea Comisiei de a declara 2021 «Anul european al căilor
ferate». (...) Ţinând cont de această hotărâre pe plan european, Forumul
Democratic al Germanilor din jud. Caraş-Severin împreună cu Asociaţia
Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor iniţiază în perioada 1 - 9 mai
2021, marcând astfel evenimentul, mai multe lansări de plicuri filatelice
ocazionale obliterate cu ştampile poştale de zi omagiale dedicate
principalelor rute feroviare / tronsoane de pe teritoriul judeţului nostru,
Caraş-Severin. Totodată, postează pe reţelele de socializare în fiecare zi
informaţii fotografice despre cele 9 tronsoane. Desigur că nu a fost uşor
să se găsească datele referitoare la cele 9 tronsoane, deoarece sursele
care ne-au fost puse la dispoziţie de prietenii noştri iubitori ai istoriei locale,
înregistrează date diferite pentru acelaşi traseu. Sursele acceptate de
către noi spre a fi luate în seamă au fost cele cuprinse în următoarele
apariţii editoriale: Felix Milleker: „Die Banater Eisenbahnen, 1847 - 1917”,
1927;Dan Perianu: „Istoria locomotivelor şi a căilor ferate din Banatul
Montan”, 2000; Radu Bellu: „Mica monografie a căilor ferate din România.
Volumul III, Regionala de Căi Ferate Timişoara”,  1997, Valentin Ivănescu:
„Căile ferate din Banat. Un simbol în pericol”, 2012, precum şi Ionel Bota:
„Monografia primelor căi ferate din sistemul feroviar românesc: Oraviţa -
Baziaş (1854), Oraviţa - Anina (1863)”, 2021. Sprijin în documentare am
primit din partea dr. Claudiu Sergiu Călin, dr. Ada Cruceanu-Chisăliţă,
Günther Friedmann, prof. dr. Martin Olaru, ing. Anton Schulz şi dr. Ionel
Bota.(...):
1. Oraviţa - Baziaş (62,5 km), cea mai veche cale ferate de pe teritoriul
actual al României: 20 august 1854 (transport marfă) / 1 noiembrie 1856
(transport general), funcţională până în 1 ianuarie 1919; în perioada 15
iulie 1922 - 2015, funcţională pe traseul Oraviţa - Iam (26,8 km), astăzi
nefuncţională pentru călători; este prima porţiune a căii ferate monument
istoric Baziaş - Oraviţa - Anina (cod LMI: CS-II-a-A-10949) şi este clasată
sub codul LMI: CS-II-a-A-10949.01;
2. Oraviţa - Anina (33,4 km), intitulată şi Semmeringul Bănăţean, cea
mai veche cale ferate montană de pe teritoriul actual al României, având
în compunere 14 tuneluri (lungimea totală: 2,084 km) şi 10 viaducte
(lungimea totală: 843 m): 15 decembrie 1863 (transport marfă) / 18
noiembrie 1869 (transport general); constituie cea de-a doua porţiune a
căii ferate Baziaş - Oraviţa - Anina / monument istoric, clasată sub codul:
LMI CS-II-a-A-10949.02;
3. Timişoara - Lugoj - Caransebeş (98 km): 22 / 23 octombrie 1876 şi
 electrificată începând cu 30 septembrie 1975;
4. Caransebeş - Orşova (89 km): 20 mai 1878 şi electrificată începând
cu 10 septembrie 1971;
5. Bocşa - Reşiţa (20 km): 12 iunie 1873 (transport marfă) / 10 noiembrie
1892 (transport general);
6. Voiteg - Bocşa (47 km): 6 septembrie / noiembrie 1874 (transport
marfă) / 10 noiembrie 1892 (transport general);
7. Berzovia - Oraviţa (58,9 km), astăzi nefuncţională pentru călători: 28
noiembrie 1908 / 1909; 1 februarie 1909 (transport general);
8. Caransebeş - Bouţari - Subcetate (76,5 km), astăzi nefuncţională
pentru călători: 12 noiembrie 1908 pentru tronsonul Caransebeş - Bouţari;
între Bouţari şi Porţile de Fier ale Transilvaniei se construieşte calea ferată
cu cremalieră (diferenţa de nivel: 257 m pe o lungime de 9 km), dată în
folosinţă în 18 / 19 decembrie 1908;
9.  Reşiţa - Caransebeş (39,5 km): 15 octombrie 1938 / de fapt la început
Câlnic - Caransebeş, electrificată începând cu 10 septembrie 1971

Erwin Josef ŢIGLA

În Anul European al Căilor Ferate se împlinesc 150
de ani de la aducerea  locomotivei SEKUL (1) la
Reşiţa, modelul după care s-au fabricat aici, în
1872-73, primele trei locomotive realizate  pe
teritoriul de astăzi al României (Afiş şi text: Walter
FLECK, purtător de cuvânt al Muzeului
locomotivelor cu abur - open air - Reşiţa)

Pe urmele... căilor
ferate, la Anina (Colecţia
muzeală a Centrului
Cultural - 1); Oraviţa
(Muzeul Monetăriei - 2),
Caransebeş (Casa de
Cultură „George Suru” -
3)

1.

2.

3.
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Cea mai mare minune pe care a săvârşit-o Iisus
Hristos este învierea Sa din morţi, dovedindu-şi astfel
dumnezeirea. Actul în sine devine piatra de temelie a
creştinismului. Neînţelegerea lui fără ajutorul credinţei a
dus însă la crearea unor ipoteze prin care se voia să se
„explice raţional” minunea minunilor. Pe parcursul timpului
s-au formulat patru asemenea ipoteze.
1. Ipoteza înşelăciunii, potrivit căreia ucenicii
Domnului ar fi furat trupul lui Iisus, lansând apoi zvonul
că ar fi înviat, a fost susţinută de preoţii şi cărturarii iudei,
cum şi de Cels, Poerfiriu şi Iulian Apostatul. Ipoteza nu
numai că n-are un suport credibil, dar şi păcătueşte
împotriva unei evidenţe. Mormântul Domnului era păzit
de soldaţii romani şi este cunoscut modul în care aceştia
îşi făceau datoria. Apostolii, timoraţi de ceea ce se
petrecuse, s-au ascuns. Chiar cel care se dovedise a fi
mai curajos, Petru, s-a lepădat în faţa unei slujnice. Atunci
cum este de închipuit ca aceştia să fi reuşit să înfrângă
vigilenţa soldaţilor şi să fure trupul lui Iisus?
2. Ipoteza morţii aparente pretinde că Iisus, în
timpul răstignirii, ar fi căzut într-un leşin şi de-abia în
contact cu atmosfera rece a mormântului s-ar fi trezit.
Reprezentanţii acestei teorii sunt: F. Chr. Bauer, Bruno
Bauer, Fr. Strauss, A. Drewz – exponenţii şcolii teologice
de la Tübingen –, cum şi Renan, în Viaţa lui Iisus ş. a.
Este ştiut că lui Iisus, încă fiind pe cruce, i-a fost dovedită
moartea, întrucât fluierele Lui n-au fost zdrobite asemeni

