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E CÂT|VA vreme scriitorii, editorii [i librarii de pe ambele
]\rmuri ale Atlanticului sunt preocupa]i de viitorul
c\r]ii: va fi cartea tip\rit\ înlocuit\ de cartea electronic\?
Umberto Eco [i Jean-Claude Carrière, deopotriv\ de
binecunoscu]i cititorului român, discut\ pe aceast\ tem\
în 342 de pagini ale c\r]ii lor, lini[titor intitulate, N’espérez
pas vous débarasser des livres de la Grasset. Cea mai frapant\
remarc\ îi apar]ine lui Eco: o dat\ cu Internetul, revenim în
era alfabetului! Pe scurt, dup\ ce am crezut o vreme c\ tr\im
în civiliza]ia imaginii, iat\-ne întor[i în galaxia Gutenberg.
„Ast\zi toat\ lumea este obligat\ din nou s\ citeasc\”, sus]ine
Eco. În leg\tur\ cu acest subiect, îng\dui]i-mi s\ reproduc în
continuarea editorialului meu frgmente dintr-un comentariu
la cartea celor doi publicat în Le monde des livres de vineri
23 octombrie, semnat de Robert Solé:
„Cartea electronic\ bate la u[\. Promotorii ei au botezat-o
cu simpatie cititoarea, un cuvânt de pe vremea bunicelor
noastre menit s\ ne calmeze temerile. Va detrona ea cartea
tip\rit\?E punctul de plecare al pasionantei conversa]ii dintre
cei doi scriitori [i bibliofili… De-a lungul istoriei, multe
biblioteci au fost transformate în scrum, victime ale unor
catastrofe naturale sau ale unor ruguri aprinse de mâna
omului. Ast\zi c\r]ile nu mai par amenin]ate atât de foc,
cât de zânele informaticii. {i totu[i! Ca s\ cite[ti, de exemplu,
un roman, cartea tip\rit\ r\mâne suportul cel mai practic. El
va evolua, probabil, în ce prive[te componentele sale,
filele nu vor mai fi de hârtie, dar cartea va r\mâne esen]ial
aceea[i. Cartea este ca roata, o perfec]iune imposibil de
dep\[it. Cei doi erudi]i nu se resemneaz\ cu ideea mor]ii
anun]ate a c\r]ii tip\rite. Nimic nu e mai efemer decât
suporturile durabile, observ\ ei. Instrumentele noastre de
stocare se demodeaz\ rapid. Deja nu mai avem tehnica
adecvat\ ca s\ citim dischetele anilor ‘80.Cartea tip\rit\ face
fa]\ mai bine revolu]iilor tehnice [i ravagiilor timpului.
F\r\ a fi pasei[ti, putem m\sura inconvenientele informaticii.
Înainte era de ajuns s\ înve]i s\ cite[ti, a[a cum înv\]ai mersul
pe biciclet\: [i î]i prindea bine în via]\. Ast\zi trebuie s\ te
adaptezi inova]iilor tehnice. Devenim ni[te studen]i
eterni, mereu dep\[i]i, nelini[ti]i [i frustra]i. Cultur\ înseamn\
selec]ie. Niciun creier nu poate înmagazina întreaga cunoa[tere
a lumii. Descoperirea tiparului a permis stocarea în c\r]i a
unei bune p\r]i din memoria umanit\]ii. Internetul, la rândul
lui, ne rezum\ la detalii [i ne îneac\ în informa]ii pe care le
a[az\ în acela[i plan… Vom fi capabili s\ încredin]\m ma[inilor
sarcina unor cuno[tin]e perpetuu reînnoite [i s\ ne consacr\m
noi în[ine cunoa[terii? Mai degrab\ decât soarta c\r]ii este
în joc viitorul celor care citesc”. 
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Ru[inea mor]ii

Cercetând ~nv\]\tura nou\ prin Agora
Au luat-o-n bra]e, au s\rutat-o [i-au preschimbat-o.
La Agapele Mielului pe Cruce
Se t\iau berbecu]i `nfip]i `n frig\ri,
La Cinele Aduna]ilor Hekatei de pe r\scruce
Veneau, se ghiftuiau to]i fl\mânzii
Aflând limanul Supremei Purific\ri
Pân\ la S\pt\mâna Nou\ Cu-A Brânzii,
~n tot felul de Biserici [i Adun\ri
Ale Agne]ului Fiul Blândei Miori.
Iar\[i De-Odat\ Ca Niciodat\
~nflori comer]ul cu miei, berbecu]i, batali,
Cât livezile de m\slini, migdali, portocali,
N-aduceau nici jum\tate din binecuvântat\
Blaga de la o singur\ turm\,
P\storul cu Mielul pe umere
Nu mai avea timp nici c\ [tia s\ mai numere:
Drahmele, Dinarii, Cosonii, Sexter]ii
De la Moscopole pân\-n Valea Heer]ii.