Învierea Domnului
şi ipotezele
raţionaliste

Pr. dr. Vasile PETRICA tâlharilor, ci prin străpungerea costei cu suliţa „a curs
sânge şi apă”, cum se exprimă Scriptura, ceea ce
înseamnă moartea evidentă. Se mai ridică o întrebare:
un decedat care a fost în giulgiu, uns cu mir şi răpus prin
tortură ar mai fi putut, la trezire, să ridice piatra de pe
momânt? Deci, teoria rămâne nesatisfăcătoare şi iluzorie.
3. Ipoteza halucinaţiei. Potrivit acesteia, Iisus
Hristos n-a înviat în chip real, ci doar apostolilor şi
mironosiţelor, având halucinaţii, li s-a părut că l-au văzut
pe Iisus înviat. Ipoteza a fost susţinută de teologii germani
protestanţi: Strauss, Ewald, Hausrath, cum şi de francezii
Renan, Sabatier şi Réville. Această ipoteză porneşte de
la o boală: halucinaţia. Or, cei care sunt stăpâniţi de ea
se ştie că provin din cei care au nervii zdruncinaţi sau,
fiind firi sensibile, după extenuare au idei fixe. Despre
apostoli şi femeile mironosiţe nu se poate spune un
asemenea lucru, întrucât este ştiut modul lor pur de viaţă,
respectiv, robusta lor sănătate spirituală. Dacă mai
amintim că la 20 de ani după Înviere, Sf. Apostol Pavel
scria (I Corinteni 15, 6) că Iisus „S-a arătat deodată la
peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc”,
e dovadă că arătările Lui s-au făcut în masă, ori halucinaţia
nu se produce în masă.
4. Ipoteza miturilor, pornind de la similitudinile ce
există între moartea şi învierea zeilor, explică în acelaşi
fel şi Învierea Domnului. Or, „Analogia non est
genealogia”, pentru că asemănarea nu este nicidecum
înrudire. Tocmai pentru că în mitologie găsim legende
bogate, ele n-au nimic cu Evanghelia – care este istorie,
realitate şi nicidecum fabulă.

Aceste ipoteze sunt hulitoare şi n-am fi intenţionat
să amintim despre ele dacă n-ar fi trecut decât puţin timp
de la momentul când Evanghelia era satirizată în numele
„ştiinţei”, vorbind de „mitul lui Iisus”. O minciună poate
trăi câţiva ani, sau zeci de ani, dar nicidecum două milenii,
cuprinzând lumea întreagă. Învierea Mântuitorului este
biruinţa vieţii asupra morţii, este încoronarea slujirii Lui.
Ea a creat o revoluţie morală, o religie universală. O
asemenea forţă nu se poate întemeia pe o eroare. De
aceea, dacă am fi întrebaţi de cineva „Cine a fost Iisus
Hristos?”, noi să răspundem: „Iisus Hristos a fost
Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu, care «a înviat din
morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le»”.

(Articol publicat iniţial în revista Învierea, an II,
nr. 10 (28), 15 mai 1991)

Foaia Diecezană. Fondator: episcop
Ioan Popasu (1886). Colectivul
redacţional: preşedinte: P.S. dr. Lucian,
episcopul Caransebeşului. Redactor-
şef: pr. Alin-Vasile Câmpean.

Costel Simedrea, Mugur de
cruce [Prefaţă: P.S. dr.

Lucian],  Editura Episcopiei
Caransebeşului, 2021

Arhim. Casian Ruşeţ, coordonator, Colecţia
muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a

Episcopiei Caransebeşului [Cuvânt
înainte: P.S. dr. Lucian],  Editura Episcopiei

Caransebeşului, 2020 [ediţie trilingvă:
română, engleză, germană ]
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Corneliu CHISELIŢĂ

LUCRUL CARE TREBUIE

„Iisus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui
Dumnezeu, El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui
Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”
(Mc.1:14-15).

„Iisus a chemat pe cei doisprezece uncenici ai Săi, le-a
dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, şi să vindece boalele.
Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu,
şi să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luaţi nimic cu voi
pe drum, le-a zis El: „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici
bani, nici două haine. În orice casă veţi intra, să rămâneţi
acolo până veţi pleca din locul acela. Şi dacă nu vă vor
primi oamenii, să ieşiţi din cetatea aceea, şi să scuturaţi
praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor”.
Ei au plecat şi au mers din sat în sat propovăduind
Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri. (Lc. 9:1-6)

Ce este Împărăţia lui Dumnezeu

Potrivit concepţiei Bibliei, Împărăţia lui Dumnezeu este
locul în care Dumnezeu stăpâneşte, un  loc în care se
împlineşte voia Lui. Împărăţia lui Dumnezeu este domnia
Domnului Iisus în inimile oamenilor, căci numai acolo unde
El domenşte se împlineşte voia lui Dumnezeu.

Împărăţia lui Dumnezeu este acolo unde se răspândeşte
Evanghelia şi unde ea influenţează oamenii în a aduce roade
demne de Dumnezeu.

Biserica Domnului, prezenţa ei în lume şi influenţa sa
binefăcătoare asupra credicioşilor, aceasta este Împărăţia
lui Dumnezeu.

Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, pace şi bucurie
în Duhul Sfânt (Rom. 14:17). Împărăţia lui Dumnezeu este
Împărăţia adevărului (In. 18:37). Împărăţia lui Dumnezeu
nu stă în vorbe, ci în putere (1 Cor. 4:20). Cu alte cuvinte,
Împărăţia lui Dumnezeu nu este o teorie seacă (fără
conţinut), ci o experienţă reală (concretă), este o viaţă de
biruinţă trăită în prezenţa lui Dumnezeu.

*
Domnul Iisus Şi-a început lucrarea propovăduind „vestea

bună”, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, zicând: „S-a

Căutaţi Împărăţia lui
Dumnezeu (I)

împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”.

Scopul urmărit de Domnul Iisus rostind acest mesaj a
fost acela de a-l deschide, de a-l sensibiliza pe om pentru
Împărăţia lui Dumnezeu, pentru ca apoi să aducă Împărţia
lui Dumnezeu în inima, în viaţa omului. Pentru a primi
Împărăţia lui Dumneazeu în noi, trebuie să ne deschidem
mai întâi noi pentru ea, s-o dorim mai întâi noi pe ea şi, în
acelaşi timp şi în măsura în care noi o dorim, în aceeaşi
măsură se deschide ea spre noi.

Împărăţia lui Dumnezeu este o stare de întrepătrundere
a vieţii noastre spirituale cu prezenţa lui Dumnezeu.

Împărăţia lui Dumnezeu este o nouă ordine pentru
întreaga noastră viaţă, acum şi în veşnicie, în care
Dumnezeu este centrul. Ordinea aceasta se întemeiază pe
Persoana lui Dumnezeu, pe Caracterul Său şi se realizează
prin credinţa noastră.

Pe vremea când Domnul Iisus a predicat Evanghelia
Împărăţiei lui Dumnezeu, tot poporul Israel aştepta aşezarea
unei noi împărăţii. Mai mult decât atât, Dumnezeu însuşi a
avut gândul acesta fundamental. Domnul Iisus a fost trimis
de Tatăl la noi ca să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe
pământ.

Domnul Iisus I-a învăţat pe ucenicii săi să se roage şi să
zică:

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-Se numele
Tău, vie Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi
pe pământ” (Lc. 11:2)

Este adevărat că felul de împărăţie pe care o aşteptau
oamenii se deosebea de cea pe care Dumnezeu a pregătit-
o,

Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu a fost mesajul
Domnului Iisus pe pământ timp de trei ani şi jumătate.
Mesajul Evangheliei Domnului Iisus a fost vestea bună că
Împărăţia lui Dumnezeu este accesibilă, că este deschisă
pentru oricine, uşor de găsit, că Împărăţia lui Dumnezeu
este dăruită oricui vrea să- găsească şi să o primească.

Aceasta a fost ceea ce Domnul Iisus a vrut în primul rând
să înţeleagă fiecare dintre cei care ascultau Evanghelia
Împărăţiei lui Dumnezeu.

Domnul Iisus Hristos avea misiunea aceasta: să aducă,
să înrădăcineze Împărăţia lui Dumnezeu în minţile şi în
inimile oamenilor.

Dacă Împărăţia lui Dumnezeu este în mintea şi inima
noastră, atunci cetăţenia noastră este în ceruri. Când primim
Împărăţia lui Dumneazeu în mintea şi inima noastră, primim
o cetăţenie nouă, într-o Împărăţie care nu este din lumea
aceasta, devenim cetăţeni în Împărăţia Adevărului.

Domnul Iisus începe această mare şi măreaţă operă de
relizare a Împărăţiei lui Dumnezeu în mintea şi inima noastră,
rostind: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este
aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”

Prin Evanghelia pe care o vesteşte, Domnul Iisus le
prezintă oamenilor atât existenţa Împărăţiei, cât şi modul în
care pot să o dobândească. Domnul Iisus spune: „Împărăţia
este aproape”. În altă parte, Domnul Iisus spune: „Împărăţia
lui Dumnezeu a venit peste voi” (Mt. 12:28).

Cei ce ascultau Evanghelia lui Dumnezeu vestită de
Domnul Iisus au înţeles că Împărăţia lui Dumnezeu este
prezenţa lui Iisus Hristos în mijlocul lor, că acolo unde este
Împăratul este şi Împărăţia.

Evenghelia propovăduită de Domnul Iisus ne anunţă
existenţa Împărăţiei lui Dumnezeu, că ea ne este oferită şi
ne arată spre ea şi condiţiile de a o dobândi.

Domnul Iisus spune: „Pocăiţi-vă! şi Credeţi!”
Domnul Iisus subliniază faptul că deşi Împărăţia lui

Dumnezeu există, ne este oferită, totuşi se aşteaptă şi din
partea oamenilor să îndeplinească anumite condiţii pentru
a beneficia de privilegiul dobândirii Împărăţiei.

(cumnatei mele, A., cu multa preţuire)
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In memoriam

Prozator, dramaturg, publicist,
traducător, editor, protopop. Pseudonime:
Sorin, Radu Roman, I.T.Murgu, Socol Banc.

S-a născut în 12/ 24 ianuarie 1881 la
Gătaia, jud. Timiş. Aici şi-a petrecut copilăria,
perioadă pe care o va descrie în viitoarele sale
scrieri. De asemenea, locul natal îl va descrie
cu bune şi rele, acest colţ de ţară fiindu-i adânc
impregnat în suflet viitorului scriitor bănăţean.
A decedat la 27 noiembrie 1929 la Bocşa
Montană, fiind înmormântat în cimitirul ortodox
de aici.

A urmat studii primare la Gătaia,
gimnaziale şi liceale la Timişoara (1892 – 1897),
Becicherecu Mare - azi Zrenianin, Serbia -
(1897 - 1898) şi Beiuş (1898-1900); Institutul
Teologic din Caransebeş (1900 – 1903) şi
Facultatea de Drept din Cernăuţi.

Mihail Gaşpar a fost căsătorit cu Livia
Blajovan şi au avut doi fii: Titus, militar de
carieră şi Ionel, avocat.

După ce opt ani a fost diacon la Lugoj,
Mihail Gaşpar vine la Bocşa. În 19 martie 1911
sinodul protopopesc al Bocşei Montana îl alege
cu toate voturile (81) protoprosbiter tractual.
Episcopul dr. Miron Cristea al Caransebeşului
îl hirotoneşte preot la 23 aprilie 1911, iar la 26
iunie este hirotesit protopop. Instalarea în scaun
i-a făcut-o secretarul consistorial Cornel
Corneanu. La eveniment au luat cuvântul dr.
Valeriu Branişte, Aurel Oprea şi Ştefan Jianu.
Mihail Gaşpar nu a fost doar un preot, o faţă
bisericească, ci a fost un mare patriot şi un activ
om de cultură, scriitor şi publicist. Aici, la Bocşa,
a fost vizitat de unii scriitori contemporani:
Octavian Goga, Camil Petrescu, Em. Bucuţa.
Scriitorul Camil Petrescu, ajuns la Bocşa cu
prilejul angrenării în alegerile parlamentare din
cercul Oraviţa din aprilie 1921, face o scurtă
caracterizare: „…Întrebăm pe „ober” care
deodată a devenit extrem de prietenos, unde
se întâlnesc intelectualii bocşeni şi ne spune
că alături  este „cazina română”. Am vrea să
întâlnim un prieten şi  colaborator al nostru,
cunoscutul publicist bănăţean, protopopul
Mihail Gaşpar. […] Dar iată pe protopop. Este
unul dintre cei mai vioi intelectuali bănăţeni,
autor al mai multor romane şi nuvele. E desigur
cu mult mai bătrân decât arată…”

[...] Mihail Gaşpar a debutat cu legenda
Stâlpii lui Alexandru Basarab în „Drapelul” din
Lugoj în 1902, sub pseudonimul Sorin. A devenit
colaborator apropiat al ziarului „Drapelul”. În
vara anului 1905, împreună cu alţi colegi de
redacţie, tipăreşte articole de fond, de
redeşteptare a conştiinţei naţionale. Diaconul
Gaşpar este condamnat la închisoare pentru
imprimarea a două articole: primul se intitulează
Ne trebuiesc fapte şi este o istorie critică a

poporului român în comparaţie cu gloria de odinioară a înaintaşilor;
al doilea articol se numeşte Care era ţinta?, un comentariu asupra
unui proiect de lege care îşi propunea maghiarizarea românilor prin
limbă şi cultură. La proces Mihail Gaşpar îşi recunoaşte articolele,
dar consideră că n-are nici o vină.

Mihail Gaşpar a  îndeplinit şi funcţia de secretar al „Reuniunii
de cântări şi fond teatral” din Lugoj. A rămas un animator al mişcării
teatrale din Banat, iar pe lângă traducerile importante din italiană,
lasă în urmă o corespondenţă valoroasă: se păstrează
corespondenţa purtată cu Zaharia Bârsan (1879 – 1948), şi  cu
Nicolae Iorga (încă din 1904) ale cărui idei le propagă în Banat.
Astfel, Mihail Gaşpar a devenit cel mai îndrăgit conferenţiar din
Banat. La Lugoj era adesea invitatul seratelor literare ale tineretului,
conferinţele sale alternând cu cele ale lui Valeriu Branişte.

Ca diacon, pentru înfăptuirea idealului naţional, foloseşte
alături de redacţia „Drapelului” şi amvonul bisericii, profitând de
aceasta ca tribună de educaţie naţională şi de apărare a intereselor
poporului prin predici cu un conţinut patriotic.

La Bocşa Mihail Gaşpar a pus bazele publicaţiei „Drum
Nou”, care a apărut ca gazetă locală între 1923 şi 1929, sprijinită
financiar de Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa: „ I.C.
Subsemnatul protoereu din Bocşa-Montană, Mihail Gaşpar, înfiinţez
şi susţin sub răspunderea proprie la Bocşa-Montană o gazetă locală,
săptămânală, de cuprins economic şi cultural lipsită de orice caracter
politic de partid, ferindu-mă de orice certuri politice, naţionaliste şi
confesionale, având în vedere numai  cultivarea şi instruirea cercului
meu de cititori, orientarea asupra  intereselor bine pricepute
economice şi culturale ale poporului şi dezvoltarea gustului de citit
la popor, prin ştiri interesante şi instructive, precum şi articole
informative scrise pe înţelesul poporului şi în limba bună românească
(...) Uzinele şi Domeniile Reşiţa se obligă ... să-mi solvească de
fiecare număr apărut al acestei gazete după mărimea ediţiei şi
anume: la o ediţie până la 2500 de exemplare, câte 85 de bani de
exemplar, iar de aici în sus 75 de bani de exemplar, lăsându-mi mie
libera dispoziţie asupra repartizării acestor exemplare şi a condiţiilor
întru care le plasez în mâna cititorilor.” [...]