Pe dreapta fe]ei mele mi-a crescut o iasc\,
Parc\ a[ fi un b\trân [i vajnic nuc.
Dracul de ~nger s\ m\ umileasc\
Pe unde voi fi v\zut s\ nu apuc,
Nici vorb\, nici chip de fiin]are
De mi-a[ propov\dui Religia Viitoare.
M-a `nfierat c-o tumor\ benefic\,
Distrugere blând\,
Adic\ un cancer de bine
~n care moartea s\ se ascund\
Cu propria-i biseric\,
~n sila de mine [i de sine,
Tot timpul [i peste tot la pând\...
~n tot cazul, Nu[tiucine
Mi-a tras un pumn `n obraz,
Mi-a trântit un stigmat
De care s\ nu se fac\ mult caz
~ntrucât a[ fi slu]it [i opresat
Scutindu-m\ de orice alt\ suferin]\
Cât poart\ [i petrece zeul meu ca proprie fiin]\.
M-am dus la cel Spital Elias
Unde alt\dat\ intrau f\r\ ie[ire
Activi[tii Partidului ciungi de pas,
Adic\ pierzându-[i caden]a, pân\ la Marea Oprire.
M-au trecut printr-o machin\
Cu lumini, cu muzici de laser,
M-au acoperit c-o lung\ strachin\
De argint c\utându-m\ de toate bubele lui Laz\r.
~n cre[tet mi-au trântit un clop,
Mi-au tras pe fa]\ mare masc\,
~n toate celulele mi s-a uitat câte-un ciclop
S\ m\ cunoasc\, recunoasc\
F\râm\ cu f\râm\, strop cu strop,
Cu scop [i mai mult f\r\ scop.
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Dup\ ce-au `n]eles c\ sunt b\rbat, b\iat
Necum fat\-nefat\, cu sexul mizer,
S-au hot\rât: s\ fiu t\iat
Cu bisturiile [i foarfecele de frizer,
S\ m\ cure]e, fie de tot
Fie numai de-acea netrebnic\ ad\ugare
Care m\ demasc\ de ilot
Trimis cu misiune `n Dacia de peste hotare
S\ m\ dau sclav la Pitagora,
Acoperind palavra [i parabola
Cu Salmoxis cel robit de Grec,
De[i m\ n\scusem `naintea Marelui ~nec...
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M-a luat o femeie cu cracii ca de lapte
Clipocind printre poalele halatului de pânz\ scoar]\
Scrobit s\ nu se bo]easc\ la noapte
Cât o s\ m\ ia la giugiuleal\ [i har]\...
Tot c\utând Aia prin dulapul
De unelte medicale
A-nceput s\ m\ doar\ capul
Dintr-acea ridicare de poale.
Toate bune [i f\r\ fasoane,
Numai c\ pere]ii [i u[ile
Erau pavaza]i, ca paraclisurile, cu icoane:
Femeia Ceea cu Puradelul la sân [i de-a bu[ile,
Prin toate luminoasele saloane,
~nfipte-n creierul meu ca plo[ni]ele [i c\pu[ile;
~n g\ri, `n [coli, la poli]ii, la ministere
Portretele |leia `ntre Lumini [i Sfere,
S\ cred c\ Marea Mam\ Cibela
M\ salt\ la piept al\ptându-m\ drept Pruncul Acela.