Mihail Gaşpar a fost ales preşedinte al Reuniunii de Cântări
din Bocşa Montană, înfiinţată încă din 1876 – aceasta purtându-i
numele.  Deosebit de importantă este activitatea bisericească pe
care a desfăşurat-o Mihail Gaşpar la Bocşa. În publicaţie insera
eseuri religioase referitoare la istoria bisericească, actualitatea
creştină şi viaţa cotidiană. A luat parte activ la conducerea Episcopiei
Caransebeşului fiind între anii 1912 şi 1920 deputat sinodal.

N-a fost străin nici de evenimentele politice şi istorice ale
vremii. La 1 Decembrie 1918 îl găsim prezent la actul unirii de la
Alba Iulia, o călătorie cu peripeţii din cauza autorităţilor maghiare:
alături de Vasile Grasu din Bocşa s-a deghizat ţigan. A fost delegat
şi corespondent al ziarului „Drapelul”, pe care l-a şi condus ca
redactor responsabil între 1919 şi 1920.

După divizarea administrativă a judeţului Caraş-Severin (1
ianuarie 1926) a fost ales preşedintele organizaţiei judeţene a
Partidului Naţional Ţărănesc şi deputat din partea formaţiunii în
1926-1929. La alegere a obţinut în Cameră 18400 voturi, iar în Senat
10217. Adunarea deputaţilor îi validează  mandatul la 28 iulie 1927.
În Camera Deputaţilor a susţinut cauza bisericii ortodoxe: „Nu se
poate îngădui ca Biserica mea să fie expusă mereu la sguduiri. Mai
sunt şi alte biserici în această ţară. Aţi citit măcar un şir, aţi auzit de
un atac împotriva unui episcop sau superintendent de altă lege?
De ce se preferă atacuri numai împotriva prelaţilor ortodocşi?...
Autoritatea Sf. Sinod trebuie să fie sfântă şi nezdruncinată.”

[…] Pentru activitatea pe care a depus-o s-a bucurat de
preţuire încă din timpul vieţii, fiind investit Comandor al ordinului
Steaua României şi deţinător al Coroanei României.

[…] Mihail Gaşpar a rămas în istoria literaturii bănăţene
drept cel mai reprezentativ prozator bănăţean din perioada
interbelică. El a rămas în conştiinţa contemporanilor ca un scriitor
complex, abordând atât proza, cât şi poezia, dramaturgia, dar şi un
traducător foarte bun din limbile de circulaţie  europeană, precum
şi ca jurnalist şi scriitor de factură ştiinţifică.

[…] Mihail Gaşpar este scriitorul bănăţean care se exprimă
în limba simplă a ţăranului, dar şi în limbajul erudit al avocatului, al
dascălului, al omului politic, iar stilul său îl aşează lângă scriitorii
români erudiţi, cultivaţi, cu un pronunţat caracter modern [...].

Gabriela ŞERBANT
Text selectat de redacţia Reflex, dintr-un studiu mai amplu al dnei Gabriela
Şerban, publicat în revista Bocşa culturală
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Profesionalism şi dăruire la Şopotu Vechi
Gheorghe Rancu – 75

Există oameni care, prin faptele şi acţiunile lor, sfinţesc
locul în care trăiesc, îl înnobilează şi îi dau plusvaloare.Aceşti
oameni, prin râvnă şi strădanie, realizează lucruri remarcabile,
devenind, la rândul lor, modele pentru cei tineri şi nu numai.

Un astfel de om este profesorul Gheorghe Rancu-
Bodrog,dascălul de la Şopotu Vechi, inimosul scriitor, editor
şi om de cultură din Ţara Almăjului.

Născut în 2 aprilie 1946 în localitatea Hodoş Bodrog
din judeţul Arad, Gheorghe Rancu este absolvent al Institutului
Pedagogic Arad, iar, din 1969 şi până în 2010, când devine
tânăr pensionar, îndeplineşte nobila profesie de dascăl la
Şcoala din Şopotu Vechi.

Filologul chinez Lin Yutang spunea că „Speranţa este
ca un drum de ţară: nu a existat niciun drum la început, dar
când oamenii au mers pe el, drumul a devenit realitate.” Aşa
s-a întâmplat şi în cazul profesorului Gheorghe Rancu-Bodrog
de la Şopotu Vechi. Prin muncă susţinută, prin ambiţie şi
speranţă, prin dragoste şi respect pentru oameni, a reuşit, de-
a lungul vremii, să întreprindă planuri şi proiecte importante,
cărora să le dea viaţă.

A deţinut importante funcţii în cariera sa de dascăl,
dar şi ca harnic activist cultural. Apoi, în perioada 2001 – 2004,
a absolvit Facultatea de socio-psiho-pedagogie la Colegiul
Universitar Pedagogic şi Facultatea de drept a Universităţii
„Dacia Hercules” din Băile Herculane.

Întotdeauna profesorul Gheorghe Rancu a fost
fascinat de ideea de a încerca, prin munca pe care o gândeşte
şi o depune, să le ofere celor din jurul său noi perspective şi
noi provocări, astfel încât să scoată în evidenţă valorile şi
principiile sănătoase din acest mirific colţ de ţară şi, de ce nu,
să devină un model de inspiraţie pentru cei tineri.

Dascăl cu vocaţie, profesorul Gheorghe Rancu-
Bodrog s-a dăruit profesiei sale de-a lungul timpului, ceea ce
a fost benefic şi pentru comunitate, pentru viaţa satului, dar şi
pentru oamenii de aici, pe care i-a încurajat să devină mai
buni, mai receptivi şi mai deschişi ideii de noutate;să-şi
iubească şi să-şi respecte mai mult istoria şi tradiţia, să-şi
poarte straiele şi obiceiurile cu demnitate şi să–şi preţuiască
graiul.

William Shakespeare ne spune că „Obstacolele ce
împiedică dorinţa, devin elanuri ce te-mping spre împlinire”.
Profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog a înfruntat şi obstacole,
aşa cum se întâmplă în viaţa oricărui om, mai ales atunci când
acel om nu se mulţumeşte cu sintagme precum „merge şi aşa”
sau „o lăsăm pe altădată”. Dar, într-adevăr, obstacolele au
devenit elanuri şi au dus la împlinire. Iar, în anul 2004, la
propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin,
încăpăţânarea profesorului Gheorghe Rancu în munca pe care
a desfăşurat-o cu patimă şi dăruire, a fost răsplătită de
preşedintele României cu „Medalia pentru Învăţământ Clasa
I”.

În decursul anilor, profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog
a participat la diverse sesiuni de comunicări ştiinţifice, la
simpozioane şi congrese, la mese rotunde, lansări de cărţi şi
prezentări de autori sau simple întâlniri de lucru, workshop-
uri, însă, întotdeauna, a mers pregătit, informat şi capabil să
ia cuvântul, să susţină un referat, o expunere,  indiferent de
nivelul evenimentului.

Evident că, pentru activitatea sa, a fost răsplătit cu
premii şi diplome din partea multor instituţii din ţară şi
străinătate; mai mult, a fost ales în conducerea unor asociaţii
şi fundaţii culturale, precum şi la nivel de Eparhie a
Caransebeşului ca membru mirean în Consiliul eparhial.

Este bine ştiut faptul că profesorul Gheorghe Rancu
a dezvoltat, de-a lungul vremii, o foarte bună relaţie cu românii
din Banatul Sârbesc. Aşadar, este o prezenţă constantă la
evenimente precum Simpozionul Internaţional „Oameni de
seamă ai Banatului” de la Uzdin sau „Forumul publiciştilor
presei rurale din Banatul istoric”.

De altfel,
calitatea acţiuni lor
gândite şi trudite de
profesorul Gheorghe
Rancu, precum şi
personalitatea sa, pot fi
lesne desluşite din
expunerile de motive
care preced acordarea
unor premii importante:
„pentru contribuţii la
promovarea şi
afirmarea valori lor
c u l t u ra l - s p i r i t u a l e
româneşti în spaţiu
banatic”; „în semn de
recunoaştere pentru
faptul că lumina i se
aşterne pe chip ori de
câte ori lucrează pentru neam, cât şi pentru răbdarea,
perseverenţa, inspiraţie şi înaltul profesionalism de care a dat
mereu dovadă”; „pentru izbânda credinţei în ziaristica
independentă, pentru înalta pâlpâire a spiritului de jurnalist
stând de veghe la izvoarele adevărului, pentru cinstita slujire
a cuvântului scris, pentru tenacitatea cu care apără limba
română, pentru că este făptuitor de dreptate şi pentru curajul
de a fi corect”;„pentru promovarea istoriei locale”; ”pentru
profesionalism şi dăruire în munca didactică la clasă  şi o
impecabilă carieră didactică”;„Pentru sprijinirea comunităţii
româneşti din Serbia, întărirea iubirii de neam a românilor şi
pentru înfăptuirea dezideratelor de unitate culturală în Patria
noastră comună în Limba Română” etc.

Profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog  a colaborat la
realizarea unor volume importante pentru cultura şi istoria
Banatului; de asemenea, este colaborator al multor publicaţii
din ţară şi străinătate; este iniţiatorul şi directorul revistei
„Almăjul” – revistă de cultură, credinţă, şcoală, limbă şi istorie
a neamului; mai mult, este fondatorul şi proprietarul unui tezaur
-  „Colecţia de etnografie şi arheologie „Almăjul” din Şopotu
Vechi - , în care sunt expuse peste 2000 de piese de arheologie,
etnografie, icoane pe sticlă şi carte veche, obiecte  de o valoare
inestimabilă.

Ca autor de carte, profesorul Gheorghe Rancu
semnează volume interesante şi importante, menite să
evidenţieze aspecte din istoria şi spiritualitatea  locului său
drag, Almăjul.

„Predarea istoriei românilor în şcoala primară”
(Drobeta Turnu Severin: Radical,  2003); „Istoria bisericilor
ortodoxe din Almăj” (Reşiţa: Neutrino, 2007, două ediţii); „Din
Panteonul Banatului istoric – Studii” (Caracal: Hoffman, 2018);
„Pribeag prin imperiu – protopop militar Kuk Pavel Boldea”
(Caracal: Hoffman, 2020) sunt câteva dintre titlurile semnate
de Gheorghe Rancu-Bodrog.

„Cartea profesorului Gheorghe Rancu-Bodrog „Istoria
bisericilor ortodoxe din Almăj” se înscrie, pe drept cuvânt, în
categoria lucrărilor monumentale legate de istoria bisericească
din această parte a Banatului” afirmă dr. Doru Sinaci în „Cuvânt
înainte”, iar Preasfinţi tul părinte Lucian, Episcopul
Caransebeşului dă binecuvântare apariţiei cărţi i :
„Binecuvântăm strădania autorului pe care o considerăm
demnă de toată lauda, mulţumim pentru că istoria Bisericii este
pusă în evidenţă de oameni de bine ai Eparhiei noastre şi
nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să rânduiască multă bună
sporire vrednicilor slujitori ai Bisericii şi ai culturii noastre.”

[…] Domnule profesor Gheorghe Rancu-Bodrog, vă
doresc mulţi ani alături de noi şi îl rog pe Bunul Dumnezeu
să ne ajute să realizăm în continuare lucruri bune
împreună şi să ne fim alături mulţi ani cu sănătate!
Dumneavoastră n-aveţi vârstă! Prin ceea ce continuaţi
să clădiţi demonstraţi că 75 este doar un număr!
Dumnezeu să vi-l sporească!

Gabriela ŞERBAN
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Expoziţie de artă plastică în amintirea lui
Zoltán Falusy

[...] Zoltán Falusy s-a născut la Arad, în 29 iulie
1905, şi a trecut în eternitatea în Cetatea de foc de atunci
a Reşiţei, la 11 aprilie 1976. Realizările sale în ale artei
plastice înfrumuseţează şi astăzi multe case ale reşiţenilor,
fie că trăiesc aici sau pe alte meridiane.

Amintind câteva date biografice ale sale, Franz
K. Schlotter şi Marius Barbu au scris în articolul lor,
publicat în limba germană în „Banater Berglanddeutsche.
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes Banater
Berglanddeutscher e.V.“, München - Wien, an 16, nr. 93,
iulie - august 2000, următoarele: „La 29 iulie 1905 se
năştea la Arad Falusy Ágoston (acesta fiind numele
maghiarizat al sasului Augustin Folbert), al doilea fiu al
unei familii extrem de sărace. Zoltán Falusy a absolvit
doar două clase primare şi la vârsta de 14 ani a fost nevoit
să muncească în uzina din Reşiţa, ca ajutor de strungar,
ca să-şi ajute familia. În perioada 1920 - 1922 a fost elev
la cursurile fără frecvenţă ale L’ école de design de Paris,
în timp ce învăţa limba franceză ca autodidact, limbă de
care s-a folosit până la sfârşitul vieţii. Cursurile de desen
i-au educat concepţiile şi simţirile artistice şi acestea au
dus la hotărârea de a se dedica picturii. Fiind bolnăvicios
încă din copilărie, din cauza subnutriţiei, artistul a hotărât
mai târziu să nu se căsătorească niciodată şi şi-a pus
toată priceperea în slujba familiei de origine şi a societăţii.
Începuturile talentului său artistic s-au materializat în
decoraţiunile portului popular din satele cărăşene, în
desene în cărbune după fotografii de nuntă ale ţăranilor,
ca şi în diferite portretizări. La începutul anilor ̋ 30 a preluat
decorarea bisericilor din Săcălaz, Bocşa, Teremia Mare,
ca şi icoanele de altar ale bisericilor din Lipova, Arad şi
altele. Au urmat anii de război în care şi-a împărţit puterea
de muncă între artă şi depăşirea greutăţilor cotidiene ale
familiei. După război a fost pictor la SOVROM, mai târziu
la Madosz şi apoi, până la pensionare, a activat la Casa
de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa.”

O primă manifestare în secolul XXI în amintirea
lui Zoltán Falusy a fost organizată la Reşiţa în toamna
anului 2015, la Centrul Social „Frédéric Ozanam”.
Repetând această iniţiativă, Biblioteca Judeţeană „Paul
Iorgovici” Caraş-Severin, Forumul Democratic al
Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi Asociaţia
Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa au
organizat, începând cu data de 17 iulie 2020,, la Biblioteca
Germană „Alexander Tietz” o expoziţie retrospectivă cu
lucrări puse la dispoziţie de Maria Fabricky din Reşiţa,
finisajul ei organizându-se în curtea bibliotecii în data de
29 iulie, de data aceasta în prezenţa publicului.

Anul acesta, în perioada 7 - 14 aprilie, s-a
organizat în interiorul Bibliotecii Germane o nouă expoziţie
Zoltán Falusy, o personalitate emblematică şi totodată
insolită a celei de a doua jumătăţi a secolului trecut pe
meleagurile reşiţene. Ea a cuprins două părţi: una cu
picturi ale celui omagiat, organizată de dna Viorica Ana
Farkas, iar cea de a doua, cu fotografii realizate de Erwin
Josef Ţigla în ianuarie 2021 în Biserica Greco-Catolică
din Bocşa, pictată de Zoltán Falusy. Datorită stării
pandemice , expoziţia Zoltán Falusy a putut fi vizitată cu
programare.