Grecii se cre[tinar\ f\r\ s\ dea seam\
~n ciuda marilor ziditori de doctrine
Care p\l\vr\giser\-n Agora odat\ cu laptele de mam\,
Fiind absorbi]i de volbura gnoselor protocre[tine…

Ion
Gheorghe
~n obraz `mi cre[te un ciudat animal
Care m\ `nghite `ncet, `ncet,
Din mine `nsumi tr\gându-m\ afar\,
A[a, `ntr-o doar\,
F\r\ durere, f\r\ bucurie [i bine,
S\ aflu c\ moartea care, de regul\-i, o mare ru[ine
S-a pref\cut `n neru[inare.
Dar `n obrazul meu cre[te sânul mare
Al Iubitei Mame Cibela
C\tre care m-am n\scut, tr\iesc [i m\-ndrept
De pe când nu-i fusesem samavolnic [i nedrept
Smuls de la divinu-i piept
S\ m\ `nlocuiasc\ Petru [i Pavel cu Puradelul Acela.
13.X.2009

Ca o fars\, istoria
A[a a fost [i-atunci:
~n Agora, P\storii daci
Mergeau cu mieii din cet\]ile de stânci
Purta]i la piept de mândrii baci,
B\rba]ii Cavaleri Kabiri,
Care sus]ineau acolo convorbiri,
Prelegeri `n parabole, pilde [i fabule
Ciugulindu-[i codrul de pâine cu fagure;
Grecii cump\rau `n draci
Carnea fraged\, nevinovat\,
Cu mireasm\ de iarb\, de izvor,
Pân\-ntr-o zi, Odat\ ca Niciodat\,
Când P\storii Armâni nu mai avur\ spor.

Doamn\, am zis eu,
Nu-mi c\lca]i de-acum pe zeu –
~n L\ca[ul Cel Din Carele Sunt
Cânt\ `nsu[i Orpheu
Cu toate cele [apte vie]i preschimbate-n cuvânt,
Adic\ `n ceea ce „mai de la-nceput a fost“,
Nu m\ cre[tina]i pe mine f\r\ rost!

Un str\in, cu numele Simon Petru, le vorbise lor
Despre Zeul Necunoscut [i Mântuitor
Asemuindu-l, dându-i numele Mielul:
[Oina al nostru Fiul de Mioar\,
Imaculat ca neaua, ca ghiocelul
Ridicându-se `ntre iarn\ [i prim\var\.]
Astfel c\zu comer]ul cu turme,
Izvorul bel[ugului ce nu p\rea s\ se mai curme,
A secat [i-au s\r\cit Armânii
Z\când cu buzele arse, pe gunoiul stânii.

Astfel am fugit din patul de spital
Insultat de crezul lor desuet –

Pân\ când, un grec din Gnosa lui Pitagora
{i-un Vlah din Erezia lui Plato,

Schimbarea credin]ei nu se mai consider\ mare ru[ine,
Simbolul Istoriei a r\mas Roata ~ntoars\,
Peste noapte tragodia devine fars\.
De dou\ mii de ani dospe[te-acest gunoi
La temeliile Cre[tin\t\]ii
~n care ne-am n\scut [i-o s\ pierim cu to]ii:
{i neamurile vechi [i semin]iile mai noi.
Ridic\-te, Mândra mea P\gân\tate,
S\-mi fac loc [i eu `ntr-o cetate
~n Mun]ii Traciei la bravele Cete
Unde st\pânea Tata Mare-al meu, Regele Dromichete!
11.X.2009

C\tre sinele meu
Prin toate primejdiile m-ai trimis [i purtat:
De la Ro[u ~mp\rat la Verde ~mp\rat,
La r\scruci iscodit de Sfinxul cel firoscos,
Din toate {aradele sale m-ai scos
Pân\ la Patria p\rin]ilor astrali
Purtat `n pliscul Ghionoaiei ca nucile de migdali,
~n lâna oilor dus ca semin]ele de scaie]i,
Unic\ sem\n\tur\ pe ogoarele mai multor vie]i,
~n gu[a mierlei, cu sâmburii `n strugurii de ieder\ [i
urmuz,
Din alungare-n alungare, din refuz `n refuz,
Mestecat [i dat mereu afar\
Cu ]ar\ [i f\r\ de ]ar\
Pân\ la Patria lui Odat\ Ca Niciodat\ de Prima Oar\ –
Eu sunt fiul Timpurilor de-acum [i cele de odinioar\.
Cu fra]ii mei, Mielul, Iedul [i Lupul,
Lep\dându-ne [i schimbându-ne `ntre noi graiul,
trupul
M\sur\ a Celor Nou\ Cavaleri ai Legii: Trei Fra]i
P\ta]i [i Nep\ta]i,
De Leda al\pta]i, pe pulpele-i calde `n leag\n da]i –