Cu prilejul împlinirii a 45 ani de la trecerea în
eternitate, au fost realizate de către Forumul Democratic
al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi Asociaţia
Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa,
aprobate fiind de către POŞTA ROMÂNĂ prin Federaţia
Filatelica Română, o ştampila şi un plic ocazional care
vor aminti în viitor despre Zoltán Falusy, ambele fiind
datate cu ziua de luni, 12 aprilie 2021, zi în care întreaga
corespondenţă care a plecat de la Oficiul Poştal Reşiţa 1
a fost obliterată cu această ştampilă.

Reproducem în continuare, parţial, un text
publicat în cadrul „Monografiei Casei de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa”, apărută la Editura TIM în anul

2006, avându-l ca autor pe editorul, scriitorul şi omul de
cultură reşiţean Gheorghe Jurma:

„Un domeniu semnificativ al istoriei Reşiţei şi al
activităţii Casei de Cultură a Sindicatelor este arta plastică.
Pentru Casa de Cultură e un capitol important chiar şi
numai pentru faptul că, încă de la proiectarea ei, a fost
legată de artă, aşa după cum se poate vedea şi din faţada
clădirii şi din interiorul ei: sala de spectacole, sala
restaurant cu vaste picturi murale, ori alte holuri care, de-
a lungul anilor, au fost «pavoazate» cu sculpturi sau picturi.
Ca să nu mai vorbim, desigur, de sala de expoziţii propriu-
zisă, care, timp de mulţi ani, a fost unicul spaţiu generos
de expunere. Iar cercul de artă plastică s-a dovedit un
ferment al unei mişcări care, în timp, a dat frumoase
roade. În monografia uzinelor, tipărită cu prilejul
bicentenarului industriei reşiţene, se subliniază răspicat:
«Timp de aproape două decenii, atelierul de pictură de la
Casa de Cultură a fost singura formă de îndrumare a
tinerelor talente şi de cultivare a gustului pentru arta
plastică. Încă de la primele ieşiri în public a fost apreciată
contribuţia specifică pe care expoziţiile cercului o aduc la
îmbogăţirea vieţii spirituale a Reşiţei, alături de formaţiile
artistice organizate pe lângă Casa de cultură.» Ceea ce
este perfect adevărat. Dar într-un articol ocazionat de
aniversarea pictorului Zoltán Falusy, conducătorul
cercului, se spune că «pictorul Zoltan Faluşi a fost
îndrumătorul primului cerc de desen şi pictură înfiinţat la
Reşiţa în 1949 sub auspiciile Casei de Cultură a
Sindicatelor». În acel an nu exista Casa de Cultură a
Sindicatelor. Realitatea este alta, aşa cum precizează
monografia citată: «De o formă organizată a acestei
activităţi putem vorbi doar începând cu luna ianuarie 1949,
când s-a înfiinţat cercul plastic al pictorilor, sculptorilor şi
graficienilor amatori. Numărând la constituire 30 de
membri, grupul plasticienilor îşi avea sediul în clădirea
Madosz, beneficiind încă de la început de îndrumarea
plină de dăruire a lui Zoltán Falusi.» Totuşi, activitatea de
creaţie şi expoziţională era anterioară. În noiembrie 1945,
la Reşiţa se deschide prima expoziţie de pictură: expoziţia
colectivă a pictorilor muncitori, în cadrul Asociaţiei
«Prietenii artei». În perioada 16 - 23 aprilie 1946, s-a
deschis a doua expoziţie colectivă a pictorilor reşiţeni (D.
Faluşi Zoltan «este un adevărat maestru» se scrie în
presă). Exista, aşadar, un avânt vizibil, sub patronajul
acestui sufletist care a creat şi susţinut o veritabilă şcoală
mulţi ani în oraşul de pe Bârzava. De la înfiinţarea Casei
de Cultură a Sindicatelor, cercul se statorniceşte aici,
făcând, cum s-a mai apreciat, bună şcoală. În 1955, spre
exemplu, cercul de desen şi pictură se adresa copiilor,
adolescenţilor şi adulţilor. Date din arhivă arată că în acel
an cursul popular de desen şi pictură, condus de Zoltán
Falusy, atrăgea 20 de cursanţi. La cercul «Tinerii
desenatori» erau înscrişi 24 de pionieri (se preda în limba
maghiară). «Şi dacă astăzi Reşiţa are o seamă de artişti
plastici cunoscuţi se datorează şi lui Faluşi Bácsi. Acesta
la rândul său a învăţat de mic să picteze singur, apoi a
absolvit Şcoala liberă de desen şi pictură din Timişoara
(1927), iar mai târziu a urmat timp de 4 ani Ecole ABC
din Paris. Este momentul care l-a câştigat pentru
exprimarea academică a impresionismului, căruia i-a
rămas credincios până la apusul vieţii.» Cu diverse ocazii,
i s-au pus în seamă formarea unor viitoare personalităţi
artistice diverse (pictori, arhitecţi, scenografi): Ion Stendl,
Valeriu Sepi, Alfred Grieb, Otto Karmanschi, Florica
Zamfira, Ioana Mihăescu etc. Evocarea lui Zoltán Falusy
(1905 - 1976) s-a făcut în anii din urmă şi prin organizarea
unor expoziţii în Reşiţa şi Arad, iar acestea au prilejuit
unele amintiri şi pertinente evocări.”

La împlinirea a 45 ani de la trecerea în eternitate,
să ne aducem aminte împreună de Zoltán Falusy alias
Fálusy-Bácsi sau Faluşi Bácsi.

Erwin Josef ŢIGLA
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Concursul de lectură ,,Bătălia cărţilor” şi-a desemnat câştigătorul, „Cititorul
Anului 2020”
10 decembrie 2020
„Finala din acest an a concursului de lectură ,,Bătălia cărţilor” s-a
desfăşurat, datorită restricţiilor impuse de pandemie, în mediul online,
prin intermediul aplicaţiei Google Meet. La Dezbaterea ,,Convinge-mă
să citesc” au participat 5 eleve de la şcolile gimnaziale nr.2, 7 ’i 9 din Reşiţa,
acestea susţinând în faţa juriului o pledoarie pentru cartea preferată,
răspunzând la întrebări şi adresând la rândul lor întrebări pe marginea celor
10 cărţi propuse în concurs. La finalul dezbaterii, juriul format din Adriana
Dudaş-Vasile, profesor de limba şi literatura română, Anca Bircea, profesor
metodist la Casa Corpului Didactic Caraş-Severin şi Camelia Duca, director
Librăria Semn de Carte, a decis acordarea premiului Cititorul Anului 2020,
elevei Maria Văleanu, de la Şc. Gimnazială nr.9 Reşiţa.
Finalistele concursului de lectură Bătălia Cărţilor, ediţia a VII-a în organizarea
Bibliotecii Judeţene Paul Iorgovici Caraş-Severin, sunt :
MARA OLARIU – Şc. Gimanzială nr.9, cls. a VII-a
MARIA VĂLEANU – Şc. Gimanzială nr.9, cls. a VI-a
RIANA LORENA VELESCU, Şc. Gimnazială nr.7, cls. a VI-a
GEORGIANA ANAMARIA ŞUTEA – Şc. Gimnazială nr.2, cls. a VII-a
MAIA GEORGIANA MIHĂILESCU – Şc. Gimanzială nr. 2, cls. a VII-a

”Bătălia cărţilor” este un proiect iniţiat de Biblioteca Judeţeană Cluj, cu susţinerea Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,  sub deviza „Lectura te face învingător!”, la care participă
biblioteci din ţară şi Republica Moldova. Finala concursului la nivel local s-a desfăşurat cu sprijinul Casei
Corpului Didactic Caraş-Severin”, ne-a transmis Clara Maria Constantin, manager Biblioteca Judeţeană „Paul
Iorgovici” Caraş-Severin
Felicitări participanţilor şi organizatorilor!
Anca Bălălău (sursa: radioresita.ro)
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Era a treia zi de Paşti şi pe Facebook acceptam
prietenia lui Ciobotea Andrei, bănuind că e vorba de fiul
cel mare al lui Radu Ciobotea. La ora 11 şi optsprezece
minute expediam pe Wattsapp următorul mesaj: „Hristos
a înviat! Radule, m-ar fi interesat părerea ta avizată despre
cartea ce ţi-am trimis-o. Să ai o primăvară minunată!”
Peste doar câteva minute mă sună ziarista Dorina
Sgaverdia şi îmi dă năucitoarea veste: A murit Radu
Ciobotea ! Primăvara lui Radu  era ultima şi îndoliată!