a c t u a l i t a t e a
Nici fii, nici b\rba]i.
Unde caii ne-am legat, la Gem\narii Smochini
Unde ne-am priponit mânjii
Cu ochii plini de lumini,
Din Luceaf\rul de Sear\ pân-la luceaf\rul din Zori,
Din tufele de afin [i dafin de câte nou\ ori,
Pe la R\scrucile Hekatei spulberându-ne noianul de
flori.
Din Valea Plângerii pân\ la cele {apte Vâlcele
Am purtat cu[mele de câte trei pielcele:
Una de miel
S\ nu m\ vad\ nimenea `n vre-un fel,
A doua, de ied
S\ nu cunoasc\ nimeni `n cine cred, m\ `ncred,
{i-a treia, c\ciul\ de piele de lup
S\ nu afle nimeni felul meu de-a fi la minte, la suflet,
la trup.
Trei ~ntr-Unul B\rbat ~n\l]at Frate peste Fra]i
M\sura [i numele veacului s\u `ntre Secularii
Magistra]i.
La fagurul laudei Tale nici m-am pregustat,
Tot frate [i nefrate numele meu ]i-au blestemat,
Umbra Ta mi-au c\lcat, din pâinea cet\]ii Tale mi-au
rupt
{i tot timpul Te-au a[ezat cu mine dedesubt
~n hul\ de Sinele T\u eponim
Cu uitarea numelui T\u vie]uim.
Ai pus temeiul Pomului Vie]ii
Cu mine purtând solia Crengii de Smochin,
Ai spart negurile [i-ai topit n\me]ii
Poporul T\u oprindu-l de la dezm\]ul cu vin,
Lauda Arborilor Cunoa[terii – Dafin [i Afin –
Din cornul de berbec rev\rsând izvorul graiului
cristalin
Al bel[ugului de lapte, de lumin\ [i grâne
Glorie bazileic\ dând Bacilor de la stâne.
L\udat Capul Mielului, Capul Iedului l\udat
Celui ce numele s\u timpul nostru l-a dat
Salmoxis al Gnoselor sub crengi de smochin,
Una de stejar [i alta de fag
La care de trei ori s\ m\-nchin,
De trei ori stând cu genunchiul drept sprijinit `n
Meleag,
De trei ori bat cu talpa `n prag
C\tre Unul din Trei judec\tori anonimi.
~n Trei Pomi urcând treptele Marei ~n\l]imi
De trei sc\ri coborând `n Fântâna Marilor Profunzimi
La str\bunul c\l\torind c\tre str\buna r\pit\ de zmei
Euridike F\r\ de Vârst\ [i f\r\ cap\t tinere]ile ei...

La mesele Cinelor Tale ne [tergem buzele de sfânta
gr\sime a crapilor
Cei pescui]i de Apostolii T\i nepoftico[i
Bra]ul drept ridicându-se la subsoar\ dezvelit de
pânza blândei c\m\[i.
Când vine Curierul de finele anului
Cre[te frunza, cade frunza,
De la Vânju Mare la Vincea-V`nja
Pân\ la Sita Ar\pu[ilor, Cernerea Repaus\rii,
Pân\ la Insula Corfu [i toate Cicladele
Sem\nând rodul p\mântului [i gustându-ne roadele,
Pe c\rarea oilor, pe drumul s\rii, pe unde cerul
r\t\ce[te cocorii
Pe sub vâltoarea lucorii...
F\tul Atoate repausele [i odihnele trec\toare
~n Mantia cu Luna-n spate [i-n fa]\ mereu Soarele.