Să fie asta doar o stranie şi nefericită întâmplare?
Sau o intuiţie, o presimţire a răului ireparabil? Întrebări
retorice acum. Simţisem presant nevoia unei comunicări
ce brusc devenea imposibilă. Nu, asta este o exprimare
stângace şi inexactă. Pentru că eu voi comunica mereu
în absolut cu memoria lui Răducu, aşa cum îmi plăcea
să-i spun. Cu amintirile noastre comune şi cu alura distinsă
de băiat citit şi prieten cumsecade. Un intelectual rasat.
Un învingător pe care nu l-au ocolit necazurile vieţii. Nici
binemeritatele împliniri.

Deşi nu ne vedeam şi nu vorbeam prea des, nu
ezitam în a-l considera prieten. Era destul să ştiu că el
scrie romane şi cărţi de reportaje şi despre reportaj. Că
predă studenţilor de la Arad o meserie pe care o stăpânea
teoretic şi practic, în toate ascunzişurile ei. Deşi în
articolele evocatoare de azi nu e amintită ucenicia lui la
ziarul „Flamura” din Reşiţa, mă bucur că zborul lui triumfal
de mai târziu a pornit şi din anii cât am fost colegi la acest
ziar. Care pentru mulţi s-a dovedit un ziar-şcoală. Astfel
că pentru mine succesele lui ulterioare au devenit motive
personale de mândrie. Rostesc acum, din păcate,
cuvinte înlăcrimate: am fost coleg cu Radu Ciobotea!

Nu despre mine, despre el vorbesc amintind aici cu
câtă bucurie şi emoţie l-am întâlnit la Paris, când devenise,
în calitate de consilier diplomatic, colaborator apropiat al
ambasadorului Teodor Baconschi. Alăturam în minte două

RADU CIOBOTEA: ZIARISTUL CA SPIRIT DE ANVERGURĂ

imagini: tânărul meu coleg de lângă uşă, din biroul de la
etajul întâi al redacţiei reşiţene, lângă diplomatul cultural
în impozantul birou din centrul Parisului. Acolo unde avea
să fie şi director adjunct al Institutului Cultural Român.
Tot despre el vreau să fie vorba când amintesc ultima
noastră întâlnire la „Orizont”, în octombrie 2019, când
lansam cartea inspirată de Anina. Ca un spirit cu adevărat
rasat, nu ezita în a-şi recunoaşte foştii colegi şi a descoperi
unele merite cuvenite celorlalţi.

Doctor Magna cum laude la Universitatea din Cluj-
Napoca şi la Universitatea din Arras (Franţa), consilier
diplomatic la Paris şi consul la Bălţi (Rapublica Moldova),
reporter de război, dascăl de jurnalism, Radu Ciobotea
s-a impus mai ales prin articolele şi funcţiile de conducere
de la diverse ziare de mare tiraj (ex. „Evenimentul Zilei”).
Dar rămâne în memoria contemporanilor şi a posterităţii
în special prin cărţile publicate, dintre care amintesc acum:
„Întoarcerea la Shaolin”(1995), „După Revoluţie, târziu”
(1996), „Război fără învingători”(1998), „Pantera roz
rămâne în vitrină” (2003), „Război cu Doctor Blues” (2003),
„Une guerre sans vainqueurs” (Paris, 2003), „Reportaj şi
literatură. Eseu asupra reportajului românesc şi framcez
interbelic”(2005), „Apărătorii” (roman istoric, 2 vol., 2006),
„Penumbra. Eseuri de istoria culturii” (2019, premiat de
Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor), „Diaspora.  Furia
iubirii” (2019).

În finalul acestor rânduri, pe care ai avea căderea şi
m-aş bucura să le mai poţi critica, Răducule dragă, iartă-
mă că a trebuit să le scriu acum, prea devreme. Şi te mai
rog să primeşti prea târziile mele mulţumiri pentru prietenia
ta şi mai ales pentru toate cuvintele frumoase şi generoase
pe care le-ai scris şi le-ai spus despre mine.

Reşiţa, 5 mai 2021

Nicolae SÂRBU

(reproducere după: Dan D. Farcaş, Hoinărind prin Reşiţa pierdută,
ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, prefaţă de Marcu Mihail Deleanu,
Editura Rim, Reşiţa, 2008, f.p.)

Pavilionul Expoziţiei Internaţionale Viena-1873
(sursa foto: https://sammlung.wienmuseum.at/), la
care StTEG - Reşiţa expune locomotiva
„Hungaria” (cea de a treia din seria Sekul,
fabricată în 1872-73), mostre de feromangan (aliaj
realizat în premieră mondială de siderurgiştii
reşiţeni) , minerale şi minereuri şi o clădire din
lemn, specifică Banatului Montan(istic)
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Un eveniment încărcat de semnificaţii, dar şi de emoţie, s-a
desfăşurat joi, 20 mai, la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş. Sub genericul „Oameni
de seamă ai Banatului”, oameni de cultură din mai multe oraşe,
prieteni, foşti elevi sau studenţi, dar şi scriitori, istorici sau
muzeografi, au ţinut să-l omagieze pe muzicologul, folcloristul,
profesorul, compozitorul şi dirijorul Dumitru Jompan, în cadrul unei
acţiuni organizate de muzeul caransebeşean şi Consiliul Judeţean
Caraş-Severin, în colaborare cu Facultatea de Muzică şi Teatru a
Universităţii de Vest din Timişoara şi cu Asociaţia pentru Cultură
Bănăţeană din Sânmihaiu Român, judeţul Timiş. (sursa text: https:/
/www.7-zile.com/

Adrian Cânganu: Dumitru Jompan, omagiat la 83 de ani şi 92 de cărţi

Un ultim proiect pentru a marca anul jubiliar Reşiţa 250, pe care îl propunem comunităţii, este unul muzical. Câteva

amănunte: Parohia Romano-Catolică „Maria Zăpezii“ din Reşiţa, împreună cu Forumul Democratic al Germanilor din jud.

Caraş-Severin şi cu Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa iniţiază, în perioada mai - octombrie 2021,

un ciclu de Concerte de muzică de orgă, sub motto-ul „CANTICUM LAUDIS PRO RESITA - 250“, care se vor desfăşura pe

orga Wegenstein din Biserica „Maria Zăpezii“, în fiecare a treia  duminică din lună, începând cu ora 18.00.

Programul primului concert :

16 mai 2021, ora 18.00, Biserica Romano-Catolică „Maria Zăpezii“ Re’ia:

Primul concert din cadrul celor organizate lunar sub titlul „CANTICUM LAUDIS PRO RESITA - 250“. Protagoniştii

acestui concert sunt organiştii reşiţeni: Cristian Roşoagă, Christine Maria Surdu şi Patrick Paulescu. Solo: Gheorghe

Cola şi Christine Maria Surdu (în foto, alături de dr. Felicia Quint, preşedinte Lion Onix, şi Erwin Josef Ţigla, preşedintele

Forumului Democratic al Germanilor din Caraş-Severin, iniţiatorul programului)

Partenerii acestui ciclu de concerte sunt Clubul Lions Onix şi Societatea „Metarsis: activităţi şi servicii de cultură

urbană şi artă contemporană” Reşiţa.