Arat\-mi câte zile fac De-Aici [i Pân-Acolo
{i câte pâini mai am `n strai]\ pân\ la Banchetul lui
Apollo,
Când s-o termina dumicatul din urm\
S-ajung la P\storul F\r\ De Turm\,
Când voi pune pe limb\ ultima f\râmitur\ cu ]ip\t
Ajunge-voi s\ m\ duc [i s\ m\-ntorc din Egipet
De unde am adus Marele Sipet
Cu toate R\boajele T\râmurilor Atlantide
Peste care Oceanul t\l\uzind se deschide
Pân\ la Templele Timpului z\logit `n cele trei
piramide.
Zice-voi: sfâr[it-am pâinea, un veac am `ncheiat
Pe T\râmurile celui dintâi v\leat –
De-un ciorchine de strugure mustind r\mas-am beat –
Am ajuns Marele Fecior F\t-Frumos din Focida
Care, ca fluturele, p\r\sindu-[i crisalida,
Care, ca fluturele, isp\[indu-[i omida:
Eu sunt Furga Murga Samurca[
Cu Feciorul }ugulea M\tu[ii din Amorgos alb cât un
ca[.
S\ facem focul de amurg
La care mulgem sutina de oi,
La care merele s\ dea `n pârg
Sub paza binecuvânt\rii cu Marele Zeu – Teoi Cabiroi –
Luându-[i, dându-[i mereu alt nume [i trup,
Stegar al flamurei cu cap de lup,
Cu Irotisa Seculara Samolxiana cea cu izvoarele
pieptului
~ndestulând firea [i nefirea `ntru `nvierea ~n]eleptului
St\pânind astfel timpul ce ne macin\ `ncetul cu
`ncetul –
Cu temei a[eaz\ meritele [i gloria lui Ion Gheorghe,
poetul.
15.X.2009 

Brându[a Armanca, Anamaria Beligan, Petru Popescu

C

ATEDRA de Jurnalism a Facult\]ii de {tiin]e
Politice, Administrative [i ale Comunic\rii din
cadrul Universit\]ii “Babe[-Bolyai“ din ClujNapoca a organizat, în perioada 23-24 octombrie
2009, cel de-al VIII-lea Simpozion Na]ional de
Jurnalism, cu tema “Jurnalismul românesc din exil [i
diaspora“, la care au participat [i numero[i scriitori
români.
Simpozionul din acest an [i-a propus s\ valorifice
[i s\ integreze în spa]iul cultural românesc o parte din
jurnalismului practicat înainte de 1989, în exil [i în
diaspor\, [i dup\ aceast\ dat\, în diaspor\, respectiv
în comunit\]ile române[ti din str\in\tate.
La simpozion au participat nume importante ale
exilului literar [i jurnalistic românesc: Petru Popescu
[i Nestor Rate[ (SUA), Anamaria Beligan [i Eugen
G. Ionescu (Australia), Gheorghe S\s\rman (Germania),
Gabriel St\nescu (SUA), precum [i personalit\]i din
România, care au activat la publica]ii din exil sau au
cercetat diferite aspecte ale exilului literar românesc,
provenind de la universit\]i din Cluj-Napoca, Bucure[ti,
Ia[i, Timi[oara, Constan]a, Craiova, Oradea, Arad, Alba
Iulia: Georgeta Adam, Mihaela Albu, Dan Anghelescu,
Brându[a Armanca, Mariana Cernicova, Aurelia L\pu[an,
Constantin M\lina[, Nicolae Melinescu, Marta Petreu,
Mircea Popa, Aurel Sasu, Gabriela Rusu-P\s\rin, Doina
[i Ilie Rad, Michael Shafir [i Neagu Udroiu, tineri
cercet\tori afla]i în formare (Cristina L\z\r, Alina Lungu,
Sanda Moraru). Mul]i reprezentan]i ai exilului literar
[i-au exprimat regretul de a nu putea participa, din
motive obiective (Andrei Brezianu, Andrei Codrescu,
Dan Culcer, Dinu Fl\mând, Gelu Ionescu, Mircea
Iorgulescu, Paul Schveiger), dar au fost solidari cu
organizatorii [i au apreciat ac]iunea de la Cluj-Napoca.
Simpozionul a fost deschis prin conferin]a scriitorului
Petru Popescu, Munca lui Sisif, dup\ care au urmat,
în plen, trei lans\ri de c\r]i: Petru Popescu, Supleantul,
Editura Curtea Veche, Bucure[ti, 2009 (prezentat\ de
prof. dr. Dinu B\lan, autorul unei teze de doctorat despre
Petru Popescu, îndrumat\ de scriitorul [i profesorul
universitar Constantin Cuble[an); Anamaria Beligan,
Windermere: dragoste la a doua vedere, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2009 (prezentat\ de Irina Petra[, pre[edinta
Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România), [i
Brându[a Armanca, Istoria recent\ în mass-media.
Frontieri[tii , Editura Marineasa, Timi[oara, 2009
(prezentat\ de Marius Oprea, pre[edintele Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului din România).
În cea de-a doua zi a simpozionului s-au lansat 35
de c\r]i, exclusiv ale participan]ilor la simpozion,
recenziile acestora urmând a fi publicate în nr. 2 din
2009 al revistei Studia Ephemerides, editat\ de Catedra
de Jurnalism a Universit\]ii “Babe[-Bolyai“, precum [i
cele mai recente numere ale unor publica]ii editate de
participan]i la simpozion: Apostrof, Apozi]ia, Carmina
balcanica, Ora[ul, Origini [i Studia Ephemerides.
Lucr\rile prezentate la simpozion vor fi publicate
la Editura Tritonic, din Bucure[ti, în cursul acestui
an. Tema simpozionului din 2010: Documentarea în
jurnalism. (Ilie Rad)
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Din Dava Ultima Thule, din P\durea Vacii S\lbatice,
Pe malul apelor `nvolburate la ghea]a M\rii Baltice,
Pân\ pe stâncile M\rii S\rate, insulele omenirii
sarmatice,
Pân\ la Mikene, Troia [i Frigia
Prin Exilele Veacurilor ]i-ai pus pe toate
Piscurile-Cogaione efigia.
De la Râpii Cei Pio[i pân\ la neamul Carpilor
~]i flutur\ steagul hlamidei pese mo[i, str\mo[i.

Mi-ai dat ramura M\rului de Aur,
Paharul cu sângele durerii de taur
{i cununa de laur,
Coroni]a de frunze de mirt, s\ m\ g\teasc\
Zâna de Marea Zburd\ [i Râzgâierea cea Muiereasc\
~n care pe om vine femeia s\-l me[te[ugeasc\...
Mirele Mamei P\mântului, m\ iart\, iart\,
D\-mi Floarea F\inii, Mama Pitei,
Colacul de Sâmbr\
La masa celora ce-mi caut\ ceart\
{i m\ caut\ cu laud\ strâmb\,
Pune-m\ la Galele Fericirii
Cu Miresele Salmoxine Sofine care-[i a[teapt\ Mirii,
{i-om rupe pâinea Bucuriei la Masa cu Soarele
~ntre to]i Domnii cu Numele Tapae –
Locurile de unde-am plecat `ntre toate popoarele
{i-am primit nume de mun]i [i ape,
Du-m\ pre mine la Mama Pâinilor [i-a Colacilor de
Simbrie
S\ m\ `ndrepte Nemesis, cea `ncins\ cu nou\ brâie,
Cum `ntind Urzitoarele [i }es\toarele lungile trâmbe
A[a s\ m\ lungeasc\, destrâmbe
Ca pânza c\r\rilor vie]ii ce omul va s\ le umble
Ner\t\cit, cu ne[tirbit\ ]inere de minte
A formelor sale `n Metamorfosis ce-au isp\[it `nainte.

Simpozion
Na]ional
de Jurnalism
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...Merge s\ cunoasc\ Mo[tenirea Legii
Caut\ Lada de Zestre cu T\bli]ele Vasileei, Doctrina
bacilor [i-a to]i regii...

Numele Tale pe piscuri, de la Muntele Moma
Le duc Blândele Columbe sem\nându-Te din pliscuri –
S\mân]a Gineceului ca o puierni]\ n\p\di Troia,
Atena [i Roma, cele c\runte.
Cutumele Marilor ~ncerc\ri: „Adu-mi aia, adu-mi
ailalt\,
De unde, de neunde,
Buzdzganul din balt\!“
Datinele Marilor Trimiteri: „Du-te [i ad\
Din p\mânt din iarb\ verde“ –
Porunc\ n\road\ –
„~nnoad\, Desnoad\ {arpele ce se mu[c\ pe sine de
coad\!“
Din toate ie[i cu bine [i faci dovad\,
La Templul Mamei, la Izvorul de Lapte [i la Izvorul
de Miere
Mi-ai a[ezat pocalul sub sânul unde pruncul se cere.
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