Iosif Erwin ŢIGLA
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Marcu Mihail  Deleanu,
Memorial cultural [vol.] 1.
Exerciţiu de supravieţuire în
pandemie cu Titus Crişciu,
Editura Tim, Reşiţa, 2020

[...]„Prezentul Memorial
cultural este o adevărată
istorie culturală a judeţului

Caraş-Severin, de la
înfiinţarea sa, în 1968,

pînă azi, evident prin
prisma autorului, care a

fost multă vreme un
constructor activ şi

creator al fenomenelor
culturale din zonă. De

data aceasta mărturiile
sînt redate prin interviurile realizate de publicistul Titus Crişciu, bun cunoscător al

domeniilor analizate. (Gheorghe JURMA)

Velişcu Boldea a venit pe această lume la 2 noiembrie 1937, în
localitatea Prilipeţi, în familia contabilului Comunităţii de Avere, Petru
Boldea, fiind cel mai mare dintre fraţi. Primele două clase primare
le-a urmat în satul natal, unde eminentul învăţător Constantin Sporea
i-a insuflat dragostea faţă de natură şi de hora duminicală,
evenimentul cel mai important al comunităţii, la acea vreme. Şi-a
continuat studiile primare şi gimnaziale în oraşul Anina, unde i-a
fost profesoară Gheorghina Ciurea, precum şi alţi dascăli foarte buni,
cunoscând bucuriile copilăriei petrecute în colbul dat de bogăţia
huilei. În vacanţele şcolare, şi-a petrecut timpul în codrul şi pe malul
Neargănului, de care a rămas legat pe vecie.

„Atrăgătoare şi frumoase, limba română şi chimia vor deveni
obiectele de învăţământ dragi sufletului său.”

Şi-a continuat studiile la Şcoala Medie de Chimie din Bucureşti. Cunoscând şi îndrăgind cântecul şi jocul popular, Velişcu
Ion Boldea a fost selectat ca membru al echipei de dansuri de la Ansamblul folcloric al Palatului de Cultură şi Odihnă ,,I. V.
Stalin”, din Bucureşti, fiind instruit de maestrul Maria Badea, în vederea pregătirii Festivalului Internaţional al Tineretului şi
Studenţilor, care urma să se desfăşoare în Capitală. În acei ani, a făcut parte din mai multe formaţii de dansuri, pregătite de
coregrafi de prestigiu precum Gh. Popescu Judeţ, Florea Capsalli. Tot în acei ani (1951-1955), a instruit, pentru diverse
produse, formaţia de dansuri a Fabricii de conserve „Flora”. Şi, pentru o masă pe zi, a pregătit şi echipa de dansuri a
Ministerului Agriculturii. Îndrăgind învăţământul, şi-a desăvârşit pregătirea profesională, devenind student al Institutului de
Limba şi literatura rusă. Aici, a fost cooptat ca membru al formaţiei de dansuri populare a Institutului, instruită de maestrul Ion
Grama. În anul 1955, înfiinţându-se Casa de Cultură a Studenţilor „Grigore Preoteasa”, fiind student, a fost cooptat în Ansamblul
acestei instituţii, avându-l ca dirijor pe Victor Predescu şi maestru coregraf pe I. Câmpean.

Din anul 1958, după absolvirea Institutului, a fost profesor de limba rusă la Şcoala elementară din Perieţi, raionul Slobozia.
A continuat să colaboreze cu echipa de dansuri a Casei de Cultură a Studenţilor, sub conducerea maestrului Petru Bodent şi
a asistentului Nichita Pop. Atras de măreţia spectacolului naturii din Valea Almăjului, în anul 1961 s-a reîntors pe melegurile
natale, fiind angajat ca metodist, apoi ca director la Casa de Cultură Raională Bozovici, unde, alături de alţi doi împătimiţi de
folclor, Ilie Şuta şi Ion Stan, a înfiinţat ansamblul de cântece şi dansuri al instituţiei, compus din 24 de perechi de dansatori, o
orchestră, solişti şi grup vocal. Tot aici, a activat Marin Jurchescu, ca dirijor, sprijinit moral şi material de compozitorul Nicolae
Ursu, înfiinţând Ansamblul de datini şi obiceiuri „Cucu-Răscucu!”. Aici a avut posibilitatea să participe la toate concursurile
naţionale, unde l-a cunoscut pe Ion Macrea, de care l-a legat o statornică şi îndelungată prietenie. La reorganizarea administrativ-
teritorială din anul 1968, odată cu înfiinţarea judeţului Caraş-Severin, Velişcu Ion Boldea a fost transferat şi încadrat ca
inspector la Comitetul Judeţean pentru Cultură al judeţului, pentru ca, după câteva luni, să fie numit director al Casei Judeţene
a Creaţiei Populare, care a funcţionat în Reşiţa, instituţie pe care a condus-o timp de peste trei decenii.

„În 1969, alături de Eugen Someşan, Mihai Deleanu, Nicolae Perescu, George Motoia Craiu şi talentaţii coregrafi Afilon
Laţcu şi Ioan Munteanu, a înfiinţat primul Ansamblul de Cântece şi Dansuri de amatori din Caraş-Severin – «Semenicul», la
Caransebeş.

În cele trei decenii de activitate neîntreruptă, «Tata Boldea», cum i se spunea, în timp şi împreună cu Ioan Ghiaur, Nistor
Ghimboaşă, Iancu Laurenţiu şi Simion Samoilă, au determinat creşterea valorii acestui colectiv şi impunerea lui în plan
naţional şi internaţional”.

Velişcu Boldea a plecat în Ceruri la vârsta de 68 de ani,  pe 22 februarie 2006, dar ne-a lăsat o zestre spirituală ce a
înobilat zestrea folclorică a Banatului de Munte.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin
şi Teatrul de Vest Reşiţa au organizat, în 23 februarie, la sala de spectacole a Teatrului de Vest, cea de-a XIV-a ediţie a
Festivalului Folcloric „Dor de cântec In Memoriam Velişcu Boldea“.

Personalitate marcantă a Banatului de Munte, regretatul Velişcu Boldea este cinstit în fiecare an de către organizatori.
În program:
· Expoziie de costume populare din Banatul de Munte în holul Teatrului de Vest Reşiţa
· Spectacol folcloric „Dor de cântec“ susţinut de Orchestra „Virtuozii Semenicului“ a CJCPCT C-S în sala de spectacole

a Teatrului de Vest – conducerea muzicală: Petrică Viţa; Solişti vocali: Denisa Ţanigoi, Ramona Viţa şi Mirabela Delia.
Anca BĂLĂLĂU (https://www.radioresita.ro)

„Dor de cântec. In Memoriam Velişcu Boldea”
(foto: https:/www.reper24.ro)
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„Reciţa” (editor: Otto Schwarz, 1927). Reproducere
după: Helmut Kulhanek, Cartofilie reşiţeană.
Ilustrate istorice din patru decenii, 1898-1938
[ediţie bilingvă: română-germană], CosmopolitanArt,
Timişoara, 2013, p. 163



ERATA: Ilustrata, cu înscrisul 1931(cerneală, banda alba, jos)
reprezentând palatul Scheuchenstein (coperta I, a numărului an-
terior al revistei) aparţine colecţiei ing. Anton Schulz (Germania).
Redactorul revistei Reflex cere scuze colecţionarului pentru
înscrierea eronată a apartenenţei piesei şi mulţumeşte dlui prof.
Helmut Kulhanek pentru semnalarea erorii.
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